
 



สารบัญ 
เรื่อง หน้า 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัด  

1.1 ประวัติความเป็นมา         2 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ        3 

1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร        5 

1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ          12 

1.5 ข้อมูลด้านสังคม          21 

1.6 ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน         29 

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       37 

1.8 แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ        43 

1.9 ผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม      52 

1.10 ข้อมูลด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    53 

1.11 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม       54 

1.12ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญเชิงพ้ืนที่        

- กราฟตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดนครพนม       57 

- ข้อมูลประกอบกราฟตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดนครพนม     58
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2557-2560     61 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  

2.1 ด้านเศรษฐกิจ         74 

2.2 ด้านเกษตรกรรม          80 

2.3 ด้านอุตสาหกรรม          92 

2.4 การค้าการลงทุน          96 

2.5 การค้าชายแดน          96 

2.6 ด้านการท่องเที่ยว          101 

2.7 ด้านสาธารณสุข          103 

2.8 ด้านการศึกษา          104 

2.9 ด้านแรงงาน         110 

2.10 ด้านสังคม          115 

2.11 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       131 

2.12 ด้านความม่ันคง          156 

2.13 ด้านสาธารณภัย         160 

2.14 ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP        166 

ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน      169 



สารบัญ(ต่อ) 
เรื่อง หน้า 
ส่วนท่ี 3 สรุปการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 -2564  191 

3.1  การวิเคราะห์ SWOT และสรุปความต้องการ  191 

 - กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ  191 

 - กลุ่มภารกิจสังคม  198 

 - กลุ่มภารกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  200 

 - กลุ่มภารกิจความม่ันคง  204 

3.2 สรุปการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ Positioning  205 

 

ส่วนท่ี 4 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 -2564  219 

4.1 วิสัยทัศน์  220
 4.2 เป้าประสงค์รวม  220 

4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  220 

4.4 จุดยืนยุทธศาสตร์ (Positioning)  220 

4.5 พันธกิจ  220 

 4.6 สรุปงบหน้าโครงการตามร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564   222 

 แบบ จ.1 และบัญชีรายการชุดโครงการ               

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  223 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   241 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน   267 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน   286 

- ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงชายแดน                291 

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน            296 

 

  ค าอธิบายแบบ จ 1  

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 
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บทท่ี 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวดั 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
มีประวัติสืบทอดยาวนานมาหลายร้อยปี เดิมเคยเป็นมหานครของ “อาณาจักร 
ศรีโคตรบูรณ์” ที่รุ่งเรืองในอดีต ประมาณราวต้นพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นอาณาจักรอิสระ
ไม่ขึ้นกับใคร ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ได้เสื่อมอ านาจ
ลงตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอมต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ชื่อของ 
“ศรีโคตรบูรณ์” ได้กลายมาเป็นเมืองในอาณาจักรล้านช้าง มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง โดย
พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง ทรงสร้างเมืองที่ปากห้วยหินบูรณ์ (ปากห้วยบรรจบ
ล าน้ าโขงฝั่งซ้ายตรงข้ามอ าเภอท่าอุเทน เหนือเมืองนครพนม) และได้สืบทอดราชสมบัติ
ต่ออีกหลายพระองค์ ภายหลังย้ายเมืองมาตั้งที่ป่าไม้รวกห้วยศรีมังริมแม่น้ าโขงฝั่งซ้าย 
(คือเมืองเก่าใต้เมืองท่าแขกในปัจจุบัน) ถึงปี พ.ศ. 2297 มีพระนครานุรักษ์ครองเมืองศรี
โคตรบูรณ์ มีความเห็นว่าเมืองมิได้ตั้งอยู่ที่ปากห้วยแล้วจึงได้เปลี่ยนนามเมืองใหม่ว่า 
“เมืองมรุกขนคร” เพราะถือว่าสร้างขึ้นในดงไม้รวก นามเมืองศรีโคตรบูรณ์จึงเปลี่ยนไป
ตั้งแต่ครั้งนั้น 
  ช่วงประมาณ พ.ศ. 2309 สมัยพระบรมราชากู่แก้ว หลังจากชนะศึกกับ 
พระนครานุรักษ์ (ค าสิงห์) เจ้าราชบุตรเขยผู้ไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 
(เจ้าองค์หล่อ) แห่งนครเวียงจันทน์ พระองค์ได้ย้ายเมืองข้ามฝั่งแม่น้ าโขงมาที่ปากบังฮวก (ฝั่งประเทศไทยปัจจุบันคือบริเวณ 
วัดมรุกขนคร ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม) และต่อมาในปี พ.ศ.2321 พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสิงหนาท ยกทัพมาตีเอาหัวเมืองทางแถบแม่น้ าโขง รวมไปจนถึงนคร
เวียงจันทน์ เมืองมรุกขนครจึงได้ขึ้นกับกรุงธนบุรีในสมัยนี้ แต่ยังคงปกครองตนเองอยู่ หลังจากนั้น ราวปี พ.ศ. 2322 สมัยพระบรม
ราชา (พรหมา) ได้ย้ายเมืองจากปากบังฮวก มาอยู่ที่บ้านหนองจันทร์ (ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางธาตุพนม 5 กม.) แล้วสถาปนา
เมืองขึ้นใหม่ชื่อว่า “นครราชธานีศรีโคตรบูรณ์” ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2330 ได้ย้ายเมืองมาตั้งทางฝั่งขวาแม่น้ าโขงที่ปากห้วยบังฮวก
บรรจบกับแม่น้ าโขง (ปัจจุบันอยู่ระหว่างบ้านดอนนางหงส์ท่า ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม เลยลงไปถึงบ้านธาตุน้อยศรีบุญ
เรือง ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม) เมื่อย้ายมาตั้งที่ปากห้วยบังฮวกได้ประมาณ 20 ปี น้ าก็ได้กัดเซาะตลิ่งพังลงมามาก จึงได้
ย้ายเมืองมาตั้งที่บ้านหนองจันทร์ (ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางทิศใต้ 4 กิโลเมตร) ตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า “นครบุรีราชธานี” 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2337 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนาม
เมืองเสียใหม่ว่า “เมืองนครพนม” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร การที่พระราชทานนามว่า “เมืองนครพนม” สันนิษฐานได้ว่า อาจจะ
เนื่องด้วยเดิมเมืองนี้เป็นเมืองลูกหลวงมาก่อน เป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จึงให้ใช้ค าว่า “นคร” หรืออีกนัยหนึ่งค าว่า 
“นคร” นี้ อาจรักษาชื่อเมืองเดิมไว้ คือ “เมืองนครบุรีราชธานี” ส่วนค าว่า “พนม” อาจจะเนื่องด้วยจังหวัดนี้มีองค์พระธาตุพนม
ประดิษฐานอยู่ หรืออาจจะเนื่องจากเดิมมีอาณาเขตไกลไปถึงดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง คือบริเวณเมืองท่าแขก ซึ่งมีภูเขา
สลับซับซ้อนมากมาย ไปจนถึงดินแดนของประเทศเวียดนาม จึงใช้ค าว่า “พนม” เพราะแปลว่า “ภูเขา” 
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 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
   ที่ตั้ง จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทย ระหว่าง
ละติจูดที่ 16-18 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 104-105 องศาตะวันออก มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 
740 กิโลเมตร 
   อาณาเขต จังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ประมาณ 5,512.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,445,414.32 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแนวยาวตามฝั่งแม่น้ าโขงประมาณ 
153 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 
• ทิศเหนือติดอ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
• ทิศตะวันออกติดแขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
มีแม่น้ าโขงเป็นแนวกั้นพรมแดน 
• ทิศใต้ติดอ าเภอดงหลวง และอ าเภอหว้าใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
• ทิศตะวันตกติดอ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภออากาศอ านวย อ าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร 
(ท่ีมา : ปกครองจังหวัดนครพนม) 
 
จังหวัดนครพนมมีจุดผ่านแดนไปประเทศลาว รวม 6 จุด เป็นจุดผ่านแดน
ถาวร 2 จุด และจุดผ่อนปรน 4 จุด จุดผ่านแดนที่ส าคัญและเป็นสากล คือ 
ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 ซึ่งรัฐบาลไทย - ลาว ร่วมมือกัน
สร้างเพ่ือเป็นประตูไปสู่อินโดจีน 

 
  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครพนมเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้าง มีแม่น้ าสาย
สั้นๆ เป็นสาขาย่อยแยกจากแม่น้ าโขงมาหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายในพ้ืนที่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีแม่น้ าโขงไหลผ่าน 
นครพนมจึงนับว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ าที่สมบูรณ์มาก ด้านตะวันออกมีแม่น้ าโขงทอดยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับลาว 
   ตอนเหนือ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน มีป่าไม้สลับกับพ้ืนที่ราบ ทางตอนกลาง
และตะวันตกของพ้ืนที่จะเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นทุ่งกว้างซึ่งปีใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้ าท่วมขัง 
   ตอนใต้ พ้ืนที่บริเวณใกล้แม่น้ าโขงเป็นที่ราบลุ่มมีน้ าท่วมถึงส่วนทางทิศตะวันตกซึ่งอยู่ห่าง
ออกไป พ้ืนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น และท่ีดอนสภาพป่าเป็นไม้เต็งรัง พ้ืนดินส่วนมากเป็นหินลูกรัง และบางส่วนมีลักษณะ
เป็นเนินและท่ีต่ าสลับกัน 
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  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   โดยทั่วไปจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจาก ลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม และอิทธิพลจากป่าไม้และเทือกเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้ง
พายุจากทะเลจีนใต้ ที่เคลื่อนผ่านหรือเคลื่อนเข้าใกล้ฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งในปี 
2558 อ าเภอเมืองนครพนมมีฝนตก 130 วัน ปริมาณฝน 2,142.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุด 42.1 องศาเซลเซียส เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2558 และ อุณหภูมิต่ าที่สุด 8.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 สภาพดินฟ้าอากาศของ
จังหวัดนครพนม แบ่งออกเป็น 3 ฤด ู
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอ้าว 
อุณหภูมิเฉลี่ย 25-35 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 37 - 41 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคมของทุกปี ในบางส่วนของจังหวัดมีฝนตกชุก 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ อ าเภอที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขงจะประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายเป็นประจ าทุกปี เช่น อ าเภอเมือง 
อ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอบ้านแพง เป็นต้น 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยทั่วไปอากาศจะหนาวเย็น อุณหภูมิ
เฉลี่ย 16-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 8 - 15 องศาเซลเซียส แต่ก็มีบางปีที่อุณหภูมิต่ าสุดอาจจะต่ า
กว่านั้นได ้

ตารางสถิติข้อมูลด้านภูมิอากาศของอ าเภอเมืองนครพนมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 
 

 

 

 

 

 

ตารางสถิติปริมาณน้ าฝนของจังหวัดนครพนมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 

 

 (ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม) 

 
 
 
 
 

รายการข้อมูล พ. ศ. 

2556 2557 2558 
จ านวนวันที่ฝนตก 143 139 130 

ปริมาณน้ าฝนรวม (ม.ม.) 2054.5 2410.2 2142.5 
อุณหภูมิต่ าสุด (เซลเซียส) 10.1 9.4 8.7 
อุณหภูมิสูงสุด (เซลเซียส) 38.3 38.5 42.1 

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุด (%) 54 54 53.1 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด (%) 88 88 87.9 

รายการข้อมูล พ. ศ. 
2556 2557 2558 

ปริมาณน้ าฝนรวม (ม.ม.) 1792.2 1791.5 1681.9 
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1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
  1.3.1 ข้อมูลการปกครอง 
   จังหวัดนครพนมแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อ าเภอ 99 ต าบล 1,128 หมู่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 81 องค์การบริหารส่วนต าบล, 1 เทศบาลเมือง และ 
21 เทศบาลต าบล 

ตารางแสดงข้อมูลการปกครองของจังหวัดนครพนม 
 

 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตารางกิโลเมตร) 
ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

1.  เมืองนครพนม 853.306 15 165 1 1 12 

2.  ท่าอุเทน 467.983 9 111 - 2 7 

3.  ธาตุพนม 367.884 12 136 - 5 7 

4.  นาแก 539.217 12 143 - 2 11 

5.  บ้านแพง 284.731 6 66 - 1 5 

6.  ปลาปาก 547.096 8 85 - 1 8 

7.  ศรีสงคราม 671.371 9 109 - 5 5 

8.  เรณูนคร 253.952 8 91 - 1 8 

9.  นาหว้า 288.448 6 68 - 2 5 

10. โพนสวรรค์ 718.835 7 90 - 1 7 

11. นาทม 398.129 3 37 - - 3 

12. วังยาง 137.931 4 27 - - 3 

รวม 5,528.883 99 1,128 1 21 81 

(ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดนครพนม สิงหาคม 2559) 
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(ท่ีมา : ส านักทะเบียนกลาง ธันวาคม 2558) 

  1.3.2 ข้อมูลประชากร 
   จังหวัดนครพนม ประกอบด้วยกลุ่มชน 8 เผ่า ได้แก่ ไทยลาวเผ่าผู้ไท , เผ่าไทยญ้อ(ญ้อ), เผ่า
ไทยโส้หรือไทยกะโซ่, เผ่าไทยกะเลิง, ไทยข่า, เผ่าไทแสก, และไทกวน รวมไปถึงชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนาม อาศัย
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ซึ่งชนเผ่าต่างๆ มีความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง 
เช่น ชนเผ่าผู้ไท อ าเภอเรณูนคร ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้เป็นอย่างดี 
   จ านวนประชากรในจังหวัดนครพนมมีทั้งสิ้น 715,399 คน แยกเป็น เพศชาย 357,003 คน เพศ
หญิง 358,396 คน จ านวนครัวเรือน 213,497 ครัวเรือน 
 

 

 
 
 

อ าเภอ/ท้องถิ่น 
ประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

อ าเภอเมืองนครพนม 58,928 58,062 116,990 32,922 

อ าเภอปลาปาก 25,014 24,843 49,857 14,923 

อ าเภอทา่อุเทน 27,425 27,010 54,435 14,624 

อ าเภอบา้นแพง 13,342 13,091 26,433 7,428 

อ าเภอธาตุพนม 36,303 36,499 72,802 20,551 

อ าเภอเรณูนคร 20,855 20,566 41,421 11,876 

อ าเภอนาแก 35,891 36,403 72,294 19,894 

อ าเภอศรีสงคราม 32,046 32,086 64,132 17,809 

อ าเภอนาหวา้ 19,595 19,689 39,284 11,683 

อ าเภอโพนสวรรค์ 25,984 25,965 51,949 15,154 

อ าเภอนาทม 11,712 11,414 23,126 6,760 

อ าเภอวังยาง 7,692 7,591 15,283 4,283 

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลปลาปาก 1,913 2,012 3,925 1,396 

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพนสวรรค์ 2,735 2,837 5,572 1,672 

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาหว้า 5,978 6,119 12,097 3,836 

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลศรีสงคราม 2,621 2,732 5,353 2,273 

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาแก 2,190 2,366 4,556 2,140 

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเรณูนคร 2,336 2,603 4,939 1,639 

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลธาตุพนม 5,136 5,409 10,545 3,846 

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแพง 4,411 4,613 9,024 3,372 

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าอุเทน 2,378 2,536 4,914 1,795 

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนม 12,518 13,950 26,468 13,621 

รวม 357,003 358,396 715,399 213,497 

ตารางแสดงจ านวนประชากรแยกเพศ รายอ าเภอ/ท้องถิ่น 
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โครงสร้างประชากร (ภาพรวมของคนในสังคม การกระจายตัวปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2558 จังหวัดมีประชากรรวม 715,399 คน โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยท างาน จ านวนครัวเรือน

ลดลง แต่มีความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยโดยในปี 2558 มีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ 129.39 คน/
ตร.กม.  (ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดนครพนม) 

 
1) ข้อมูลประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

จ านวนประชากรรวมทั้งหมด 731,257  คน  แยกเป็นชาย จ านวน 364,608 คน  และเป็นหญิง 
จ านวน 366,649 คน จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 211,934 คน (หมายเหตุ : ข้อมูลจากสถิติจังหวัดนครพนม) 
 
แผนภูมิแสดงจ านวนประชากร 

 
 
 
 
 
 
 

0

500,000

ชาย หญิง

364,608 366,649

49.86 50.14

จ านวน (คน) ร้อยละ

โครงสร้างประชากร ปี 2558 (คน) 

วยั
เด็
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   ว
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 ำง
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สงู
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       ประชากรหญงิ                ประชากรชาย  
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2) เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  
มีจ านวน ทั้งสิ้น 179,497  คน แยกเป็นชาย 91,653 คน และหญิง 87,844 คน โดยประกอบด้วย 

- เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (0-5 ปี) จ านวน 50,476 คน  
แบ่งเป็นชาย จ านวน 25,923 คน และเป็นหญิง จ านวน 24,553 คน  
- เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6-15 ปี) จ านวน 96,170  คน 
แบ่งเป็นชาย จ านวน 49,013 คน และหญิง จ านวน 47,157 คน 
- เด็กวัยเรียน (อายุ 16-18 ปี) จ านวน 32,851 คน  
แบ่งเป็นชาย จ านวน 16,717 คน หญิง จ านวน 16,734 คน 

 
ตารางแสดงประชากรเด็ก อายุ ต่ ากว่า 18 ปี 

เด็ก ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1.เด็กแรกเกิด-ปฐมวัย (0-5 ปี) 25,923 24,553 50,476 
2.เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ ( อายุ 6-15 ปี) 49,013 47,157   96,170 
3.เด็กวัยเรียน (อายุ 16-18 ปี) 16,717 16,134 32,851 
รวม อายุต่ ากว่า 18 ปี 91,653 87,844 179,497   

 
แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรเด็ก อายุ ต่ ากว่า 18 ปี 
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3) เยาวชน อายุตั้งแต่ 18-25 ปี ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
  จ านวน 84,419 คน แบ่งเป็นชาย จ านวน 42,302 คน และเป็นหญิง จ านวน 42,117 คน 
 
แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรเยาวชน 

 
 
 

4) วัยแรงงาน อายุตั้งแต่ 25-59 ปี ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
   จ านวน 377,796 คน แบ่งเป็นชาย จ านวน 190,914 คน หญิง จ านวน  186,882 คน 
 
แผนภูมแิสดงจ านวนประชากรวัยแรงงาน 
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5) ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
จ านวน 89,545 คน แบ่งเป็นชาย จ านวน 39,739 คน หญิง จ านวน  49,806 คน ตามตาราง ดังนี้ 

 ตารางแสดงประชากรวัยผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ ชาย (คน) หญิง( คน) รวม(คน) 

อายุ 60-69 ปี 24,659 28,659 53,128 
อายุ 70-79 ปี 11,069 14,497 25,566 
อายุ 80-89 ปี 3,619 5,845 9,464 
อายุ 90-100 ปี 544 760 1,304 
อายุ 100 ปีขึ้นไป 38 45 83 

รวม 39,739 49,806 89,545 
 
แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรวัยผู้สูงอายุ 

 
 

6) คนพิการที่จดทะเบียน และประเภทของความพิการ 
จ านวน 10,579 คน แบ่งเป็น ชายจ านวน 5,871 คน หญิงจ านวน 4,708 คน และได้แบ่งตามประเภท

ของความพิการตามตารางนี้ 
 

ตารางแสดงคนพิการที่จดทะเบียนและประเภทของความพิการ 
ประเภทความพิการ ชาย (คน) หญิง(คน) รวม (คน) 

1. ทางร่างกายหรือความเคลื่อนไหว 2,940 2,349 5,289 
2. ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 891 850 1,741 
3. ทางการเห็น 461 518 979 
4. ทางสติปัญญา 462 422 884 
5. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1,039 544 1,583 
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6. ทางการเรียนรู้ 43 18 61 
7. พิการมากกว่า 1 ประเภท 35 7 42 

รวม 5,871 4,708 10,579 
 
 
หมายเหตุ ข้อ 1 – 5 ข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ข้อมูล ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

จากจ านวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดนครพนม จ านวน 731 ,257 คน ด้วยแบ่งเป็น เด็ก จ านวน 
179,497 คน  เยาวชน จ านวน 84,419 คน วัยแรงงาน จ านวน 377,796 คน ผู้สูงอายุ จ านวน 89,545 คน และสามารถ
คิดเป็นร้อยละได้ตามตาราง 
 
ตารางแสดงร้อยละของจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม 

ประชากร เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละ 
เด็ก 91,653 87,844 179,497 24.55 
เยาวชน 42,302 42,117 84,419 11.54 
วัยแรงงาน 190,914 186,882 377,796 51.66 
ผู้สูงอายุ 39,739 49,806 89,545 12.25 

รวม 364,608 366,649 731,257 100 
 
แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม 
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1.3.3 ศาสนา/ขนบธรรมเนียม/วัฒนธรรมประเพณี 
ประชาชนในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 95 % รองลงมาคือศาสนาคริสต์และ

ศาสนาอ่ืนๆ จังหวัดนครพนมมีประเพณีส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน คือ ประเพณีท าบุญตามช่วง
ฤดูกาลต่าง ๆ อาทิท าบุญเข้ากรรม (เดือนอ้าย) ท าบุญคูนลาน (เดือนยี่) ท าบุญข้าวจี่ (เดือนสาม) ท าบุญกด เทศกาล
ประจ าปี และบุญพระเวส (เดือนสี่) ท าบุญสรงน้ า และงานสงกรานต์ (เดือนห้า) เป็นต้น ซึ่งงานประเพณีต่าง ๆ มีความ
มุ่งหมายเพ่ือเป็นสิริมงคลและเพ่ือความสมบูรณ์พูนสุขของท้องถิ่น และยังมีการจัดงานประเพณีที่ส าคัญได้แก่งาน
นมัสการพระธาตุพนม จัดขึ้นในช่วงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี และงานประเพณีไหลเรือไฟ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา
ของทุกปี เป็นต้น 

 
1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ 

1.4.1 โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก 
โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ. 2557 สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท 

คือ (1) แยกตามภาค และ (2) แยกตามรายสาขาการผลิต ดังนี้  
 

 (1) แยกตามภาค 
ภาค สัดส่วน (%) รายละเอียด 

ภาคบริการจ านวน 
11 สาขาการผลิต 

59.3 1) สาขาการก่อสร้าง 2) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 3) สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร 4) สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการ
คมนาคม 5) สาขาตัวกลางทางการเงิน 6) สาขาบริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7) สาขาการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาค
บังคับ 8) สาขาการศึกษา 9) สาขาการบริการด้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์ 10) สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วน
บุคคลอื่น ๆ 11) สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 

ภาคเกษตรจ านวน 
2 สาขาการผลิต 

32.3 1) สาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้ 2) สาขาประมง 

ภาคอุตสาหกรรม
จ านวน 3 สาขา 
การผลิต 

8.4 1) สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 2) สาขาอุตสาหกรรม  
3) สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา   

 
 
 
 
 
 



- 13 - 
 

แผนภูมิ: โครงสร้างผลิตภณัฑ์มวลรวมของจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2557 แยกตามภาค 

 
(ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดนครพนม กันยายน 2559) 

  
 (2) แยกตามรายสาขาการผลิต 

สาขาการผลิต สัดส่วน (%) 
1. สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 31.7 
2. สาขาการศึกษา 20.6 
3. สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล 
และของใช้ในครัวเรือน 

9.4 

4. สาขาอุตสาหกรรม 6.2 
5. สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 6.1 
6. สาขาอ่ืนๆ 26.0 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเกษตร
32.3%

ภาคอุตสาหกรรม
8.4%

ภาคบริการ
59.3%
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แผนภูมิ: โครงสร้างผลิตภณัฑ์มวลรวมของจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2557 แยกตามรายสาขา 

 

    (ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดนครพนม กันยายน 2559) 

 

1.4.2 มูลค่าผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัด 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครพนม ปี 2557 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี มีค่าเท่ากับ 38,854 ล้านบาท  

ลดลงจาก 40,897 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 2,043 ล้านบาท ซึ่งสามารถแยกประเภท ได้ดังนี้ 
   ภาคเกษตร มีมูลค่า 12,541 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 59.3) สาขาการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ สาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีมูลค่า 12,335 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 31.7) 
   ภาคนอกเกษตร มีมูลค่า 26,313 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 40.7) สาขาการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ 
สาขาการศึกษา มีมูลค่า 8,002 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 20.6) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มีมูลค่า 3,656 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 9.4) และสาขา
อุตสาหกรรม มีมูลค่า 2,398 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 6.2)  
ส าหรับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครพนม ณ ราคาคงที่ ในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.5 จากที่หด
ตัวร้อยละ 2.4 ในปีที่ผ่านมา 
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP Per Capita) จังหวัดนครพนม ปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 67,847 บาท 
เมื่อเทียบกับ 71,030 บาท ในปีที่ผ่านมา ลดลง 3,183 บาท หรือลดลงร้อยละ 4.5    
 
 
 
 
 

เกษตรกรรม 
การล่าสัตว์และการ

ป่าไม้
31.7%

การศึกษา
20.6%การขายส่ง 

การขายปลีก ฯ
9.4%

อุตสาหกรรม
6.2%

การขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้าและการ

คมนาคม
6.1%

สาขาอ่ืนๆ 
26.0%
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แผนภูมิ: โครงสร้างผลิตภณัฑ์มวลรวมของจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2557 
 

 
             (ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดนครพนม กันยายน 2559) 

1.4.3 การผลิตที่ส าคัญ 

1) การเกษตร 
ในปี 2557 จังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่การเกษตร 1,938,058 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.25  

มีครัวเรือนทั้งสิ้น 213,497 ครัวเรือน ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตร 117 ,910 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 1,392,777 ไร่ แบ่งออกเป็น ข้าวเจ้านาปี จ านวน 805,792 ไร่ และข้าวเหนียวนาปี จ านวน 586,985 
ไร่ ยางพารา จ านวน 374,488 ไร่ มันส าปะหลัง จ านวน 23,994 ไร่ สัปปะรด จ านวน 5,791 ไร่ และลิ้นจี่ นพ.1 จ านวน 
1,711 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 

ข้าวเจ้านาปี จากสถิติการเพาะปลูก พบว่า ปี พ.ศ. 2558/2559 มีปริมาณผลผลิตรวม
ประมาณ 307,056 ตัน มีเนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 805,792 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 395 กิโลกรัม    

ข้าวเหนียวนาปี จากสถิติการเพาะปลูก พบว่า ปี พ.ศ. 2558/2559 มีปริมาณผลผลิตรวม
ประมาณ 227,922 ตัน มีเนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 586,985 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 403 กิโลกรัม    
   ยางพารา จากสถิติการเพาะปลูก พบว่า ปี พ.ศ. 2558/2559 มีปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 
64,050.7 ตัน มีเนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 374,488 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 230 กิโลกรัม    
   มันส าปะหลัง จากสถิติการเพาะปลูก พบว่า ปี พ.ศ. 2558/2559 มีปริมาณผลผลิตรวม
ประมาณ 77,279.2 ตัน มีเนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 23,994 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3,221 กิโลกรัม    

สัปปะรด จากสถิติการเพาะปลูก พบว่า ปี พ.ศ. 2558/2559 มีปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 
24,588.5 ตัน มีเนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 5,791 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4,914 กิโลกรัม   

ลิ้นจี่ นพ.1 จากสถิติการเพาะปลูก พบว่า ปี พ.ศ. 2558/2559 มีปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 
1,246.40 ตัน มีเนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 1,711 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,135 กิโลกรัม  

(ที่มา :  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม) 

เกษตรกรรม 
31.7%

การศึกษา
20.6%

การขายส่ง การขายปลีกฯ
9.4%

อุตสาหกรรม
6.2%

การขนส่ง 
6.1%

ตัวกลางทางการเงิน
5.3%

การก่อสร้าง
5.1%

การบริหารราชการฯ
4.8%

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ฯ

3.5%

การบริการด้านสุขภาพฯ
2.2%

การให้บริการด้านชุมชน 
ฯ… การไฟฟ้า แก๊ส และการ

ประปา
1.3%

การท าเหมืองแร่
และเหมืองหิน

1.0%

การประมง
0.5%

โรงแรมและ
ภัตตาคาร

0.3%
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วน

บุคคล
0.3%
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สินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปีการเพาะปลูก ปี 2558/2559 

ชนิดพืช 
พ้ืนที่ปลูก

(ไร่) 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย  

(ก.ก.) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ราคาเฉลี่ยทั้งปี  

(บาท/ก.ก.) 

ข้าวเจ้านาป ี 805,792 777,508 395 307,056 3,650.90 -18.6 11.89 

ข้าวเหนียวนาป ี 586,985 565,198 403 227,922 2,461.56 0.84 10.80 

ยางพารา 374,488 278,401 230 64,050.7 2,542.88 -0.69 39.42 

มันส าปะหลัง 23,994 23,994 3,221 77,279.2 149.15 -0.70 1.93 

สับปะรด 5,791 5,004  4,914  24,588.5  8.54 -0.08 11.43 

ลิ้นจี่ นพ.1 1,711 1,098 1,135 1,246.40 93 -18 75 

(ที่มา :  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม) 

ตารางผลการซื้อขายยาง ตลาดยาง สกย.จ.นครพนม ปีงบประมาณ 2557 

รายการ ปริมาณ (ก.ก.) ราคา/ก.ก. มูลค่า (บาท) 

ยางแผ่นดิบคณุภาพ1-3 1,535,471.00 66.94 102,784,428.74 

ยางแผ่นดิบคณุภาพ4 54,594.00 49.72 2,714,413.68 

ยางแผ่นดิบคละ 1,590.00 63.00 100,170.00 

ยางก้อนถ้วย 20,032,496.00 32.29 646,849,295.84 

ยางอ่ืนๆ 173,970.00 42.71 7,430,258.70 

รวม 21,798,121.00   759,878,566.96 

(ที่มา :  ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัดนครพนม) 

 

   2) การประมง 
   ปี 2558 จังหวัดนครพนมประกอบอาชีพประมงน้ าจืดเป็นหลัก ผลผลิตของสาขาประมงส่วน
ใหญ่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ สัตว์น้ าที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลานิล ปลาช่อน 
ปลาตะเพียน เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2558  มูลค่าการท าประมงรวม เท่ากับ 653,816,441 บาท แบ่งออกเป็น เกษตรกรท า
การประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดจ านวน 8,129 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะเลี้ยงรวม 5,365.49 ไร่ ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 
7,610,700.60 กิโลกรัม มูลค่า 442,178,036 บาท และการจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ มีเกษตรกร จ านวน 3,750 
ครัวเรือน ผลผลิตจากการจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 3,847,971 กิโลกรัม มูลค่า 211,638,405 บาท 

(ที่มา :  ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม) 
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   3) การปศุสัตว ์
ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดนครพนมมีครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 52 ,549 ครัวเรือน มูลค่า

รวม 4,520.981 ล้านบาท มีพ้ืนที่ปลูกหญ้า 18,080 ไร่ และพ้ืนที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ 117,282.75 ไร่ ปศุสัตว์ที่ส าคัญ 
ได้แก่ 

โคเนื้อ 82,557 ตัว ประกอบด้วย โคพ้ืนเมือง 52,610 ตัว, โคพันธุ์และโคลูกผสม  24,651 ตัว, โคขุน 5,296 ตัว  
   กระบือ จ านวน 51,288 ตัว  

สุกร 86,147 ตัว ประกอบด้วย สุกรพ้ืนเมือง 17,092 ตัว, สุกรพันธุ์ 12,799 ตัว, สุกรขุน 19,705 ตวั  
ไก่ 1,139,846 ตัว ประกอบด้วย ไก่พ้ืนเมือง 795,617 ตัว, ไก่เนื้อ 22,729 ตัว, ไก่ไข่ 319,857 

ตัว, ไก่เนื้อพันธุ์ 936 ตัว, ไก่ไข่พันธุ์ 707 ตัว 
โดยปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดนครพนมคือการเลี้ยงโคขุน และเป็นจังหวัดที่ผลิตโคเนื้อ

ลูกผสม โคพ้ืนเมือง และโคขุนเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดสกลนคร และนครราชสีมา มี
โรงงานรองรับวัตถุดิบจากเกษตรกร คือบริษัท นครพนม บีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตั้งอยู่ที่อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
(เพ่ิมเติม : อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม) 

(ที่มา :  ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดนครพนม) 
 

1.4.4 อุตสาหกรรม 
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดนครพนมมีโรงงานจ านวนทั้งสิ้น 441 แห่ง จ านวนเงินลงทุนประมาณ 

6,298,720,884 บาท การจ้างงาน 4,949 คน เป็นชาย 3,188 คน เป็นหญิง 1,761 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่ เช่น อุตสาหกรรมอโลหะ ประเภท
ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่น อิฐบล็อก เสา ท่อ แผ่นพ้ืน ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ผลิตเครื่องเรือนจากไม้และผลิตภัณฑ์ จาก
ไม้ อุตสาหกรรมอาหาร โรงสีข้าว ผลิตน้ าแข็งและน้ าดื่ม และแปรรูปยางพาราขั้นต้น เป็นต้น 

จ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ประจ าปี 2559 

ที ่ ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวนสถาน

ประกอบกิจการ 
เงินทุน (บาท) 

จ านวนคนงาน 
ชาย หญิง รวม 

1  
อุตสาหกรรมการเกษตร 

23 463,191,304 213 73 286 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 33 596,392,959 333 207 540 

3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 3 47,600,000 42 37 79 

4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 9,400,000 22 0 22 

5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 3 16,710,000 31 119 150 

6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 2,775,000 19 18 37 

7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ 40 148,384,000 353 50 403 

8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่งเรือน 4 13,448,830 145 0 145 

9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลติภณัฑ์จากกระดาษ 4 12,044,000 15 7 22 

10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 1 1,000,000 8 3 11 

11 อุตสาหกรรมเคม ี 6 47,843,525 26 4 30 

12 อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและผลติภณัฑ์ 3 51,400,000 14 7 21 
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1.4.5 การค้าชายแดน 
จังหวัดนครพนมมีช่องทางการค้า 6 ช่องทาง ประกอบด้วย จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง และ 

จุดผ่อนปรน 4 แห่ง ดังนี้ 
1) จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) บริเวณบ้านห้อม ต าบลอาจ

สามารถ อ าเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน เปิดตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. ทุก
วัน 

2) จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม 
ติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน เปิดตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน 

3) จุดผ่อนปรนบ้านหนาดท่า หมู่ 2 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับ 
บ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก เปิดตั้งแต่ 07.30 – 15.00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

4) จุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ไทร ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง เป็นเขตติดต่อกับบ้านท่าสะอาด  
เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคาไซ เปิดตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

5) จุดผ่อนปรนบ้านธาตุพนมสามัคคี หมู่ที่ 2 อ าเภอธาตุพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่าน  
เมืองหนองบก แขวงค าม่วน เปิดตั้งแต่ 07.00 – 15.00 น. ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

6) จุดผ่อนปรนบ้านท่าอุเทน ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน เป็นเขตติดต่อกับบ้านหินบูน  
เมืองหินบูน แขวงค าม่วน เปิดตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

การเปิดใช้สะพานมิตรภาพ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ท าให้การขนส่งสินค้าจาก
จังหวัดนครพนมไปถึงจีนตอนใต้ โดยใช้เส้นทาง R12  มีระยะทางสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับเส้น R9 (มุกดาหาร) ส าหรับ
ประเทศท่ีมีมูลค่าการน าเข้า/ส่งออกสูงสุด คือ จีน/ฮ่องกง เวียดนาม และ สปป.ลาว ตามล าดับ ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัด
นครพนมมีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้น 109,380.03 ล้านบาท มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่ามูลค่าการน าเข้า โดยมีมูลค่า
การส่งออก 62,844.26 ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า 46,535.77 ล้านบาท ได้เปรียบดุลการค้า มูลค่า 16,308.49 ล้านบาท 
และในช่วง 6 เดือนของปี 2559 ได้เปรียบดุลการค้า 2,960.29 ล้านบาท 

 
 
 

13 อุตสาหกรรมยาง 9 767,970,000 183 123 306 

14 อุตสาหกรรมพลาสติก 4 22,286,716 27 35 62 

15 อุตสาหกรรมอโลหะ 71 852,428,500 511 117 628 

16 อุตสาหกรรมโลหะ 1 9,500,000 8 0 8 

17 อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ 51 234,989,600 293 15 308 

18 อุตสาหกรรมเครื่องกล 16 31,952,150 67 1 68 

19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 2 22,055,000 15 323 338 

20 อุตสาหกรรมขนส่ง 87 331,329,800 384 12 396 

21 อุตสาหกรรมอื่นๆ 77 2,616,019,500 479 610 1,089 
 รวม 441 6,298,720,884 3,188 1,761 4,949 

(ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 30 มิถุนายน 2559) 
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มูลค่าการค้าชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
       ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม 2558 

มูลค่าการค้าชายแดน ปี พ.ศ. 2559 (มกราคม – มิถุนายน 2559) 

 
(ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 

46,535.77

62,844.26

109,380.03

ปี 2558

มลูคำ่น ำเข้ำ มลูคำ่สง่ออก มลูคำ่รวม หนว่ย : ล้ำน

25,212.08
28,172.57

53,384.65

ปี 2559
(ม.ค.-ม.ิย. 2559)

มูลค่าน าเข้า มูลค่าส่งออก มูลค่ารวม หนว่ย : ล้ำนบำท
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มูลค่าการค้าชายแดนด้านชายแดน สปป.ลาว ปีงบประมาณ 2558 

 
(ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม 2558) 

สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และแท็บเล็ต 
พลังงานไฟฟ้า แผงวงจรพิมพ์ ไอโซแท็งค์ ส าหรับบรรจุก๊าซ เป็นต้น 

สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ หน่วยประมวลผลข้อมูล เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ผลไม้สด (ขนุน เงาะ ชมพู่ 
ทุเรียนฯลฯ) ผลไม้อบแห้ง ล าไยอบแห้ง มะม่วงอบแห้ง มังคุดอบแห้ง 

1.4.6 ด้านการท่องเที่ยว 
จังหวัดนครพนมมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลาย โดยเฉพาะ  

การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเช่น พระธาตุพนม พระธาตุประจ าวันเกิดทั้ง 7 วัน 
ประดิษฐานอยู่ โดยให้มีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของ สปป.ลาว เพ่ือสร้างความต้องการด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน
ระหว่าง 3 ประเทศ (ไทย ลาว เวียดนาม) และเชื่อมโยงสู่จีนตอนใต้ และจีนตะวันออก  

ในปี 2558 มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 1555.73 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี 2557 คิดเป็นร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 10.55 และในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 982,620 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
พ.ศ. 2557 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.76 

ตารางแสดงข้อมูลสถิติด้านการทอ่งเที่ยวของจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2556 - 2558 

ข้อมูล 
การจัดเก็บ 

ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 

รายได้จาก
การท่องเที่ยว 
(ล้านบาท) 

1,221.78 78.00 1,299.78 1,324.56 82.68 1,407.24 1,466.18 89.55 1,555.73 

จ านวน
นักท่องเที่ยว

(คน) 
801,441 72,484 873,925 838,857 74,281 913,138 905,501 77,119 982,620 

ระยะพ านัก
เฉลี่ยของ

นักท่องเที่ยว 
2.30 2.52 2.31 2.32 2.51 2.32 2.32 2.51 2.32 

(ที่มา : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม) 

106,326.75 

71,207.83 

57,286.45 

17,143.42 
16,982.61 16,638.74 9,583.29 6,206.24 2,821.31 

1,138.58 770.82  -

 20,000.00

 40,000.00

 60,000.00

 80,000.00

 100,000.00

 120,000.00

นครพนม มุกดาหาร หนองคาย เชียงแสน เชียงของ ช่องเม็ก ทุ่งช้าง ท่าลี่ บึงกาฬ เขมราฐ เชียงคาน

มูลค่าการค้า

ด่านศุลกากร

มูลค่าการค้ารวม
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1.5 ข้อมูลด้านสังคม 
1.5.1 ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนครพนม ตามเกณฑ์ช้ีวัด จปฐ. 

ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนครพนม ตามเกณฑ์ชี้วัด จปฐ. ปี 2559 ตัวชี้วัด
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด จากการประมวลผลข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ( จปฐ. + เขต
เมือง) ในพ้ืนที่ 1,156 หมู่บ้าน/ชุมชน 95 ต าบล 10 อปท. 12 อ าเภอของประชาชน ดังนี้ (ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครพนม) 

 จ านวนครัวเรือน   166,177  ครัวเรือน  
 จ านวนประชากร   539,117  คน 

 เป็นชาย   265,413  คน  
 เป็นหญิง   273,704  คน  

 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี   64,492  บาท/คน/ปี  
 รายจ่ายเฉลี่ย   36,765  บาท/คน/ปี 

 
1.5.2 จ านวนประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา ระดับจังหวัด ปี 2559 

จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพ้ืนฐาน ปี 2559 พบว่าประชากรในจังหวัดนครพนม มีระดับ
การศึกษาสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ  1) จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) คิดเป็นร้อยละ 50.44  2) มัธยมศึกษาตอนต้น 
(มศ.1-3, ม.1-3) คิดเป็นร้อยละ 16.25  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-6, ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 12.97 (ที่มา : 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม) 

 
 
 
 

ล าดับที่ ระดับการศึกษา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1 จบชัน้ประถมศกึษา (ป.4, ป.7, ป.6) 132,444 49.90 139,471 50.96 271,915 50.44 

2 มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3, ม.1-3) 46,442 17.50 41,187 15.05 87,629 16.25 

3 มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-6, 
ปวช.) 

34,064 12.83 35,835 13.09 69,899 12.97 

4 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 14,404 5.43 19,386 7.08 33,790 6.27 

5 ต่ ากว่าชั้นประถมศกึษา 11,220 4.23 11,617 4.24 22,837 4.24 

6 อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 10,726 4.04 10,495 3.83 21,221 3.94 

7 อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 8,848 3.33 8,047 2.94 16,895 3.13 

8 ไม่เคยศึกษา 5,933 2.24 6,341 2.32 12,274 2.28 

9 สูงกว่าปริญญาตรี 1,334 0.50 1,328 0.49 2,662 0.49 

รวม 265,415 100.00 273,707 100.00 539,122 100.00 
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1.5.3 จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ระดับจังหวัด ปี 2559 
จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพ้ืนฐาน ปี 2559 พบว่าประชากรในจังหวัดนครพนม ประกอบ

อาชีพสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 1) เกษตรกรรม–ท านา คิดเป็นร้อยละ 48.73  2) ก าลังศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.09  3) 
รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 13.38 (ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) ร้อยละ 
ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ 

1 เกษตรกรรม -ท านา 128,633 48.46 134,061 48.98 262,694 48.73 

2 ก าลังศึกษา 58,331 21.98 60,784 22.21 119,115 22.09 

3 รับจ้างทั่วไป 39,502 14.88 32,630 11.92 72,132 13.38 

4 ค้าขาย 7,968 3.00 12,578 4.60 20,546 3.81 

5 รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 10,015 3.77 9,658 3.53 19,673 3.65 

6 ไม่มีอาชีพ 7,406 2.79 8,558 3.13 15,964 2.96 

7 
อาชีพอ่ืนๆ (นอกเหนือจากที่
กล่าวแล้ว) 4,440 1.67 6,279 2.29 10,719 1.99 

8 ธุรกิจส่วนตัว 3,341 1.26 3,322 1.21 6,663 1.24 

9 พนักงานบริษัท 2,553 0.96 2,599 0.95 5,152 0.96 

10 เกษตรกรรม -ท าสวน 1,951 0.74 1,964 0.72 3,915 0.73 

11 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 731 0.28 736 0.27 1,467 0.27 

12 เกษตรกรรม -ท าไร่ 297 0.11 401 0.15 698 0.13 

13 เกษตรกรรม -ปศุสัตว์ 146 0.06 101 0.04 247 0.05 

14 เกษตรกรรม -ประมง 101 0.04 36 0.01 137 0.03 

รวม 265,415 100.00 273,707 100.00 539,122 100.00 
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1.5.4 ระดับความสุขเฉลี่ย ปี 2559 
 จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 คนในครัวเรือนของจังหวัดนครพนม มีระดับ

ความสุขเฉลี่ยที่ 8.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยอ าเภอนาทม ประชาชนมีระดับความสุขเฉลี่ยสูงที่สุด 
8.77 คะแนน รองลงมาคือนาหว้าและอ าเภอเรณูนคร ส่วนอ าเภอท่าอุเทน ประชาชนมีระดับความสุขเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม) 

ที ่ พื้นที่ ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน 

1 อ าเภอนาทม 
8.77  

(สุขท่ีสุด @ อ าเภอนาทม) 

2 อ าเภอนาหว้า 8.65 

3 อ าเภอเรณูนคร 8.65 

4 อ าเภอปลาปาก 8.62 

5 อ าเภอเมืองนครพนม 8.60 

6 อ าเภอวังยาง 8.57 

7 อ าเภอโพนสวรรค์ 8.52 

8 อ าเภอธาตุพนม 8.47 

9 อ าเภอนาแก 8.42 

10 อ าเภอศรีสงคราม 8.41 

11 อ าเภอบ้านแพง 8.36 

12 อ าเภอท่าอุเทน 8.05 

จังหวัดนครพนม 8.51 
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1.5.5 ปัญหาที่ควรได้รับการแกไ้ขของคนนครพนม ป ี2559 (10 ล าดับแรก ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
จปฐ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัดที่ 
จ านวนที่ 

ส ารวจทั้งหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ 

1 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 539,117 คน 47,932 คน 8.89 

2 25 
คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา(ยกเว้นการดื่มเป็นครั้ง
คราวฯ) 

539,117 คน 31,530 คน 5.85 

3 3 
เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือนแรก 

2,848 คน 118 คน 4.14 

4 4 
ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

166,177 คน 2,319 คน 1.4 

5 21 คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 320,715 คน 2,377 คน 0.74 

6 22 
คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมี
รายได้ 

72,335 คน 450 คน 0.62 

7 1 เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 3,816 คน 12 คน 0.31 

8 7 
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 3วันๆละ 30 นาที 

513,498 คน 760 คน 0.15 

9 5 
คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

166,177 คน 188 คน 0.11 

10 23 
คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 
30,000 บาทต่อปี 

166,177 คน 130 คน 0.08 
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1.5.6 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
จังหวัดนครพนม มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 13 แห่ง แบ่งเป็นระดับ

โรงพยาบาลทั่วไป(S)  1 แห่ง คือ รพ.นครพนม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนแม่
ข่าย (M2)  2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมและโรงพยาบาลศรีสงคราม โรงพยาบาลชุมชนขนาด
กลาง ( F2 )  8 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ( F3 ) 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 151 แห่ง 
ครอบคลุมทุกต าบล  ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 3 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง ไม่มี
โรงพยาบาลเอกชน จ านวนเตียง 845 เตียง 1 เตียงต่อ 836 คน 

1) รายงานข้อมูลสถานะสุขภาพ จังหวัดนครพนม  
- คนเกิด 6,959 คน อัตราการเกิด 9.98 ต่อประชากรพันคน 
- คนตาย 4,637 คน อัตราการตาย 6.65 ต่อประชากรพันคน 
- คนเพ่ิม 2,322 คน อัตราเพิ่ม 0.33 ต่อประชากร 100 คน 
- เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี ตาย 59 คน อัตราตาย 8.48 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน 
- เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีตาย 87 คน อัตราตาย 1.72 ต่อเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 1,000 คน 
- มารดาตาย 0 คน อัตราตาย 0 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 100,000 คน 

2) สาเหตุการตายของจังหวัดนครพนม 10 อันดับ 
(1) มะเร็งตับ    346 คน อัตรา 49.64 ต่อประชากรแสนคน 
(2) การติดเชื้อในกระแสเลือด  160 คน อัตรา 22.95 ต่อประชากรแสนคน 
(3) ไตวาย     147 คน อัตรา  21.09 ต่อประชากรแสนคน 
(4) เบาหวาน      95 คน อัตรา 13.63 ต่อประชากรแสนคน 
(5) ปอดบวม      83 คน อัตรา 11.91 ต่อประชากรแสนคน 
(6) มะเร็งปอด     62 คน อัตรา   8.89 ต่อประชากรแสนคน 
(7) เลือดออกในสมอง     61 คน อัตรา   8.75 ต่อประชากรแสนคน 
(8) จมน้ าตาย      59 คน อัตรา   8.46 ต่อประชากรแสนคน 
(9) ไตวายเรื้อรัง     48 คน อัตรา   6.89 ต่อประชากรแสนคน 
(10) มะเร็งล าไส้     46 คน อัตรา   6.60 ต่อประชากรแสนคน 

สถานบริการในจังหวัดนครพนมมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งประชาชนในจังหวัดนครพนม และ 
จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย  จังหวัดมุกดาหาร   โดยใช้เวลาในการเดินทาง
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง  รวมถึงประชาชนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน 3 เมืองใหญ่ คือ เวียงจันทน์ 
สะวรรณเขต และแขวงค าม่วน รวมไปถึงจากประเทศเวียดนาม ซึ่งมีข้อมูลด้านสถิติการรับบริการของโรงพยาบาล
นครพนม ในปัจจุบัน จ าแนกตามประเภทผู้ป่วย ดังนี้ 
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ตารางสถิติการรับบริการของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนครพนม พ.ศ. 2556 - พ.ค. 2558 

สถิติผู้ป่วย ปี2556 ปี2557 
ปี2558 

(ถึงพ.ค.58) 
แหล่งข้อมูล 

จ านวนผู้ป่วย 315,404 306,970 189,089 สารสนเทศสุขภาพ 
ผู้ป่วยนอก(ครั้ง) 285,917 280,059 173,302 สารสนเทศสุขภาพ 
ผู้ป่วยใน(ครั้ง) 29,487 26,911 15,787 สารสนเทศสุขภาพ 
จ านวนผู้ป่วยต่างชาติ(ครั้ง) 17,995 18,121 9,634 สารสนเทศสุขภาพ 
จ านวนผู้ป่วยผ่าตัด(ราย) 12,566 10,879 7,262 ห้องผ่าตัด 
จ านวนผู้ป่วยทางศัลยกรรม
(ครั้ง) 

26,056 34,647 29,068 สารสนเทศสุขภาพ 

ผู้ป่วยที่ส่งต่อเพ่ือผ่าตัด(ครั้ง) 140 104 49 ศูนย์ประสานส่งต่อ 
จ านวนเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ
(ราย) 

11 2 - ศูนย์ประสานส่งต่อ 

 
สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร 

 
ประเภทบุคลากร 

จ านวนบุคลากร  
รวม 

สัดส่วน:ประชากร 
สสจ./รพช./รพ.สต. รพท. 

แพทย ์ 57 54 111  1 : 6,365 
ทันตแพทย์ 37 14 51  1 : 13,854 
เภสัชกร 63 28 91  1 : 7,767 
พยาบาลวิชาชีพ 561 345 906  1 : 779 

(ท่ีมา : กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล สสจ.,รพท. ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2559) 
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1.5.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
      1) จ านวนสถานศึกษาจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2559 พบว่ามีจ านวนสถานศึกษาทั้งสิ้น  
570 แห่ง เมื่อพิจารณาสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก
ที่สุด 498 แห่ง ส่วนสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญ)สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีสถานศึกษามากที่สุดคือ 10 แห่ง   
      หากพิจารณาความครอบคลุมของสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมพบว่าสถานศึกษา  
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการคือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม มีสถานศึกษาครอบคลุมทุกอ าเภอ 
 

ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษาจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสังกัดและรายอ าเภอ 

 
อ าเภอ 

รวม 
ทั้งสิ้น 

สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 รวม สพฐ. 
สช. สอศ. สกอ.  กศน. รวม พศ. อปท อบจ ตชด 

สพป สพม. 
เมืองนครพนม 93 84 66 7 5 4 1 1 9 1 7 1  
ธาตุพนม 61 60 48 6 3 1 1 1 1 1   - 
นาแก 66 65 54 5 2 2 1 1 1 1 - - - 
ปลาปาก 54 54 43 6 3 1 - 1 -  - - - 
เรณูนคร 45 44 37 2 4  - - 1 1 1 - - - 
วังยาง 17 17 14 2  -  - - 1 - - - - - 
ท่าอุเทน 54 51 44 6  - 1 - 1 3 - - - 3 
บ้านแพง 34 33 28 3 1 1 - 1 1 - - - 1 
ศรีสงคราม 56 54 44 6 3 2 - 1 2 2 - - - 
นาหวา้ 33 30 24 4 1  - - 1 3 3 - - - 
โพนสวรรค์ 37 34 30 2 1 1 - 1 3 1 - - 2 
นาทม 20 18 15 2  -  - - 1 2 - - - 2 

รวม 570 544 447 51 23 13 3 12 26 10 7 1 8 
ที่มา : หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2559 (10 มิถุนายน2559) 

 
 ตัวย่อ  
  สพฐ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) 
  สช. ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(โรงเรียนเอกชน) 
  สอศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วช.) 
  สกอ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ม.นพ./มร./มจร.) 
  พศ. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ) 
  เทศบาล โรงเรียนเทศบาล สังกัดส านักบริหารการศึกษาส่วนท้องถิ่น 
  สตช. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
  กศน.   ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม 
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     2) จ านวนนักเรียน/ นักศึกษาจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีจ านวนนักเรียน/
นักศึกษา ทั้งสิ้น 138,337 คน และศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มากที่สุด 100 ,692 คน รองลงมา
คือส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม จ านวน 10,943 คน 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน/นักศึกษาจังหวัดนครพนม  ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามประเภทการจัดการศึกษาและสังกัด 

ที ่ สังกัด 
ประเภทการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ     

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 100,692    100,692 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4,374   4,374 
3 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม 
10,808 135  10,943 

 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  5,829  5,829 
5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  2,959 6,872 9,831 

กระทรวงอื่น     
5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1,535   1,535 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,764   3,764 
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 239   239 
8. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1,130   1,130 

รวม 122,542 8,923 6,872 138,337 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2559 (10 มิถุนายน 2559) 
 

3) จ านวนครู/คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2559  
พบว่ามีจ านวนครู/คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม ทั้งสิ้น 8,493 คน เมื่อพิจารณาจ านวนครู/
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม จ าแนกตามสังกัดพบว่าสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีจ านวนครู/คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามากกว่าสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มากที่สุดจ านวน 6,233 คน หรือ
ร้อยละ 73.39 ของจ านวนครู/คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในจังหวัดนครพนม   
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 1.6 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 

  1.6.1 การวางผังเมืองและพื้นที่ 
   1) เขตเมืองเก่า ให้เป็นเมืองน่าอยู่ จะต้องอนุรักษ์พ้ืนที่ริมแม่น้ าโขงไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เนื่องจากมีภูมิทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงาม และอาจต้องออกกฎ ระเบียบ หรือประกาศเป็นพ้ืนที่ที่ห้ามไม่ให้มีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น มีการก าหนดความสูงของอาคาร และก าหนดกิจการที่ไม่ส่งเสริมต่ออบายมุขในพ้ืนที่ โดยให้มีการ
ปรับปรุงถนนเพ่ือรองรับรถบัสท่องเที่ยว การท าเส้นทางจักรยาน และการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งนี้ หากผังเมืองมีความ
ชัดเจนแล้ว อาจของบประมาณและความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือ
ช่วยในการด าเนินการซึ่งในอนาคตอาจด าเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ พ้ืนที่ชายแดนริมฝั่งโขงโดยเฉพาะ
ตั้งแต่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมถึงเทศบาลต าบลธาตุพนม เป็นพ้ืนที่ที่ต้องอนุรักษ์ ส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ / เชิงนิเวศ / เชิงวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า เมืองเส้นทางจักรยานริมฝั่งโขง จากอ าเภอเมืองนครพนม - อ าเภอ
ธาตุพนม  การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามทุกมุมมองทั้งมองจากน้ าโขงมายังฝั่งจังหวัดนครพนมและมองจากจังหวัดนครพนม
ออกนอกฝั่งแม่น้ าโขง รวมตลอดถึงการเดินทางตลอดเลาะเรียบแนวริมโขงจังหวัดนครพนมให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สวยงามชุมชนริมโขงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
   2) เขตเมืองใหม่ เป็นการก าหนดพ้ืนที่ผังเมืองเชื่อมโยงสนามบินนครพนม ถึง สะพาน
มิตรภาพ 3 นครพนม - ค าม่วน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ศูนย์ขนส่งชายแดน  
ศูนย์โลจิสติกส์ โดยจะต้องมีการก าหนดพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการค้าและการลงทุน และจะต้องมีการสร้างระบบ  
โลจิสติกส์เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม เช่น พื้นที่ใกล้กับสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 หรือพ้ืนที่ใกล้กับ
เขตพัฒนารถไฟทางคู่ เป็นต้น  และสามารถเชื่อมโยงกับเขตเมืองเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การวางผังพ้ืนที่เฉพาะ
บริเวณเชิงสะพานฯควรต้องก าหนดให้เป็นพ้ืนที่เมืองที่รักษาทัศนียภาพที่สวยงามของริมแม่น้ าโขง โดยก าหนดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและลักษณะอาคารที่เหมาะสม 
 

1.6.2 ไฟฟ้า 
 1) โรงไฟฟ้าในจังหวัดนครพนม มีจ านวนทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จ านวน 4 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวลจ านวน 1 แห่ง ก าลังการผลิตรวม 19.411 MW ดังนี้ 
ตารางแสดงข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ล าดับ บริษัท/บุคคล อ าเถอ 
ก าลังผลิตติดตั้ง

(MW) 
ปริมาณขายตาม
สัญญา(MW) 

1 นางเฟ่ืองรักษ์ร่วมเจริญ อ.เมืองนครพนม 0.003 0.003 
2 บจก.โซล่าเพาเวอร์ (นครพนม 1) อ.เมืองนครพนม 5.940 5.880 
3 บจก.โซล่าเพาเวอร์ (นครพนม 2) อ.ปลาปาก 7.128 5.880 
4 บจก.โซล่าเพาเวอร์ (นครพนม 3) อ.ธาตุพนม 5.940 5.880 

รวม 19.011 17.643 
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ตารางแสดงข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ล าดับ บริษัท/บุคคล สถานที่ตั้ง 
ก าลังผลิตติดตั้ง

(MW) 
ปริมาณขายตาม
สัญญา(MW) 

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ.ปลาปาก 0.4 0.3 
รวม 0.4 0.3 

 
2) สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดนครพนมมีสถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.) และ (กฟภ.) จ านวน 3 แห่ง  

2.1) สถานีไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230 kV จ านวน 1 แห่ง (กฟผ.) 
สถานี

ไฟฟ้าแรงสูง 
สถานที่ตั้ง 

ระดับ
แรงดัน 

หมายเลข
โทรศัพท์ 

นครพนม )NN) เลขที่ 179 หมู่ที่ 3  ถ.นิตโย  ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 
48000  ) เดิมเป็น สฟ  .69 KV  เปลี่ยนเป็น สฟ .115  KV วันที่ 31 

มี.ค.39 และ เปลี่ยนมาเป็น สฟ .230  KV วันที่ 31 ต .ค.42 (  

22 742 - 5011 , 
12 

2.2) สถานีไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 kV มีจ านวน 1 แห่ง (กฟผ.) 
สถานี

ไฟฟ้าแรงสูง 
สถานที่ตั้ง 

ระดับ
แรงดัน 

หมายเลข
โทรศัพท์ 

ธาตุพนม )TH) เลขที่ 82  หมู่ที่ 12  ถ.ชยางกูร  ต.ธาตุพนม  อ.ธาตุพนม  
จ.นครพนม 48110  ) เดิมเป็น สฟ  .69  KV เปลี่ยนเป็น  สฟ .

115  KV  วันที่ 15 ม.ค .42 (  

22 769 - 5001 , 
02 

2.3) สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟภ.) จ านวน 1 แห่ง สถานีศรีสงคราม (SSK) ระดับแรงดัน 115-22kV 
 
1.6.3 ประปา 

จังหวัดนครพนม มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขา จ านวน 4  แห่ง  คือ  
   1. การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น1) สาขานครพนม มีพ้ืนที่ในการให้บริการครอบคลุม เขตอ าเภอเมือง
นครพนม และมีเขตจ าหน่ายน้ าในความรับผิดชอบของการประปา อีกจ านวน 1 แห่ง ในพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน 
   2. การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น1) สาขาธาตุพนม มีพ้ืนที่ในการให้บริการครอบคลุมเขตอ าเภอธาตุ
พนม และมีเขตจ าหน่ายน้ าในความรับผิดชอบของการประปา อีกจ านวน 3 แห่ง ในพ้ืนที่อ าเภอเรณูนคร, อ าเภอนาแก และอ าเภอ
ปลาปาก 
   3. การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น2) สาขาศรีสงคราม มีพ้ืนที่ในการให้บริการครอบคลุม เขตอ าเภอ 
ศรีสงคราม และมีเขตจ าหน่ายน้ าในความรับผิดชอบของการประปา อีกจ านวน 2 แห่ง ในพ้ืนที่อ าเภอนาหว้า และอ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร 
   4. การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น2) สาขาบ้านแพง มีพ้ืนที่ในการให้บริการครอบคลุมเขตอ าเภอบ้าน
แพง และมีเขตจ าหน่ายน้ าในความรับผิดชอบของการประปา อีกจ านวน 1 แห่ง ในพ้ืนทีอ่ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
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1.6.4 การคมนาคมขนส่ง 
   จังหวัดนครพนม มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง 3 ทาง ได้แก่ ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 

1) การคมนาคมทางบก  
ทางหลวงแผ่นดินเส้นทางหลักท่ีผ่านจังหวัดนครพนม ได้แก่  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายหนองคาย–อุบลราชธานี หรือ ถนนชยางกูร เริ่ม

จากแยกถนนมิตรภาพสายเก่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 ใน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ไปทางทิศตะวันออก
ทอดยาวไปตามแม่น้ าโขง ผ่านเข้าจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ 
และไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางประมาณ 583.575 กิโลเมตร 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 สายสกลนคร–บ้านต้อง เป็นทางหลวงแนวตะวันตก-
ตะวันออกท่ีเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสกลนครกับอ าเภอทางตอนใต้ของจังหวัดนครพนม มีระยะทางตลอดท้ังสาย 65.052 
กิโลเมตร 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 หรือ ถนนนิตโย สายอุดรธานี - นครพนม เริ่มจากบริเวณ 
วงเวียนห้าแยกหอนาฬิกา ซึ่งเป็นถนนทหาร และถนนอุดรดุษฎี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เส้น
เดียวกับถนนโพศรี) ผ่านเทศบาลต าบลหนองบัวในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี ผ่านอ าเภอหนองหาน อุทยานประวัติศาสตร์
บ้านเชียง และเข้าสู่เขตจังหวัดสกลนครที่อ าเภอสว่างแดนดิน ผ่านอ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอพังโคน อ าเภอพรรณานิคม 
อ าเภอเมืองสกลนคร เทศบาลต าบลท่าแร่ อ าเภอกุสุมาลย์ และเข้าสู่เขตจังหวัดนครพนมที่อ าเภอเมืองนครพนมไป
บรรจบเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนสุนทรวิจิตร) ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 240.746 กิโลเมตร 
 

 
 
 

ระหว่างอ าเภอ ระยะทาง
(km) 

ท่าอุเทน 27 
ปลาปาก 44 

โพนสวรรค์ 42 

เรณูนคร 47 

ธาตุพนม 57 

ศรีสงคราม 71 

นาแก 63 

นาทม  94 

บ้านแพง 94 

นาหว้า 87 

วังยาง 61 

ระหว่างจังหวัด ระยะทาง(km) 

สกลนคร 94 

อุดรธานี 255 

หนองคาย 294 

บึงกาฬ 190 

มุกดาหาร 103 

อ านาจเจริญ 199 

อุบลราชธานี 280 

(ที่มา : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) 
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ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข/สายทาง/จังหวัด 
2028/ กุสุมาลย์ – โนนศิวลิัย/ สกลนคร, นครพนม   2030/ ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ/ นครพนม  
2031/ ธาตุน้อย – นาเหนือ/ นครพนม     2032/ ท่าดอกแก้ว – ศรีสงคราม/ นครพนม  
2033/ นาแก – หนองญาติ/ นครพนม    2104/ จอมมณี – ดอนสวรรค์/ นครพนม, มุกดาหาร 
2132/ ท่าแร่ – ศรีสงคราม/ สกลนคร, นครพนม   2177/ ศรีสงคราม – อากาศอ านวย/ นครพนม, สกลนคร 
2185/ บ้านเซือม – นาหว้า/ สกลนคร, นครพนม   2276/ กุรุคุ – เรณูนคร/ นครพนม 
2346/ ดอนเชียงบาน – ดงขวาง/ สกลนคร, นครพนม  2390/ ปฏิรูป – โนนสมบรูณ/์ นครพนม 
2417/ นาพระชัย – เซกา/ นครพนม, บึงกาฬ (ที่มา : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) 
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ข้อมูลรถโดยสารประจ าทางในจังหวัดนครพนม 
 

ล าดับที ่ หมวด สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง ลักษณะมาตรฐาน เง่ือนไขการเดินรถ/วัน 
ไป กลับ รวม 

1 2 26 กรุงเทพฯ-นครพนม ม.4 (ก) 2 2 4 
      กรุงเทพฯ-นครพนม ม.1(ข) 4 4 8 
      กรุงเทพฯ-นครพนม ม.1(ข) 3 3 6 
      กรุงเทพฯ-นครพนม ป.1 1 1 2 
      กรุงเทพฯ-นครพนม ม.4(ค) 4 4 8 
      ช่วง กรุงเทพฯ-ศรีสงคราม ม.4(ค) 1 1 2 
2 2 27 กรุงเทพฯ-สกลนคร-เรณูนคร ม.4(ก) 1 1 2 
      กรุงเทพฯ-สกลนคร-เรณูนคร ม.1(ข) 6 6 12 
      ช่วง กรุงเทพฯ-ธาตุพนม ม.1(ข) 1 1 2 
      กรุงเทพฯ-สกลนคร-เรณูนคร ม.4(ค) 2 2 4 
      ช่วง กรุงเทพฯ-ธาตุพนม ม.4(ค) 1 1 2 
      ช่วง กรุงเทพฯ-บ้านนาถ่อน ม.4(ค) 1 1 2 
      ช่วง กรุงเทพฯ-ธาตุพนม ม.4(ก) 1 1 2 
3 2 33 กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง ม.1(ข) 5 5 10 
        ม.4(ค) 5 5 10 
4 2 34 กรุงเทพฯ-สหสัขัน-บ้านแพง ม.4(ก) 1 1 2 
        ม.1(ข)พ. 3 3 6 
        ม.2(ปอ.2) 2 2 4 
5 2 86 กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม ม.1(ข) 5 5 10 
        ม.2(ปอ.2) 1 1 2 
6 2 930 กรุงเทพฯ-อุดรธาน-ีนครพนม ม.4(ข)พ. 3 3 6 
        ม.4(ค)ม.2 3 3 6 
7 3 224 อุดรธาน-ีนครพนม ม.2 3 3 6 
      ช่วง อุดรธาน-ีบ้านแพง ม.2และหรือ2(จ) 7 7 14 
8 3 225 อุดรธาน-ีบึงกาฬ         
      ช่วง อุดรธาน-ีบ้านแพง ม.2(ปอ.2) 4 4 8 
      ช่วง เซกา-บ้านแพง ม.3(ส) 1 1 2 
9 3 230 อุดรธาน-ีสกลนคร         
      ช่วง อุดรธาน-ีศรีสงคราม ม.3(ธ) 1 1 2 

10 3 231 อุดรธาน-ีนครพนม ม.1(ข) 5 5 10 
        ม.2(ปอ.2) 13 13 26 

11 3 241 สกลนคร-ธาตุพนม ม.3(ธ) 1 1 2 
      ตัดช่วง ธาตุพนม-นาแก ม.3(ส) 1 1 2 

12 3 256 อุบลราชธาน-ีนครพนม ม.1(ข) 1 1 2 
        ม.2,2(จ) 10 10 20 

13 3 280 อุดรธาน-ีบ้านแพง ม.2 2 2 4 
        ม.3(ธ) 1 1 2 

14 3 287 สกลนคร-บ้านแพง ม.3(ธ) 3 3 6 
      ช่วง สกลนคร-นาหว้า ม.3(ธ,ส) 26 26 52 
                

15 3 288 หนองคาย-บ้านแพง ม.3(ธ) 1 1 2 
      ช่วง หนองคาย-บึงโขงหลง-บ้านแพง ม.3(ธ) 1 1 2 

16 3 518 เสลภูมิ-นาแก ม.3(ธ,ส) 1 1 2 
      ช่วง นาแก-บ้านฝั่งแดง ม.3(ส) 1 1 2 
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ล าดับที ่ หมวด สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง ลักษณะมาตรฐาน เง่ือนไขการเดินรถ/วัน 
ไป กลับ รวม 

17 3 535 สกลนคร-เรณูนคร-ธาตุพนม ม.3(ธ) 1 1 2 
      ช่วง สกลนคร-เรณูนคร ม.3(ธ) 2 2 4 
      ช่วง สกลนคร-นาแก ม.3(ส) 29 29 58 

18 3 549 พังโคน-ศรีสงคราม ม.3(ธ,ส) 1 1 2 
19 3 555 นครพนม-มุกดาหาร ม.2,ม.2(จ) 37 37 74 
20 3 556 มุกดาหาร-นาแก ม.3(ธ.ส) 1 1 2 
21 3 560 นครพนม-กุสุมาลย ์ ม.3(ธ.ส) 1 1 2 
      ช่วง ท่าอุเทน-กุสุมาลย ์ ม.3(ธ.ส) 5 5 10 
      ตัดช่วง นครพนม-บ้านโพนจาน ม.3(ส) 3 3 6 

22 3 570 นครราชสมีา-บ้านแพง ม.1(ข) 1 1 2 
      ช่วง นครราชสีมา-เซกา-บ้านแพง   1 1 2 

23 3 582 สกลนคร-ปลาปาก ม.3(ธ,ส) 2 2 4 
24 3 583 สกลนร-บ้านท่าแร่-บ้านแพง ม.3(ส) 2 2 4 
25 3 586 ขอนแก่น-นครพนม ม.1(ข) 5 5 10 
26 3 661 เชียงราย-นครพนม ม.1(ข) 7 7 14 
                

27 3 801 บ้านแพง-นาทม-เซกา ม.3(ส) 1 1 2 
      ช่วง บ้านแพง-บ้านนาดี ม.3(ส) 2 2 4 
      ช่วง บ้านแพง-บ้านนาพระชัย ม.3(ส) 2 2 4 
      ช่วง บ้านแพง-นาทม ม.3(ส) 2 2 4 
      ช่วง นาทม-เซกา ม.3(ส) 2 2 4 

28 3 827 นครพนม-ระยอง ม.4(ก),ม.4(ข) 2 2 4 
      ช่วง นครพนม-บ้านบ่อวิน-ระยอง ม.4(ก),ม.4(ข) 1 1 2 
      ช่วง บ้านแพง-สว่างแดนดิน-ระยอง ม.4(ก),ม.4(ข) 3 3 6 

29 3 837 นครพนม-นครศรีธรรมราช ม.1(ก) ม.4(ก,ข) 1 1 2 
30 3 876 เชียงใหม-่นครพนม ม.4(ข) 2 2 4 
31 4 1431 นครพนม-ศรสีงคราม-นาหว้า ม.3 8 13 21 
32 4 1433 นครพนม-บ้านแพง(ก) ม.3(ก) 7 7 14 
33 4 4235 นครพนม-นาแก-ม.รามฯ ม.3(ส) 4 4 8 
      นครพนม-นาแก ม.3(ส) 20 20 40 
      นครพนม-ม.รามฯ ม.3(ส) 4 4 8 
      ช่วง นครพนม-หนองญาติ ม.3(ส) 4 4 8 
      ช่วง นครพนม-นามะเขือ ม.3(ส) 2 2 4 
      ช่วง นครพนม-ค าเตย ม.3(ส) 4 4 8 
      ช่วง นครพนม-วังโพธิ์ ม.3(ส) 4 4 8 
      ช่วง นครพนม-โพนแพง ม.3(ส) 4 4 8 
      ช่วง นครพนม-นาดอกไม ้ ม.3 2 2 4 
      ช่วง นครพนม-พระซอง ม.3 4 4 8 
      ช่วง นครพนม-วังยาง ม.3 4 4 8 

34 4 4236 นครพนม-ปลาปาก ม.3 24 43 67 
35 4 4237 ธาตุพนม-ปลาปาก ม.3 2 3 5 
36 4 4283 นาหว้า-ศีสงคราม-โพนสวรรค ์ ม.3 19 23 42 
37 4 4347 นครพนม-ธาตุพนม ม.3 15 15 30 
      ช่วง นครพนม-ท่าค้อ ม.3 15 15 30 
      ช่วง นครพนม-นาหลวง ม.3 15 15 30 
      ช่วง นครพนม-บ้านกลาง ม.3 15 15 30 
      ช่วง นครพนม-ค าเตย ม.3 15 15 30 
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ล าดับที ่ หมวด สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง ลักษณะมาตรฐาน เง่ือนไขการเดินรถ/วัน 
ไป กลับ รวม 

      ช่วง นครพนม-ขามเฒ่า ม.3 15 15 30 
      ช่วง นครพนม-ดงติ้ว ม.3 15 15 30 
      ช่วง นครพนม-โพนแพง ม.3 15 15 30 
      ช่วง นครพนม-โคกสว่าง ม.3 15 15 30 

38 4 4398 นครพนม-เรณูนคร ม.3 2 2 4 
39 4 4399 นครพนม-บ้านโคกกลาง-ปลาปาก ม.3(ส) 22 26 48 
40 4 4526 ศรีสงคราม-นาทม ม.3 2 4 6 
      ช่วง ศรีสงคราม-บ้านแค ม.3 2 4 6 
      ช่วง ศรีสงคราม-บ้านโพนงาม ม.3 2 4 6 
      ช่วง ศรีสงคราม-บ้านปากยาม ม.3 2 4 6 

41 4 4653 นครพนม-บ้านโชคอ านวย ม.3(ส) 26 26 52 
      ช่วง นครพนม-บ้านรามราช ม.3 8 8 16 
      ช่วง นครพนม-บ้านโคกก่อง ม.3 8 8 16 
      ช่วง นครพนม-บ้านโพนทา ม.3 10 10 20 
      ช่วง นครพนม-บ้านดงสว่าง ม.3 7 7 14 
      ช่วง นครพนม-บ้านนาโพธ์ิ ม.3 6 6 12 

42 6 7 นครพนม-เมืองท่าแขก ม.2 3 8 11 
      ช่วง นครพนม-เชิงสะพานแห่งที่ 3   4 4 8 
      เมืองท่าแขก         
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- จากนครพนม ผ่านถนนหมายเลข 8  ถึงเมืองวินห์ 330 กม. นครพนม ถึง อาติงห์ 350 กม. จากวินห์ ถึง 
ฮานอย 290 กม. จากฮานอย ถึง ด่านผิงเสียง(จีน) 188 กม. จากผิงเสียง ถึง หนานหนิง 198 กม. รวมระยะทาง  
นครพนม ถึงด่านชายแดนจีน(ผิงเสียง) 808 กม.  จากนครพนม ถึง หนานหนิง 1,006 กม.   

- จากนครพนม ผ่านถนนหมายเลข 12  ถึง จังหวัดฮาติงห์ 353 กิโลเมตร จากจังหวัดฮาติงห์ ถึง กรุงฮานอย 
340 กิโลเมตร จากฮานอย ถึง ด่านชายแดนผิงเสียง(จีน) 188 กิโลเมตร และเดินทางจากด่านชายแดนผิงเสียง ถึง นคร
หนานหนิง 198 กิโลเมตร สรุประยะทางจากนครพนม - ด่านชายแดนผิงเสียง(จีน) จ านวน 831 กิโลเมตร และจาก
นครพนม ถึง นครหนานหนิง จ านวน 1,029 กิโลเมตร 

ซึ่งเป็นเส้นทางที่สะดวกและสั้นที่สุด และปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะจีนตอนใต้ได้ใช้เส้นทางนี้
เป็นเส้นทางส าคญัในการเชื่อมโยงเข้าสู่อาเซียน 
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2) การคมนาคมทางน้ า 
มีเรือยนต์ข้ามฟากระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ด่าน

ศุลกากรนครพนม และจุดผ่อนปรนทั้ง 4 แห่งที่มีเขตพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าโขงและสปป.ลาว ได้แก่ 
- บ้านดอนแพง อ.บ้านแพง - บ้านบุ่งกลาง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอริค าไซ  สปป.ลาว 
- บ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน – บ้านหินบูร  เมืองหินบูร แขวงค าม่วน สปป.ลาว 
- บ้านธาตุพนม อ.ธาตุพนม - บ้านปากเซบั้งไฟ เมืองหนองบก แขวงค าม่วน สปป.ลาว 
- บ้านหนาดท่า อ.เมือง  – บ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน   สปป.ลาว 
 

3) การคมนาคมทางอากาศ 
จังหวัดนครพนม มีท่าอากาศยานนครพนม อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม  15 กิโลเมตร 

ตามเส้นทางนครพนม - สกลนคร โดยมีขนาดความยาวทางวิ่ง 2,500 เมตร กว้าง 45 เมตร สามารถรองรับเครื่องบิน
ขนาดกลางที่มีความจุไม่เกิน 250 คน ได้และมีลานจอดเครื่องบินสามารถจอดเครื่องบินได้สามล าในเวลาเดียวกัน พร้อม
ทั้งมีพ้ืนที่ขยายเพ่ิมเติมในอนาคตได้ รวมทั้งมีระบบเครื่องช่วยในการเดินอากาศที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานสากล และ
ได้รับการก าหนดให้เป็นสนามบินศุลกากร เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๔  ซึ่งอากาศยานสามารถบินขึ้นไปต่างประเทศ 
และเครื่องบินจากต่างประเทศสามารถลงที่ท่าอากาศยานนครพนมได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านท่าอากาศยานสุวรรณถูมิหรือ
ท่าอากาศยานดอนเมืองแต่ประการใด ปัจจุบันมีสายการบินนกแอร์และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งมีผู้โดยสารจาก
จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น เช่น มุกดาหาร  สกลนคร เป็นต้น รวมไปถึงผู้โดยสารจากประเทศเพ่ือน
บ้านจาก แขวงสะหวันเขต แขวงค าม่วน สปป.ลาว รวมไปถึงผู้โดยสารชาวเวียดนามที่เดินทางมาจังหวัดนครพนมเพ่ือ
ต่อไปยังกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผลักดันให้สนามบินนครพนม
เป็นสนามบินนานาชาติ รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศท่ีจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 

ตารางสถิติผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครพนม ปี พ.ศ. 2556 - 2558 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 

ผู้โดยสาร(คน) 197,559 220,060 298,013 
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1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.7.1 ทรัพยากรน้ า 

1) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
แม่น้ าสายหลัก ได้แก่ 
(1) แม่น้ าโขง เป็นแม่น้ าขนาดใหญ่ เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยถือร่องน้ าลึกเป็นแนวเขต แม่น้ าโขงนับว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นอย่างยิ่ง 
(2) แม่น้ าสงคราม ต้นน้ าเกิดในท้องที่อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านท้องที่อ าเภอเซกา 

จังหวัดหนองคาย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผ่านอ าเภอศรีสงคราม และไหลสู่แม่น้ าโขงที่ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม 

(3) ล าน้ ายาม ต้นน้ าเกิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอ าเภอศรีสงคราม มาบรรจบล าน้ า
สงครามที่บ้านปากยาม ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

แม่น้ าสายรอง ได้แก่ 
(1) ล าน้ าก่ า ต้นน้ าเกิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม 
(2) ล าน้ าอูน ต้นน้ าเกิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอ าเภอนาหว้ามาบรรจบกับล าน้ า

สงคราม ที่บ้านปากอูน อ าเภอศรีสงครามของจังหวัดนครพนม 
คู/คลอง/ล าราง ได้แก่ 
(1) ห้วยลังกา ต้นก าเนิดเทือกเขาลังกา อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไหลผ่านอ าเภอบ้านแพง 

ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่บ้านนาเข ต าบลนาเข อ าเภอบ้านแพง ความยาวประมาณ 13  กิโลเมตร 
(2) ห้วยบังกอ ต้นก าเนิดต าบลกุรุคุ อ าเภอเมืองนครพนม ไหลผ่านต าบลโพธ์ตาก ต าบลหนองญาติ 

ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมืองนครพนม ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่บ้านกุดข้าวปุ้น ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม 
(3) ห้วยบังฮวก ต้นก าเนิดอ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไหลผ่านต าบลค าเตย ต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอเมืองนครพนม ต าบลนาถ่อน ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม ไหลลงสู่แม่น้ าโขง ที่บ้านดงขวาง อ าเภอธาตุพนม 
(4) ห้วยฮ่องฮอ ต้นก าเนิดต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม ไหลผ่านต าบลหนองญาติ อ าเภอ

เมืองนครพนม ไหลบรรจบห้วยบังกอที่บ้านดงหมู อ าเภอเมืองนครพนม ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร 
(5) ห้วยน้ าบัง ต้นก าเนิดอ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไหลผ่านอ าเภอปลาปาก อ าเภอนาแก  

ไหลบรรจบล าน้ าก่ าที่บ้านปากบัง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
(6) ห้วยทวย ต้นก าเนิดอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอ าเภอโพนสวรรค์ อ าเภอท่าอุเทน  

ไหลลงแม่น้ าโขงที่บ้านปากทวย อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร 
ข้อมูลสภาพแหล่งน้ าธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนครพนม 

 
ลุ่มน้ า 

พื้นที่ 
ลุ่มน้ า 

(ตร.กม.) 

ปริมาณฝน (มม.) ปริมาณน้ าท่า (ล้าน ลบ.ม.) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั้งป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั้งป ี

1. แม่น้ าโขงส่วนที ่7 หว้ยลังกา, 
ห้วยไร่, หว้ยเบือก, หว้ยทราย 

2,350   2,580 2,150 140 2,290 

2. สงครามตอนล่าง 3,070   1,861 1,830 50 1,880 
3.ห้วยอูน 3,542   1,417 1,234 104 1,338 
4. ห้วยทวย  782   1,877 233 20 253 
5.แม่น้ าโขงส่วนที่ 8 ห้วยบังกอ, 
ห้วยบังฮวก 

1,145   2,102 355 30 385 

6.น้ าก่ า 2,670   1,407 1,322 85 1,407 
7.แม่น้ าโขงส่วนที่ 9 ห้วยกะเบา 449   1,448 204 10 214 

รวม 14,008    7,328 443 7,767 
(ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 2559) 
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2) แหล่งน้ าชลประทาน 
จังหวัดนครพนมมีปริมาณน้ ามากสามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ าและโครงการชลประทานที่ส าคัญ 

จ านวน 366 แห่ง ปริมาณความจุรวม 180.180 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ระบบชลประทาน 280,557 ไร่ 
ข้อมูลด้านโครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครพนม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3) ปริมาณฝนและปริมาณน้ าท่า 
จังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวมประมาณ 14,000 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยต่อปี 

7,767 ล้านลูกบาศก์เมตร ฤดูฝน 7,328 ล้านลูกบาศก์เมตร (94%) และฤดูแล้ง 443 ล้านลูกบาศก์เมตร (6%) 
 
4) ทรัพยากรน้ าบาดาล 

สภาพอุทกธรณีวิทยาน้ าบาดาลในจังหวัดนครพนม โดยทั่วไปเป็นชั้นน้ าในหินทราย  
หินทรายแป้ง และหินโคลนของกลุ่มหินโคราช ดังนั้นสภาพน้ าโดยทั่วไปจึงมักมีสนิมเหล็กสีแดง และมีปริมาณคลอไรด์
ค่อนข้างสูงหากอยู่ในบริเวณหมวดหินมหาสารคาม จังหวัดนครพนมมีจ านวนบ่อบาดาลทั้งหมด 1,254 บ่อ ประชาชนใน
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากน้ าบาดาลในการอุปโภคบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือใช้ภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจและการ
บริการ 

 
 

ต ำบล อ ำเภอ
1 อ่ำงเก็บน  ำขนำดกลำง

1.1 อา่งเกบ็น ้าหว้ยส้มโฮง บา้นผึ ง เมือง 3.120 10,000        11,000                                
1.2 อา่งเกบ็น ้าหว้ยแคน หนองฮี ปลาปาก 11.014 5,000          5,500                                  
1.3 อา่งเกบ็น ้ากา้นเหลือง กา้นเหลือง นาแก 7.408 7,840          9,570                                  
1.4 อา่งเกบ็น ้าหว้ยศรีคุณ นาแก นาแก 2.312 2,000          7,260                                  
1.5 อา่งเกบ็น ้าหว้ยเชยีงยืน เวนิพระบาท ทา่อเุทน 0.344 600            1,430                                  

21.078 25,440        34,760                                
2

2.1 ประตูระบายน ้าธรณิศนฤมิต โนนสังข์ ธาตุพนม 35.673       อยู่ระหวา่งด้าเนินการกอ่สร้างและพฒันาโดย
2.2 ประตูระบายน ้าบา้นนาบวั นาบวั เรณูนคร 1.050        กอ่สร้างระบบชลประทานในพื นที่จังหวดั
2.3 ประตูระบายน ้าหว้ยแคน โพธิท์อง ธาตุพนม 1.900        นครพนม ได้มีปริมาณความจุแล้ว 53.603
2.4 ประตูระบายน ้าบา้นตับเต่า หนองเทาใหญ่ปลาปาก 0.730       ล้านลูกบาศกเ์มตร พื นที่ชลประทาน 57,753 ไร่
2.5 ประตูระบายน ้าบา้นนาขาม วงัยาง วงัยาง 3.100         เมื่อแล้วเสร็จโครงการจะมีระบบชลประทาน
2.6 ประตูระบายน ้าบา้นนาคู่ นาคู่ นาแก 8.750        ทั งโครงการประมาณ 165,000 ไร่
2.7 ปรับปรุงบงึสาธารณะหนองสังข์ หนองสังข์ นาแก 2.400

53.603
3

จ้านวนโครงการ 42 โครงการ 33.162 26,199 33,641
4

จ้านวนโครงการ  197   โครงการ 72.217  - 87,553
5

จ้านวนโครงการ 107 โครงการ  - 171,165 230,135
6

จ้านวนโครงการ 8 โครงการ 0.120  - 3,650

180.180 280,557 447,492รวมทั งหมด

ทีต่ั ง ควำมจลุ้ำน (ลบ.ม.)  พ.ท.ชป. (ไร)่   พื นทีร่บัประโยชน์ (ไร)่ล ำดับ  ที่ โครงกำร

โครงกำรพัฒนำลุ่มน  ำก่ ำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

โครงกำรพัฒนำแหล่งน  ำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก

สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ

โครงกำรพัฒนำแหล่งน  ำหมู่บำ้นปอ้งกันตนเองชำยแดน ไทย-ลำว
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5) คุณภาพน้ าผิวดิน 
จังหวัดนครพนมได้ด าเนินงานโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าสายหลักในจังหวัด ประกอบด้วย 

แม่น้ าสงคราม แม่น้ าอูน และแม่น้ ายาม ซึ่งท าการตรวจวัดเป็นประจ าทุกปี ปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2558 ครั้งที่ 1 (พ.ย. 
2557) ครั้งที่ 2 (ก.พ. 2558) ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2558) และครั้งที่ 4 (ก .ค. 2558) ตามล าดับ พบว่าคุณภาพน้ าผิวดินทั้ง  
3 สาย อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 
 

แหล่งน้ า/สถานีที่
ตรวจวัด/ 

(แม่น้ าสายหลัก/สาขา/
คลอง)* 

ค่าท่ีตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 
การจัดล าดับ 

ประเภท 
คุณภาพน้ า 

ออกซิเจนละลาย 
(DO) 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

บีโอดี 
(BOD) 

 (มิลลิกรัม/ลิตร) 

แบคทีเรีย 
กลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด 

(TCB) 
(MPN/100มิลลิกรัม) 

แบคทีเรีย 
กลุ่มฟิโคลิฟอร์ม 

(FCB) 
(MPN/100มิลลิกรัม) 

แม่น้ าสงคราม(SO 01) 6.14 – 8.00 2.6 – 3.1 430 –11,000 230 – 930 4 (เสื่อมโทรม) 
แม่น้ าสงคราม (SO02) 7.02 – 9.35 2.0 – 3.1 90 – 7,500 36 - 230 4 (เสื่อมโทรม) 
น้ าอูน (ON01) 6.43 – 8.57 1.7 – 2.8 900 – 1,500 90 – 930 4 (เสื่อมโทรม) 
น้ าอูน (ON02) 6.40 – 7.71 1.2 – 1.8 230 – 2,400 90 – 230 3 (พอใช้) 
น้ ายาม (HY 01) 6.20 – 7.94 0.9 – 2.5 90 <30 – 36 4 (เสื่อมโทรม) 

ที่มา :  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี,2558 
 
1.7.2 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 

1) ทรัพยากรดิน 
จากการส ารวจศึกษาลักษณะและสมบัติของดินในจังหวัดนครพนม ได้จ าแนกดินออกเป็น 25 

กลุ่ม ชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 3,094,328 ไร่ หรือร้อยละ 89.79 ของเนื้อที่ทั้งหมด และเป็นหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 7 หน่วย 
ได้แก่ ที่ดินหินพ้ืนโผล่ ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ าฯ มีเนื้อที่ประมาณ 351 ,090 ไร่ หรือร้อยละ 10.21 ของเนื้อที่ทั้งหมด มี
รายละเอียดดังตาราง 

เนื้อที่กลุ่มชุดดินและพื้นที่เบ็ดเตล็ดจังหวัดนครพนม 
ล าดับ 

 
กลุ่มชุดดิน/ 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
เนื้อที่ ล าดับ 

 
กลุ่มชุดดิน/พื้นที่เบด็เตล็ด 

เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 
1 กลุ่มชุดดินที่ 4 101,347 2.95 27 กลุ่มชุดดินที่35B 127,216 3.69 
2 กลุ่มชุดดินที่5 78,980 2.29 28 กลุ่มชุดดินที่37 7,796 0.23 
3 กลุ่มชุดดินที่6 267,887 7.77 29 กลุ่มชุดดินที่37B 9,109 0.26 
4 กลุ่มชุดดินที่7 23,210 0.67 30 กลุ่มชุดดินที่38 29,209 0.85 
5 กลุ่มชุดดินที่15hi 9,988 0.29 31 กลุ่มชุดดินที่40 622 0.02 
6 กลุ่มชุดดินที่15hiB 15,860 0.46 32 กลุ่มชุดดินที่40B 312,738 9.07 
7 กลุ่มชุดดินที่16hi 6,289 0.18 33 กลุ่มชุดดินที่41B 26,805 0.78 
8 กลุ่มชุดดินที่ 16hiB 9,230 0.27 34 กลุ่มชุดดินที่44B 7,956 0.23 
9 กลุ่มชุดดินที่ 17 87,129 2.53 35 กลุ่มชุดดินที่48B 3,416 0.11 
10 กลุ่มชุดดินที่17hi 1,665 0.06 36 กลุ่มชุดดินที่49 17,307 0.51 
11 กลุ่มชุดดินที่17hiB 57,966 1.68 37 กลุ่มชุดดินที่49B 985,057 28.57 
12 กลุ่มชุดดินที่18 31,780 0.92 38 กลุ่มชุดดินที่56B 109,872 3.19 
13 กลุ่มชุดดินที่18hiB 12,270 0.36 39 กลุ่มชุดดินที่62 113,499 3.29 
14 กลุ่มชุดดินที่19 10,993 0.32 40 กลุ่มชุดดินที่4/33 25,637 0.74 
15 กลุ่มชุดดินที่19B 94,214 2.73 41 กลุ่มชุดดินที่4/38 70,365 2.04 
16 กลุ่มชุดดินที่19C 1,064 0.03 42 กลุ่มชุดดินที่33/38 3,829 0.11 
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ล าดับ 
 

กลุ่มชุดดิน/ 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 

เนื้อที่ ล าดับ 
 

กลุ่มชุดดิน/พื้นที่เบด็เตล็ด 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 
17 กลุ่มชุดดินที่20 682 0.03 43 กลุ่มชุดดินที่35C/RC 687 0.02 
18 กลุ่มชุดดินที่21B 72,542 2.11 44 กลุ่มชุดดินที่40C/RC 7,178 0.21 
19 กลุ่มชุดดินที่22 92,197 2.67 45 สนามบิน (AP) 6,293 0.18 

20 กลุ่มชุดดินที่22B 21,023 0.61 46 ที่สาธารณประโยชน์ (CEM)  205 0.01 
21 กลุ่มชุดดินที่24 3,671 0.11 47 ที่ดินดัดแปลง (ML) 4,147 0.13 
22 กลุ่มชุดดินที่25 145,836 4.23 48 สระน้ า (P) 1,287 0.04 
23 กลุ่มชุดดินที่25B 24 0.01 49 ที่ดินหินพื้นโผล่ (RC) 11,584 0.34 
24 กลุ่มชุดดินที่33 42,769 1.24 50 ที่อยู่อาศัย (U)  119,548 3.47 
25 กลุ่มชุดดินที่33B 36,589 1.06 51 พื้นที่น้ า (W)  208,026 6.04 
26 กลุ่มชุดดินที่35 10,825 0.31   รวมเนื้อที่ทั้งหมด 3,445,418 100.00 

(ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม) 
 

2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ผลการศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดนครพนมมีการใช้ประโยชน์

ที่ดินเพ่ือการเกษตรมากที่สุด คิดเป็น 2,115,538 ไร่ รองลงมาคือพ้ืนที่ป่า คิดเป็น 794,516 ไร่  
ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ 701,631 ไร่ และ พ้ืนที่ป่าไม่สมบูรณ์ 92,885 ไร่ 

สภาพการใช้ท่ีดินของจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2556 
ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง 147,234 4.26 
1. พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งก่อสร้าง 147,234 4.26 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,115,538 61.40 
1.นาข้าว 1,690,146 49.06 
2.พืชไร่ 49,887 1.45 
3.ไม้ยืนต้น 357,481 10.38 
4.ไม้ผล 14,088 0.40 
5.พืชสวน 1,185 0.03 
6.ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลีย้งสัตว ์ 1,427 0.04 
7.สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 1,324 0.04 
พ้ืนที่ป่าไม้ 794,516 23.06 
1.ป่าสมบูรณ ์ 701,631 20.36 
2.ป่าเสื่อมโทรม 92,885 2.70 
พ้ืนที่แหล่งน้ า 174,355 5.07 
1.พื้นที่แหล่งน้ า 174,355 5.07 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 213,774 6.21 
1.พื้นที่อ่ืนๆ 204,238 5.93 
2.พื้นที่ลุ่ม 9,536 0.28 

รวมท้ังหมด 3,445,417 100.00 
(ที่มา : ส่วนวิเคราะหส์ภาพการใช้ที่ดินท่ี 1 ส านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน) 
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1.7.3 ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัดนครพนม ในปี 2557 มีพ้ืนที่ประมาณ 3 ,521,776.91 ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งสิ้น 

613,535.13 ไร่หรือประมาณร้อยละ 17.42 ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ความสูงของ
พ้ืนที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 140 เมตร โดยเขตพ้ืนที่ทางตอนเหนือจะมีลักษณะเป็นเนินสูงและที่ดอน
ประเภทของป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง มีป่าเบญจพรรณบางส่วนและป่าดงดิบแล้ง ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ 
ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้แดง ไม้ประดู่ไม้เต็งไม้รัง ไม้มะค่าโมง ไม้พะยูง ไม้กันเกรา เป็นต้น พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ 

พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ ์
- อุทยานแห่งชาติภูผายลและอุทยานแห่งชาติภูลังกา  
- พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 12 ป่า พ้ืนที่ 565360.50 ไร่ มอบให้ส านักงานปฏิรูปที่ดิน  

เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) น าไปปฏิรูปที่ดิน จ านวน 294,315.41 ไร่ คงเหลือพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน  271,045.09 
ไร่  

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายทับซ้อนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
- อุทยานแห่งชาติภูผายล จ านวน 79,437.50 ไร่  
- อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ านวน 24,375 ไร่  
- สวนรุกขชาติวังปอพาน จ านวน 174 ไร่  
- โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในพระราชด าริ จ านวน 17,253.29 ไร่  

1.7.4 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
จังหวัดนครพนมพบสัตว์ป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เช่น เก้ง หมูป่า เสือไฟ กระต่ายป่า  

บ่าง ค่าง อีเห็น กระท่าง เม่น หมาจิ้งจอก กระรอก กระแต ไก่ป่า และนกนานาชนิด 

1.7.5 ทรัพยากรธรณ ี
ธรณีวิทยาทั่วไปของจังหวัดนครพนม ประกอบด้วยชั้นหินหรือหินตะกอนของชุดหินโคราช เป็นหิน

ตะกอนที่เกิดในสภาพแวดล้อมพ้ืนทวีป หน่วยหินที่พบ ได้แก่ 
- หมวดหินพระวิหาร (PhraWihan Formation, JKpw) ประกอบด้วย หินทรายเนื้อควอตซ์สีขาว  

สีน้ าตาลเหลือง เนื้อละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดดี ความกลมมนดี ประกอบด้วยแร่ควอตซ์เป็นส่วนใหญ่ แสดงชั้นหนา และ
ชั้นเฉียงระดับ พบแพร่กระจายตัวอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอนาแกหรือทางทิศใต้ของอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

- หน่วยหินเสาขรัว (Sao Khua Formation, Ksk) ประกอบด้วย หินทราย สีน้ าตาลแกมแดงและเทาเนื้อ
ปนไมกา หินทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเทา สีน้ าตาลปนแดง หินดินดานสีน้ าตาลปนม่วง สีแดงอิฐ มีไมก้าเป็นส่วนประกอบเด่น มีก้อน
ปูนกลม  ๆปนอยู่ เกิดกระจายอยู่ทั่วไปและรอบ  ๆหน่วยหินพระวิหารพบในพ้ืนที่อ าเภอนาแก 

- หมวดหินภูพาน (PhuPhan Formation, Kpp) มีลักษณะเด่นประกอบด้วยหินทรายปนกรวดสีเทา 
ปนขาว ขนาดเม็ดปานกลางถึงหยาบ และหินกรวดมน สีน้ าตาลแกมเหลือง เทา ส้มอ่อน ชมพู และขาว แสดงลักษณะเป็นชั้นหนา มี
ชั้นเฉียงระดับขนาดใหญ่ เม็ดกรวดประกอบด้วยหินหลายชนิด หมวดหินภูพานแผ่กระจายตัวตามแนวขอบของหมวดหินเสาขัว 
ต่อเนื่องจากแนวทางตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอนาแกไปจนถึงทางตอนใต้ของอ าเภอธาตุพนม เช่น ภูเสือ ภูผาแดง ภูถ้ า
พระ ภูไม้โก๊ะ ภูสารเมย ภูถ้ าศรีคูณ ภูสันหมากตูม เป็นต้น  

- หมวดหินโคกกรวด (KhokKrut Formation, Kkk) ประกอบด้วยหินทรายสีแดงอ่อน แดงแกมเทา 
น้ าตาลแกมแดง ถึงขาวอมน้ าตาล มักมีขนาดเม็ดละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดดี มีแร่ไมกาปนอยู่ในเนื้อหิน มีหินทรายแป้ง หิน
โคลน และหินกรวดมน สีน้ าตาลแกมแดง แทรกสลับอยู่ แสดงชั้นเฉียงระดับขนาดเล็กถึงปานกลาง แสดงลักษณะที่มีก้อนปูนฝังประ
ในเนื้อหิน หมวดหินโคกกรวดพบเป็นที่ลอนลาด แผ่กระจายตัวต่อเนื่องจากแนวทางตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอนาแก ไป
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จนถึงทางตอนใต้ของอ าเภอธาตุพนมอีกบริเวณพบหมวดหินโคกกรวดทางตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอบ้านแพง และที่บ้านนากระ
เสริม ต าบลพนอม อ าเภอท่าอุเทน ซึ่งพบรอยตีนไดโนเสาร์จ านวนมาก โดยบริเวณนั้นพบรอยริ้วคลื่น (ripple mark) และรอยระแหง
โคลน (mud crak) แสดงสภาพแวดล้อมแบบริมฝั่งแม่น้ า 

- หมวดหินมหาสารคาม (MahaSarakham Formation, KTms) เป็นหมวดหินที่ส าคัญเพราะมี 
ความเกี่ยวข้องกับชั้นเกลือ โดยทั่ วไปประกอบด้วย หินโคลนสีน้ าตาลแดง หินทรายแป้ง ชั้นเกลือหิน ( rock salt)  
จ านวน 3 ชั้น ซึ่งพบแพร่หลายทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากหมวดหินนี้ไม่คงทนต่อการสึกกร่อนและกัดเซาะท าให้ถูก
ปิดทับด้วยตะกอนปัจจุบัน พบตามพ้ืนผิวที่มีคราบเกลือ ซึ่งคราบเกลือเหล่านี้จะถูกละลายจากชั้นเกลือหินที่อยู่ด้านล่างท าให้เกิด
ปัญหาดินเค็มและแหล่งน้ าบาดาลเค็ม จังหวัดนครพนม พบที่อ าเภอนาแก บริเวณบ้านพระซอง บ้านบ่อดอกซ้อน  

- หมวดหินภูทอก (PhuThok Formation, KTpt) โผล่กระจายตัวมากกว่าหมวดหินอ่ืน สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 หมู่ ได้แก่ หมู่หินนาหว้า (Nawa Member, KTpt) ตั้งชื่อตามอ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โผล่โดยทั่วไปในพ้ืนที่
อ าเภอนาหว้า ตามสองข้างทางที่ถนนตัดผ่าน ตามโค้งน้ าของห้วยต่างๆ เช่น ห้วยน้ าอูน และบ่อขุดกักเก็บน้ าของเกษตรกร หมู่หิน
ค าตากล้า (KamTaKla Member, KTpt2) ตั้งชื่อตามอ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ส่วนที่พบในจังหวัดนครพนม พบทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอโพนสวรรค์ ต่อเนื่องอ าเภอศรีสงคราม จนถึงอ าเภอนาทม และหมู่หินภูทอกน้อย (PhuThokNoi 
Member, KTpt3) หมู่หินนี้จะมีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่เขาภูทอกน้อย อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ที่จังหวัดนครพนมพบที่ภูลังกา 
อ าเภอบ้านแพง  

- ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary Sediments, Q) ประกอบด้วย ตะกอนตะพัก (Qt) จะพบอยู่ 
ตามริมแม่น้ าโขง ลักษณะเป็นเนินที่มีความสูงประมาณ 160-180 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ตะกอน จะประกอบด้วย กรวดของ
แร่ควอตซ์ เป็นส่วนใหญ่ขนาด 1-5 เซนติเมตร ขนาดเฉลี่ยประมาณ 2 เซนติเมตร มีดินเหนียวปนทรายเป็นเนื้อปนอยู่ด้วย ตะกอน
น้ าพา (Qa) จะเป็นตะกอนทราย ทรายแป้งและดินเหนียวที่เกิดจากล้าน้ าก่ า แม่น้ าสงคราม ล าน้ าอูม หรือล าห้วยต่างๆ พัดพามา
ตะกอนที่กัดเซาะสึกกร่อนมาสะสมตัวบริเวณที่ราบ และตะกอนเศษหินผุอยู่กับที่ (Qr) ตะกอนเชิงเขา: ชั้นกรวด ทราย ทรายแป้ง 
เม็ดตะกอนเหลี่ยม การคัดขนาดไม่ดี 

 
 1.8 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

1.8.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
   1) อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอบ้านแพง ห่างจากอ าเภอ 
บ้านแพง 6 กิโลเมตร ภูลังกาเป็นต้นก าเนิดของน้ าตกและ
ล าธารใหญ่น้อยหลายสาย ตลอดจนมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ดอกไม้ กล้วยไม้ และพันธุ์ไม้นานาชนิดที่สวยงาม การ
เดินทางจากตัวจังหวัด ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212  
(นครพนม-บ้านแพง) ระยะทาง 92 กิโลเมตร  มีสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ 
   1.1) น้ าตกตาดขาม ต้นล าธาร
เกิดจากเทือกเขาภูลังกา ตั้งอยู่ใจกลางเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ภูลังกา ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบ้านแพง ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ 6 กิโลเมตรเป็นล าห้วยไหลมาบรรจบ สภาพ
โดยรอบบริเวณร่มรื่นเหมาะแก่การไปท่องเที่ยว และ พักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีถนนคอนกรีต เข้าไปถึงบริเวณน้ าตก
การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับทางไปภูลังกา 
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   1.2) น้ าตกตาดโพธิ์ ก าเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ใกล้กับน้ าตกตาดขามห่างกันประมาณ 5 
กิโลเมตร มีลักษณะสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบ้านแพงประมาณ 11 กิโลเมตรเส้นทาง
เป็นถนนลูกรังใช้ได้ทุกฤดูกาล รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงตัวน้ าตกได้ ต้องเดินขึ้นไปใช้ เวลาเดินประมาณชั่วโมงเศษ สอง
ข้างทางร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชมความงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในฤดูฝนสามารถมองเห็นน้ าตกได้จากทาง
หลวงแผ่นดินที่เลียบริมฝั่งแม่น้ าโขง 
   2) หาดดอนแพง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอบ้านแพงห่างจากท่ีว่าการอ าเภอประมาณ 
1 ก.ม.อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ าโขง ตรงข้ามกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพ
สวยงาม โดยเฉพาะภูมิทัศน์ช่วงที่มีการปลูกใบยาสูบนับพันไร่ดานสาวคอยตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน เขตอ าเภอนาแก 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อขึ้นถึงลานหินสามารถมองเห็นยอดขององค์พระ
ธาตุพนม รวมทั้งอ่างเก็บน้ าห้วยโทห้วยผักดอกและพ้ืนที่ของอ าเภอนาแกได้เป็นอย่างดี ทั่วพื้นที่มีทิวทัศน์สวยงาม ความ
เป็นมาของสถานที่แห่งนี้มาจากหนุ่มสาวชาวบ้านสมัยก่อนเวลาไปหาของป่าจะนัดหมายคอยกันที่นี่เลยได้ชื่อว่า “ดาน
สาวคอย” การเดินทางห่างจากตัวอ าเภอนาแกประมาณ 6 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลูกรังรถยนต์สามารถขึ้นไปถึง
บริเวณดานสาวคอยได ้
   3) หาดแห่ เป็นเกาะกลางแม่น้ าโขง อยู่บริเวณบ้านน้ าก่ าใต้ ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม 
สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของบ้านเรือนสองฝั่ งโขง ในอดีตเริ่มมีผู้คนลงไปท่องเที่ยวพักผ่อนในฤดู
ร้อน ตั้งแต่ปี 2534 แต่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา ในช่วง
หลังจากงานพระธาตุพนมของทุกปี ไปจนถึงวันที่ 15 เมษายนหรือจนจบเทศกาลสงกรานต์ 
   4) ทะเลบัวแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ หนองกุดค้าว ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ เนื้อที่นับร้อยไร่  
มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่ส าคัญมีบัวแดง ที่มีความสวยงามมาก ซึ่งจะบานสะพรั่งยามเช้าจนถึง 11.00 นาฬิกา  
ซึ่งนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจล่องเรือชมบัวแดงเป็นจ านวนมาก  ระยะทางห่างจากถนนหลวงสาย 212 เพียง  
3 กิโลเมตร 
 

1.8.2 แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา 
1) แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน จ.นครพนม ส าหรับ

แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทนนี้นับว่ามีความส าคัญทางด้านโบราณชีววิทยาและธรณีวิทยา เป็นแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ที่
สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยมีความกว้างกว่า 3 นิ้ว ประกอบด้วยแนวทางเดิน 32 แนว และรอยเท้ามากกว่า 199 รอย มี
ลักษณะชัดเจนเป็น 3 นิ้ว คล้ายรอยตีนไก่ ปลายนิ้วมีเล็บแหลมคมเป็นลักษณะของไดโนเสาร์พวกกินพืชขนาดกลาง จากลักษณะ
ทางเดินน่าจะอยู่กันเป็นฝูงพวกนี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์นกกระจอกเทศ จากรอยตีน ยังพบรอยตีนไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ คือ  
ซอโรพอดและอิกัวโนดอนอยู่ด้วย และยังพบรอยตีนจระเข้ขนาดเล็กอีกหลายแนว 
                           2) ดานสาวคอย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดภูพานอุดมธรรม  บนเทือกเขาภูพาน ในบริเวณพิกัดที่ 
0443527 ตะวันออก 1867320 เหนือ ระวาง 5942  บ้านคับพวง สามารถเดินทางเข้าไปในตัวอ าเภอนาแก 
โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 อ าเภอธาตุพนม-อ าเภอนาแก  จะมีป้ายบอกทางไปวัดภูพานอุดมธรรม  ซึ่ง
ห่างจากอ าเภอนาแกไปทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร สามารถเดินทางขึ้นโดยรถยนต์มีถนนลาดยาง  ขึ้นถึงบริเวณวัด
ซึ่งเป็นที่ตั้งของดานสาวคอย ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เนื่องมาจากหนุ่มสาวชาวบ้านสมัยก่อนเวลาจะไปหาของป่า
จะนัดหมายมาคอยกันที่ลานหินนี้เป็นประจ า  หรือมาเที่ยวชมความงามโดยฝ่ายสาวจะมาเป็นผู้คอย  จึงได้ชื่อว่า  
“ดานสาวคอย” 
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(ภาพถ่ายพระธาตุเรณูนคร) 

(ภาพถ่ายวัดพระธาตุพนม ที่มา : http://teawnakhonpanom.blogspot.com/) 

  1.8.3 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
   1) พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในเขตอ าเภอธาตุพนม  
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  50  กิโลเมตร ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าเป็นสมัยเดียวกันกับปราสาท
ของขอม และได้ท าการบูรณะเรื่อยมา โดยในปี พ.ศ.2458 วัดพระธาตุพนมได้รับการยกฐานะเป็นอารามหลวงชั้นเอก ขึ้น
เป็น “วรมหาวิหาร” ต่อมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์
พระธาตุพนม รัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522 และได้ ท าการบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ตลอดจนของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้นภายในองค์พระธาตุ บนยอดองค์พระธาตุมีฉั ตรทองค าน้ าหนักถึง 110 
กิโลกรัม ปัจจุบันองค์พระธาตุพนมมีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างามยิ่งนัก 
 
  

    

 

 

 

 
    

  

 

   2) พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐานอยู่บ้านท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน รูปทรงคล้ายพระธาตุพนม 
มีความสูงจากพ้ืนดินถึงยอด 33 วา ฐานกว้างด้านละ 6 วา 3 ศอก พระอาจารย์ศรีทัตถ์ เป็นผู้สร้าง เมื่อปี พ.ศ.2455 
พระธาตุท่าอุเทนนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันส าคัญยิ่งองค์หนึ่ง ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระธาตุของ พระ
อรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า การเดินทางไปนมัสการพระธาตุท่าอุเทนจาก
ตัวเมืองนครพนมใช้เส้นทางหมายเลข 212 ไปยังอ าเภอท่าอุเทน ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร 
   3) พระธาตุเรณูนคร ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเรณู
นคร ต าบลเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 โดยอาจารย์เม้า 
วงษา และ อุปปัชฌาอินทร์ โดยจ าลองมาจากองค์พระธาตุพนม มีความสูง 35 
เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก 
พระพุทธรูปทองค า ภายในวัดพระธาตุเรณูนคร นอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนคร
แล้วยังมีพระรูปพระองค์แสน (น้ าหนัก 1 ,200 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง 50 
เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร) มีพระพุทธลักษณะสวยงาม การเดินทางไป
นมัสการพระธาตุเรณูนคร จากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 ถึง
กิโลเมตร ที่ 44 มีทางแยกไปยังอ าเภอเรณูนคร 7 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง
ใช้ได้ทุกฤดูกาล รวมระยะทางทั้งสิ้น 51 กิโลเมตร                  
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   4) พระธาตุประสิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า ห่าง
จากตัวอ าเภอเมืองประมาณ 98 กิโลเมตร เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียง
เคารพนับถือมากการเดินทางจากตัวเมืองนครพนม ไปตามทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอ าเภอท่าอุเทน ถึงบ้านท่าดอก
แก้วจะมีทางหลวง หมายเลข 2032 แยกซ้ายมือเข้าตัวอ าเภอศรีสงคราม จากอ าเภอศรีสงคราม ไปอ าเภอนาหว้า 
ระยะทาง 26  กิโลเมตร ถนนลาดยางตามทางหลวงหมายเลข 2132 ถึงบริเวณวัด 
   5) พระธาตุมหาชัย ประดิษฐาน ณ วัดโฆษิตดาราม ต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก ห่างจาก
ตัวจั งหวัดประมาณ 40 กิ โลเมตร ไปตามเส้นทางนครพนม - สกลนคร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22  
พระธาตุมหาชัย เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุมหาชัย เมื่ อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2518 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา และท่ีวัดโฆษิตดารามนี้ ยังเป็นที่จ าพรรษาของท่าน
พระครูสุนทรธรรมโฆษิต (หลวงปู่ ค า พันธ์  โฆสปัญโญ) พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาที่ ส าคัญองค์หนึ่ ง  
และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครพนม และชาวอีสานทั่วไปด้วย 
   6) พระธาตุศรีคูณ หรือ พระธาตุศรีคุณ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวอ าเภอนาแก 
ห่างจากอ าเภอธาตุพนม ตามทางหลวงหมายเลข 212 ประมาณ 27 กิโลเมตร พระธาตุศรีคูณมีลักษณะส่วนบนคล้าย
พระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ ชั้นที่ 1 มีสองตอน เป็นรูป 4 เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม 
   7) พระธาตุนคร อ าเภอเมืองนครพนม พระธาตุนครมีลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ 
5.85 เมตร สูง 24 เมตร ก่อสร้างเสร็จในวันเดือนเพ็ญของปี พ.ศ. 2465 มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิมภายในบรรจุ
พระอรหันต์สารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองค าและของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้
ในองค์พระธาตุ และพระธาตุประจ าว้นเกิดของผู้เกิดวันเสาร์ เชื่อกันว่าผู้มานมัสการจะได้รับอานิสงส์เสริมบุญบารมีและ
มีอ านาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน 
   8) วัดมรุกขนคร ตั้งอยู่ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีพระธาตุส าคัญของจังหวัด 
ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปเรื่อยๆ ยอดเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมผู้สร้างคือพระ
บรมราชา(กู่แก้ว) เจ้าเมืองเดิมมรุขนครเดิม ช่วงหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ 
   9) วัดโอกาสศรีบัวบาน เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ มีศาลเจ้าหมื่น รวมทั้งพระติ้ว พระ
เทียม ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองนครพนม เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ า
โขงติดกับด่านศุลกากรนครพนม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 
   10) รอยพระบาทเวินปลา ตั้งอยู่ในล าน้ าโขง ณ บ้านเวินพระบาท ต าบลเวินพระบาท อ าเภอ

ท่าอุเทน โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดพระบาท
เวินปลา หางจากฝั่งออกไป 150 เมตร สถานที่แห่งนี้  
ชาวบ้านเรียกว่า “วังน้ าวน หรือ เวิน” ลักษณะเป็นรอย
ฝ่าพระบาทเบื้องซ้าย ความกว้าง 70 เซนติเมตร ความ
ยาว 1.80 เมตร ตรงกลางมีรูปกงจักร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของรูปประมาณ 10 เซนติเมตร ในฤดูฝนน้ าจะท่วมคือ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนกว่าน้ าจะลดลง ในเดือน
กุมภาพันธ์ จึงไปนมัสการได้ งานเทศกาลนมัสการ จะตรง
กับวันสงกรานต์ของทุกปี การเดินทางจากนครพนมไป

ตามถนนสายนครพนม-บ้านแพง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้าน อีก 500 เมตร 
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(ภาพถ่ายพิพิธภัณฑจ์วนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่มา : facebook.com/JessadapornPix) 

(ภาพถ่ายหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ที่มา : นพ. ฐาปนันท์ มหิศนันท์) 

   11) พระบางวัดไตรภูมิ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดไตรภูมิ ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน  
เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร มีขนาดสูง 80 นิ้ว แท่นสูง 2.5 นิ้ว ฐานเป็นรูป 8 เหลี่ยม สูง  15 นิ้ว ห่างจาก 
ตัวจังหวัดนครพนม ประมาณ 26  กิโลเมตร 
   12) พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นมีลักษณะเป็น
แบบตะวันตก ได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีน มีอายุแก่มากแล้วแต่ยังรักษา
สภาพและความสวยงามต่างๆไว้ได้อย่างดี ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดนครพนมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
รวมถึงประเพณีไหลเรือไฟหนึ่งเดียวของประเทศไทยด้วย 

 
   13) หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ  
เดิมเคยเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม  
(หลังเก่า) มาก่อน เริ่มสร้างครั้งแรก ในปี พ.ศ. 
2458 ในสมัยที่พระยาพนมนครนุรักษ์ (อุ้ย นาค
รทรรภ) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก 
สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2462 ลักษณะสถาปัตยกรรม 
ตัวอาคารใช้แปลนของศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
มีลักษณะตึกสองชั้นครึ่ง ก่ออิฐถือปูน ไม่เสริม
เหล็ก หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ส่วนประกอบ
โครงสร้างต่างๆ เป็นไม้ รูปทรงอาคารเป็นแบบ
ตะวันตก 
    
   14) หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ท่ีอดีตป 
ระธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั แห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ.2471-2474 ที่บ้านนาจอกหมู่
ที่ 5 ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการกอบกู้
อิสรภาพให้แก่ประเทศเวียดนาม กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวโดยให้ความเห็นว่าเป็นการส่งเสริม
ให้ทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแน่นแฟ้นขึ้นและจะช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามให้
เดินทางมาเยี่ยมเยียนเพ่ือทัศนศึกษาแหล่งจารึกทางประวัตศาสตร์ ณ ที่แห่งนี้ ต่อมากระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม  
มีความคิดเห็นสนับสนุนการพัฒนาบ้านนาจอกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมิตรภาพไทย -
เวียดนามโดยพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์เวียดนามมีการรวบรวมเอกสารส าคัญภาพถ่ายเครื่องใช้สอยและหลักฐานทาง
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ประวัติศาสตร์และบ้านจ าลองบ้านเกิด และบ้านที่ฮานอยเพ่ือมอบให้ฝ่ายไทยให้จัดแสดงให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาที่
พิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์ที่บ้านนาจอกนอกจากนี้ยังมีบ้านจ าลองของท่านอดีตประธานโฮจิมินห์ที่เคยอยู่โดยการ
ก่อสร้างขึ้นโดยชาวไทยเชื้อสายเวียดนามให้จังหวัดนครพนม สถานที่แห่งนี้ท่านเคยปลูกต้นมะเฟือง 1 ต้น และต้น
มะพร้าว 2 ต้นลักษณะบริเวณบ้านปลูกต้นมะพร้าวต้นมะเฟือง หลังบ้านมียุ้งข้าว ตัวบ้านเป็นบ้านสวนแบบโบราณ ชั้น
เดยีว ร่มรื่น ในบ้านมีห้อง 2 ห้อง มีเตียงไม้ ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอ้ียาว  
   15) พิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์ เป็นสถานที่รวบรวมเอกสารและจัดแสดงจ าลองบ้านเกิด
ของท่านประธานโฮจิมินห์และรูปปั้นประวัติการเดินทางเพ่ือกอบกู้เอกราชนอกจากนี้ยังมีห้องบรรยายและมีห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม 
   16) อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ที่บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม  
จ.นครพนม ภายในมีอาคารพิพิธภัณฑ์ มีอาคารจ าลองบ้านเก่าของลุงโฮ จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแบบ
เดียวกับยุคที่ลุงโฮหรือประธานโฮจิมินห์ได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ช่วงสงครามเวียดนามให้ได้ชมกัน รวมทั้งมีอาคารจ าหน่าย
สินค้าพ้ืนบ้าน สินค้าโอทอป ของที่ระลึก และมีบริการเช่าชุดอ๋าวหย่ายเพ่ือถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ให้ความส าคัญกับจังหวัดนครพนมในฐานะเมืองคู่แฝด ที่ลง
นามความร่วมมือในเรื่องของเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว ที่ส าคัญยังเป็นเมืองที่อดีตประธานโฮจิมินห์เคยมาพ านัก 
เพ่ือหาลู่ทางกอบกู้เอกราชปลดปล่อยประเทศเวียดนามยุคสงครามอินโดจีน กระทั่ง เมื่อปี 2557 สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สนับสนุนงบประมาณ 45 ล้าน ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามผลักดันให้มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน
ประธานโฮจิมินห์ หรือ ลุงโฮ อดีตประธานโฮจิมินห์  ขึ้นที่บ้านนาจอก ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ ภายในได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของเส้นทางการต่อสู้กอบกู้เอกราชของอดีตประธานโฮจิมินห์  การแสดงหุ่นขี้ผึ้งจ าลอง สภาพความเป็นอยู่ 
วิถีชีวิตของ อดีตประธานโฮจิมินห์กับชาวบ้าน เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางความเป็นมาของประวัติศาสตร์ และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างอาคาร ไว้จัดแสดง จ าหน่ายสินค้า โอทอป ที่
ระลึกที่ส าคัญของ จังหวัดนครพนม  ซึ่งการก่อสร้างล่าสุดใกล้เสร็จสมบูรณ์ และพร้อมที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้เข้าชม  ซึ่งจะมีการเปิดเป็นทางการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  พร้อมจัด
งานเฉลิมฉลอง  ครบรอบ 126 ปี วันคล้ายวันเกิดของ ลุงโฮ หรือ อดีตประธานโฮจิมินห์ รวมถึงครบรอบ 12 ปี ในการ
ก่อสร้างหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามขึ้น 
 
  1.8.4 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
   1) ประติมากรรมองค์พญาศรีสัตตนาคราช องค์พญาศรีสัตตนาคราช  เกิดจากความคิดและ

ด าริของท่านอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม คนที่ 38  ที่ว่า “นครพนมเป็นเมือง
สุดชายแดน มีเส้น SKYLINE เส้นขอบฟ้า ทิวทัศน์
สวยงามริมฝั่ ง โขง  จะต้องมีจุด พักสายตาและ
สัญลักษณ์เมืองเป็นแลนด์มาร์ค”  จึงได้หารือร่วมกับ
ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม เพ่ือจัดสร้างสัญลักษณ์ หรือแลนด์มาร์ค
ของเมือง เป็นพญานาคตามหลักความเชื่อของชาวลุ่ม
แม่น้ าโขง จังหวัดจึงได้จัดท าโครงการยกระดับและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างประติมากรรม
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พญานาค (Land Mark) ขึ้น ซึ่งได้มอบหมายให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ด าเนินการออกแบบ 
รวมไปถึงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารูปแบบ
ประติมากรรมพญานาค โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
ต่อมา ท่านอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คนที่ 39 พร้อมด้วย พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผู้บังคับการ
จังหวัดทหารบกนครพนมในขณะนั้น ได้ติดตามการด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงรูปแบบประติมากรรมรูปพญานาค 
ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาให้ได้รูปแบบงดงาม ถูกต้องตามลักษณะ อันเป็นมงคล และพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให้
สวยงาม และเมื่อท่านสมชาย วิทย์ด ารงค์ขึ้นด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คนที่ 40 ก็ได้สานต่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ าโขงต่อเนื่องเพ่ิมเติม ได้แก่ การก่อสร้างอัฒจันทร์ลานเดิน - วิ่ง เพ่ือนั่งชมไหลเรือไฟ และการ
ออกก าลังกาย การก่อสร้างเส้นทางจักรยาน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดรับกับประติมากรรมแลนด์มาร์คพญานาค 
และให้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญพญานาค รุ่น “มหาสิทธิโชค” เพ่ือจัดหาทุนในการบริหารจัดการประติมากรรม
พญานาค การก่อสร้างประติมากรรมพญาศรีสัตตนาคราชจึงสัมฤทธิ์ผลส าเร็จ 
   “ประติมากรรมพญาศรีสัตตนาคราช เกิดจากแนวความคิด ที่ว่า ท่านพญานาคได้ขึ้นมาจาก
แม่น้ าโขง มีปลายหางอยู่กลางสระน้ า พร้อมน้ าพุรอบ 8 ทิศทาง  โดยแสดงให้เห็นพญานาคขึ้นมาจากน้ า และมีซุ้มล าตัว
พญานาคเป็นลายโปร่งแสง แสดงการลอกคราบ ละทิ้งหลุดจากกิเลส แล้วมุดไปทางใต้ฐานขึ้ นแท่นประทับ เป็นองค์
พญานาค พญาศรีสัตตนาคราชที่สง่างาม  มีล าตัวขด 3 ชั้น แสดงถึงว่าองค์พญานาคเลือกขึ้นมาจากแม่น้ าโขง มาอยู่
ดินแดนที่มีความสุขมากท่ีสุดน่าอยู่ที่สุด ชูคอและหัวทะยานไปทางทิศเหนือเพ่ือพัฒนานครพนมให้เจริญรุ่งเรืองและคงอยู่
คู่กับดินแดนแห่งนี้ตลอดไป” 
   โดยพญาศรีสัตตนาคราช  หล่อด้วยทองเหลือง มี ๗ เศียร ขนาดความกว้างรวมหาง 4.49 
เมตร สูง 10.90 เมตร โดยมีความสูงรวมฐานประมาณ 16.29 เมตร น้ าหนักรวมทั้งสิ้น 9 ตัน หันหน้าไปทางทิศเหนือ 
หางชี้ไปทางแม่น้ าโขง 

2) ประเพณีไหลเรือไฟ ในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดของทุกปี จังหวัดนครพนมจะมีการจัดงาน
ประเพณีไหลเรือไฟ ซึ่งการไหลเรือไฟถือเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสาน ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่
ครั้งโบราณ ประเพณีไหลเรือไฟบางทีเรียกว่าล่องเรือไฟ ลอยเรือไฟ หรือปล่อยเรือไฟ ซึ่งเป็นลักษณะที่ไฟเคลื่อนที่ไป
เรื่อยๆ เรือไฟหรือเฮือไฟ หมายถึง เรือที่ท าด้วยท่อนกล้วย ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่ลอยน้ ามีโครงสร้างเป็นรูปร่างต่างๆ ตาม
ความต้องการ เมื่อจุดไฟ เปลวไฟจะลุกเป็นรูปร่างตามโครงสร้างนั้นๆ งานประเพณีไหลเรือไฟจะมีขึ้นในเทศกาลออก
พรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับการบูชา รอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บน ฝั่งแม่น้ านัมมทาน
ที ในแคว้นทักขิณาบท ประเทศอินเดีย (ปัจจุบันเรียกว่า “แม่น้ าเนรบุททา”) ตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า ในครั้งนี้
พญานาค ได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมในพิภพของนาค เมื่อเสด็จกลับพญานาคทูลขอให้พระองค์ประทับ
รอยพระบาทไว้ ณ ริมฝั่งแม่น้ านัมมทานที พระองค์จึงได้ประทับรอยพระบาทไว้ตามประสงค์ของพญานาค รอยพระบาท
ที่ทรงประทับไว้นี้ เป็นที่เคารพของเทวดา มนุษย์ ตลอดจนถึงสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่ต้องการบุญกุศล ด้วยเหตุนี้การไหลเรือไฟ
จึงถือว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท 
   3) เรณูนคร เมืองเรณูนครเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทซึ่งยังคงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นไว้อย่างดี อาทิ เช่น ธรรมเนียมการต้อนรับด้วย การบายศรีสู่ขวัญ การเลี้ยงอาหารแบบพาแลง การชวนดูดอุ การ
ฟ้อนร าผู้ไท เมืองเรณูนคร ยังมีร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึกต่างๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
บริเวณวัดพระธาตุเรณูนครและตลาดอ าเภอเรณูนคร ตัวอ าเภอเรณูนครมีที่ตั้งห่างจากพระธาตุพนม 5 กิโลเมตร และอยู่
ห่างจากตัวจังหวัด ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 51 กิโลเมตร 
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   4) ประเพณีแสกเต้นสาก เป็นประเพณีของชนเผ่าแสกอาศัยอยู่ในบ้านอาจสามารถ  
ต าบลอาจสามารถ ห่างจากตัวเมืองนครพนม ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นการเต้นบวงสรวงเจ้าที่ เต้นกันเป็นประจ าทุกปี 
ในเดือน 3 ขึ้น 2 ค่ า การเต้นสากนอกเทศกาลจะต้องท าพิธีขอขมาก่อน โดยใช้หัวหมู เงิน 20 บาท และเหล้าท าพิธีที่ศาล
เจ้าประจ าหมู่บ้านโดยการเสี่ยงทายใช้ไม้สี ถ้าไม้สีเดียวกันถือว่าเจ้าไม่อนุญาตการเต้นแสกเต้นสากใช้ไม้ยาวทาสีแดงสลับ
ขาวเรียก “สาก” น าด้วยเสียงกลองจังหวะเร็ว ผู้เต้นจะซอยเท้าถี่ๆ ลงไปตามจังหวะการกระทบไม้ คล้ายกับการเต้นลาว
กระทบไม้แต่เร็วกว่ามาก 
   5) โซ่ทั่งบั้ง เป็นประเพณีของชาวโซ่ (โส้)  ซึ่งเป็นชนเผ่าๆ หนึ่งของจังหวัดนครพนม ชาวโซ่มี
ภาษา เป็นของตนเอง ลักษณะภาษาคล้ายมอญปนเขมร การเต้นโซ่ทั่งบั้ง เป็นการร าในงานศพ เพ่ือส่งวิญญาณผู้ตายให้
ไปสุขสบายในชาติหน้า การร ามีทั้งชายและหญิง หมู่บ้านชาวโซ่มีอยู่ที่บ้านโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค์ โดยเดินทางไป
ตามถนนนครพนม - ท่าอุเทน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายท่าอุเทน - กุสุมาลย์  25 กิโลเมตร ชนเผ่าโซ่ มีกระจายอยู่ใน
หลายอ าเภอ อาทิ ที่อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอศรีสงคราม และอ าเภอนาแก 
   6) ไชยบุรีเมืองแห่งแม่น้ า 2 สี บ้านไชยบุรีเป็นชุมชนเมืองโบราณเก่าแก่กว่า 200 ปี ตั้งอยู่
บริเวณแม่น้ าสงครามที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าโขง ท าให้เกิดปรากฏการณ์แม่น้ า 2 สี และ มีโบราณสถานให้ศึกษา 
เยี่ยมชม ตามโครงการย้อนรอยเมืองไชยสุต์อุตมบุรี และเป็นแหล่งปลาชุกชุม ผลิตภัณฑ์และของฝากที่มีชื่อเสียง คือ  
ส้มปลาโด ปลาร้าตัวใหญ่ บ้านไชยบุรี 
 
  1.8.5 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน 
   1) เส้นทางจักรยานเลาะริมโขง โดยในปี 2557 - 2558 จังหวัดนครพนมได้ด าเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางจักรยานเลาะริมโขงจากสวนเทิดพระเกียรติ ถึง บริเวณหน้าโบสถ์นักบุญอันนา (หนองแสง)  
และมีแผนงานโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องถึงตอนเหนือของจังหวัด คือ สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) ในปี 
2559 และทางตอนใต้ของจังหวัดถึงบ้านท่าค้อ อ าเภอเมืองนครพนม รวมถึงเชื่อมต่อไปอ าเภอธาตุพนม 
   2) สนามกอล์ฟภูกระแต มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ตั้งอยู่ที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
รอบอ่างเก็บน้ าภูกระแต เป็นสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่ง มีขนาด 9 หลุม มีธรรมชาติสวยงาม อยู่ห่างจากอ าเภอ
เมืองเพียง 3 กิโลเมตร เท่านั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นสนามกอล์ฟที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน 
   3) สวนหลวง ร.9  สร้างขึ้นเ พ่ือถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวโรกาสเฉลิม 
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ตามเส้นทางสายนครพนม - ท่าอุเทน อยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวเมือง 
    4) เขื่อนหน้าเมืองนครพนมและอัฒจันทร์ลานเดิน - ว่ิง ริมฝั่งแม่น้ าโขง เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ และออกก าลังกาย อยู่ในเขตเทศบาล
เมืองนครพนม เป็นสถานที่ส าหรับชมทิวทัศน์อัน
วิจิตรของแม่น้ าโขงอันเป็นแน่น้ าสายส าคัญไหล
ผ่านเมือง ก่อให้เกิดทัศนียภาพอันสวยสดงดงาม 
โดยเฉพาะภาพพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นทิวเขาเหนือ
ล าน้ าโขงนั้น เป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่งบริเวณ
เขื่อนหน้าเมืองนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขกแขวง
ค าม่ วน ประเทศสาธารณรั ฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว   
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   5) สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ นับเป็นหาดทรายน้ าจืดที่สวยงามมาก 
โดยจะปรากฏหาดทรายในฤดูแล้ง (ราวเดือนมีนาคม - เมษายน) บริเวณหาดทรายจะยื่นยาวออกไปกลางล าน้ าโขง ห่าง
จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพียง 500 เมตร หาดทรายแห่งนี้ อยู่ตรงข้ามกับที่ท าการแขวงค า
ม่วน เหมาะอย่างยิ่งส าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติ 
   6) สวนชมโขง เป็นสวนสาธารณะที่เทศบาลเมืองนครพนม จัดสร้างขึ้นในปี 2545 เพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการนันทนาการ พักผ่อนออกก าลังกาย ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประจ าปีต่างๆ 
ของจังหวัด ใช้พ้ืนที่ของเรือนจ าจังหวัด (เดิม) เป็นสถานที่ก่อสร้าง ภายในสวนยังคงมีอาคารและห้องคุมขังนักโทษไว้ให้
ประชาชนได้ศึกษาและเข้าชม รวมถึงการตกแต่งประดับสวนด้วยน้ าพุท่ีสวยงาม 
   7) พิพิธภัณฑ์ปลาแม่น้ าโขง  อ่างเก็บน้ าหนองญาติ  มี เนื้อที่ประมาณ 2 ,500 ไร่   
เป็นแหล่งน้ าที่ติดกับเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จปฏิบัติภารกิจเมื่อปี พ.ศ.2505 รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป 
และจังหวัดนครพนมมีแม่น้ าที่ส าคัญคือ แม่น้ าโขง ล าน้ าก่ า แม่น้ าสงคราม จึงท าให้จังหวัดนครพนม มีสัตว์น้ ามากมาย 
หลายชนิดและกลายเป็นแหล่งน้ าที่ ส าคัญในการขยายพันธุ์สัตว์น้ า รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมสัตว์น้ าและปลาหลายชนิด
ทั้ง ชนิดที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย ด้วยด าริของ ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีคนที่ 
22 พิจารณาเห็นสมควรที่จะจัดตั้งสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ าโขง ขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ าหนองญาติ เพ่ือรวบรวม 
พันธุ์สัตว์น้ าที่อยู่ในแม่น้ าโขง ล าน้ าก่ า แม่น้ าสงคราม ไว้เพ่ือแสดงให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้ชม
และศึกษาหาความรู้  โดยจัดแสดงพันธุ์ปลาแม่น้ าโขงทั่วไป และชนิดที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีจุดเด่นคือมีอุโมงค์
ลอดใต้ตู้ปลาสามารถ ชมความเคลื่อนไหวของปลา ได้เป็นอย่างดี และยังมีตู้ปลาขนาดและรูปทรงต่างๆอีกมากมาย 
นอกจากนั้น ภายในตัวอาคารยังประกอบไปด้วยจุดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปลาแม่น้ าโขงห้องโสตทัศนศึกษาส าหรับ
ฉายวีดีทัศน์ที่ทันสมัยขนาด 50 ที่นั่ง และสถานที่ จ าหน่ายของที่ระลึก จึงนับเป็นอาคาร แสดงพันธุ์สัตว์น้ าจืดที่ทันสมัย
และมีประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ความเพลิดเพลิน แก่ผู้เยี่ยมชมชาวจังหวัดนครพนมและ
จังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 
   8) หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ห่างจากใจกลางเมืองนครพนม 7 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 14 นาที ตั้งอยู่ที่ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม เปิดทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 17.00 น. เสาร์ – 
อาทิตย์ 10.00 – 18.00 น. เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชวงศ์จักรี นิทรรศการพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเสด็จพระราชด าเนินจังหวัดนครพนม เนื้อหาภายในนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ประกอบไปด้วยพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ภาพวาดสีน้ ามันของ 9 รัชกาล พร้อมพระ
ราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โชนชั้น 2 จะมีนิทรรศการจัดแสดงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของแต่ละชนเผ่า
พ้ืนเมืองของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีถึง 8 เผ่า 2 เชื้อชาติ จ าลองชุดประจ าของแต่ละชนเผ่า รวมทั้งภาพพระธาตุประจ าวัน
เกิด และยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลสอบถามให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ มาเยี่ยมชม 
ถ่ายรูป อีกทั้งยังสามารถศึกษาหาความรู้ได้อีกด้วย 
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1.9 ผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม 
  จังหวัดนครพนมได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เป็นกลไกในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้กับประชาชน โดยรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือน ามาแก้ไขให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการ
ด าเนินการมาโดยตลอดและต่อเนื่อง  
  ในปีที่ผ่านมา ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนมได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2559 จ านวนทั้งสิ้น 1,205 เรื่อง โดยมาจากช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1. จดหมายผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
2. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
3. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
5. กระทรวงมหาดไทย 
6. ส านักราชเลขาธิการ 
7. กองก าลัง มทบ. 210 
8. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม 
9. ตู้ ปณ. 1111 
10. โทรศัพท์ 042 511 513 หรือ สายด่วน 1567 

   
  โดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และแก้ไขตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน จ านวน 1,205 เรื่อง และเรื่องที่
ด าเนินการเป็นที่ยุติแล้ว จ านวน 981 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.41  
  ส าหรับสถิติผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือน
กันยายน 2559 สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
  

เรื่อง จ านวน (เรื่อง) 
1. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  1,205 
2. บริการเบ็ดเสร็จ  1,159 
3. บริการส่งต่อ 748 
4. บริการข้อมูล 1,052 
5. บริการให้ค าปรึกษา 726 
6. การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 476 
7. ปัญหาหนี้นอกระบบ 121 

รวม 5,487 
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 1.10 ข้อมูลด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดนครพนม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

ไว้เพ่ือเป็น แนวทางการด าเนินชีวิตที่เน้นการพ่ึงพาตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและการบริหารจัดการ
ในภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป น าหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในแนวทางและวิธีการต่างๆ  แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน แต่ละพ้ืนที่ใน
ลักษณะการบูรณาการในการปฏิบัติ  การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน   

จังหวัดนครพนม ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ครอบคลุมทั้ง 12 อ าเภอ  ดังนี้ 

 
ที ่ ประเภทโครงการ จ านวน 

(พื้นที่/หมู่บ้าน) 
1. โครงการบูรณาการจังหวัดเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน และโครงการบ าบัด

ทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC  
140 

2. โครงการด้านแหล่งน้ าตามพระราชด าริ และโครงการแหล่งน้ าขนาดเล็กอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

114 

4 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ   125 

5 การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 

243 

6 การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านความมั่นคง 15 

7. การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.  75 

ที่มา  : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม   
       : ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.) รวบรวมจากหน่วยงาน 
         ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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1.11 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

 วันที่ 24 เมษายน 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกาศโดยที่เป็นการสมควรก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือให้การจัดตั้ง
และด าเนินการเข๖เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อาศัยอ านาจตามข้อ 2.6 ของค าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  72/2557 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงออกประกาศไว้ โดยในส่วนของจังหวัดนครพนมได้ก าหนดให้ อ าเภอ
เมืองนครพนม 10 ต าบล ได้แก่ ต าบลกุรุคุ,  ต าบลท่าค้อ, ต าบลนาทราย, ต าบลนาราชควาย, ต าบลในเมือง, ต าบลบ้าน
ผึ้ง, ต าบลโพธิ์ตาก, ต าบล หนองญาติ, ต าบลหนองแสง, ต าบลอาจสามารถ และอ าเภอ  ท่าอุเทน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบล
โนนตาล, ต าบลเวินพระบาท, ต าบลรามราช 

 จากการที่จังหวัดนครพนมได้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนของ
จังหวัด และของประเทศไทย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเตรียมความพร้อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1) ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าผ่านแดนของจังหวัดนครพนม  เพ่ือเป็นศูนย์อ านวยความ
สะดวกในการเข้าออกสินค้า ให้แก่ผู้มารับบริการซึ่งจังหวัดนครพนมจะใช้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน   
(One Stop Service : OSS) ด้วย ซึ่งใกล้กับบริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม- ค าม่วน) ในการเตรียมอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ OSS ได้ก าหนดเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ จ านวน 34 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์
ด ารงธรรม ส านักงานการต่างประเทศ ด่านศุลกากร ด่านตรวจพืช ด่านกักกันสัตว์ ส านักงานพาณิชย์ ตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ OSS ปฏิบัติงานประจ าที่
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.  
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ในขณะนั้น) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงาน
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด คลังจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  สถิติจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางาน
จังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด และผู้แทนส่วน
ราชการ องค์กรภาคเอกชน พร้อมแรงงานต่างด้าว เข้ามาใช้บริการ ณ ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
บริเวณข้างสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – ค าม่วน) ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ซึ่งศูนย์ดังกล่าวได้เปิด
ให้บริการมาโดยตลอด  
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      2) ศูนย์โลจิสติกส์เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าของจังหวัดนครพนม เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันด้านการส่งออก และรองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืน ใกล้กับบริเวณสะพานมิตรภาพ 
3 (นครพนม-ค าม่วน) 
      3) โครงการส ารวจแนวเส้นทางตัดถนนเลี่ยงเมืองรอบสองและโครงการตัดถนนไปสู่ภูกระแต เพ่ือให้มี
เส้นทางเชื่อมโยงกับสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) ได้อย่างสะดวก สามารถแยกเส้นทางของการขนส่งไปสู่ด่าน
การค้าชายแดนกับการเข้าออกพ้ืนที่โครงการโดยไม่รบกวนกันและโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกและ
ทางรางซึ่งก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับชานชาลาสถานีรถไฟจากอ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น -จังหวัดนครพนม ที่มี
ปลายทางสิ้นสุดที่บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน)  
      4) โครงการศึกษาการจัดตั้งและออกแบบรายละเอียด ศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม เพ่ือลด
ต้นทุนการขนส่งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะการลดรถวิ่งเที่ยวเปล่า เป็นการจัดการขนส่งที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากยวดยาน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังเพ่ิมมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากการขนส่ง
และพิธีการทางการค้าที่ลดขั้นตอนและสร้างความสะดวกและประหยัดในการขนส่ง  ซึ่งขณะนี้ผลการศึกษาเสร็จแล้วอยู่
ระหว่างการน าเข้าพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

สรุปเรื่องพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษนครพนม ที่สาธารณประโยชน์ “โคกภูกระแตบ้านไผ่ล้อม” ต าบลอาจสามารถ อ าเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

1. จังหวัดนครพนมได้ก าหนดพ้ืนที่ที่สาธารณประโยชน์ “โคกภูกระแต” ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ 
7941 ตั้งอยู่บ้านห้อม หมู่ที่ 1 ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม ออกเม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 เนื้อท่ีประมาณ 
2,938 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา ส าหรับเป็นพ้ืนที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จากการตรวจสอบปรากฏว่ามี
หน่วยงานราชการขอใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว พร้อมทั้งมีส านักสงฆ์ และราษฎรครอบครองท า
ประโยชน์ คงเหลือเนื้อที่ประมาณ 1,860 ไร่ – งาน 87 ตารางวา ที่จะน ามาใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนมได้  

2. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ณ กระทรวงมหาดไทย โดยพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้กันเขตพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกของส านักสงฆ์ ของราษฎรที่ยังไม่ได้ด าเนินคดี อยู่ระหว่างด าเนินคดี บ้านเรือนที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการย้าย อ่างเก็บน้ า และทางสาธารณประโยชน์ออก คงเหลือพ้ืนที่ที่น ามาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม ประมาณ 1,400 ไร่ 
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กิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2558 ได้สนับสนุนกิจการเป้าหมาย ทั้ง 13 กลุ่มกิจการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เก่ียวข้อง  
2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง 
4. การผลิตเครื่องเรือน 
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์  
7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน  
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
9. การผลิตพลาสติก  
10. การผลิตย า  
11. กิจการโลจิสติกส์  
12. นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม  
13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 และในการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 
8 ตุลาคม 2558 เห็นชอบประเภทกิจการเป้าหมายอีก 10 กลุ่มกิจการ 

1. กิจการอบพืชและไซโล  
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร  
3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองงานอุตสาหกรรม  
4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป  
5. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์  
6. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค 

(ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)  
7. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสีฟัน  
8. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก  
9. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ  
10. กิจการผลิตอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 
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1.12 ข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญเชิงพ้ืนที่ 
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รายละเอียดข้อมลูและเหตุผลสนับสนุนชี้วัด 
มิติการพัฒนา ตัวช้ีวัด – ข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน 

การพัฒนาแบบท่ัวถึง 
 

 จังหวัดนครพนมมีร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
(สัดส่วนคนจน) ร้อยละ 24.89 สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (ร้อยละ 10.43) 
 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (ความเหลื่อมล้ าของการกระจาย

ราย ได้ ) เท่ ากับ  0.416 สู งกว่ าค่ า เฉลี่ ยประ เทศ (0.411) เ ล็ กน้ อย  
มีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ในเกณฑ์ท่ีสูง 
 ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ร้อยละ 12.33 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

(ร้อยละ 18.76)  
 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ 1 : 5,607 สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ประเทศ (1 : 2,980) แสดงถึงความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
ในอัตราที่สูง 
 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี เท่ากับ 9 ปี 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (8.90 ปี) เล็กน้อย แต่ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ม.3 
(32.82 คะแนน) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (34.95 คะแนน) 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด  
ร้อยละ 5.22 สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (ร้อยละ 1.75)  
 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GPP ขยายตัวร้อยละ 1.44 สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ -0.41)  
 อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.71 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย 

(ร้อยละ 0.75) (ดี) – ค่าผกผัน 
 อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน เท่ากับ 6.51 เท่า 

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (6.67 เท่า) เล็กน้อย (ด)ี – ค่าผกผัน 
 อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ร้อยละ 11.59 

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (ร้อยละ 19.97) 
 ผลิตภาพแรงงาน เท่ากับ 73,890 บาท/คน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ ย 

ของประเทศ (110,895 บาท/คน) เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ในภาคเกษตร 
หรือแปรรูปเกษตรข้ันต้นที่มีมูลค่าเพ่ิมไม่สูง 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สีเขียว 
 

 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ ร้อยละ -0.87 มีอัตราต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศ (ร้อยละ 0.01) แสดงถึงพ้ืนที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงลดลง 
 ปริมาณขยะ 245,645 ตัน/ปี ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (247,105 

ตัน/ปี) เล็กน้อย (ด)ี – ค่าผกผัน 
 สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร 

เท่ากับ 129 ลิตร/คน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (284 ลิตร/คน) (ดี) – ค่าผกผัน 
 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร เท่ากับ 292 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (464 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน) (ดี) 
– ค่าผกผัน 
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มิติการพัฒนา ตัวช้ีวัด – ข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน 
 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP เท่ากับ 

4,363 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (7,289 กิโลวัตต์-
ชั่วโมง/ล้านบาท) (ด)ี – ค่าผกผัน 
 สัดส่วนปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP

ภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ 108 ลิตร/ล้านบาท ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  
(178 ลิตร/ล้านบาท) (ด)ี – ค่าผกผัน 

ประสิทธิภาพของภาครัฐ 
 

 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ร้อยละ 
63.64 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (ร้อยละ 74.76) เนื่องจากในพ้ืนที่ชนบท
ห่างไกลยังคงมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 การเข้าถึงไฟฟ้าอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยประเทศ (ร้อยละ 

15.77) ในส่วนของการเข้าถึงน้ าประปาอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
 การเข้าอินเตอร์เน็ตของประชากร ร้อยละ 26.87 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย

ของประเทศ (ร้อยละ 32.73) 
 ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุน

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ร้อยละ 9.26 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  
(ร้อยละ 12.19) 
 ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ร้อยละ 79.28 

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ 92.11) 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 

พ.ศ. 2557 - 2560 
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ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2557 - 2560  
(พ.ศ. 2557 – 2559) 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม 5 ยุทธศาสตร ์
จังหวัดนครพนมได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ครบทุกมิติให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) และควำมต้องกำรของประชำชนในจังหวัด ดังนี้ 
 

จ านวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

โครงการ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
งบประมำณทั้งหมด 

(บำท) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรค้ำและกำรลงทุน 7 33,856,200 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 5 121,462,500 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
กำรเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4 70,014,200 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพ่ือ
สร้ำงควำมสุขอย่ำงยั่งยืน 

2 23,120,300 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรรักษำควำมม่ันคงชำยแดน 1 385,000 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนกลุ่มจังหวัด/จังหวัดแบบบูรณำกำร   9,000,000 

รวม 19 259,024,800 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  พัฒนำให้เป็นเมืองท่ำเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เพ่ือเชื่อมโยงสู่ลำว 

เวียดนำม และจีนตอนใต้ – ตะวันออก 
ตัวช้ีวัดที่ (1) :  มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที่ : 1) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรลงทุนรองรับ 

กำรเป็นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำชำยแดน ประตูเศรษฐกิจสู่อำเซียนและจีนตอนใต้ 

สรุปผลการด าเนินงาน จำกข้อมูลกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์พบว่ำ ปีงบประมำณ 
2559 (ตุลำคม 2558 - กรกฎำคม 2559) มีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน เท่ำกับ 9,016.18 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
153.10 (ปี 2558 มีมูลค่ำ 3,562.33  ล้ำนบำท) โดยสินค้ำที่มีกำรส่งออกมำกที่สุดได้แก่ สินค้ำอุปโภคบริโภค 
สินค้ำประเภทเชื้อเพลิง จำกข้อมูล สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ ควำมต้องกำรของผู้บริโภคของลำว ยังมีควำมต้องกำร
สินค้ำจำกไทยสูงแลและมำจำกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดนทั้งระดับโยบำยและพ้ืนที่ เช่น กำรประชุม
เจรจำเพ่ือลดปัญหำอุปสรรคทำงกำรค้ำร่วมกัน กำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนผ่ำนกรอบควำม
ร่วมมือของผู้บริหำรระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด 

ตัวช้ีวัดที่ (2) :  มูลค่ำกำรค้ำผ่ำนแดนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที่ : 2) พัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ กำรลงทุนในประเทศภูมิภำคอำเซียน

และจีนตอนใต ้

สรุปผลการด าเนินงาน จำกข้อมูลกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์พบว่ำ ปีงบประมำณ 
2559 (มกรำคม - กรกฎำคม 2559) มีมูลค่ำกำรค้ำผ่ำนชำยแดน 71 ,440.43 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.77 (ปี 
2558 มีมูลค่ำ 68,188.20  ล้ำนบำท) โดยสินค้ำที่จังหวัดสำมำรถผลิตได้ ได้แก่ ผลไม้ โค จำกข้อมูล สำมำรถ
วิเครำะห์ได้ว่ำ ควำมต้องกำรของผู้บริโภคประเทศเพ่ือนบ้ำน และจีน ยังมีควำมต้องกำรสินค้ำจำกไทยสูงและ  
มำจำกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน ทั้งระดับนโยบำยและพ้ืนที่ เช่น กำรประชุมเจรจำเพ่ือลดปัญหำ
อุปสรรคทำงกำรค้ำร่วมกัน กำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนผ่ำนกรอบควำมร่วมมือของผู้บริหำร
ระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ควำมร่วมมือกำรค้ำ กำรลงทุนของจังหวัดนครพนม กับประเทศเพ่ือนบ้ำน และจีน 
และศักยภำพของเส้นทำงที่สั้นที่สุด เป็นต้น 

 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(1) 5 5 5 5 20 19.77 18.32 153.10     

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(2) 10 10 10 10 40 100.720 21.73 4.77     
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ตัวช้ีวัดที่ (3) :  มูลค่ำกำรลงทุนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที่ :  3) พัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ กำรลงทุนในประเทศภูมิภำคอำเซียน

และจีนตอนใต ้

สรุปผลการด าเนินงาน จำกข้อมูลกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์พบว่ำ ปีงบประมำณ 
2559 (มกรำคม - กรกฎำคม 2559) มีมูลค่ำกำรค้ำผ่ำนชำยแดน 71 ,440.43 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.77 (ปี 
2558 มีมูลค่ำ 68,188.20  ล้ำนบำท) โดยสินค้ำที่จังหวัดสำมำรถผลิตได้ ได้แก่ ผลไม้ โค จำกข้อมูล สำมำรถ
วิเครำะห์ได้ว่ำ ควำมต้องกำรของผู้บริโภคประเทศเพ่ือนบ้ำน และจีน ยังมีควำมต้องกำรสินค้ำจำกไทยสูงและ  
มำจำกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน ทั้งระดับนโยบำยและพ้ืนที่ เช่น กำรประชุมเจรจำเพ่ือลดปัญหำ
อุปสรรคทำงกำรค้ำร่วมกัน กำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนผ่ำนกรอบควำมร่วมมือของผู้บริหำร
ระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ควำมร่วมมือกำรค้ำ กำรลงทุนของจังหวัดนครพนม กับประเทศเพ่ือนบ้ำน และจีน 
และศักยภำพของเส้นทำงที่สั้นที่สุด เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ (4) :  จ ำนวนผู้ประกอบกำร SME ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ (รำย) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที่ : 4) ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร SMEs ในท้องที่

ขึ้นสู่สำกล 

สรุปผลการด าเนินงาน จำกข้อมูลส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครพนม พบว่ำ ปี 2559 จังหวัด
นครพนม มีกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำร SMEs ของจังหวัด จ ำนวน 300 รำย เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ 
ทั้งจำกหน่วยงำนภำยนอก ภำครัฐ ภำคเอกชน และจำกข้อมูลกำรพัฒนำ 300 รำย มีผู้ประกอบกำรที่ได้น ำควำมรู้
ไปต่อยอดกำรท ำธุรกิจ จนประสบควำมส ำเร็จ จ ำนวน 6 รำยส่วนใหญ่ เป็นสินค้ำข้ำว สินค้ำเครื่องประดับ สินค้ำ
อุปโภคบริโภค ธุรกิจบริกำร มีทั้งจ ำหน่ำยในจังหวัด และส่งออกไปต่ำงประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(3) 5 5 5 5 20 24.59 -36.61 8.81     

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(4) 30 50 50 50 180 80 90 300     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 

ตัวช้ีวัดที่ (1) :  ร้อยละของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที ่: 1) กำรบริหำรและจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำรโดยเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว

ประเทศเพ่ือนบ้ำน 
2) พัฒนำและส่งเสริมสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวในเส้นทำงที่มีศักยภำพ 
3) ส่งเสริมกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศ 

สรุปผลการด าเนินงาน รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ในปี 2557 มีรำยได้จ ำนวน
1407.24 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.27 จำกปี 2556 และในปี 2558 มีรำยได้จ ำนวน 1555.73 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10.55 จำกปี 2557 จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ คำดกำรณ์ว่ำในปี 2559 มีโอกำสสูงที่จะบรรลุตัวชี้วัด 
โดยมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่ำงน้อย 5%  เนื่องจำกจังหวัดนครพนมได้ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และได้เปิด
เป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงในปี 2559 จังหวัดนครพนมได้เปิดปีกำรท่องเที่ยวมำนครพนม ชม 3 ที่สุด 
ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกนักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงดี 

ตัวช้ีวัดที่ (2) :  ร้อยละของจ ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที ่: 1) กำรบริหำรและจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำรโดยเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว

ประเทศเพ่ือนบ้ำน 
2) พัฒนำและส่งเสริมสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวในเส้นทำงที่มีศักยภำพ 
3) ส่งเสริมกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศ 

สรุปผลการด าเนินงาน จ ำนวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ในปี 2557 มีจ ำนวน 913,138 คน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.49 จำกปี 2556 และในปี 2558 มีจ ำนวน 982.620 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.61 จำกปี 2557 
เนื่องจำกในปี 2559 จังหวัดนครพนมได้เปิดปีกำรท่องเที่ยว มำนครพนม ชม 3 ที่สุด ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำก
นักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงดี ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำในปี 2559 มีโอกำสสูงที่จะบรรลุตัวชี้วัด โดยมีจ ำนวนนักท่องเที่ยวจะ
เพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 อย่ำงน้อย 5% 

หมายเหตุ ข้อมูลวิเครำะห์เปรียบเทียบปี 2557- 2558 จำกกรมกำรท่องเที่ยว และปี 2559  
ยังไมไ่ด้รับกำรเผยแพร่ข้อมูล และยังไม่ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรฯ 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(1) 5 5 5 5 20 8.27 10.55 N/A     

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(2) 5 5 5 5 20 4.49 7.61 N/A     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  พัฒนำกำรเกษตรให้มีคุณภำพเพ่ือกำรแข่งขัน 

ตัวช้ีวัดที่ (1) :  ร้อยละของผลผลิตทำงกำรเกษตรเฉลี่ย/ไร่เพ่ิมข้ึน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที ่: 1) พัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำน  

2) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมด้ำนกำร
ผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557 และปี 2558 ผลผลิตทำงกำรเกษตรเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้น ตำมค่ำ
เป้ำหมำยของกำรผลิตด้ำนพืช ด้ำนปศุสัตว์ และด้ำนประมง เป็นผลเนื่องมำจำกกำรส่งเสริมด้ำนกำรเกษตรภำยใต้
โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกจังหวัด ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำนิล กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภำพดี และกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวที่ได้มำตรฐำน 

ตัวช้ีวัดที่ (2) :  อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที ่: 1) พัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำน  

2) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมด้ำนกำร
ผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร 

  สรุปผลการด าเนินงาน จำกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคกำรเกษตรของส ำนักงำนคลังจังหวัด
นครพนม พบว่ำมูลค่ำอัตรำกำรขยำยตัวภำคกำรเกษตร และประมง ตั้งแต่ปี 2554-2555 พบว่ำมีกำรขยำยตัวใน
แนวโน้มที่สูงขึ้น และลดลงในปี 2556 และในปี 2557 มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 166.66 เป็นผลเนื่องมำจำกกำร
ส่งเสริมภำคกำรเกษตรด้ำนพืช ด้ำนปศุสัตว์ และด้ำนประมง และในปี 2558 ประสบปัญหำภัยแลง ส่งผลให้มีกำร
ชะลอตัวลดลง 9.61  และในปี 2559 จำกข้อมูลประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ของส ำนักงำนคลังจังหวัด
นครพนม พบว่ำมีอัตรำกำรขยำยตัวภำคกำรเกษตร ประมง เพ่ิมข้ึน 2.14 

 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัด 

(1) 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

ด้านพืช 2 3 4 5  2 3      
ด้านปศุสัตว์ 2 3 4 5  2 3      
ด้านประมง 2 3 4 5  2 3      

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(2) 1 2 3 4 
 

10.4 9.4 2.14     



- 67 - 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ระบบกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำทำงกำรเกษตรมีมำตรฐำนและปลอดภัย  

ตัวช้ีวัดที่ (3) :  จ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นของแปลง/ฟำร์มทำงกำรเกษตรที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน GAP  
(พืช/ปศุสัตว์/ประมง) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที ่: 1) พัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำน  

2) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมด้ำนกำร
ผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร 
3) ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร และกำร
จัดกำรตลำดสินค้ำทำงกำรเกษตร 
5) ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตรกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

  สรุปผลการด าเนินงาน กำรด ำเนินกำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรจังหวัดนครพนม  
ด้ำนพืช ประมง ปศุสัตว์ เพ่ิมข้ึนตำมเป้ำหมำยและมำกกกว่ำค่ำเป้ำหมำย ได้แก่ในปี 2558 จ ำนวนแปลงฟำร์มด้ำน
พืช เพ่ิมขึ้น 1,552 แปลง เป็นผลเนื่องมำจำกกำรส่งเสริมภำคกำรเกษตรมำกขึ้นทั้งในส่วนของงบประมำณส่วน
รำชกำรและงบพัฒนำจังหวัด 

ตัวช้ีวัดที่ (4) :  จ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นของแปลง/ฟำร์มทำงกำรเกษตรที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนอินทรีย์ 
(ข้ำวหอมมะลิ) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที ่: 1) พัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำน  

2) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมด้ำนกำร
ผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร 
3) ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร และกำร
จัดกำรตลำดสินค้ำทำงกำรเกษตร 
5) ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตรกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

  สรุปผลการด าเนินงาน เนื่องจำกมีกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร ในปี 2557 มีกำรส่งเสริมในพ้ืนที่ 500 ไร่ และในปี 2558 ส่งเสริมในพ้ืนที่ 2,500 ไร่ พบว่ำผลกำร
ตรวจรับรองมำตรฐำนอินทรีย์มีแปลงฟำร์มทำงกำรเกษตรได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นตำมค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ 10 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(3) 30 30 30 30 
 

30 30 
 

    

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(4) 10 10 20 30 
 

10 10 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  เกษตรกรมีควำมเป็นอยู่อย่ำงผำสุกตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดที่ (5) :  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรำยได้ครัวเรือนเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที ่: 1) พัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำน  

2) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมด้ำนกำร
ผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร 
4) ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรพระรำชด ำริฯ 

  สรุปผลการด าเนินงาน รำยได้ของเกษตรกรที่หลังเข้ำร่วมโครงกำร มีรำยได้ที่เพ่ิมขึ้นจำกกำร
ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรจังหวัดนครพนม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ยกระดับคุณภำพชีวิตและสังคมให้มีควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดที่ (1) :  โรงพยำบำลในจังหวัดมีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในสำขำหลักพ้ืนฐำน (อำยุรกรรม ศัลยกรรม 
กุมำรเวช และสูติศำสตร์) อย่ำงพอเพียง ในปี 2560 โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในสำขำหลักอย่ำงน้อยเพ่ิม
ปีละ 1 คน ต่อสำขำ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
กลยุทธ์ที ่:  1) พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข 

  สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2559 จังหวัดนครพนมมีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนอำยุรกรรม สูติศำสตร์ ศัลยศำสตร์ เพ่ิมข้ึนสำขำละ 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(5) 3 4 5 6 
 

3 4 
 

    

 
ตัวชี้วัด 

 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.  
2557 - 
2560 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(1) 1 1 1 1 4 1 1 1     



- 69 - 
 

ตัวช้ีวัดที่ (2) :  ค่ำเฉลี่ย O-Net ทุกระดับชั้นกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 55 ในปี 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  : สพป.นครพนม เขต 1, เขต 2 และ สพม. 22 
กลยุทธ์ที ่:  2) พัฒนำประสิทธิภำพกำรศึกษำ 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สพท. 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

ผลลัพธ์ 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2557-
2560 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2557-
2560 

สพป.นพ.1 42 47 52 55 55 43.77 39.70    
สพป.นพ.2 42 47 52 55 55 41.74 39.15    

สรุปผลการด าเนินงาน  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระวิชำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2557 สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 เท่ำกับร้อยละ 43.77 สพป.นครพนม เขต 2  เท่ำกับร้อยละ 
41.74 ปีกำรศึกษำ 2558 สังกัด สพป.นคพรนม เขต 1 เท่ำกับร้อยละ 39.70 สพป.นครพนม เขต 2 เท่ำกับร้อยละ 
39.15 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด พบว่ำยังต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ทั้ง 2 ปีกำรศึกษำ  จึงยังต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนนโยบำยทุกระดับลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและเป็น
รูปธรรม เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรศึกษำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำให้สูงขึ้น 

 
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สพท. 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

ผลลัพธ์ 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2557-
2560 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2557-
2560 

สพป.นพ.1 42 47 52 55 55 38.05 34.43    
สพป.นพ.2 42 47 52 55 55 37.59 33.83    
สพม.22 42 47 52 55 55 33.84 36.19    

สรุปผลการด าเนินงาน  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระวิชำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557 สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 เท่ำกับร้อยละ 43.77 สพป.นครพนม เขต 2  เท่ำกับร้อยละ 
41.74 สพม.22 เท่ำกับร้อยละ 33.84 ปีกำรศึกษำ 2558 สังกัด สพป.นคพรนม เขต 1 เท่ำกับร้อยละ 34.43 สพป.
นครพนม เขต 2 เท่ำกับร้อยละ 33.83 สพม.22 เท่ำกับร้อยละ 36.19  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
พบว่ำยังต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ทั้ง 2 ปีกำรศึกษำ  จึงยังต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำร
ขับเคลื่อนนโยบำยทุกระดับลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรศึกษำและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำให้สูงขึ้น 
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ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

สพท. 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

ผลลัพธ์ 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2557-
2560 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2557-
2560 

สพป.นพ.1 - - - - - - -    
สพป.นพ.2 - - - - - - -    
สพม.22 42 47 52 55 55 30.38 32.13    

สรุปผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระวิชำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
6 ปีกำรศึกษำ 2557 สังกัด สพม.22 เท่ำกับร้อยละ 30.38 และปีกำรศึกษำ 2558  เท่ำกับร้อยละ 32.13  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด พบว่ำยังต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ทั้ง 2 ปีกำรศึกษำ จึงยังต้องให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนนโยบำยทุกระดับลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรม  
เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรศึกษำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำให้สูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ (3) :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สำกล 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที ่:  3) เสริมสร้ำงและพัฒนำกลุ่มอำชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) แบบบูรณำกำร รวมทั้ง  
ส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำรงชีวิต 

สรุปผลการด าเนินงาน โครงกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรเพ่ือกำรแข่งขันสู่
อำเซียน งบประมำณ 1,913,000 บำท 2 กิจกรรม ดังนี้  

1. กำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำและบริกำร คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร 
OTOP ที่มีศักยภำพ มีควำมพร้อมสู่กำรพัฒนำ เพ่ือยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำและบริกำร จ ำนวน 12 รำย  

2. กำรส่งเสริมกำรตลำด ครั้งที่ 1 กำรจัด Road Show และ Business Matching ณ ภำคตะวันออก 
ผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ ผ่ำนตัวชี้วัด ทั้ง 12 รำย โดยเกณฑ์ชี้วัดระดับ 5 คือ ต้องผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัดกิจกรรม 4 ใน 6 
ตัวชี้วัด โดยต้องผ่ำนข้อ 2 ดังนี้ 

1) เข้ำกำรขอรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับกำรยอมรับในระดับพ้ืนฐำนท้องถิ่น 
2) มีกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภำพ 
3) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสำมำรถผลิตซ้ ำได้ในปริมำณและคุณภำพใกล้เคียงกัน 
4) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพำะตัว โดยน ำเสนอเรื่องรำวที่สร้ำงสรรค์และน่ำสนใจ 
5) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมำตรฐำน และมีตลำดกำรจ ำหน่ำยที่ถำวรในช่องทำงใด ช่องทำงหนึ่ง 
6) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีแบรนด์สินค้ำ ที่วำมำรถน ำไปใช้ส่งเสริมกำรตลำดจ ำนวน 3 กิจกรรม จ ำนวน 28 กลุ่ม 
 

 
ตัวชี้วัด 

 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

พ.ศ. 
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2557 - 
2560 

พ.ศ. 
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พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
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พ.ศ.
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พ.ศ. 
2557 - 
2560 

(3) - - 5 5 10 - - 5     



- 71 - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  เมืองแห่งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัดที่ (1) :  ประสิทธิภำพกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยตำมแนว
ชำยแดนเพ่ิมขึ้น (จ ำนวนหมู่บ้ำนเป้ำหมำย) 

ตัวชี้วัดที่ (2) :  ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อหน่วยงำนภำครัฐในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดและสิ่งผิดกฎหมำยในจังหวัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที ่: 1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในหมู่บ้ำน/ชุมชนในพ้ืนที่ตำมแนวชำยแดน และกำรเสริมสร้ำง 
 ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

2) เพ่ิมศักยภำพให้อำสำสมัคร/เจ้ำหน้ำที่  มีประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมมั่นคง
ชำยแดนและควำมสงบเรียบร้อยในพ้ืนที ่

สรุปผลการด าเนินงาน 1) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพหมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดน ก ำหนดอบรมเพ่ิม
ศักยภำพอำสำสมัครในพื้นที่หมู่บ้ำนชำยแดน  

 2) โครงกำรเสริมประสิทธิภำพชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) 
จ ำนวน 118 หมู่บ้ำน 22 ต ำบล 4 อ ำเภอชำยแดน เพ่ือท ำหน้ำที่สกัดกั้นกำรกระท ำผิดกฎหมำยตำมแนวชำยแดน
และพ้ืนที่ตอนใน  รวม 1,770 คน ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญได้แก่ 
 - สกัดกั้น/จับกุม ผู้กระท ำผิดและของกลำงยำบ้ำ จ ำนวน 816,062 เม็ด กัญชำ 1,148 กิโลกรัม 
 - กำรให้ข่ำวและจับกุมคนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองโดยผิดกฏหมำย (เกำหลีเหนือ) จ ำนวน 245 คน 
 - ตรวจยึดรถยนต์ที่ลักลอบน ำส่งนอกรำชอำณำจักร โดยไม่ผ่ำนด่ำนศุลกำกร จ ำนวน 5 คัน 
 - ฯลฯ 
  อำสำสมัครที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหน้ำที่ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรลักลอบกำรกระท ำควำมผิดตำมแนวชำยแดนพ้ืนที่เสี่ยง แต่ยังขำดอุปกรณ์ เครื่องมือในกำร
ปฏิบัติกำร เช่น ป้อมยำมจุดตรวจ ไฟฉำย กระบองไฟฟ้ำ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ท ำให้ขำด
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนในหลำยๆครั้ง ทั้งที่ อำสำสมัครพร้อมท ำหน้ำที่/ปฏิบัติงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ โดยไม่
หวังผลตอบแทน 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์
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2559 

พ.ศ.
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2557 - 
2560 

(1) 90 100 118 118 118 90 100 118     
(2) 50 60 70 80 80 60 70 80     
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ตัวช้ีวัดที่ (3) :  พ้ืนที่ป่ำเพ่ิมขึ้น (ไร่) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที ่: 3) ป้องกันรักษำป่ำและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

สรุปผลการด าเนินงาน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 สำขำ
นครพนม ได้รับจัดสรรงบประมำณเพำะช ำกล้ำไม้และแจกจ่ำยในจังหวัดนครพนม จ ำนวน 487,000 กล้ำ ค ำนวน
พ้ืนที่อัตรำ 200 ต้น/ไร่ ได้จ ำนวน 2,435 ไร่ และได้รับกำรจัดสรรโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำ
เศรษฐกิจ จ ำนวน 400 ไร่ โครงกำรปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 430 ไร่ รวมทั้งสิ้น 
3,265 ไร่ และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีพ้ืนที่ป่ำที่ถูกบุกรุก 4-2-0 ไร่ ฉะนั้นพื้นที่ป่ำที่เพ่ิมข้ึน 3,260-2-0 ไร่ 

ตัวช้ีวัดที่ (4) :  มีชุมชนต้นแบบกำรคัดแยกขยะต้นทำง (แห่ง) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 
กลยุทธ์ที ่: 4) สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือของชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง   มีวินัย มี

จิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคม 

  สรุปผลการด าเนินงาน ได้ด ำเนินโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 – 2559 มีกิจกรรม ดังนี้ 

- โครงกำรนครพนมวัยใสดวงใจสีเขียว โรงเรียนสีเขียว ด ำเนินโครงกำร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 
2559 มีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรแต่ละปี จ ำนวน 12 โรงเรียน (1 อ ำเภอ 1 โรงเรียน) มีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร
ทั้งหมด (3 ปี) จ ำนวน 36 แห่ง และมีโรงเรียนภำคีเครือข่ำย จ ำนวน 4 แห่ง ปัจจุบัน มีโรงเรียนต้นแบบกำรคัดแยก
ขยะต้นทำง รวม 40 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. 59) 

- โครงกำรชุมชนต้นแบบในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่เหมำะสม ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ด ำเนินโครงกำรเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 โดยกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชนในกำรจัดกำรขยะ ทั้ง 4 ประเภท ในชุมชนมี
ชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 24 แห่ง (1 อ ำเภอ 2 ชุมชน 2 อปท.) และมีชุมชนภำคีเครือข่ำยที่มีกำรจัดกำรขยะ
ต้นทำง จ ำนวน 2 แห่ง 

ปัจจุบันมีชุมชนต้นแบบกำรคัดแยกขยะต้นทำง รวม 26  แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. 59) 
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
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บทท่ี 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ 
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ. 2557 พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครพนม  

ปี 2557  มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี  มีค่าเท่ากับ  38,854 ล้านบาท ลดลงจาก 40,897 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 2,043  
ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 0.5 จากที่หดตัว  ร้อยละ 2.4 ในปีที่ผ่านมา 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP Per Capita) จังหวัดนครพนม ปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 67,847 บาท เมื่อเทียบกับ 
71,030 บาท ในปีที่ผ่านมา ลดลง 3,183 บาท หรือลดลงร้อยละ 4.5    

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 

 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP Per Capita) 

 
    ที่มา: ส านักงานคลังจังหวัดนครพนม ณ เดือนกันยายน 2559 
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(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครพนม ปี 2557 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า 38,854 ล้านบาท 
ลดลงจากปี  2556 จ านวน 2,043 ล้านบาท เป็นล าดับที่  53 ของประเทศ และล าดับที่  2 ในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สาขาที่มีมูลค่าสูงสุดและมีความส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ จ านวน 12,335 ล้านบาท รองลงมาเป็นภาคการศึกษา จ านวน 
8,002 ล้านบาท และการขายส่งและขายปลีกฯ จ านวน 3,656 ล้านบาท ตามล าดับ และมูลค่าแต่ละสาขา มีดังนี้ 

สาขาการผลิต 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ภาคเกษตร     8,615    9,637    9,543    12,272    15,166    12,541  

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม ้     8,482    9,490    9,396    12,120    14,982    12,335  

การประมง     133    147    146    152    184    206  

ภาคนอกเกษตร     17,430    18,984    21,075    25,661    25,731    26,313  

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน     164    161    291    277    276    370  

อุตสาหกรรม     1,360    1,099    1,500    2,352    2,420    2,398  

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา     343    359    369    419    473    523  

การก่อสร้าง     1,952    2,033    2,181    2,207    2,116    1,994  
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน

ยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้
ในครัวเรือน 

  2,730    2,783    2,742    3,385    3,771    3,656  

โรงแรมและภัตตาคาร     70    87    95    95    66    102  
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และ 

การคมนาคม 
    660    1,280    1,518    2,015    1,966    2,353  

ตัวกลางทางการเงิน     1,205    1,326    1,359    1,974    1,834    2,047  
บริการดา้นอสังหารมิทรัพย์ การให้เช่า 

และบริการทางธุรกิจ 
    1,735    1,737    1,710    1,594    1,714    1,341  

การบริหารราชการแผ่นดินและ 
การป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน 
สังคมภาคบังคับ 

    1,724    2,090    2,382    2,652    2,358    1,848  

การศึกษา     4,162    4,818    5,644    7,172    7,162    8,002  

การบริการด้านสุขภาพและสังคม     666    639    694    793    824    871  
การให้บริการชุมชน สังคม  

และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 
    551    512    568    636    684    681  

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล     107    59    23    88    69    128  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด     26,044    28,621    30,618    37,933    40,897    38,854  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน(บาท)     43,754    49,071    52,711    65,587    71,030    67,847  

ประชากร (1,000 คน)     595    583    581    578    576    573  
 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครพนม ณ ราคาคงท่ี ปี พ.ศ 2557  

 
โครงสร้างการผลิตของจังหวัดนครพนม ปี 2557 ขึ้นอยู่กับภาคนอกการเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 67.7  

ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 32.3 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาโครงสร้างจังหวัดนครพนม ขึ้นอยู่กับ อันดับ 1 สาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีสัดส่วนร้อยละ 31.7 อันดับ 2 สาขาการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 20.6 อันดับ 3 
สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนร้อยละ 9.4  
อันดับ 4 สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 6.2 อันดับ 5 สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม  
มีสัดส่วนร้อยละ 6.1 อันดับ และสาขาอ่ืนๆ มีสัดส่วนร้อยละ 26.0 

โดยในปี พ.ศ. 2557 มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ สาขาการศึกษาและสาขาการ
ขนส่งคมนาคม เพ่ิมขึ้น ขณะที่สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้  
ในครัวเรือน และสาขาอุตสาหกรรม ลดลง 

 
แผนภูมิ : โครงสร้างการผลิตของจังหวัดนครพนม ปี 2557 
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แผนภูมิ: โครงสร้างการผลิตของจังหวัดนครพนมแยกรายสาขาผลิตภัณฑ์จังหวัด ปี พ.ศ 2557 
 

 
 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดนครพนม กันยายน 2559 
 

การผลิตภาคเกษตร    

 ในปี 2557 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี เท่ากับ 12,541 ล้านบาท ลดลงจาก 15,166 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
เท่ากับ 2,625 ล้านบาท อัตราการขยายตัว ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 5.2 จากที่หดตัวร้อยละ 1.9 ในปีที่ผ่านมา 
จากการผลิตในสาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 5.4 จากที่หดตัว ร้อยละ 2.0 ในปีที่ผ่านมา 
ในขณะที่สาขาประมง หดตัวร้อยละ 11.8 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปีที่ผ่านมา  

การผลิตภาคนอกเกษตร  

 ในปี 2557 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี เท่ากับ  26,313 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 25,731 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 
582 ล้านบาท ส่วนอัตราการขยายตัว ณ ราคาคงที่ หดตัวร้อยละ 0.8 ลดลงจากที่หดตัวร้อยละ 2.6 ในปีที่ผ่านมา 
จากการหดตัวของสาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ  สาขาอุตสาหกรรม สาขาการก่อสร้าง  สาขาบริหารราชการ 
และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและ
บริการทางธุรกิจ และสาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ ในขณะที่สาขาที่มีการขยายตัว 
ได้แก่ สาขาการศึกษา สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม 
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ  สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาลูกจ้างในครัวเรือน
ส่วนบุคคล  

ส าหรับการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 นั้น จากข้อมูลของส านักงานคลัง
จังหวัดนครพนมคาดว่าเศรษฐกิจจะมีการขยายตัว กล่าวคือ ปี พ.ศ. 2558 อัตราการเจริญเติบโตของจังหวัดนครพนม 
จะขยายตัวร้อยละ 17.32 และคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.49 ในปี 2559 โดยขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรรม การ
ลา่สตัว์และการป่า

ไม้
31.7%

การศกึษา
20.6%

การขายสง่ การขาย
ปลกี ฯ…

อตุสาหกรรม
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คมนาคม
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สาขาอื่นๆ 
26.0%
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(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP Per Capita) 

  รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของจังหวัดนครพนม ณ ราคาประจ าปี 2557 เท่ากับ 67,847 บาท/คน/
หัว ลดลง 3,183 บาท/คน/หัว จากปี 2556 และต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศและรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ภูมิภาค แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 

 
 
 
 

 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร (GPP per capita) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ล าดับที ่ จังหวัด 2553 2554 2555 2556 2557 
1 นครพนม 49,071 52,711 65,587 71,030 67,847 
2 มุกดาหาร 44,608 54,452 56,122 64,240 63,718 
3 สกลนคร 48,781 50,850 57,772 64,982 60,759 

     ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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ประมาณการเศรษฐกิจและแนวโน้มของจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ 2559 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดันครพนม 

1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครพนม ปี 2559 คาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปีเท่ากับ 

52,659.74  ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 49,975.82 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 2,683.92 ล้านบาท โดยมี อัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 7.49 ชะลอตัวจากที่ขยายตัว ร้อยละ 31.36 ในปีที่ผ่านมา 

ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครพนมต่อหัว ในปี 2559 เท่ากับ 92,681.36 บาท/คน เพ่ิมขึ้น 
จาก 87,605.81 บาท/คน ในปีที่ผ่านมา จ านวน 5,075.55 บาท/คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.79 
 

เศรษฐกิจจังหวัดนครพนมปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 7.49 และคาดว่า
จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2560 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม การบริโภคภาคเอกชน 
การลงทุนภาคเอกชน การค้าชายแดน และการใช้จ่ายภาครัฐ ที่คาดว่าจะขยายตัว ถึงแม้ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้ม
หดตัว 

ด้านอุปทาน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.49 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
9.52 จากจ านวนผู้โดยสารขาเข้า – ออก  ณ ท่าอากาศยานนครพนม จ านวนยอดขายส่งขายปลีกสินค้า และจ านวน
บุคคลเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.00  12.30 และ 8.00 ตามล าดับ ภาคอุตสาหกรรม  
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.15 เป็นผลมาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม  
ในจังหวัดและทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.88 1.55 และ 0.93 ตามล าดับ ในขณะที่  
ภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -3.69 จากปัญหาภัยแล้งและราคายางพาราที่ตกต่ า พืชผลส าคัญที่ลดลง 
ได้แก่ ยางพาราแผ่นดิบ   ข้าวเหนียว และข้าวเจ้า ที่คาดว่าจะลดลงร้อยละ -17.30 -2.13 และ -2.00 ตามล าดับ 

ด้านอุปสงค์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.39 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่า 
จะขยายตัวร้อยละ 12.39 จากจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.00 ในขณะที่จ านวนรถยนต์ 
จดทะเบียนใหม่และจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลงร้อยละ 14.24 และ 13.00 ตามล าดับ การค้า
ชายแดน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 11.80 จากการที่จังหวัดนครพนมเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าต่าง ๆ คาดว่าจะส่งผลให้การค้าชายแดนขยายตัวเพ่ิมขึ้น ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่า 
จะขยายตัวร้อยละ 4.88 จากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  
ที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐบาลขยายตัวเพ่ิมขึ้น  การลงทุนภาคเอกชน คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 2.06 จากสินเชื่อเพ่ือการลงทุนที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.30 ในขณะที่พ้ืนที่อนุญาตก่อสร้างรวม
และจ านวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (รถกระบะ) จะลดลง ร้อยละ -9.40 และ -6.60 ตามล าดับ 

2. ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 คาดว่าจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ -1.70 ต่อปี  

ตามแนวโน้มการปรับลดลงของราคาน้ ามันดิบ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นระดับที่อยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ  
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ส าหรับการจ้างงาน คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.60 โดยจะมีผู้มีงานท าในปี 2559  
จ านวน 486,325 คน จากการเปิด AEC ท าให้มีการจ้างงานอย่างเสรีมากขึ้น 
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2.2 ด้านเกษตรกรรม 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ขณะที่ปี พ.ศ. 2557 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย หากแยกเป็นสาขาเกษตรกรรม 
การล่าสัตว์ และการป่าไม้ กับสาขาการประมง พบว่า สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้  เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร แต่ในสาขาการประมงมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของจังหวัดนครพนม 

สาขาการผลิต 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ภาคเกษตร     8,615    9,637    9,543    12,272    15,166    12,541  
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ 

และการป่าไม ้
    8,482    9,490    9,396    12,120    14,982    12,335  

การประมง     133    147    146    152    184    206  
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

สถานการณ์การผลิต 
  จังหวัดนครพนมมีผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรที่ส าคัญอยู่หลายชนิด ผลิตภัณฑ์ด้านพืช ประกอบด้วย  
ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง สัปปะรด ลิ้นจี่  ผลิตภัณฑ์ด้านประมง ประกอบด้วย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาช่อน  
เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ ซึ่งมีปริมาณการผลิต ดังนี้ 

1) การเพาะปลูก  
ส ภ า พก า ร เ พ า ะป ลู ก พื ช ใ น จั ง ห วั ด น ค ร พน ม  มี ลั ก ษ ณ ะค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ จั ง ห วั ด ข อ ง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป คือ มีพืชหลัก  ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ยาสูบ และสับปะรด  
อย่างไรก็ตามในช่วงหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเพาะปลูกโดยมีการเพาะปลูกพืชผักและพืชไร่บางชนิด 
ที่มีผลผลิตสูงและมีตลาดรองรับ เช่น แตงโม มะเขือเทศ พริก ข้าวโพดหวาน มันฝรั่ง และพืชผักส่วนใหญ่จะเพาะปลูก
ริมแม่น้ าหรือบริเวณที่มีระบบชลประทานซึ่งเป็นการเพาะปลูกนอกฤดูกาล ในแง่พ้ืนที่การเพาะปลูกมีการแบ่งเขต  
ที่ชัดเจน คือเขตริมแม่น้ าโขงและริมแม่น้ าสงคราม ได้แก่ อ าเภอเมืองนครพนม อ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอ
ศรีสงคราม และอ าเภอธาตุพนม เขตเพาะปลูกพืชผสมผสานคือ ทั้งท านาข้าว ปลูกมะเขือเทศ ยาสูบ และข้าวโพด 
ได้ แก่ อ า เภอปลาปาก อ า เภอนาแก อ า เภอ เรณูนคร  อ า เภอนาหว้ า  อ า เภอวั งยาง  เขตปลู ก พืช ไร่   
ปลูกมันส าปะหลัง สับปะรดและยางพารา ฯลฯ ได้แก่ อ าเภอโพนสวรรค์ และอ าเภอนาทม พ้ืนที่ที่สามารถเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตรได้ดี คือ อ าเภอเมือง อ าเภอนาแก อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอศรีสงคราม และอ าเภอโพนสวรรค์  
พืชเศรษฐกิจที่จังหวัดสามารถผลิตได้เพ่ือป้อนโรงงานแปรรูป คือ ข้าวนาปี มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน ยางพารา  

ในปี 2557 จังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่การเกษตร 1,938,058 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.25 มีครัวเรือนทั้งสิ้น 
213,497 ครัวเรือน ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตร 117,910  ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาป ี
1,392,777 ไร่ แบ่งออกเป็น ข้าวเจ้านาปี จ านวน 805,792 ไร่ และข้าวเหนียวนาปี จ านวน 586,985 ไร่ ยางพารา 
จ านวน 374,488 ไร่ มันส าปะหลัง จ านวน 23,994 ไร่ สัปปะรด จ านวน 5,791 ไร่ และลิ้นจี่ นพ.1 จ านวน 1,711 ไร่ 
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ข้าวนาปี 
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดนครพนม ในภาพรวมปี 2558/59 มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ของข้าวนาปี ทั้งข้าวเจ้านาปีและข้าวเหนียวนาปี รวมประมาณ 6,274 ล้านบาท ในส่วนของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี ตั้งแต่
ปี 2556-2559 ข้าวเจ้านาปีมีแนวโน้มกลับมาเพ่ิมข้ึน แต่พ้ืนที่ปลูกข้าวเหนียวนาปีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 โดยการผลิตข้าวนาปี (ข้าวเจ้านาปี)  ในส่วนของพ้ืนที่ปลูกข้าวเจ้านาปี มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 8,813 ไร่ 
เป็นผลเนื่องมาจากการส่งเสริมการผลิตข้าวเจ้านาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ได้คุณภาพดีและได้มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จ านวนพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.11 อย่างไรก็ตามปริมาณพ้ืนที่ปลูกนั้นไม่สอดคล้อง
กับมูลค่าการผลิตข้าวเจ้านาปี ซึ่งมีมูลค่าลดลง 267 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.71 เป็นผลเนื่องมาจากในช่วงปี 
การผลิต 2558/2559 ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 4.36 

การผลิตข้าวเหนียวนาปี พบว่าพ้ืนที่การปลูกข้าวเหนียวนาปีมีจ านวนลดลง 2,061 ไร่ หรือลดลงร้อย
ละ 0.35 เนื่องจากจังหวัดนครพนมมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวเจ้านาปีเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่การปลูกข้าว
เหนียวลดลง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงร้อยละ 4.28 อย่างไรก็ตามด้วยการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ  
ลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้มูลค่าการผลิตข้าวเหนียวนาปีมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 118 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.82  

ปริมาณพื้นที่ปลูกและมูลค่าผลผลิตข้าวนาปีของจังหวัดนครพนม 

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

มูลค่า
เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ข้าวเจ้านาป ี 800,057 796,979 805,792 1.11 4,816 3,983 3,716 -6.71 

ข้าวเหนียวนาป ี 589,763 589,046 586,985 -0.35 2,718 2,440 2,558 4.82 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม กรกฎาคม 2559 

ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดนครพนม 

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ยรวม 3 ปี (กก./ไร่) 
พ.ศ. 2556-2558 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ข้าวเจ้านาป ี 391 413 395 -4.36 1,199.00 

ข้าวเหนียวนาป ี 329 421 403 -4.28 1,153.00 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
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ยางพารา 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญเป็นอันดับสองรองจากข้าว ของจังหวัดนครพนม ในปี 2558/59 

มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประมาณ 2,788 ล้านบาท โดยพ้ืนที่ปลูกยางพารามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ที่ลดลง ส่งผลให้มูลค่าการผลิตลดลงตามไปด้วย  

จ านวนเกษตรกรท าสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มี
เอกสารสิทธิ์ 19,826 ราย (ที่มา :  ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัดนครพนม) 

ปริมาณพื้นที่ปลูกและมูลค่าผลผลิตยางพาราของจังหวัดนครพนม 

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

มูลค่า
เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ยางพารา 294,911 374,488 374,488 0 2,675 2,873 2,788 -2.95 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม กรกฎาคม 2559 

ปริมาณผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดนครพนม 

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ยรวม 3 ปี (กก./ไร่) 
พ.ศ. 2556-2558 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ยางพารา 214 256.6 230 -10.37 700 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

มันส าปะหลัง 
พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังของจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ปี 2556-2559 มีแนวโน้มกลับมาลดลงหลัง

เพ่ิมข้ึนในปี 2557/2558 ส่งผลให้ในปี 2558/59 มูลค่าทางเศรษฐกิจของมันส าปะหลังมีมูลค่าลดลง 
โดยพบว่า พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังลดลงจ านวน 18,695 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 43.79 และมูลค่า  

การผลิตมันส าปะหลังมีมูลค่าลดลง 86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.65 เป็นผลเนื่องมาจากมีปรับเปลี่ยนการเกษตร
ที่ไม่เหมาะสมตามโยบายการบริหารจัดพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ภาคการเกษตร เป็นการปลูกพืชอ่ืนๆทดแทน 
เพราะจังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง (S3+N) จ านวนกว่า 2,736,776 ไร่ ซึ่งส่งผล
ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงและมูลค่าผลผลิตลดลงตามมา 
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ปริมาณพื้นที่ปลูกและมูลค่าผลผลิตมันส าปะหลังของจังหวัดนครพนม 

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

มูลค่า
เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

มันส าปะหลัง 39,404 42,689 23,994 -43.79 213 288 202 -29.65 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม กรกฎาคม 2559 

ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดนครพนม 

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ยรวม 3 ปี (กก./ไร่) 
พ.ศ. 2556-2558 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

มันส าปะหลัง 2,981 3,341 3,221 -3.59 9,543.00 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

สัปปะรด 
พ้ืนที่ปลูกสัปปะรดของจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ปี 2556-2559 มีแนวโน้มกลับมาเพ่ิมขึ้นหลังลดลง 

ในปี 2557/2558 ส่งผลให้ในปี 2558/59 มูลค่าทางเศรษฐกิจของสัปปะรดเพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 เท่า แม้ว่าจ านวน
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะลดลง 

 โดยในปี 2557-2559 พบว่า พ้ืนที่ปลูกสัปปะรด มีจ านวนเพิ่มขึ้น 688 ไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.48 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง 2,221 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 45.20 อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลผลิตจะลดลงแต่มูลค่า
ผลผลิตสัปปะรดกลับเพ่ิมขึ้น 281 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 156.34 เป็นมาจากนโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมของดินของจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะสภาพดินในพื้นท่ีท่าอุเทนที่เหมาะสม
ต่อการปลูกสัปปะรด ท าให้สัปปะรดมีรสชาติหวาน อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น 

ปริมาณพื้นที่ปลูกและมูลค่าผลผลิตสัปปะรดของจังหวัดนครพนม 

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

มูลค่า
เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

สับปะรด 6,140 5,103 5,791 13.48 72 110 281 156.34 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม กรกฎาคม 2559 
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ปริมาณผลผลิตสัปปะรดเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดนครพนม 

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ยรวม 3 ปี (กก./ไร่) 
พ.ศ. 2556-2558 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

สับปะรด 3,170 4,914 2,693 -45.20 10,777.00 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

ลิ้นจี่ นพ.1 
พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 ของจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ปี 2556-2559 มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น อย่างไร 

ก็ตามมูลค่าทางเศรษฐกิจของลิ้นจี่ นพ.1 ในปี 2558/2559 มีมูลค่าลดลง โดยมูลค่าการผลิตลดลง 93 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 11.24 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในช่วงปีการเพาะปลูก 2558/2559 นั้น ไม่เอ้ือต่อการออกผลผลิต
ตามฤดูกาล 

ปริมาณพื้นที่ปลูกและมูลค่าผลผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ของจังหวัดนครพนม 

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

มูลค่า
เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ลิ้นจี่ นพ.1 1,597 1,711 1,711 0 91 105 93 -11.24 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม กรกฎาคม 2559 

ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ นพ.1 เฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดนครพนม 

ชื่อพืช
เศรษฐกิจ 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ยรวม 3 ปี (กก./ไร่) 
พ.ศ. 2556-2558 

ปี  
56/57 

ปี  
57/58 

ปี  
58/59 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/-(ร้อยละ) 

ลิ้นจี่ นพ.1 1,423 1,145.7 1,135 -0.93 3,703.70 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
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สรุปสภาวการณ์ผลิตพืชเศรษฐกิจ สถานการณ์การผลิตพืชในปี 2558/2559 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า  
1. การผลิตข้าวเจ้านาปี พบว่า การผลิตข้าวนาปี (ข้าวเจ้านาปี)  พื้นที่ปลูกข้าวเจ้านาปี มีจ านวนเพิ่มขึ้น 8,813 

ไร่ เป็นผลเนื่องมาจากการส่งเสริมการผลิตข้าวเจ้านาปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ได้คุ ณภาพดี 
และได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จ านวนพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.11 แต่อย่างไรก็ตาม
ปริมาณพ้ืนที่ปลูกไม่สอดคล้องกับมูลค่าการผลิตข้าวเจ้านาปี ซึ่งมูลค่าลดลง 267 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
6.71 เป็นผลเนื่องมาจากในช่วงปีการผลิต 2558/2559 ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง
ร้อยละ 4.36 

2. การผลิตข้าวเหนียวนาปี พบว่า พ้ืนที่การปลูกข้าวเหนียวนาปีมีจ านวนลดลง 2,061 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 
0.35 เนื่องจากจังหวัดนครพนมมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวเจ้านาปีเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้พื้นที่การปลูกข้าว
เหนียวลดลง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงร้อยละ 4.28 อย่างไรก็ตามด้วยการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้มูลค่าการผลิตข้าวเหนียวนาปีมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 118 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.82 

3. การผลิตยางพารา พบว่า พ้ืนที่ปลูกยางพารา มีจ านวนคงที่ 374,488 ไร่ อย่างไรก็ตามผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่
ลดลง ส่งผลให้มูลค่าการผลิตลดลงตามไปด้วย 

4. การผลิตมันส าปะหลัง พบว่า พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังลดลงจ านวน 18,695 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 43.79 และ
มูลค่าการผลิตมันส าปะหลังมีมูลค่าลดลง 86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.65 เป็นผลเนื่องมาจาก 
มีปรับเปลี่ยนการเกษตรที่ไม่เหมาะสมตามโยบายการบริหารจัดพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ภาคการเกษตร 
เป็นการปลูกพืชอ่ืนๆทดแทน เพราะจังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง 
(S3+N) จ านวนกว่า 2,736,776 ไร่ ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงและมูลค่าผลผลิตลดลงตามมา 

5. การผลิตไม้ผล พบว่า พ้ืนที่ปลูกสัปปะรด มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 688 ไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.48 ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ลดลง 2,221 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 45.20 อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลผลิตจะลดลงแต่มูลค่า
ผลผลิตสัปปะรดกลับเพ่ิมขึ้น 281 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 156.34 เป็นมาจากนโยบายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและความเหมาะสมของดินของจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะสภาพดินใน
พ้ืนที่ท่าอุเทนที่เหมาะสมต่อการปลูกสัปปะรด ท าให้สัปปะรดมีรสชาติหวาน อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด 
ส่งผลให้ราคาผลผลิตสูงขึ้นในส่วนของลิ้นจี่ นพ.1 มีมูลค่าการผลิตลดลง 93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
11.24 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในช่วง ปีการเพาะปลูก 2558/2559 ไม่เอ้ือต่อการออกผลผลิตตามฤดูกาล  

ปัญหาการผลิตพืชและประเด็นที่ควรให้ความส าคัญ 
 พืชเศรษฐกิจมีจ านวนน้อยชนิด  การผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการผลิตข้าวนาปีและยางพารา ส่วนพืชอ่ืนๆ ยังมี

ปริมาณการผลิตที่น้อย หากปีใดเกิดอุทกภัยราคาข้าวและยางพาราตกต่ าจะท าให้เกษตรกรของจังหวัด 
มีภาวะหนี้สินเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นยังได้รับผลกระทบจากสภาพการตกของฝนซึ่งไม่เอ้ือต่อการปลูกพืชไร่อายุ
สั้นในฤดูฝน  

 ดินที่ใช้ในการปลูกข้าวมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมระดับดีถึงดีมากประมาณ 30 % อีกประมาณ 70% เป็นพ้ืนที่
เหมาะสมปานกลางและไม่เหมาะสมนอกจากนั้นแล้วสภาพดินยังมีสภาพเป็นทรายจัดดินตื้นและดินปนกรวด
อยู่โดยทั่วไป 

 การผลิตพืชอายุสั้นหลังการท านาในเขตชลประทานและเขตสูบน้ าด้ วยไฟฟ้ายังมีการผลิตน้อย โดยมี 
การผลิตเพียง 10% ของพ้ืนที่ส่งน้ า ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการของภาคเอกชนในการผลิตแบบครบวงจรยัง
อยู่ในปริมาณจ ากัด 
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2) การประมง  
จังหวัดนครพนมประกอบอาชีพประมงน้ าจืดเป็นหลัก ผลผลิตของสาขาประมงส่วนใหญ่ได้จาก  

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ในปี 2558 มูลค่าการท าประมงรวม เท่ากับ 
653,816,441 บาท โดยผลผลิตด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และผลผลิตจากแหล่งน้ า ของจังหวัด
นครพนม มีดังนี้  

1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด มีเกษตรกร จ านวน 8,129 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะเลี้ยงรวม 5,365.49 ไร่ 
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 7,610,700.60 กิโลกรัม มูลค่าการเพาะเลี้ยง 442,178,036 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 
จ านวน 176,890,524 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 66.68  

2. การจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ มีเกษตรกร จ านวน 3 ,750 ครัวเรือน ผลผลิตจากการจับ
สัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 3,847,971 กิโลกรัม มูลค่า 211,638,405 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 จ านวน 
24,584,237 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.14  

โดยประเภทสัตว์น้ าที่นิยมเพาะเลี้ยง ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาดุก ปลาใน กุ้งฝอย 
ปลาหมอ ปลาไหล และปลาสลิด ตามล าดับ 

 โดยสัตว์น้ าที่นิยมเพาะเลี้ยงมากที่สุดและเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดนครพนม คือ 
ปลานิล จากการส ารวจ ปีการผลิต 2559 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง จ านวน  427 ราย 7,872 กระชัง และ
บ่อดิน จ านวน 6,600 ราย 6,634 บ่อ  พ้ืนที่ 4,350.14 ไร่ ผลผลิตรวม  8,724 ตัน มูลค่ารวม  567.5 ล้านบาท   
ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 556.83 ล้านบาท เหตุผลเนื่องจากปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตที่เป็นจุดแข็งของจังหวัด
นครพนม ที่เป็นที่ลาบลุ่มมีแม่น้ าโขง ล าน้ าสงคราม ล าน้ าอูน ซึ่งเป็นแหล่งน้ าคุณภาพดี เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา
นิลในกระชังและให้รสชาติเนื้อปลาที่ดีแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ท าให้เกษตรกรเพ่ิม
จ านวนการเลี้ยงมากขึ้น ที่ส าคัญคือมีบริษัทโกรเบสท์อาหารแช่แข็งจ ากัด รับซื้อผลผลิตแปรรูปปลานิลเพ่ือส่งออก
ต่างประเทศ โดยมีก าลังการผลิตปี 2559 จ านวน  1,980,000 กิโลกรัม มูลค่าการส่งออก 168,300,000 บาท ซึ่ง
ผลผลิตในพ้ืนที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน และในปี 2559 ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพ่ือสร้างฐานรายได้อย่างยั่งยืน โดยเป็นโครงการสนับสนุนต่อเนื่อง ปี 2557-
2560 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เพ่ิมความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะด้านการเลี้ยงตามหลักวิชาการให้เกษตรกร 
ส่งผลให้เกษตรกรมีความม่ันใจในการผลิตและการตลาดมากขึ้น สามารถป้องกันการตายเนื่องจากปลาน็อคน้ าได้ ซึ่ง
เป็นปัญหาหลักที่สร้างความเสียหายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง และเป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อการเพ่ิมหรือ
ลดลงของผลผลิตปลานิล (ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม กันยายน 2559) 
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ตารางแสดงจ านวนผลผลิตด้านการประมงจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2556-2558 

ปี 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ปริมาณ 

การจับสัตว์
น้ า  

(กก.) 

ราคา
กิโล 
กรัม/
บาท 

มูลค่า  
(บาท) 

มูลค่า
เปรียบ 

เทียบจาก
ปีก่อน 
+/-  

(ร้อยละ) 

จ านวน
ครัว 
เรือน 

จ านวน
(บ่อ) 

พ้ืนที่
(ไร่) 

จ านวน
กระชัง 

พ้ืนที่
(ไร่) 

พ้ืนที่รวม
(ไร่) 

2556 9,682 10,272 6,930 3,319 18.66 6,948.76 4,494,115 54 242,682,210 58.56 
2557 9,597 13,343 8,421 4,120 28.27 8,449.27 4,737,277 56 265,287,512 9.31 
2558 8,129 22,600 5,259 4,258 105.87 5,365.49 7,610,700.60 58 442,178,036 66.68 

จ านวนสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยงจ าแนกตามชนิดของสัตว์น้ าจืด ปี พ.ศ. 2556-2558 

ประเภทสัตว์น้ า 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ปลานิล 4,161,770 4,204,450 4,161,770 
ปลาตะเพียน 832,074 838,170 832,074 
ปลาช่อน 705,385 770,980 774,834.90 
ปลาดุก 478,024 617,960 478,024 
ปลาไน 292,358 331,200 292,358 
กุ้งฝอย 221,475 31,010 221,475 
ปลาหมอ 114,965 172,630 114,965 
ปลาไหล 20,081 9,980 20,081 
ปลาสลิด 18,864 24,900 18,864 
อื่น ๆ 1,007,450 1,590,350 1,590,350 
รวม 7,852,446 8,591,630 8,504,796 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม ปี 2559 

 

 

 

 

การจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ มูลค่าปีล่าสุดเปรียบ 
เทียบจากปีก่อน +/-  

(ร้อยละ) ปี 
จ านวนครัวเรือน 

ปริมาณที่จับได้ 
(กก.) 

เฉลี่ย กก.ละ 
(บาท) 

มูลค่า (บาท) 

2556 3,000 7,852,446 45 353,360,070 - 
2557 3,000 3,817,432 49 187,054,168 -47.06 
2558 3,750 3,847,971 55 211,638,405 13.14 
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ศักยภาพด้านการประมงของพื้นที่จังหวัดนครพนม 

1. จังหวัดมีแหล่งน้ าที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งประเภทบ่อดินและกระชัง  เช่น แม่น้ าโขง ที่มี
ระยะทางประมาณ 174 กิโลเมตร ล าน้ าสาขาของแม่น้ าต่าง ๆ เช่น ล าน้ าอูน ล าน้ าก่ า ล าน้ าบัง ล าน้ ายม 
ฯลฯ ซึ่งมีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งปี ท าให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน  
ปลาเผาะ เป็นต้น 

2. มีแหล่งน้ าธรรมชาติทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  จ านวน 1,620 แห่ง พ้ืนที่ 86,177 ไร่ ที่ เหมาะสม 
ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ า  

3. สัตว์น้ าเป็นที่ต้องการของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ไม่ว่าจะเป็นลูกพันธุ์ปลา 
และปลาขนาดใหญ่ส าหรับบริโภค โดยมีมูลค่าการส่งออกปีละหลายล้านบาท 

4. มีโรงงานแปรรูปปลานิลของเอกชนส าหรับส่งเป็นสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่าปีละ 300 ล้านบาท  
5. มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในบ่อดิน  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจังหวัดนครพนมจะมีความได้ เปรียบในด้านของสภาพภูมิศาสตร์ที่ เหมาะสม 
ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งในด้านของสภาพพ้ืนที่และแหล่งน้ าธรรมชาติที่เอ้ือต่อการเพาะเลี้ยง แต่ เกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งบ่อดินและกระชังในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่ ยังขาดการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านของวิชาการ
และเทคโนโลยีการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่จะพัฒนาต่อยอดความได้เปรียบนี้ให้มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน  

3) การปศุสัตว์  
สัตว์เศรษฐกิจส าคัญที่สร้างรายได้ในจังหวัดนครพนม ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ สุกร และไก่ ในปี 2558  

มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 52,549 ครัวเรือน มูลค่ารวม 4,520.981 ล้านบาท 
สัตว์เศรษฐกิจส าคัญ 
โคเนื้อ ในปี 2558 มีปริมาณการเลี้ยง 82,557 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,074 ตัว หรือเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 2.58 ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา 600 ราย หรือลดลงร้อยละ 3.31  
อ าเภอที่มีปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอนาแก 16,614 ตัว อ าเภอเรณูนคร 

13,609 ตัว และอ าเภอเมืองนครพนม 11,607 ตัว ส่วนอ าเภอท่ีมีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอนาทม 1,131 ตัว  

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการเลี้ยงโคเนื้อ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 
ปี จ านวน (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

2555 121,322 24,995 
2556 79,784 17,317 
2557 80,483 18,140 
2558 82,557 17,540 

ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนครพนม 8 มิถุนายน 2558 

กระบือ ในปี 2558 มีปริมาณการเลี้ยง 51,288 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3,802 ตัว หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 8.00 ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 552 ราย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.11 

อ าเภอที่มีปริมาณการเลี้ยงกระบือมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอศรีสงคราม 9,437 ตัว อ าเภอเรณูนคร 
7,355 ตัว และอ าเภอนาแก 6,038 ตัว ส่วนอ าเภอที่มีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอนาทม 1,030 ตัว 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการเลี้ยงกระบือ ปี พ.ศ. 2555-2558 
ปี จ านวน (ตัว) เกษตร (ราย) 

2555 64,751 13,341 
2556 43,505 9,503 
2557 47,486 10,807 
2558 51,288 11,359 

ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนครพนม 8 มิถุนายน 2558 

สุกร ในปี 2558 มีปริมาณการเลี้ยง 86,147 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7,494 ตัว หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 9.53 ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 262 ราย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.79 

อ าเภอที่มีปริมาณการเลี้ยงสุกรมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอเมืองนครพนม 37,849 ตัว อ าเภอ 
นาแก 10,618 ตัว และอ าเภอเรณูนคร 8,103 ตัว ส่วนอ าเภอที่มีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอท่าอุเทน 1,153 ตัว  

ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการเลี้ยงสุกร ปี พ.ศ. 2555-2558 
ปี จ านวน (ตัว) เกษตร (ราย) 

2555 70,774 2,615 
2556 97,491 5,082 
2557 78,653 4,528 
2558 86,147 4,790 

ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนครพนม 8 มิถุนายน 2558 

ไก่ ในปี 2558 มีปริมาณการเลี้ยง 1,139,846 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 173,211 ตัว หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 17.92 ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 1,708 ราย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.85 

อ าเภอที่มีปริมาณการเลี้ยงไก่มาก 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอเมืองนครพนม 406,737 ตัว อ าเภอ
เรณูนคร 129,012 ตัว และอ าเภอธาตุพนม 91,736 ตัว ส่วนอ าเภอท่ีมีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอวังยาง 43,250 
ตัว  

ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการเลี้ยงไก่ ปี พ.ศ. 2555-2558 

ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนครพนม 8 มิถุนายน 2558 

 

 

 

 

 

 

ปี จ านวน (ตัว) เกษตร (ราย) 
2555 1,285,033 44,122 
2556 1,012,934 30,064 
2557 966,635 35,226 
2558 1,139,846 36,934 
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สัตว์ส่งออกนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2557-2559 

ชนิดสัตว์ 

ล าดับที ่ ปีงบประมาณ 
โค  

(ตัว) 
กระบือ 
(ตัว) 

ลูกสกุร 
(ตัว) 

สุกรพันธุ์ 
(ตัว) 

โครงไก่แช่
เย็น 

(กิโลกรัม) 

ไก่ไข่ปลด 
(ตัว) 

หมายเหตุ 

1 2557 53,765 21,281 376 18 131,500 0  

2 2558 43,168 5,671 420 569 128,000 0  

3 2559 56,539 9,137 1,750 1,456 1,454,492 4,200 
แพะ  

130 ตัว 

รวม 153,472 36,089 2,546 2,043 1,713,992 4,200  

ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนครพนม 2559 

การส่งออกภาคปศุสัตว์ของจังหวัดนครพนม ในปี 2557-2559 ผลิตภัณฑ์จากไก่มีปริมาณการส่งออกมาก
เป็นอันดับแรก โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ได้แก่ โครงไก่แช่เย็น จ านวน 1 ,713,992 กิโลกรัม และไก่ไข่ปลด จ านวน 
4,200 ตัว อันดับสอง ได้แก่ การส่งออกโคเนื้อ โดยมีปริมาณการส่งออก 153,472 ตัว อันดับสาม ได้แก่ การส่งออก
กระบือ ปริมาณการส่งออก 36,089 ตัว อันดับสี่ ได้แก่ การส่งออกสุกร ได้แก่ ลูกสุกรและสุกรพันธุ์ โดยมีปริมาณ  
การส่งออกรวม 4,589 ตัว 

สรุปการผลิตสาขาการเลี้ยงปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2556-2558 

รายการ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ 
ปริมาณผลผลิต (ตัว) โคพื้นเมือง/โคพันธุ์/โค

ลูกผสม/โคขุน 
- สุกรพื้นเมือง/สุกรพันธ์ุ/

สุกรขุน 
ไก่พ้ืนเมือง/ไก่เนื้อ/ไก่
ไข่/ไกเ่นื้อพันธุ์/ไกไ่ข่

พันธุ ์
ปี 2556 79,784 43,505 97,491 1,012,934 
ปี 2557 80,483 47,486 78,653 966,635 
ปี 2558 82,557 51,288 86,147 1,139,846 
ราคา ณ แหล่งผลิต ป ี
2558 (บาท/ตัว) 

โคพื้นเมือง  ราคาเฉลี่ย
ตัวละ 16,000 บาท, โค
พั น ธุ์ แ ล ะ โคลู กผสม 
ร า ค า เ ฉ ลี่ ย ตั ว ล ะ 
24,950 บ า ท , โ ค ขุ น 
ร า ค า เ ฉ ลี่ ย ตั ว ล ะ 
68,200 บาท 

28,250 สุกรพ้ืนเมือง ราคา
เฉลี่ ยตั วละ 2,800 
บาท สุกรพ่อพันธุ์  
ร า ค า เ ฉลี่ ย ตั ว ล ะ 
10,000 บาท  สุ ก ร
แม่พันธุ์ ราคาเฉลี่ย
ตั วละ  7,000 บาท 
และสุกรขุน ราคา

ไก่ พ้ืน เมื อง  ราคา
เฉลี่ยตัวละ 88 บาท 
ไก่เนื้อ ราคาเฉลี่ยตัว
ละ 40 บาท ไก่ไข่ ให้
ผลผลิตไข่ ไก่ เฉลี่ ย 
81,723,464 ฟ อ ง
ราคาเฉลี่ยฟองละ 
2.2 บาท ไก่เนื้อพันธุ์ 
ร า ค า เ ฉ ลี่ ย ตั ว ล ะ 
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รายการ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ 
เฉลี่ ยตั วละ 3,660 
บาท 

120 บาท และไก่ไข่
พันธุ์ ราคาเฉลี่ยตัว
ละ 150 บาท 

อ าเภอท่ีเลี้ยงมาก อ าเภอนาแก 
อ าเภอเรณูนคร อ าเภอ
เมืองนครพนม  

อ าเภอศรสีงคราม 
อ าเภอเรณูนคร อ าเภอ
นาแก 

อ าเภอเมืองนครพนม 
อ าเภอนาแก 
อ าเภอเรณูนคร  

อ าเภอเมืองนครพนม
อ าเภอเรณูนคร 
อ าเภอธาตุพนม  

 ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนครพนม 8 มิถุนายน 2558 

1) โคเนื้อ (โคพ้ืนเมือง/โคพันธุ์/โคลูกผสม/โคขุน) ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2558  
มีจ านวน 82,557 ตัว คิดเป็นมูลค่า 1,817.989 ล้านบาท (โคพ้ืนเมือง  52,610 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 16,000 บาท,  
โคพันธุ์และโคลูกผสม 24,651 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 24,950 บาท, โคขุน 5,296 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 68,200 บาท)  

 2) กระบือ ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2558 มีจ านวน 51,288 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 
28,250 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,448.886 ล้านบาท 

 3) สุกร (สุกรพ้ืนเมือง/สุกรพันธุ์/สุกรขุน) ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2558 มีจ านวน 
86,147 ตัว คิดเป็นมูลค่า 214.818 ล้านบาท (สุกรพ้ืนเมือง 17,092 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 2,800 บาท สุกรพ่อพันธุ์ 
2,143 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 10,000 บาท สุกรแม่พันธุ์ 10,656 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 7,000 บาท และสุกรขุน 19,705 
ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 3,660 บาท) แต่ผลผลิตที่ผลิตได้ในแต่ละปีนั้นจะคิดจากแม่พันธุ์ทั้งหมด 10,656 สามารถให้ลูก
เฉลี่ยปีละ 2.1 ครอก ๆ ละ 8 ตัว รวมผลิตได้ 179,021 ตัว เมื่อคิดมูลค่าผลผลิตส่วนที่ยังไม่ได้น ามาค านวณ คิดเป็น 
573.537 ล้านบาท  (179,021 – 17092 = 159,316 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 3,600 บาท) ซึ่งรวมมูลค่าสุกรของจังหวัด
นครพนมทั้งปี 1,003.172 ล้านบาท 

 4) ไก่ (ไก่พ้ืนเมือง/ไก่เนื้อ/ไก่ไข่/ไก่เนื้อพันธุ์/ไก่ไข่พันธุ์) ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา หลังจากที่มี
การผลิตลดลงในปี 2557 โดยในปี 2558 มีจ านวน 1,139,846 ตัว คิดมูลค่ารวมผลผลิตไข่ไก่ 250.933 ล้านบาท (ไก่
พ้ืนเมือง 795,617 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 88 บาท ไก่เนื้อ 22,729 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 40 บาท ไก่ไข่ 319,857 ตัว  
ให้ผลผลิตไข่ไก่เฉลี่ย ร้อยละ 70 ฟองต่อวัน รวมผลผลิตต่อปี 81,723,464 ฟอง ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.2 บาท ไก่เนื้อ
พันธุ์ 936 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 120 บาท และไก่ไข่พันธุ์ 707 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 150 บาท) 
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2.3 ด้านอุตสาหกรรม 
ในการวิเคราะห์สัดส่วนมูลค่า GPP ด้านอุตสาหกรรมต่อมูลค่า GPP โดยรวมของจังหวัด พบว่า 

กิจกรรมทางอุตสาหกรรมของมีความส าคัญต่อจังหวัดในระดับปานกลาง  มีมูลค่า GPP อยู่ในล าดับที่ 4 ของ GPP 
โดยรวม โดยมีมูลค่ารวม 2,398 ล้านบาท ในปี 2557 มูลค่าลดลงจากปีที่ผ่านมา 22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.91 

ตารางและแผนภูมิแสดงสถิติมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม  

 

(ที่มา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 30 มิถุนายน 2559) 

  ในปี 2559 จังหวัดนครพนมมีโรงงาน 441 โรง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กที่มีเงินทุนต่ ากว่า 
10 ล้านบาท เงินลงทุนทั้งหมดจ านวน 6,298,720,884 บาท จ านวนคนงาน 4,949 คน 

ศักยภาพของอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. หมวดอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ อุตสาหกรรมการถนอมสัตว์น้ า  เป็นต้น 2. อุตสาหกรรมอโลหะ 
เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เป็นต้น  3. อุตสาหกรรมยาง เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตยางแท่ง ปะยาง ท าผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ เป็นต้น 4. อุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมผลิต
อาหารสัตว์น้ า ท าลูกชิ้น สกัดน้ ามันปาล์ม ผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น และอุตสาหกรรมเกษตร เช่น อุตสาหกรรม 
สีข้าว ท ามันเส้น เป็นต้น ตามล าดับ 

ตารางแสดงสถิติจ านวนโรงงาน เงินทุน และคนงาน แยกตามขนาดการลงทุน 

ขนาดการลงทุน จ านวนโรงงาน (โรง) 
จ านวนเงินทนุ 

(บาท) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 
ขนาดเล็ก ( เงินทุน<= 10 ล้านบาท ) 348 796,911,066 2,378 

ขนาดกลาง (เงินทุน>10 ล้านบาท<= 100 ล้านบาท ) 71 1,500,453,403 1,290 

ขนาดใหญ่  (เงินทุน> 100 ล้านบาท ) 11 3,586,067,111 1,086 

โรงสีข้าวทั้งหมด 11 415,289,304 195 

รวม 441 6,298,720,884 4,949 
ที่มา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครพนม 30 มิถุนายน 2559 
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ศักยภาพของอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีความโดดเด่นและขยายตัวสูง 

ที ่ ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวนสถาน

ประกอบกิจการ 
เงินทุน (บาท) จ านวนคนงาน 

ชาย หญิง รวม 
1 อุตสาหกรรมการเกษตร 23 463,191,304 213 73 286 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 33 596,392,959 333 207 540 

3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 3 47,600,000 42 37 79 

4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 9,400,000 22 0 22 

5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 3 16,710,000 31 119 150 

6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 2,775,000 19 18 37 

7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ 40 148,384,000 353 50 403 

8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่งเรือน 4 13,448,830 145 0 145 

9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลติภณัฑ์ 
จากกระดาษ 

4 12,044,000 15 7 22 

10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 1 1,000,000 8 3 11 

11 อุตสาหกรรมเคม ี 6 47,843,525 26 4 30 

12 อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและผลติภณัฑ์ 3 51,400,000 14 7 21 

13 อุตสาหกรรมยาง 9 767,970,000 183 123 306 

14 อุตสาหกรรมพลาสติก 4 22,286,716 27 35 62 

15 อุตสาหกรรมอโลหะ 71 852,428,500 511 117 628 

16 อุตสาหกรรมโลหะ 1 9,500,000 8 0 8 

17 อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ 51 234,989,600 293 15 308 

18 อุตสาหกรรมเครื่องกล 16 31,952,150 67 1 68 

19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 2 22,055,000 15 323 338 

20 อุตสาหกรรมขนส่ง 87 331,329,800 384 12 396 

21 อุตสาหกรรมอื่นๆ 77 2,616,019,500 479 610 1,089 
 

รวม 441 6,298,720,884 3,188 1,761 4,949 

(ที่มา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 30 มิถุนายน 2559) 
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สภาวการณ์ผลิตสาขาอุตสาหกรรม ปี พ.ศ 2557-2559 

รายการ 
ปี พ.ศ. อัตราการขยายตัว 

2557 2558 2559 2558 2559 

จ านวนก าลัง 
การผลิต (แรงม้า) 

121,243 140,217 146,095 15.65 4.19 

จ านวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

(คน) 
4,304 4,763 4,949 10.66 3.91 

จ านวนโรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

(แห่ง) 
382 424 441 10.99 4.01 

จ านวนทุนจด
ทะเบียนโรงงาน

อุตสาหกรรม(ล้าน
บาท) 

5,250,061,884 6,210,913,884 6,298,720,884 18.30 1.41 

ที่มา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครพนม 30 มิถุนายน 2559 

จังหวัดนครพนมมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ านวนเงินลงทุนด้านอุตสาหกรรม และจ านวน
แรงงานภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 
และเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่ เช่น อุตสาหกรรมอโลหะ ประเภทผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่น อิฐบล็อก 
เสา ท่อแผ่นพ้ืน ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ผลิตเครื่องเรือนจากไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมอาหาร โรงสีข้าว โรง
ฆ่าสัตว์ ผลิตน้ าแข็งและน้ าดื่ม และแปรรูปยางพาราขั้นต้น เป็นต้น ซึ่งภาคอุตสาหกรรมนั้นมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครพนม เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องทั้งในเรื่องของการจ้างแรงงาน การเข้ามาท า
ธุรกิจของนักลงทุน และรายได้ของประชาชนในจังหวัด อีกทั้งการเป็นพ้ืนที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ในระยะที่สอง ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่ารัฐบาลได้ให้ความส าคัญและต้องการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครพนมให้เติบโตและสามารถรองรับโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่จะตามมาสอดรับกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ของจังหวัดนครพนมในอนาคตอันใกล้ ซึ่งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมได้ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 และตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยได้มีการออกก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่องที่ส าคัญๆ เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงภาระกิจการถ่ายโอน  
การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 1 และ 2 ให้แก่เทศบาลในท้องที่จังหวัดนครพนม ท าให้การก ากับดูแลโรงงานเป็นไป
อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดประชาชนยิ่งขึ้น เพ่ือให้โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนให้ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป  
  สรุปสถานการณ์โดยรวมด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดนครพนมยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
แต่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในจังหวัด ทั้งในเรื่องของมาตรฐานการผลิต การเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการผลิต การลดพลังงาน การตลาด โลจิสติกส์ และการพัฒนานวัตกรรม ฯลฯ ให้สามารถแข่ งขัน 
ในระดับสากลได้ต่อไปในอนาคต  
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รายงานสรุปข้อมูลงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบด้านการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการ ส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
  ในปี 2555-2558 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์/เชิญชวนให้
ผู้ผลิตชุมชนที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน( มผช.) เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน และรับยื่นค า
ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  มีกลุ่มสินค้า OTOP, วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสหกรณ์ 
ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม มายื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจ าแนกประเภทได้ดังนี้ 

รายละเอียดการรับค าขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในปี พ.ศ. 2555-2558 

ปี พ.ศ. 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์/ราย เป้าหมาย/ปี 
ผ้าและเครื่อง

แต่งกาย 
ของใช้ ของ

ตกแต่ง 
ของที่ระลึก 

อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร 
ที่ไม่ใช่
อาหาร 

แผน/
ราย 

ผล/ราย 

2555 60 51 6 - - 90 117 
2556 39 36 9 7 1 90 92 
2557 43 56 1 1 9 90 110 
2558 49 37 1 5 3 90 95 

ที่มา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดันครพนม  

ร้อยละของจ านวนการรับค าขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
เมื่อเทียบกับแผนการปฏิบัติงานในแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ ได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟแสดงร้อยละของการรับค าขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ 
1. ปี พ.ศ. 2555   ก าหนดแผนจ านวน  90  ราย   ผลการด าเนินงาน 117 รายคิดเป็นร้อยละ 130 % 
2. ปี พ.ศ. 2556   ก าหนดแผนจ านวน  90  ราย   ผลการด าเนินงาน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.22 % 
3. ปี พ.ศ. 2557   ก าหนดแผนจ านวน  90  ราย   ผลการด าเนินงาน 110 รายคิดเป็นร้อยละ 122.22 % 
4. ปี พ.ศ. 2558   ก าหนดแผนจ านวน  90  ราย   ผลการด าเนินงาน 95 รายคิดเป็นร้อยละ 102.22 % 
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 2.4 การค้าการลงทุน 

ในปี 2559 ณ เดือนสิงหาคม มีการลงทุนของภาคเอกชน จ านวน 144 ราย มูลค่าการจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้น 226.610 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8.81 % ส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกิจก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง 
เพ่ือรองรับการลงทุนภาครัฐ รองลงมาเป็นการค้าส่งค้าปลีก เป็นต้น ส่วนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
หรือภาคการค้าบริการขนาดใหญ่ จะเป็นการลงทุนขยายสาขาจากบริษัทที่อยู่ในกรุงเทพ  

การจดทะเบียนธุรกิจใหม่จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2556 – 2559 

ปี 
จ านวนผู้จดทะเบียนธุรกิจ 

จ านวนราย ทุน (บาท) 

2556 160 245,820,000 

2557 138 325,980,000 

2558 139 206,649,000 

2559 144 226,610,000** 

    ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม สิงหาคม 2559 

การจดทะเบียนแยกเป็นประเภทธุรกิจ ปี พ.ศ 2559 

ล าดับ ประเภทธุรกิจ 
บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

จ านวนราย ทุนจดทะเบียน จ านวนราย ทุนจดทะเบียน 

1 ก่อสร้าง 5 9,900,000 63 76,310,000 

2 ขายส่งขายปลีก 9 15,500,000 3 3,500,000 

3 ระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร ์ 2 2,000,000 1 1,000,000 
หมายเหตุ ประเภทธุรกิจอื่น ๆ มีจ านวน 61 ราย ทุนจดทะเบียน 118,400,000 บาท 

       ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม สิงหาคม 2559 
 
2.5 การค้าชายแดน 

  การน าเข้าและส่งออกสินค้ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมาโดยตลอดและเพ่ิมแบบก้าวกระโดด  
สืบเนื่องมาจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ท าให้การขนส่งสินค้าจากนครพนมไป
ถึงจีนตอนใต้ โดยใช้เส้นทาง R12  มีระยะทางสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับเส้น R9 (มุกดาหาร) ส าหรับประเทศที่มีมูลค่า 
การน าเข้าและส่งออกสูงสุด คือ จีนและฮ่องกง เวียดนาม และ สปป.ลาว ตามล าดับ โดยมีมูลค่าส่งออกสูงกว่ามูลค่า
น าเข้าตลอดตั้งแต่ปี 2556 - 2558 จึงถือว่าได้ว่าประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้า ส าหรับในปี 2558 ประเทศไทย
ได้เปรียบดุลการค้า 16,267.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.84 ของมูลค่ารวม เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 
15,668.71 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2,617.25 และในช่วง 6 เดือนของปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ดุลการค้า 2 ,960.29 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของมูลค่ารวม 
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มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม ประจ าปี พ.ศ. 2556–2559 

 
      ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม/ด่านศุลกากรนครพนม 

ช่องทางการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม 
จังหวัดนครพนมมีช่องทางการค้า 6 ช่องทาง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง และจุดผ่อนปรน  

4 แห่ง โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนแยกตามช่องทางการค้า ในปี 2558 ดังนี้ 
1) จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) บริเวณบ้านห้อม ต าบลอาจสามารถ 

อ าเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน เปิดตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. ทุกวัน  
ในปี 2558 มูลค่าการค้าชายแดนผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) 

เท่ากับ 109,653.28 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 25.89  
2) จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม ติดต่อ

กับเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน เปิดตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน 
3) จุดผ่อนปรน บ้านหนาดท่า หมู่ 2 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้าน

ปากเป่ง เมืองท่าแขก เปิดตั้งแต่ 07.30 – 15.00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  
ในปี 2558 มูลค่าการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรนบ้านหนาดท่า เท่ากับ 20.48 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก

ปี 2557 ร้อยละ 117.78 
4) จุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ไทร ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง เป็นเขตติดต่อกับบ้านท่าสะอาด เมือง

ปากกระดิ่ง แขวงบอลิคาไซ เปิดตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
ในปี 2558 มูลค่าการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ไทร เท่ากับ 70.06 เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 

ร้อยละ 25.64 
5) จุดผ่อนปรนบ้านธาตุพนมสามัคคี หมู่ที่ 2 อ าเภอธาตุพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่าน เมืองหนอง

บก แขวงค าม่วน เปิดตั้งแต่ 07.00 – 15.00 น. ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี  
ในปี 2558 มูลค่าการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรนบ้านธาตุพนมสามัคคี เท่ากับ 36.01 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 37.31 
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6) จุดผ่อนปรนบ้านท่าอุเทน ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน เป็นเขตติดต่อกับบ้านหินบูน เมือง
หินบูน แขวงค าม่วน เปิดตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี  

ในปี 2558 มูลค่าการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรนบ้านท่าอุเทน เท่ากับ 15.97 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2557 ร้อยละ 4.37 

สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และแท็บเล็ต 
พลังงานไฟฟ้า แผงวงจรพิมพ์ ไอโซแท็งค์ ส าหรับบรรจุก๊าซ เป็นต้น 

สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ หน่วยประมวลผลข้อมูล เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ผลไม้สด (ขนุน เงาะ ชมพู่ ทุเรียน 
ฯลฯ) ผลไม้ล าไยอบแห้ง ผลไม้มะม่วง มังคุด เป็นต้น 

 
ข้อมูลการค้าชายแดนในภาพรวม 

สถิติเปรียบเทียบการค้าชายแดนระหว่างไทย-ลาว จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2556-2558 

รายการ 
ปี พ.ศ. อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2557 2558 

มูลค่าการค้ารวม 50,476.42 87,104.97 109,653.28 72.57 25.89 

มูลค่าการส่งออก 38,261.38 43,851.81 62,960.33 14.61 43.58 

มูลค่าการน าเข้า 12,215.03 43,253.15 46,692.95 254.10 7.95 

ดุลการค้า 26,046.55 598.66 16,267.37 -97.70 2,617.25 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม/ด่านศุลกากรนครพนม 

ข้อมูลสถิติสินค้าน าเข้า–ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี พ.ศ. 2559 
(1 ต.ค.2558 - 31 ส.ค. 2559) 

ล าดับ
สินค้า 

ชนิดสนิค้าน าเข้า มูลค่า ชนิดสนิค้าส่งออก มูลค่า 

1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ 21,198.644 หน่วยประมวลผลข้อมลู 24,572.795 

2 
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณค์รบชดุ 
และแท็บเล็ต 

13,103.586 เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 9,650.159 

3 พลังงานไฟฟ้า 2,124.891 ผลไมส้ด (ขนุน เงาะ ชมพู่ ทุเรียนฯลฯ) 5,380.356 

4 แผงวงจรพิมพ์ 642.219 ผลไมล้ าไยอบแห้ง 3,481.532 

5 ไอโซแท็งค์ ส าหรับบรรจุก๊าซ 553.911 ผลไม้มะม่วง  มังคุด 1,797.971 

6 
ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย
ที่จัดท าแล้วอ่ืนๆถักแบบนติหรือ
แบบโครเชต ์

308.222 แบตเตอรี ่ 1,473.864 

7 เสื้อผ้าส าหรับเด็กหญิง/สตร ี 224.542 น้ ามันปิโตรเลียมและสิ่งปรุงแต่ง 756.733 
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8 กระเป๋า 174.929 ไอโซแท็งค์ ส าหรับบรรจุก๊าซ 514.668 

9 ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล ์ 158.969 เครื่องปรับอากาศ 397.403 

10 เสื้อยืด/เสื้อเช้ิตส าหรับสตรี 149.344 พลังงานไฟฟ้า 348.732 

11 อื่น ๆ 3,309.395 อื่น ๆ  6,879.152 

 รวม 41,948.652 รวม 55,253.364 

ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม 

มูลค่าการค้าชายแดนแยกตามช่องทางต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2556-2558 

     ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 

ช่องทางการค้า มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

จุดผ่านแดนถาวร
สะพานมติรภาพ 3 
(นครพนม-ค าม่วน) 

50,476.42 558.55 87,104.97 72.57 109,653.28 25.89 

จุดผ่านแดนถาวรท่า
เทียบเรือเทศบาล
เมืองนครพนม 

- - - - - - 

จุดผ่อนปรน  
บ้านหนาดท่า 

3.56 38.24 9.53 163.96 20.48 117.78 

จุดผ่อนปรน 
บ้านโพธ์ิไทร 

39.69 2.25 55.91 40.48 70.06 25.64 

จุดผ่อนปรน     
บ้านธาตุพนม 

61.93 36.02 58.27 -7.22 36.01 -37.31 

จุดผ่อนปรน 
บ้านท่าอุเทน 

13.07 3.93 15.37 17.03 15.97 4.37 

มูลค่าการค้ารวม 50,594.67 335.74 87,244.05 72.43 197,045.79 125.85 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม/ด่านศุลกากรนครพนม 

มูลค่าการค้าชายแดนด้านชายแดน สปป.ลาว ปีงบประมาณ 2558 

 

          

 

 

 

 

 

 



- 100 - 
 

 
 

บทวิเคราะห์ศักยภาพด้านการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม 
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกและการน าเข้าของสินค้าต่างๆ ผ่านด่านศุลกากรนครพนม ตั้งแต่มีการก่อสร้าง

สะพานมิตรภามิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ก่อให้เกิดแนวเส้นทางการค้าสายใหม่ 
(New Trade Lane) ตามเส้นทาง R8 และ R12 ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สปป.ลาว 
สส.เวียดนาม ไปจนถึงประเทศจีนตอนใต้ ที่มีระยะทางสั้นที่สุด และเป็นเส้นทางการค้าออกสู่ท่าเรือน้ าลึกหวุ่งอ๋าง 
ของจังหวัดฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม ตลอดจนการขนส่งสินค้าไปสู่จีนตอนใต้ท่ีเมืองหนานหนิง ซึ่งใช้เวลาน้อย จังหวัด
นครพนมจึงถือเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เพราะสามารถเปิดประตู
เศรษฐกิจเพ่ือการส่งออกสู่ท่าเรือน้ าลึกหวุ่งอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ และมีท่าอากาศยานนครพนม ที่พร้อมจะเป็นสนามบิน
นานาชาติได้ด้วย 

โดยมีตัวชี้วัดคือตัวเลขการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็น 100 เท่าตัว หลังจากเปิดใช้สะพานฯ จากสถิติ
การค้าพบว่าปี 2554 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมที่ 7,032.51 ล้านบาท ส่วนปี 2555 เพ่ิมเป็น 11,509.84 ล้านบาท 
ปี 2556 เพ่ิมเป็น 50,476.42 ล้านบาท ปี 2557 เพ่ิมเป็น 87,104.97 ล้านบาท และในปี 2558 เพ่ิมเป็น 109,653.28 
ล้านบาท และเพียงแค่ช่วง 6 เดือน ของปี 2559 มีมูลค่าสูงถึง 53,384.65 ล้านบาท คาดว่าเมื่อสิ้นปี 2559 จะมีมูลค่า
กว่าแสนล้านบาท ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดนครพนมได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 
และการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมมูลค่ากว่าหนึ่งพันล้านบาทบริเวณพ้ืนที่ติดกับสะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม-ค าม่วน) เพ่ือพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวชายแดนที่ส าคัญของภาคอีสาน ยิ่งจะท าให้
มูลค่าการค้าชายแดนพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทหน่วยบันทึกข้อมูล เครื่องดื่มชูก าลัง และผลไม้  

ทั้งนี้ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเดินหน้าก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เขตอ าเภอเมืองนครพนม 10 ต าบล และอ าเภอท่าอุเทน 3 ต าบล พัฒนาพ้ืนที่รองรับการเติบโต 
ด้านเศรษฐกิจการค้า เริ่มจากพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ โคกภูกระแต เนื้อท่ี 2,938 ไร่ ในพ้ืนที่ต าบลอาจสามารถ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนให้นักลงทุนมาเช่าประกอบกิจการส่งออกน าเข้าสินค้า 
ซึ่งจะมกีารดูแลสิทธิประโยชน์ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในพ้ืนที่ให้มากที่สุด และมุ่งเน้นการส่งเสริมสินค้าการเกษตรเป็นหลัก 

โดยก าหนดกลุ่มกิจการเป้าหมายไว้ถึง 13 กลุ่ม ได้แก่  (1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการ 
ที่เกี่ยวข้อง (2) เซรามิกส์  (3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง (4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน  
(5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (6) การผลิตเครื่องมือแพทย์ (7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและ
ชิ้นส่วน (8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (9) การผลิตพลาสติก (10) การผลิตยา (11) กิจการ 
โลจิสติกส์ (12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ (13) กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ส าคัญ นอกจานี้จังหวัด
นครพนมยังได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าภาคการเกษตรเป็นหลัก  เพ่ือยกระดับให้มี
การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครบวงจร ที่จะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นท่ีอีกด้วย 

โดยภายในปี 2559 หลังประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชื่อว่าจะส่งผลดีให้จังหวัดนครพนม
เป็นเป้าหมายส าคัญของกลุ่มนักลงทุน และเชื่อมั่นว่าภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี จังหวัดนครพนมจะเป็นเมือง
เศรษฐกิจการค้าชายแดนที่ส าคัญของภาคอีสาน เชื่อมโยงการค้าไปยังลาว เวียดนาม และจีน อย่างแน่นอน อย่างไร 
ก็ตามผู้ประกอบการในพื้นที่เอง ทั้งที่พักโรงแรมหรือร้านอาหารต่างๆ ก็ต้องพัฒนาการให้บริการเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้า 
ที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจากสถิติมูลค่าการส่งออกสินค้า สินค้าประเภทเครื่องดื่มชูก าลัง ผลไม้ ผลไม้อบแห้ง มีความต้องการ
จากตลาดต่างประเทศสูง ทั้งนี้ ต้องส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดให้ ตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหญ่กลุ่มดังกล่าวให้ได้
ต่อไป 

 

 



- 101 - 
 

 
 

 2.6 ด้านการท่องเที่ยว 
  สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม มีแนวโน้มการเติบโตได้ดี โดยในปี 2558 จังหวัด
นครพนม มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,555.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.55 มี
นักท่องเที่ยวเป็นจ านวน 982,620 คน สูงขึ้นร้อยละ 7.76 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี โดยในปี 
2558 มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 รายละเอียดจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว มีดังนี ้
 

สถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2556-2558 

ข้อมูล 
การจัดเก็บ 

ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 

รายได้จาก
การ

ท่องเที่ยว 
(ล้านบาท) 

1,221.78 78.00 1,299.78 1,324.56 82.68 1,407.24 1,466.18 89.55 1,555.73 

 +17.30 +9.67 +16.81 +8.41 +6.00 +8.27 +10.69 +8.31 +10.55 
จ านวน

นักท่องเที่ยว
(คน) 

801,441 72,484 873,925 838,857 74,281 913,138 905,501 77,119 982,620 

 +19.66 +9.42 +10.20 +4.67 +2.48 +4.49 +7.94 +3.82 +7.76 

ระยะพ านัก
เฉลี่ยของ

นักท่องเที่ยว 
2.30 2.52 2.31 2.32 2.51 2.32 2.32 2.51 2.32 

 +0.03 -0.02 +0.04 +0.02 -0.01 +0.01 -0.01 +0.04 -0.01 
       ที่มา : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม 

 
จ านวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมและร้อยละการเปลี่ยนแปลง 
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รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมและร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

 
 

 
 
 
 
 

 
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2554 จังหวัดนครพนมได้เปิดใช้สะพานมิตรภาพ 3  นครพนม - ค าม่วน ส่งผลให้
มีการเติบโตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยว ถนนสุนทรวิจิตร อ าเภอเมืองนครพนม  

จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรม
สายส าคัญที่เป็นสถานที่รองรับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดตลอดทั้งปีการใช้เป็น
สถานที่การจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ถนน
คนเดิน ชมทิวทัศน์ริมฝั่งโขง ออกก าลังกาย
แ ล ะ พั ก ผ่ อ น ส า ห รั บ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
นครพนม มีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ เช่น 
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

(หลังเก่า) ซึ่งเป็นโบราณสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติจังหวัดนครพนม โบสถ์นักบุญอันนา วัดเก่าแก่ริมโขง 5 วัด 
ได้แก่ วัดโอกาส วัดโพธิ์ศรี วัดกลาง วัดมหาธาตุ วัดพระอินทร์แปลง หอนาฬิกาชาวเวียดนามอนุสรณ์ครั้งย้ายกลับ
มาตุภูมิภายหลังจากสงครามอินโดจีน ตลาดอินโดจีน ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ริมโขงที่มี
สถาปัตยกรรมโคโลเนียลที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ รวมตลอดถึงร้านอาหารอร่อยริมโขงถนนสุนทรวิจิตรหลายร้าน 
และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ ามาตลอดทั้งปี  เส้นทางเดิน - วิ่งและเส้นทางจักรยานริมโขง
ที่สวยที่สุดในประเทศไทย อัฒจันทร์ลานเดินวิ่งริมฝั่งโขงที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และในปี 2559 นายสมชาย วิทย์
ด ารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยมีนโยบาย สามที่สุด สู่สุข
ที่สุด 1. ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พระธาตุพนม และพระธาตุประจ าวันเกิด 2.  สวยที่สุด สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – ค า
ม่วน) 3. งามที่สุด ทัศนียภาพริมฝั่งโขง และจังหวัดนครพนม ยังสร้างแลนด์มาร์คพญานาคขนาดใหญ่ โดยใช้ ชื่อว่า 
“พระศรีสัตตนาคราช” โดยมีการสมโภช ระหว่างวันที่ 9 – 17 กันยายน 2559 ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมเป็นจ านวนมาก จึงเป็นแม่เหล็กท่ีส าคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ 
  อย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมที่ผ่านมายังคงมีปัญหาและอุปสรรคอีก
มากมาย อาทิเช่น การพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวขาดการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและไร้ทิศทาง งบประมาณยังไม่เพียงพอท าให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นที่
น่าสนใจ ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร ท าให้ระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวที่นครพนมเป็นแค่ช่วงสั้นๆ 
รวมถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับความสะดวกสบาย แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศก็ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวยัง คง
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เพ่ิมข้ึน และจังหวัดนครพนมได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีน
ตอนใต้ – ตะวันออก” หมายถึงการพัฒนาจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง อาเซียนและจีน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการ 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทุกรูปแบบให้เที่ยวอย่างสนุก ประทับใจ ปลอดภัย และ
มีความสุข” 
 

2.7 ด้านสาธารณสุข 
จังหวัดนครพนม มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 13 แห่ง แบ่งเป็นระดับ

โรงพยาบาลทั่วไป(S)  1 แห่ง คือ รพ.นครพนม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่าย (M2)  2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมและโรงพยาบาลศรีสงคราม โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดกลาง ( F2 )  8 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ( F3 ) 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 151 
แห่ง ครอบคลุมทุกต าบล  ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 3 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง ไม่มี
โรงพยาบาลเอกชน จ านวนเตียง 845 เตียง 1 เตียงต่อ 836 คน โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งประชาชนในจังหวัด
นครพนม  และ จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย  จังหวัดมุกดาหาร   โดยใช้
เวลาในการเดินทางไม่เกิน 1 ชั่วโมง  รวมถึงประชาชนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน 3 เมือง
ใหญ่ คือ เวียงจันทน์ สะวรรณเขต และแขวงค าม่วน รวมไปถึงจากประเทศเวียดนาม 

ซึ่งจังหวัดนครพนม ประสบปัญหาด้านสุขภาพที่ส าคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในล าดับต้นๆ  
คือ โรคมะเร็ง โรคไตวาย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในปี 2558 พบอัตราการเสียชีวิตของโรคมะเร็งเท่ากับ 
125.11 ต่อแสนประชากร และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 8.51  โดยเฉพาะโรคมะเร็งตับ
เป็นมะเร็งล าดับแรกที่เสียชีวิตมากที่สุด อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 44.27 ต่อแสนประชากร ซึ่งโรคเหล่านี้มีสาเหตุ  
มาจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่ไม่ถูกหลักสุขภาพและเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่น การดื่มสุราเป็นประจ า การติดบุหรี่ 
การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ  ภาวะเครียด และขาดการออกก าลังกายที่เหมาะสม จึงควรรณรงค์ให้
ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และต้องท าอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มอายุ  

 

 

ที่มา : ข้อมูลการตาย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

91.53
102.45 98.35

116.62 125.11

14.06 14.62 11.84
23.24 21.65

33.57 32.35 33.39 34.43 39.63
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตราการเสียชีวิต 5 ปีย้อนหลัง ต่อแสนประชากร(ปี 2554-
2558)

มะเร็ง เบาหวาน ไตวาย
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จังหวัดนครพนมประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ที่มีสัดส่วนต่อ
ประชากรเท่ากับ 1  ต่อ 6,365 คน ทันตแพทย์ 1 ต่อ 13,854 คน เภสัชกร 1 ต่อ 7,764 คน ซึ่งขาดแคลนสูงกว่า
มาตรฐานระดับประเทศ คือแพทย์ 1 ต่อ 5,000 คน ทันตแพทย์ 1 ต่อ 10,000 คน ปัจจุบันจังหวัดนครพนมยังคง 
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท าให้การดูแลประชาชนไม่ทั่วถึง จึงต้องเน้นให้ประชาชนมีการ
ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ให้เจ็บป่วยมากกว่าการรักษา 

 

จ านวนบุคลากร 3 สายงานหลัก ตามกรอบอัตราก าลัง (FTE) ปี 2559 จังหวัดนครพนม 

แพทย์ ทันตพทย์ เภสัชกร 

ควรมี มีจริง ขาด  ควรมี มีจริง ขาด ควรมี มีจริง ขาด 

214 111 103 88 51 37 99 91 8 

(ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดนครพนม ปี 2559) 
 
 2.8 ด้านการศึกษา 
  2.8.1 ด้านโครงสร้างทางการศึกษา  
   จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis พบว่าจังหวัดนครพนมมี จุดแข็ง ทางการศึกษา 
ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างการบริหารงาน (Structure) ที่มีความชัดเจน 2) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) 
ที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาในทุกระดับ 3) ด้านบุคลากร (Staff) ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการท างาน และ        
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) ด้านค่านิยมร่วมในองค์กร (Shared Values) ที่ชัดเจน แต่
ยังพบด้านที่ยังเป็น จุดอ่อน ได้แก่ 1) ด้านระบบการด าเนินงานขององค์กร (System) โดยเฉพาะการน ากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม แผนงาน/โครงการ อย่างต่อเนื่อง และ 2) ด้านความเป็นอิสระของสถานศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 3) ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานในองค์กร (Style) ในเรื่องการน าหลักสูตร
ที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 4) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 5) ด้าน
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร และ 6) ด้านทักษะของ
บุคลากร (Skill) โดยเฉพาะครูผู้สอนบางส่วนที่สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาที่จบมา การขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
และมีภาระงานนอกภารกิจหลักที่มากเกินไปท าให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการสอนได้อย่างเต็มที่ ส่งผลถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา รวมถึงเรื่องการขาดขวัญและก าลังใจของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ส าหรับ 
โอกาส ด้านการศึกษาของจังหวัดนครพนมคือ 1) ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (Customer Behaviors) หรือ
ผู้ปกครองที่ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็กในความปกครองของตนเอง 2) ด้านระเบียบกฎหมาย (Political 
and Legal) ที่มี พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social) ที่ความเจริญด้านระบบ
สาธารณูปโภค การคมนาคม สื่อสารมีมากขึ้น ตลอดจนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาน 4) ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) ที่มีความก้าวหน้า สะดวก รวดเร็ว และค่อนข้างทั่วถึง ส่วนด้านที่ยังเป็น อุปสรรค ได้แก่ 1) ด้าน
เศรษฐกิจ (Economic) โดยเฉพาะรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชากรยังต่ า (73 ,000 บาท/คน/ปี หรือประมาณ 
6,000 บาท / เดือน) สืบเนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมาประสบปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวและ
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ยางพารามีแนวโน้มต่ าลง อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่     ซบเซา ราคาน้ ามันที่ต่ าลงท าให้ความต้องการ
สินค้าเกษตรจากไทยลดลงตามไปด้วย 2) ด้านนโยบาย (Policy) ของรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่เสมอ ท าให้การปฎิรูปและการบริหารจัดการการศึกษาขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติและไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น 
  2.8.2 ด้านคุณภาพการศึกษา  
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระ ปี
การศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 3.16 คิดเป็นร้อยละ 4.99 เมื่อพิจารณาเป็นราย
กลุ่มสาระ พบว่า กลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2556 มากที่สุด คือ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีคะแนนเพ่ิมขึ้น 7.13 คิดเป็นร้อยละ 17.14 ส าหรับกลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจาก
ปีการศึกษา 2556 มากที่สุด คือ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ลดลงร้อยละ 19.82 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระศิลปะ ลดลงร้อยละ 16.04 และ 9.31 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 – 2557 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
การ

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

(+ เพิ่มขึ้น) 
(- ลดลง) 

(ปี 56 -57) 
ภาษาไทย 43.92 47.02 44.21 -2.81 -5.98 
คณิตศาสตร ์ 37.30 45.38 38.10 -7.28 (-16.04) 
วิทยาศาสตร์ 36.37 39.47 41.37 1.9 +4.81 
ภาษาอังกฤษ 38.14 39.25 36.67 -2.58 (-6.57) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.07 41.59 48.72 +7.13 +17.14 
สุขศึกษาและพลศึกษา 50.75 57.58 46.17 -11.41 (-19.82) 
ศิลปะ 49.33 45.13 40.93 -4.2 (-9.31) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 48.72 48.76 49.84 +1.08 +2.21 

เฉลี่ย 43.45 45.52 43.25 -2.27 (-4.99) 
ที่มา : สพป. นครพนม เขต 1 และ เขต 2 
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แผนภูมิที่ 1 คะแนนเฉลี่ย O-Net 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2557 จังหวัดนครพนม 

จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า ในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย O-Net 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
จังหวัดนครพนมต่ ากว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มวิชา โดยกลุ่มสาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(ร้อยละ 49.84) รองลงมาได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ร้อยละ 48.72) และสุขศึกษาและ   พลศึกษา 
(ร้อยละ 46.17) ตามล าดับ ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 36.67) และคณิตศาสตร์ 
(ร้อยละ 38.10) ตามล าดับ โดยกลุ่มสาระท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      (เพ่ิม
ร้อยละ 17.14) วิทยาศาสตร์ (เพิ่มร้อยละ 4.81) นอกนั้นคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกกลุ่มสาระ 

การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษายังอยู่ในระดับต่ า จึงน าไปสู่การแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยการแก้ปัญหาทักษะด้านภาษา ระหว่างปี 2555-2557 มีโครงการพัฒนาความสามารถนักเรียน ได้แก่ 
โครงการประกวด Best Practice การอ่านการคิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความ โครงการภาษาอังกฤษกับเจ้าของ
ภาษา โครงการค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน โครงการอบรมภาษาอาเซียน (อังกฤษ) โครงการอบรม
ภาษาอาเซียน (เวียดนาม) โครงการอบรมภาษาอาเซียน (จีน) เป็นต้น แข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นอกจากนี้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ยังมีกิจกรรม
โครงการพัฒนา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การคิดชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด 
(Lesson Study Open Approach)กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด โครงการค่ายพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 
และการออกแบบเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ อากาศยาน นักบินน้อย และหุ่นยนต์ เป็นต้น ส าหรับการแก้ปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีการด าเนินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเกี่ยวกับการ พัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาธารณสุขและพลศึกษา และการใช้รูปแบบบัวน้อยลอยทวนน้ า โดยน านักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาเข้า
กระบวนการฝึกตามหลักพุทธศาสนาของ (บัว 4 เหล่า) เป็นต้น  

  2.8.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน /ชุมชน 
ในปี 2557 รัฐบาลได้ให้งบประมาณเพ่ือจัดการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อย

โอกาสระดับมัธยมศึกษาจ านวน 3.5 ล้านบาท และในปี 2556 ยังมีงบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษา ตั้งแต่
ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงมัธยมศึกษา (ไม่นับงบก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์) จ านวน 194.5 ล้านบาท จ านวนโรงเรียนที่
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คะแนนเฉลี่ย O-Net 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2557

คะแนนเฉลี่ย

เปลี่ยนแปลง
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มีการสอนทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ ICT จ านวน 185 โรงเรียน จาก 499 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.1 ตลอดจนมี
การจัดโครงการเรียนรู้อาเซียนในชุมชนโดย กศน. จังหวัดนครพนม และโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนและดูงานด้าน
การศึกษาระหว่างนครพนมกับประเทศเพ่ือนบ้าน (ลาว เวียดนาม)  (ที่มา : สพป. นครพนม เขต 1 และเขต 2 
ส านักงาน กศน. นครพนม) 

หน่วย : คน 

 
แผนภาพที่ 2 จ านวนผู้มาใช้บริการห้องสมุดประชาชน (กศน.) และหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 

จากแผนภาพที่ 2 พบว่า จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน (กศน.) และหอสมุด
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินครพนม ในแต่ละปีมีจ านวนค่อนข้างน้อย แต่แนวโน้มระหว่างปี 2553 – 2556 มีเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยปี 2556 เพ่ิมขึ้นประมาณ 3 เท่าจากปี 2553 แสดงว่าประชาชนภายในจังหวัดมีความสนใจติดตาม
ข่าวสารและความรู้มากขึ้น ในส่วนของภาครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยรักการอ่าน และศึกษา
หาความรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น เพ่ือยกระดับความรู้ ความเข้าใจความคิดและทัศนคติประชาชนให้สูงขึ้น 

ดังนั้น จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าภาครัฐได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างค่อนข้างทั่วถึงและรอบด้านพอสมควร แต่ผลลัพธ์ที่สะท้อนผ่านผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียนนั้น ยังคงมีค าถามว่าได้ผลสัมฤทธิ์คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้ไปหรือไม่ 

2.8.4 การพัฒนาศักยภาพและทักษะแรงงาน 
จังหวัดนครพนมมีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจ านวน 1 แห่ง ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน จ านวน 2 ,587 ราย เมื่อรวมระหว่างปี 
2551 – 2557 มีจ านวน 19,085 ราย นับว่าศูนย์แห่งนี้มีส่วนอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะฝีมือตลอดจนศักยภาพของ
แรงงานในจังหวัดนครพนมตลอดมา 
ข้อเสนอแนะ / ประเด็นท้าทาย 

1) ท าอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความสามารถตลอดจนศักยภาพของทั้งครูและนักเรียนให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับอาเซียน
และระดับโลกต่อไป  

2) ถึงแม้ว่าการท่ีจังหวัดนครพนมจะมีสถาบันการศึกษาครบทุกระดับจะเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนฐานที่ดีต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่การเพ่ิมศักยภาพให้จังหวัดนครพนมเป็นเมืองการศึกษานานาชาติในอนุภูมิภาคอินโดจีน 
รวมทั้งการพัฒนาประชากรให้พร้อมต่อการก้าวไปสู่การเป็นประชากรอาเซียน ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางด้านภาษา
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และวัฒนธรรมอินโดจีน ยังเป็นประเด็น   ท้าทายที่ส าคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 จังหวัดนครพนมมีหน่วยงานทาง
การศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด จ านวน 521 แห่ง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 
ที่สาม ช่วงปีพ.ศ. 2554–2558  จ านวน 512 แห่ง ได้รับการรับรอง จ านวน 434 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.77 
 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 ของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัดนครพนม  ทุกสังกัด 

สังกัด 
จ านวน 

สถานศึกษา (แห่ง) 
จ านวนสถานศึกษาที่เข้า
รับการประเมิน (แห่ง) 

ผลการประเมิน  
ผ่าน ไม่ผ่าน 

สพป.นพ. 1 262 262 215 47 
สพป.นพ. 2 185 185 171 14 
สพม. 22 51 51 34 17 

สช. 23 14 14 0 

ภาพรวมจังหวัด 521 512 434 78 

ที่มา:  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
  สรุปปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดนครพนมในระดับต่างๆ ได้ดังนี้ 

 สรุปปัญหาการศึกษาระดับปฐมวัย 
  1. การจัดการศึกษาปฐมวัยของครู ผู้บริหารและสถานศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการ ด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย จึงท าให้ครูเน้นให้เด็กอ่านเขียนมากกว่าวัย 
  2.  ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนของเด็กปฐมวัย ต้องการให้เด็กอ่านออก
เขียนได้ จึงส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่ “เร่งเรียนเขียนอ่าน” 
  3.  บุคลากรในสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาเอกปฐมวัย รวมทั้ง
ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.  ศักยภาพของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน และขาดความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เด็กขาดความกระตือรือร้นไม่ให้ความส าคัญในการเรียน 
  2.  ขาดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่ในการรับนักเรียนระหว่าง
สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษาเอกชน ท าให้เกิดการแย่งเด็กเข้าเรียน 
  3.  ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษายังมีการออกกลางคัน โดยเฉพาะนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาท่ีออกกลางคันจะมีสาเหตุเนื่องจากปัญหาครอบครัวและหาเลี้ยงครอบครัว ท าให้ไม่สามารถเรียนในระบบ
โรงเรียนได ้
  4.  สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม การขยายตัวของสื่อและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 
  5.  ผู้เรียนขาดทักษะคิดวิเคราะห์ คิดไม่เป็นและไม่รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  6.  ครูมีวุฒิการศึกษาและความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนไม่ตรงกับวิชาที่สอน 
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 ระดับอาชีวศึกษา 
  1.  การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษา เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและแพร่หลาย 
  2.  ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ท าให้มีผู้เข้าเรียนประเภทสามัญ
ศึกษามากกว่าอาชีวศึกษาและจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลงทุกปี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ระดับกลาง และมีผู้เรียนระดับปริญญามากแต่ไม่มีงานท าต่อไป ซึ่งสาเหตุที่ท าให้สัดส่วนนักเรียนอาชีวศึกษาน้อยกว่า
สายสามัญนั้นส่วนหนึ่งเนื่องจากสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพยายามดึงให้เด็กเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนเดิม และสถานศึกษาของรัฐบางแห่งไม่เปิดโอกาสให้สถาบันอาชีวศึกษาเข้าไปประชาสัมพันธ์รับ
เด็กเข้าเรียน 
  3.  ปัญหาที่เด็กไม่เรียนอาชีวศึกษา เนื่องมาจากจ านวนสถานศึกษาอาชีวศึกษากระจายไม่ทั่วถึงมีเฉพาะ
ในเมือง ท าให้ผู้อยู่ห่างไกลเมืองที่ต้องการเรียนอาชีวศึกษาไม่สามารถเข้าไปเรียนในเมืองได้เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง จึงท า
ให้ต้องเลือกเรียนสายสามัญที่อยู่ใกล้บ้าน 
  4.  ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งเด็กเรียนต่อสายสามัญศึกษามากกว่าสายอาชีวศึกษา เพราะมีความเชื่อว่ าจะ
ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา และหางานท าได้มีรายได้สูงกว่า 
  5.  การเรียนอาชีวศึกษาผู้ปกครองจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าสายสามัญ 
  6.  ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนสายอาชีวศึกษาที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ท าให้ผู้ปกครองมี
ทัศนคติไม่ดีต่อการอาชีวศึกษา ไม่ยอมให้บุตรหลานเข้าเรียนในสายอาชีวศึกษา 

 ระดับอุดมศึกษา 
  1.  การผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขา ยังขาดการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นใน
การพัฒนาสังคมและประเทศ 
  2.  ไม่มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่จบออกมาว่าเป็นอย่างไร  ระบบการศึกษาเน้นวุฒิบัตร
มากกว่าที่จะค านึงถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้และทักษะรวมทั้งคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างต่ า ไม่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
  1.  การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ขาดการจัดระบบและจัดหมวดหมู่ แหล่งเรียนรู้ทั้งที่
เป็นของรัฐและของชุมชน ปัจจุบันเป็นไปในลักษณะต่างหน่วยงานต่างท า 
  2.  แหล่งเรียนรู้ของรัฐ โดยเฉพาะห้องสมุดในโรงเรียนและสถาบันประเภทและระดับต่างๆ ยังไม่เปิด
กว้างให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการอย่างกว้างขวางและสะดวก 
  3. สถานศึกษาในระบบขาดการสนับสนุนและขาดแรงจูงใจจากรัฐที่เพียงพอในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากภาระงานการจัดการศึกษาในระบบมีมาก 
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 2.9 ด้านแรงงาน 
   2.9.1  สถานการณ์ทั่วไปด้านแรงงานของจังหวัดนครพนม 

ลักษณะส าคัญทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่พ่ึงพาภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรและประมง นายจ้าง/สถานประกอบการเกือบทั้งหมด เป็นสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 – 200 คน และเป็นสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ไม่ถึง 10 คน มากถึงร้อยละ 89.58 ในกิจการที่ส่วนใหญ่ต้องใช้แรงงานหรือก าลังคนแบบเข้มข้นในประเภทการผลิต
สินค้าที่ต่อเนื่องจากการเกษตรหรือกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร รองลงมาคือร้านค้า ห้างสรรพสินค้าทั้งขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่กระจายลงสู่ระดับอ าเภอ โรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร และกิจการประเภทรับเหมา
ก่อสร้าง โดยใช้ก าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้จบการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะท างานในจังหวัด แรงงานบางส่วนย้ายไปหางานท าที่จังหวัด
อ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางไปท างานในจังหวัดทางภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศ  ผู้จบ
การศึกษาใหม่และยังไม่ได้ท างานก็ยังส่งผลกระทบต่อปัญหาการว่างงานของจังหวัด ขณะเดียวกันสถานประกอบการ
ที่ต้องการแรงงานหรือก าลังคนในทุกระดับฝีมือก็ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้นายจ้าง/สถานประกอบการหันมาใช้แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สปป.ลาว พม่าและกัมพูชา รวมถึงมี
ความประสงค์ท่ีจะน าเข้าแรงงานจากประเทศเวียดนามมาทดแทนก าลังคนส่วนที่ขาดไป 

ด้านอุปสงค์ (Demand) 
  เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานหรือก าลังคนของนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามสาขาอาชีพ 
พบว่า อาชีพที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่ อาชีพพนักงานขายสินค้า (ประจ าร้าน) หรือ
พนักงานขายของหน้าร้านมากที่สุด โดยต้องการแรงงานในระดับการศึกษา ปวช.มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.36 ของ
ความต้องการทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และพนักงานบัญชี ซึ่งต้องการแรงงานในระดับการศึกษา 
ปวส./อนุปริญญามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.09 และ พ่อครัวอ่ืน ๆ และพนักงานขับรถยนต์ ที่ต้องการแรงงานใน
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับ ปวช.มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความ
ต้องการแรงงานหรือก าลังคนของนายจ้าง/สถานประกอบการตามระดับทักษะฝีมือ พบว่า นายจ้าง/สถาน
ประกอบการต้องการแรงงานหรือก าลังคนที่มีทักษะฝีมือในระดับแรงงานฝีมือมากที่สุด ร้อยละ 58.33 รองลงมาได้แก่ 
แรงงานไร้ฝีมือ ร้อยละ 28.03 และ แรงงานกึ่งฝีมือ ร้อยละ 13.64 ตามล าดับ 
  เมื่อพิจารณาถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามสาขาอาชีพที่ขาด
แคลน พบว่า อาชีพพนักงานขายสินค้า (ประจ าร้าน) หรือพนักงานขายของหน้าร้าน ในระดับ ปวช. มีปัญหาการขาด
แคลนแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 12.10 รองลงมาได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และพนักงานบัญชี ในระดับ ปวส./
อนุปริญญา ร้อยละ 9.68 และ พ่อครัวอ่ืน ๆ ในระดับ ปวช. ร้อยละ 8.87 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาปัญหาการขาด
แคลนแรงงานตามระดับทักษะฝีมือ พบว่า ขาดแคลนแรงงานฝีมือมากที่สุด ร้อยละ 59.68 รองลงมาได้แก่ แรงงานไร้
ฝีมือ ร้อยละ 27.42 และ แรงงานไร้ฝีมือ ร้อยละ 12.90 ตามล าดับ 
  จากการสอบถามนายจ้าง/สถานประกอบการเกี่ยวกับสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน พบว่า มี
สาเหตุหลายประการ ได้แก่ แรงงานที่มีอยู่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้ าง 
แรงงานย้ายจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคเกษตรและภาคที่ไม่เป็นทางการ (Informal sector) มากขึ้น แรงงานผันตัว
ไปเป็นผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้น ปัญหาการเข้า-ออก (Job turnover) ของแรงงานอยู่ในระดับสูง แรงงานเลือก
งานหรือการมีทัศนคติในทางลบต่อการท างานประเภทที่ใช้ทักษะต่ า แรงงานที่พร้อมจะท างานมีจ านวนลดน้อยลงกว่า
ความต้องการแรงงาน แรงงานที่ท างานประเภท 3D ได้รับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนที่ไม่จูงใจ 
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  ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะ
ไว้ ได้แก่ การเพ่ิมค่าจ้างและสวัสดิการเพ่ือจูงใจในการท างาน การจ้างท างานล่วงเวลาเพ่ิมมากขึ้น การใช้เครื่องจักร
และเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงาน การผลิตเท่าท่ีมีแรงงาน การรักษาระดับการผลิตให้สอดคล้องกับก าลังการผลิตที่
มีอยู่ การจ้างแรงงานต่างด้าว การให้ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพที่ขาดแคลนให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และการย้าย
ฐานการผลิตไปต่างประเทศ 
  ด้านอุปทาน (Supply) 
  จากการสอบถามสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับจ านวนการผลิต
บุคลากร (ก าลังคน/แรงงาน) ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า   
มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด จ านวน 9,605 คน (ร้อยละ 58.73) ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 16,354 คน รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3,591 คน (ร้อยละ 21.96) ระดับ 
ปวช. จ านวน 876 คน (ร้อยละ 5.36)  
  อัตราการมีงานท าของผู้ส า เร็ จการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาโทมี อัตราการมี งานท า 
มากที่สุด ร้อยละ 95.89 รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 92.09 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ88.35 
ตามล าดับ อัตราการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาจะสูงกว่าระดับอ่ืน ๆ 
เนื่องจาก นักศึกษาที่เรียนจบจะมีอัตราการเรียนต่อที่ต่ ากว่า และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือพร้อมที่จะ
ท างานมากกว่าผู้จบการศึกษาระดับอื่น 
  เมื่อพิจารณาปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการพัฒนาด้านการผลิตบุคลากร (ก าลังคน/แรงงาน) ของ
สถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ความส าคัญกับนโยบายภาครัฐ/ต้นสังกัดมากที่สุด ส าหรับ
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาจะให้ความส าคัญกับตลาดแรงงานมากที่สุ ด ทั้ งนี้   
เพ่ือต้องการผลิตบุคลากร (ก าลังคน/แรงงาน) เข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีเมื่อจบการศึกษาและไม่ได้เรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

อย่างไรก็ดี จากการเปรียบเทียบระดับความสามารถของแรงงานหรือก าลังคนที่เป็นอยู่จริงกับระดับ
ความสามารถที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่า ในแต่ละประเภทกิจการและแต่ละกลุ่มระดับฝีมือแรงงาน จะ
มีช่องว่าง (GAP) ระหว่างความสามารถของแรงงานที่มีอยู่จริงกับระดับความสามารถที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ
คาดหวังอยู่มากพอสมควร (ค่าความต่างเกิน 1.0) โดย ด้านทักษะของแรงงาน พบว่ากลุ่มแรงงานทุกกลุ่มฝีมือ (ยกเว้น
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร) จะพบความแตกต่างในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด ที่ระดับ 1.32 ด้านความรู้ของ
แรงงาน พบว่า แรงงานทุกกลุ่มฝีมือ จะพบความแตกต่างในความรู้ด้านกฎหมายในวิชาชีพมากที่สุด เฉลี่ยที่ระดับ 
1.18 ด้านคุณลักษณะของแรงงาน พบว่า กลุ่มแรงงานทุกกลุ่มฝีมือ พบความแตกต่างในด้านการตรงต่อเวลามาก
ที่สุด ที่ระดับ 0.76  

2.9.2 โครงสร้างการจ้างงาน 
  1)  จ านวนผู้มีงานท า  

     1.1) จ าแนกตามระดับการศึกษา 
            ในช่วงปี 2557 – 2558 พบว่า ผู้มีงานท ารวมในปี 2558 จ านวน 296,608 คน ลดลงร้อย
ละ 3.54 จากปี 2557 ที่มีผู้มีงานท าจ านวน 309,176 คน โดยในปี 2558 ระดับการศึกษาที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
จ า น วนผู้ มี ง า นท า ม า กที่ สุ ด  คื อ  ร ะดั บป ร ะถ มศึ ก ษ า  มี จ า น วนผู้ มี ง า นท า  9 7 , 2 16  คน  คิ ด เ ป็ น 
ร้อยละ 32.56 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด และเมื่อเทียบกับปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.33 รองลงมาคือ ระดับต่ า
กว่าประถมศึกษา จ านวน 77,985 คน คิดเป็นร้อยละ 26.12 เมื่อเทียบกับปี 2557 ลดลงร้อยละ 14.09 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 49,187 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 เมื่อเทียบกับปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.40 ระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 37,449 คน คิดเป็นร้อยละ 12.54 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3.43 ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป จ านวน 33,116 คน คิดเป็นร้อยละ 11.09 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 3.31 และไม่มีการศึกษา จ านวน 3,655 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.22 ตามล าดับ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 17.68 ซึ่งมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ผู้มีงานท าในปี 2558 มี
ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ดังแสดงในตารางที่ 1   

ตารางท่ี 1  จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา เฉลี่ย 4 ไตรมาส ปี 2556 – 2558 
ระดับการศึกษา 2556 2557 2558 

ไม่มีการศึกษา 7,650 4,440 3,655 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 108,119 88,970 77,985 
ประถมศึกษา 147,504 95,937 97,216 
มัธยมศึกษาตอนต้น 77,291 48,993 49,187 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 52,575 38,781 37,449 
ปริญญาตรีขึ้นไป 43,819 32,056 33,116 

รวม 437,081 309,176 298,608 

ที่มา :  ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

         1.2) จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
    ในช่วงปี 2557 – 2558 พบว่า ผู้มีงานท าในปี 2558 เป็นแรงงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม
จ านวน 179,702 คน คิดเป็นร้อยละ 60.18 ของผู้มีงานท าทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.62 ส่วนผู้ท างาน
นอกภาคเกษตรกรรมมีจ านวน 118,906 คน คิดเป็นร้อยละ 39.82 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 
10.15 โดยกลุ่มผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมจะท างานในสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนมากที่สุด จ านวน 26,560 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34 
รองลงมาคือ การผลิต จ านวน 21,987 คน (ร้อยละ 18.49) การก่อสร้าง จ านวน 17,095 คน (ร้อยละ 14.38) การ
บริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ จ านวน 12,910 คน (ร้อยละ 10.86) 
โรงแรมและภัตตาคาร จ านวน 12,174 คน (ร้อยละ 10.24) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  จ านวนของผู้มีงานท า จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2556 - 2558 
ประเภทอุตสาหกรรม 2556 2557 2558 

ภาคเกษตรกรรม 273,855 176,831 179,702 
1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง 273,855 176,831 179,702 

นอกภาคเกษตรกรรม 163,227 132,345 118,906 
2. การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 146 1,647 1,542 
3. การผลิต 29,606 22,996 21,987 
4. การไฟฟ้า ก๊าซ และประปา 515 377 132 
5. การจัดหาน้ า บ าบัดน้ าเสีย  175 261 238 
6. การก่อสร้าง 32,025 21,601 17,095 
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7. การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลฯ 39,778 34,060 26,560 
8. โรงแรมและภัตตาคาร 14,001 10,711 12,174 
9. การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม 2,034 2,993 2,797 
10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 383 490 312 
11. กิจการทางการเงินและการประกันภัย 1,044 1,807 1,459 
12. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 128 55 29 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน 813 555 932 
14. การบริหารและการสนับสนุน 736 957 1,272 
15. การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ 19,278 15,080 12,910 
16. การศึกษา 13,562 9,862 8,181 
17. งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 5,841 5,185 5,271 
18. ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 98 603 966 
19. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น 2,462 1,973 3,446 
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 604 1,107 1,518 
21. ไม่ทราบ 0 0 88 

รวมทั้งสิ้น 437,081 309,176 298,608 

ที่มา :  ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
         1.3) จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
    ในช่วงปี 2557 – 2558 พบว่า ผู้มีงานท าทั้งในระบบและนอกระบบ ในปี 2558 จะมีอายุ
ระหว่าง 40 – 44 ปี มากท่ีสุด จ านวน 42,453 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 9.29 รองลงมา
คืออายุระหว่าง 45 – 49 ปี จ านวน 41,566 คน (ร้อยละ 13.51) อายุระหว่าง 50 -54 ปี จ านวน 38,208 คน  
(ร้อยละ 12.42) อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 36,344 คน (ร้อยละ 11.82) และอายุระหว่าง 35 -39 ปี จ านวน 35,540 คน 
(ร้อยละ 11.55)  ตามล าดับ โดยมีนัยส าคัญกล่าวคือ แรงงานส่วนใหญ่จะมีอายุ 40 ปีขึ้นไป และจะเป็นแรงงานนอกระบบ 
ดังแสดงในตารางที่ 3   

ตารางท่ี 3 จ านวนของผู้มีงานท า จ าแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2556 -2558 
ช่วงอายุ (ปี) 2556 2557 2558 

15 -19 18,610 11,438 9,935 
20 - 24 39,497 20,743 20,173 
25 - 29 55,796 24,033 25,093 
30 – 34 49,210 27,932 25,822 
35 – 39 46,797 38,080 35,540 
40 – 44 48,765 38,499 42,453 
45 – 49 53,820 48,594 41,566 
50 – 54 40,305 40,574 38,208 



- 114 - 
 

 
 

55 – 59 38,570 31,301 32,461 
60 ปีขึ้นไป 37,346 42,733 36,344 

รวม 428,717 323,927 307,595 
 ที่มา :  1. ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
          2. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมุลเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยเป็นยอดรวมของแรงงานในระบบและนอกระบบ 

   
2) การว่างงาน 

             ในช่วงปี 2556 – 2558 จ านวนผู้ว่างงานยังมีความผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผล
กระทบต่ อ เ ศรษฐกิ จของ ไทย  ร วมทั้ ง ก า รประกาศ ใช้ อั ต ร าค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า วั นละ  300  บาท เท่ า กั น  
ทั่วประเทศ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 เป็นต้นมา เริ่มส่ งผลให้กิจการขนาดเล็กที่ไม่สามารถ
ด าเนินการกิจการต่อไปได้เนื่องจากค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ได้ทยอยปิดกิจการลง ท าให้แรงงานว่างงานเพ่ิมขึ้น โดยใน
ปี 2556 มีจ านวนผู้ว่างงาน 6,733 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.50 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.68 จาก 
ปี 2555 ที่มีจ านวนผู้ว่างงานจ านวน 3,590 คน แต่ผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานมาลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2557 และ 
2558 อยู่ที่ร้อยละ 0.92 และ 0.71 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถ
ผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมมากขึ้น เกิดการจ้างงานมากขึ้น กอปรกับนโยบายการกระจายฐานเศรษฐกิจสู่จังหวัด
ชายแดน โดยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ท าให้ผู้ประกอบการ/นักลงทุนให้ความ
สนใจด้านการค้า การลงทุนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการค้าผ่านแดน ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4  จ านวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน ในปี 2556 - 2558 

ปี จ านวนผู้ว่างงาน (คน) อัตราการว่างงาน 
2556 6,733 1.50 
2557 2,898 0.92 
2558 2,186 0.71 

       ที่มา :  ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

2.9.3 แรงงานต่างด้าว 
  1) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับอนุญาตท างานตามประกาศ คสช. 
ปี 2558 เป็นแรงงานที่ประเทศไทยอนุญาตให้เข้ามาท างานเป็นการชั่วคราว เพ่ือทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ณ 
เดือนธันวาคม 2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,722 คน โดยเป็นสัญชาติลาวมากที่สุด จ านวน 1,674 คน (ร้อยละ 97.21) 
รองลงมาคือสัญชาติกัมพูชา จ านวน 26 คน (ร้อยละ 1.51) และสัญชาติเมียนมา จ านวน 22 คน (ร้อยละ 1.28) 
ตามล าดับ  
  2) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับอนุญาตท างานโดยวิธีการพิสูจน์
สัญชาติ และการน าเข้าภายใต้ MOU มีจ านวนทั้งสิ้น 112 คน แบ่งเป็น  

     - วิธีการพิสูจน์สัญชาติ มีจ านวนทั้งสิ้น 48 คน โดยเป็นสัญชาติเมียนมามากท่ีสุด จ านวน 34 คน 
(ร้อยละ 70.83) รองลงมาคือสัญชาติลาว จ านวน 13 คน (ร้อยละ 27.08) และสัญชาติกัมพูชา 1 คน (ร้อยละ 2.08) 

     - วิธีการน าเข้าภายใต้ MOU มีจ านวน 64 คน เป็นแรงงานสัญชาติลาวทั้งหมด 
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3) ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ของศูนย์ OSS (ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2559)  
       1) กลุ่มแรงงานต่างด้าวบัตรสีชมพู   

- นายจ้าง  จ านวน  885 ราย 
   - แรงงานต่างด้าว  จ านวนรวม 1,334 คน  ชาย 379 คน  หญิง 955 คน แบ่งเป็น 
     สัญชาติเมียนมา  21 คน  ชาย 12 คน  หญิง 9 คน 
   สัญชาติลาว  1,269 คน  ชาย 344 คน  หญิง 925 คน 
   สัญชาติกัมพูชา  44 คน  ชาย 23 คน  หญิง 21 คน 
   - ผู้ติดตามสัญชาติลาว  14 คน  ชาย 11 คน  หญิง 3 คน 
       2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสาร PP/TP/TD/CI   

- นายจ้าง  จ านวน 24 ราย 
   - แรงงานต่างด้าว  จ านวนรวม 29 คน  ชาย  11 คน  หญิง 18 คน แบ่งเป็น 
   สัญชาติเมียนมา  10 คน  ชาย 6 คน  หญิง 4 คน 
   สัญชาติลาว  19 คน  ชาย 5 คน  หญิง 14 คน 
   - ผู้ติดตามสัญชาติเมียนมา  ชาย  3 คน และสัญชาติลาว  ชาย 2 คน 
 

2.10 ด้านสังคม 
2.10.1 สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดนครพนม 

   1) สถานการณ์ทั่วไปด้านความยากจน 
   จังหวัดนครพนมมีประชากร 713 ,341 คน (ณ 31 ธ.ค. 2557 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย) ในจ านวนนี้มีคนจนอยู่ร้อยละ 24.89 หรือประมาณ 177 ,550 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
(ประมาณร้อยละ 12) โดยนครพนมติดกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศทุกปี ระหว่างปี 
2553 – 2557 ดังแผนภาพที่ 1 – 2 
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แผนภาพ 1 จงัหวดัที่มีสดัสว่นคนจนสงูสดุ 10 อนัดบัแรกของประเทศ พ.ศ. 2557 
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2553 2554 2555 2556 2557

แมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน

ศรีสะเกษ ตาก ปัตตานี ปัตตานี นราธวิาส

ปัตตานี ศรีสะเกษ นราธวิาส นราธวิาส กาฬสินธ์

กาฬสินธ์ บุรีรัมย์ กาฬสินธ์ ตาก ปัตตานี

นครพนม ปัตตานี ศรีสะเกษ นครพนม บุรีรัมย์

ตาก ยโสธร ตาก กาฬสินธ์ ตาก

สระแกว้ กาญจนบุรี นครพนม มกุดาหาร ยะลา

นราธวิาส นครพนม สกลนคร หนองบัวล าภู น่าน

บุรีรัมย์ ราชบุรี บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เชียงราย

อตุรดิตถ์ กาฬสินธ์ มกุดาหาร อบุลราชธานี นครพนม

จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงติด Top Ten ในรอบ 5 ปี 
(พ.ศ. 2553-2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาเป็นรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีสัดส่วนของคนจนมากที่สุด ในมิติของค่าใช้จ่ายของ  
ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล คือ ท่าอุเทน ร้อยละ 51.7 รองลงมาได้แก่ โพนสวรรค์ ร้อยละ 47.7 และปลาปาก ร้อย
ละ 42.6 ตามล าดับ ส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลอ าเภอที่มีสัดส่วนของคนจนมากที่สุด คือ โพนสวรรค์ ร้อยละ 
39.7 รองลงมาได้แก่ ธาตุพนม ร้อยละ 31.3 และศรีสงคราม ร้อยละ 26.7 ตามล าดับ 

2) สถานการณ์ด้านแรงงาน  
จังหวัดนครพนมมีประชากรเท่ากับ 715,399 คน (ณ 31 ธ.ค. 2558 กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย) โดยร้อยละ 67.65 มีอายุระหว่าง 15-59 ปี และร้อยละ 60.01 มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี จาก
การส ารวจโดยส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม พบว่า ในไตรมาส 1/2559 มีประชากรก าลังแรงงานทั้งสิ้น 289 ,997 
คน ในจ านวนนี้เป็นผู้มีงานท าจ านวน 284,684 คน คิดเป็นร้อยละ 98.16 ผู้ว่างงานจ านวน 5,313 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.84 และผู้ที่รอฤดูกาล (ท าการเกษตร) จ านวน 8,411 คน คิดเป็นร้อยละ 2.95  

วิเคราะห์เปรียบเทียบในไตรมาส 1/2559 

ค่าเฉลี่ย ทั้งประเทศ นครพนม 
ร้อยละการมีงานท า 98.41 98.16 

 

 

แผนภาพ 2 จงัหวดัที่มีสดัสว่นคนจนสงูสดุ 10 อนัดบัแรกของประเทศ พ.ศ. 2553 - 2557 
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3) สถานการณ์ด้านรายได้ รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือน  
ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ได้ท าการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  

ปี 2558 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่
อยู่อาศัยโดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2558) จากครัวเรือนตัวอย่างในจังหวัดนครพนม 
ทั้งในเขต เทศบาล และนอกเขตเทศบาล จ านวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 660 ครัวเรือน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่น าเสนอ
เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จ าเป็นต้องใช้ในการยังชีพเท่านั้น ไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซื้อบ้าน/ที่ดิน และเงินออม สรุปผล
การส ารวจที่ส าคัญได้ว่า 

รายได้ ในปี 2558 ครัวเรือนจังหวัดนครพนม มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,805 บาท ส่วนใหญ่
เป็น 1) รายได้จากการท างาน (ร้อยละ 55.3) ได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน (ร้อยละ 32.4) จากการท าการเกษตร (ร้อย
ละ 12.4) และจากการท าธุรกิจ (ร้อยละ 10.5) ตามล าดับ 2) รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการท างาน เช่น เงินที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนนอก ครัวเรือน / รัฐ (ร้อยละ 21.0) รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย (ร้อยละ 0.6) 
นอกจากนั้นยังมีรายไดอ่ื้นในรูปแบบสวัสดิการ / สินค้า และบริการต่างๆ (ร้อยละ 22.6) ดังแผนภาพ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 3 แหล่งที่มาของรายได้ในครัวเรือน 
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   รายจ่าย ในปี 2558 ครัวเรือนจังหวัดนครพนม มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ13 ,975 บาท 
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 46.0 เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ซึ่งในจ านวนนี้เป็นค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.0) 
รองลงมาได้แก่ เกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 18.7) ค่าท่ีอยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน (ร้อยละ 
17.0) ใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า (ร้อยละ 2.9) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา (ร้อยละ 1.4) ค่า
เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 1.2) ใช้ในการบันเทิง/การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ (ร้อยละ 0.9) และใช้ใน
การศึกษา (ร้อยละ 0.8) และจากการส ารวจยังพบว่ามีร้อยละ 7.6 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น 
ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย เป็นต้น ดังแผนภาพ 4 

 

 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนซึ่งเท่ากับ 13 ,975 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.42 ของ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 15,805 บาท (โดยร้อยละ 92.4 ของรายจ่ายทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค) แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละครัวเรือนมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายเดือนละ 1,830 บาท หรือปีละ 21,960 บาท 
    

 

 

 

แผนภาพ 4 แหล่งที่มาของรายจ่ายในครัวเรือน 
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   หนี้สิน จากครัวเรือนในจังหวัดนครพนมทั้งสิ้น 212,124 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 
48.5 มีหนี้สิน โดยมีจ านวนหนี้สินเฉลี่ย 102,816 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ร้อยละ 56.6 เป็นหนี้เพ่ือใช้
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 21.0 ใช้ซื้อบ้าน/ที่ดิน และร้อยละ 11.1 ใช้ท าการเกษตร ดังแผนภาพ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะเห็นได้ว่าหนี้สินส่วนใหญ่จะถูกน าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคถึงร้อยละ 56.6 รองลงมาคือการซื้อ เช่าซื้อบ้าน หรือ
ที่ดิน ร้อยละ  21.0 และเพ่ือการเกษตร ร้อยละ 11.1 

   4) สถานการณ์ด้านผลผลิตทางการเกษตร 
   จังหวัดนครพนมมีครัวเรือนในภาคเกษตร จ านวน ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ ของครัวเรือน
ทั้งหมด โดยปลูกข้าวมากที่สุด รองลงมาได้แก่  เมื่อพิจารณาที่ผลผลิตโดยเฉลี่ยของสินค้าทางการเกษตรแต่ละชนิด 
สามารถแสดงได้ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชท่ีเพาะปลูกในจังหวัดนครพนม (กก. ต่อไร่) 
 2556 2557 2558 เฉลี่ย 
ข้าวเจ้านาปี 402 391 395 396 
ข้าวเหนียวนาปี 496 373 403 424 
ยางพารา 239.6 253 214 235 

 

 

แผนภาพ 5 หนี้สินของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการมีหนีส้ิน 
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   5) สรุปและข้อเสนอแนะ 
   จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่าปัญหาความยากจนในจังหวัดนครพนมนั้นมีสาเหตุ
จากหลายปัจจัย ซึ่งสามารถสรุปรวมทั้งข้อเสนอแนะได้อย่างสั้นๆ ดังนี้ 

1.  ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างต่ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหลักคือข้าวนั้น
มีผลผลิตเฉลี่ยเพียง กก.ต่อไร่ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศเท่ากับ   กก.ต่อไร่ สาเหตุอาจเนื่องจาก ขาดการบ ารุงดิน
อย่างเหมาะสมหรือระบบชลประทานที่ยังไม่ทั่วถึงในหลายพ้ืนที่ ท าให้พ้ืนที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ตัว
เกษตรกรเองอาจจะขาดแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงขึ้น 

2.  จังหวัดนครพนมยังมีอุตสาหกรรมการแปรรูปไม่มากพอที่จะรองรับผลผลิตทาง
การเกษตรได้ อุตสาหกรรมในที่นี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงทุนสูง หากแต่เป็นเพียงอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กหรือกลางที่แปรรูปสินค้าทางการเกษตรโดยใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแทนที่จะจ าหน่ายเป็น
วัตถุดิบราคาถูก 

3.  ส่งเสริมให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน เนื่องจากใช้จ่ายเฉลี่ยของด้านนี้ในครัวเรือนสูงถึงร้อยละ 56 และการปรับโครงสร้างหนี้ให้
เกษตรกรก็เป็นทางออกในการแก้ปัญหาแกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 

4.  บริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรหรือระบบชลประทานในจังหวัดอย่างเป็นระบบ
และท่ัวถึง ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมแรงจูงใจให้เกษตรกรเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต
ต่อไร่ให้สูงขึ้น 

 
  2.10.2 สถานการณ์ปัญหาเชิงประเด็นจังหวัดนครพนม 2558  

จากการรวบรวมแบบส ารวจรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น (แบบ อปท.1) 
  จากผลการส ารวจพบว่า ข้อมูลเชิงประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดของจังหวัดนครพนม ปี 2558 
ล าดับแรก คือ ปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้ จ านวน 15,892  คน คิดเป็นร้อยละ 41.85 ของจ านวนประชากรที่
มีปัญหา รองลงมาคือ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 ,893  คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 และปัญหา
ด้านสุขภาพและอนามัย จ านวน 7,035  คน คิดเป็นร้อยละ 18.53 ของจ านวนประชากรที่มีปัญหา ตามล าดับ 

ตารางแสดงภาพรวมปัญหาเชิงประเด็นสังคมของจังหวัดนครพนม ปี 2558 
 

 

ปัญหาเชิงประเด็นสังคม 
 

จ านวน(หน่วย) ร้อยละ 

 1. ปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้  15,892 41.85 
 2. ปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม  7,893 20.79 
 3. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 7,035 18.53 
 4. ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4,116 10.84 
 5. ปัญหาด้านการศึกษา 2,333 6.14 
 6. ปัญหาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม  701 1.85 

รวม  37,970 100.00  
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กราฟแสดงภาพรวมปัญหาเชิงประเด็นสังคมของจังหวัดนครพนม ปี 2558 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการส ารวจข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม เชิงประเด็นสังคมท่ีเป็นปัญหาส าคัญ
และเร่งด่วนของจังหวัด เมื่อจ าแนกรายละเอียดลึกลงไปในแต่ละประเด็นปัญหา จากผลการศึกษาพบว่า 

 
  1) ปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้  พบว่ามีประชากรท่ีมีปัญหาด้านนี้จ านวน 15,892 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 41.85 ของปัญหาเชิงประเด็นสังคม และเป็นปัญหาเชิงประเด็นสังคมล าดับแรกของจังหวัดนครพนม 
(ตารางท่ี 3.2) เมื่อจ าแนกรายละเอียดปัญหาลึกลงไป พบว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหาสูงสุด คือ ปัญหาประชาชนท่ีมีรายได้
น้อยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพเพื่อยังชีพ จ านวน 5 ,040 คน คิดเป็นร้อยละ 31.71 ซึ่งสมควรได้รับการช่วยเหลือ
เร่งด่วน รองลงมาคือ ประเด็นประชาชนท่ีมีรายได้น้อยท่ีมีหนี้สินและมีปัญหาในการส่งใช้เงินกู้ยืม จ านวน 4 ,122 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.94 และประเด็นปัญหาประชาชนท่ีมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ จ านวน 3,682 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.71 และประเด็นปัญหาประชาชนในวัยท างานท่ีไม่มีงานท าหรือไม่ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ จ านวน 3 ,048 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.18 ของปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้ 
 
ตารางแสดงปัญหาเชิงประเด็นสังคม ด้านการมีงานท าและรายได้จังหวัดนครพนม ปี 2558 

 

ปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้ 
 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพเพื่อยังชีพ 5,040 31.71 
2. ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยท่ีมีหนี้สินและมีปัญหาในการส่งใช้เงินกู้ยืม 4,122 25.94 
3. ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 3,682 23.17 
4. ประชาชนในวัยท างานท่ีไม่มีงานท าหรือไม่ประกอบอาชีพ และไม่มี
รายได้ 

3,048 19.18 

รวม  15,892 100.00 
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  2) ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม พบว่ามีประชากรท่ีมีปัญหาด้านนี้จ านวน 7,893 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 20.79 ของปัญหาเชิงประเด็นสังคม และเป็นปัญหาเชิงประเด็นสังคมล าดับท่ี 2 ของจังหวัดนครพนม 
(ตารางท่ี 3.2) เมื่อจ าแนกรายละเอียดปัญหาลึกลงไป พบว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหาสูงสุด คือ ปัญหาครัวเรือนท่ีไม่มี
กรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัย เช่น อาศัยอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีราชพัสดุ ภายในบริเวณวัด ท่ีเช่า การถูกไล่ท่ี เป็นต้น จ านวน 
2,610 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 33.07 ของผู้ท่ีมีปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ประเด็นครัวเรือนท่ีมี
สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร จ านวน 1,562 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.79 และประเด็นปัญหาครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม จ านวน 1,339 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.96 ของปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 
ตามล าดับ 
ตารางแสดงปัญหาเชิงประเด็นสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครพนม ปี 2558 

 
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม 

 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

1.ครัวเรือนท่ีไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัย เช่น อาศัยอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ  
ท่ีราชพัสดุ ภายในบริเวณวัด ท่ีเช่า การถูกไล่ท่ี เป็นต้น 

2,610 33.07 

2.ครัวเรือนท่ีมีสภาพท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร 1,562 19.79 
3.ครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 1,339 16.96 
4.ครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติในระดับท่ีเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1,320 16.72 

5.ครัวเรือนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน(สถานท่ีเปลี่ยวมี
แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน) 

605 7.67 

6.จ านวนครัวเรือนสมควรได้รับความช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศัย 457 5.79 
รวม  7,893 100.00 

 
3) ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย จากผลการศึกษาพบว่า มีประชากรท่ีมีปัญหาด้านนี้ จ านวน 7,035  คน 

คิดเป็น ร้อยละ18.53 ของปัญหาเชิงประเด็นสังคม และเป็นปัญหาเชิงประเด็นสังคมล าดับท่ี 3 ของจังหวัดนครพนม 
(ตารางท่ี 3.2) เมื่อจ าแนกรายละเอียดปัญหาลึกลงไป พบว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหาสูงสุด คือ ปัญหาประชาชนท่ีติดสุรา 
จ านวน 1,510 คน คิดเป็นร้อยละ 21.46 ของปัญหาด้านสุขภาพอนามัย รองลงมาคือ ประเด็นประชาชนท่ีเสียชีวิตในรอบ
ปีจาก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ จ านวน 1,498 คน คิดเป็นร้อยละ 21.29 และประเด็นปัญหา
ประชาชนท่ีมีอาการทางจิต/ประสาท จ านวน 1,453 คน คิดเป็นร้อยละ 20.65 ของปัญหาด้านสุขภาพนอนามัย 
ตารางแสดงปัญหาเชิงประเด็นสังคม ด้านสุขภาพอนามัยจังหวัดนครพนม ปี 2558 

 

ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ประชาชนท่ีติดสุรา 1,510 21.46 
2. ประชาชนท่ีเสียชีวิตในรอบปี จากโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน 
โรคหัวใจ 

1,498 21.29 

3. ประชาชนท่ีมีอาการทางจิต/ประสาท   1,453 20.65 
4. ประชาชนท่ีเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีผู้ดูแล 810 11.51 
5. ประชาชนท่ีติดเชื้อเอดส์ ป่วยเป็นโรคเอดส์ 695 9.88 
6. ประชาชนท่ีติดสารเสพติดร้ายแรง เช่น ยาบ้า ยาอี สารระเหย กัญชา   682 9.69 
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7. ประชาชนท่ีติดโรคระบาดในรอบปี เช่น โรคไข้เลือกออก โรคไข้หวัดนก 
โรคฉี่หนู  โรคมือเท้าปาก 

318 4.52 

8. ประชาชนท่ีเจ็บป่วยไม่สามารถไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ (ยากจน
,อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล) 

69 0.98 

รวม  7,035 100.00 
 

4) ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากผลการศึกษาพบว่า มีประชากรท่ีมีปัญหา
ด้านนี้ จ านวน 4,116 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.84 ของปัญหาเชิงประเด็นสังคม และเป็นปัญหาเชิงประเด็นสังคมล าดับท่ี 4 
ของจังหวัดนครพนม (ตารางท่ี 3.2) เมื่อจ าแนกรายละเอียดปัญหาลึกลงไป พบว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหาสูงสุด คือ ปัญหา
ประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยในรอบปี(ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ)  จ านวน 3 ,050 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 ของปัญหา
ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาคือ ประเด็นประชาชนท่ีได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะในรอบปีท่ี
ผ่านมา จ านวน 533 คน คิดเป็นร้อยละ 12.95 และประเด็นปัญหาประชาชนท่ีประสบภัยจากการท างานในรอบปีท่ีผ่าน
มา จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 ของปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ตารางแสดงปัญหาเชิงประเด็นสังคม ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจังหวัดนครพนม ปี 2558 
 

ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในรอบปี (ภัยท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ) 

3,050 74.10 

2. ประชาชนท่ีได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะในรอบปีท่ีผ่านมา 533 12.95 
3. ประชาชนท่ีประสบภัยจากการท างานในรอบปีท่ีผ่านมา 187 4.54 
4. ประชาชนถูกลักทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกท าลายทรัพย์สิน ในรอบปีท่ีผ่านมา 121 2.94 
5. ประชาชนถูกท าร้ายร่างกายในรอบปีท่ีผ่านมา 118 2.87 
6. บุคคลสูญหายในพื้นที่ 82 1.99 
7. ประชาชนถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในรอบปีท่ีผ่านมา 25 0.61 

รวม  4,116 100.00 
 

5) ปัญหาด้านการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า มีประชากรท่ีมีปัญหาด้านนี้ จ านวน 2,333 คน คิด
เป็น ร้อยละ 6.14 ของปัญหาเชิงประเด็นสังคม และเป็นปัญหาเชิงประเด็นสังคมล าดับท่ี 5 ของจังหวัดนครพนม (ตารางที่ 
3.2) เมื่อจ าแนกรายละเอียดปัญหาลึกลงไป พบว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหาสูงสุด คือ ปัญหาเยาวชน(อายุ 18-25 ปี)หลังจบ
การศึกษาระดับประถม มัธยม สายอาชีพ มหาวิทยาลัย การศึกษาภาคพิเศษแล้วไม่มีงานท าในรอบ 1 ปี จ านวน 1,184 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 ของปัญหาด้านการศึกษา รองลงมาคือ คนท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่สามารถอ่านออกเขียน
ภาษาไทยได้ จ านวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42 และประเด็นเด็ก (อายุ6-15 ปี)ที่ออกเรียนกลางคันในภาคการศึกษา
บังคับ จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 14.32 ของปัญหาด้านการศึกษา ตามล าดับ 

ตารางแสดงปัญหาเชิงประเด็นสังคม ด้านการศึกษา จังหวัดนครพนม ปี 2558 
 

ปัญหาด้านการศึกษา 
 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เยาวชน (อายุ 18-25 ปี ) หลังจบการศึกษาระดับประถม มัธยม สาย
อาชีพ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย การศึกษาภาคพิเศษ แล้ว 
ไม่มีงานท าในรอบ 1 ปี  

1,184 50.75 
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ปัญหาด้านการศึกษา 
 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. คนที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป ไม่สามารถอ่านออก เขียนภาษาไทยได้ 383 16.42 
3. เด็ก (อายุ 6-15 ปี) ที่ออกเรยีนกลางคันในภาคการศึกษาบงัคับ 334 14.32 
4. เด็ก (อายุ 6-15 ปี) ท่ีไม่สามารถเข้าศกึษาต่อตามภาคบังคับได้ 231 9.90 
5. คนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาแต่ไม่สามารถอ่านออก เขียน
ภาษาไทยได้ 

201 8.62 

รวม  2,333 100.00 
 

6) ปัญหาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม จากผลการศึกษาพบว่า มีสถานท่ีท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้านนี้ 
จ านวน 701  แห่ง/กลุ่ม คิดเป็น ร้อยละ 1.26 ของปัญหาเชิงประเด็นสังคม และเป็นปัญหาเชิงประเด็นสังคมล าดับสุดท้าย
ของจังหวัดนครพนม (ตารางท่ี 3.2) เมื่อจ าแนกรายละเอียดปัญหาลึกลงไป  พบว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหาสูงสุด  
คือ ประเด็นมีร้านสื่อลามก/ร้านคาราโอเกะ/สถานเริงรมณ์/โต๊ะสนุก/ร้านเกมส์ จ านวน 409 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.35  
ของปัญหาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือ มีร้านค้าท่ีขายเหล้า/บุหรี่ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและ 
ศาสนสถาน จ านวน 292 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.65 ของปัญหาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม ตามล าดับ 

ตารางแสดงปัญหาเชิงประเด็นสังคม ด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมของจังหวัดนครพนม ปี 2558 
 

ปัญหาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม  
 

จ านวน 
(แห่ง/กลุ่ม) 

ร้อยละ 

1.สถานที่ไม่เหมาะสมในท้องถิ่น เช่น ร้านสื่อลามก/ร้านคาราโอเกะ/สถาน             
เริงรมณ์/โต๊ะสนุก/ร้านเกมส ์

409 58.35 

2.ร้านค้าท่ีขายเหล้า/บุหรี่ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและ ศาสนสถาน 292 41.65 
รวม  701 100.00 

 
2.10.3 ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ความเสี่ยงล าดับความส าคัญของปัญหาทาง

สังคมจังหวัดนครพนมปี 2559 
จากผลการส ารวจพบว่า ข้อมูลสถานการณ์สังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาของจังหวัด

นครพนม ปี 2558 ที่เป็นสถานการณ์ปัญหาสูงสุดล าดับแรก คือ สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) จ านวน 
3,587 คน คิดเป็นร้อยละ 23.83 ของจ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหา รองลงมาคือ สถานการณ์ปัญหาสตรี 
(อายุ 25 ปี ขึ้นไป-60 ปี ) จ านวน 3,441 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และสถานการณ์ปัญหาผู้สูงอายุ จ านวน 2 ,526 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.78 ของจ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหา ตามล าดับ 

ตารางแสดงภาพรวมสถานการณ์ปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาของจังหวัดนครพนม ปี 2558 
 

ปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ร้อยละ 

1. สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 3,587 23.83 
2. สถานการณ์สตรี (อายุ 25 ปีขึ้นไป -60 ปี) 3,441 22.86 
3. สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 2,526 16.78 
4. สถานการณ์เยาวชน (อายุ 18-25 ปี) 2,307 15.33 
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ปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

ร้อยละ 

5. สถานการณ์ปัญหาครอบครวั 1,748 11.61 
6. สถานการณ์แรงงาน 722 4.80 

 7. สถานการณ์คนพิการ 720 4.78 
รวม 15,051 100.00 

   ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ทางสังคมภายในจังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในปี 
2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) ซึ่งมีจ านวน 135,504 คน  
  1.1 สถานะความเป็นอยู่ของเด็ก จ านวน 1,806 คน 
   - อันดับแรกคือ เด็กอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก  มีจ านวนมากถึง 935 คน และ
สูงสุดอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครพนมจ านวน 217 คน รองลงมาคืออ าเภอธาตุพนม จ านวน 178 คน 
   - อันดับที่ 2 คือ เด็กไม่มีสถานะเด็กทางทะเบียนราษฎร์ ไม่มีบัตรประชาชน มีจ านวน 301 
คน และสูงสุดอาศัยอยู่ในอ าเภอธาตุพนม จ านวน 256 คน รองลงมา คืออ าเภอปลาปาก จ านวน 20 คน 
  1.2 เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน 1,848 คน 
   - อันดับแรกคือ เด็กติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ยาเสพติด (ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี สาร
ระเหย กัญชา ฯลฯ)  มีจ านวน 1,004 คน และสูงสุดอาศัยอยู่ในอ าเภอธาตุพนม 672 คน รองลงมา คือ อ าเภอปลา
ปาก จ านวน  132 คน 
   - อันดับที่ 2 คือเด็กติดเกมส์และการพนันต่างๆ จ านวน 623 คน  และสูงสุดอาศัยอยู่ใน
อ าเภอ ธาตุพนม จ านวน 470 คน รองลงมาคือ อ าเภอศรีสงคราม จ านวน 53 คน 
  และนอกจากนี้ยังมีประเด็นเด็กที่น่าสนใจคือ เด็กที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณ
กรรมทางด้านร่างกาย จิตใจ เพศ ที่มีการแจ้งเหตุ  จ านวน 49 คน  ขณะเดียวกัน เด็กที่เป็นผู้กระท าเอง ก็มีจ านวน 
ไม่ต่างกันมากนัก คือ 40 คน  ซึ่งเด็กที่เป็นผู้กระท าและถูกกระท า นั้น อาศัยอยู่อ าเภอธาตุพนม มากที่สุด และ
ประเด็นเด็กเพศหญิง คือ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร จ านวน 78 คน  สูงสุดอาศัยอยู่ที่
อ าเภอท่าอุเทน รองลงมา คือ อ าเภอปลาปาก ส่วนประเด็นเด็กพิการนั้นเด็กได้รับเบี้ยความพิการ จ านวน 1 ,103 คน 
คิดเปน็ร้อยละ 97.01 และยังไม่ได้รับเบี้ยความพิการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99  
 2. สถานการณ์เยาวชน (อายุตั้งแต่ 18-25 ปี) ซึ่งมีจ านวน 54,422 คน 
  2.1 สถานะความเป็นอยู่ของเยาวชน มีจ านวน 963 คน  
   - อันดับแรกคือ เยาวชนอยู่กับครอบครัวยากจน /ยากล าบาก  มีจ านวน 618 คน และสูงสุด
อาศัยอยู่ที่อ าเภอธาตุพนม จ านวน 271 คน  รองลงมาคือ อ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 121 คน 
   - อันดับที่ 2 คือ เยาวชนดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ จิตเวช มี
จ านวน 134 คน  และสูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอท่าอุเทน จ านวน 41 คน รองลงมาคือ อ าเภอศรีสงคราม จ านวน 21 คน 
  2.2 เยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งมีจ านวน 492 คน 
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   - อันดับแรกคือ เยาวชนติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ยาเสพติด (ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี สาร
ระเหย กัญชา ฯลฯ)  มีจ านวน 295 คน  และสูงสุดอาศัยอยู่ท่ีอ าเภอศรีสงคราม จ านวน 108 คน รองลงมาคือ อ าเภอ
ท่าอุเทน จ านวน 59 คน 
   - อันดับที่ 2 คือ เยาวชนมั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน จ านวน 130 คน และสูงสุด
อาศัยอยู่ที่อ าเภอศรีสงคราม จ านวน 37 คน รองลงมา คืออ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 22 คน 
  และนอกจากนี้ยังมีประเด็นเยาวชนที่น่าสนใจ คือ เยาวชนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ไม่พร้อมที่
จะเลี้ยงดูบุตร จ านวน 80 คน และสูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอท่าอุเทน จ านวน 23 คน และเยาวชนเร่ร่อน ขอทาน  
จ านวน ๒ คน ซึ่งอาศัยอยู่ที่อ าเภอธาตุพนม ส่วนประเด็นเยาวชนพิการ นั้น ได้เบี้ยยังชีพ จ านวน 879 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.07 และยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93  
 3. สถานการณ์วัยแรงงาน (อายุตั้งแต่ 25-59 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 215,117 คน 
  3.1 สถานะความเป็นอยู่ของวัยแรงงาน มีจ านวน 5,529 คน 
   - อันดับแรก คือ วัยแรงงานอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก จ านวน 3 ,965 คน และ
สูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 1,655 คน รองลงมาคือ อ าเภอนาหว้า จ านวน 1,464 คน  
   - อันดับที่ 2 คือ วัยแรงงานดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิต
เวช จ านวน 623 คน และสูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอธาตุพนม จ านวน 166 คน รองลงมาคือ อ าเภอเมืองนครพนม 
จ านวน 151 คน 
  3.2 วัยแรงงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน 660 คน 
   - อันดับแรก คือ วัยแรงงานติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /ยาเสพติด (ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี        
สารระเหย กัญชา ฯลฯ) จ านวน  490 คน และสูงสุดอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 96 คน รองลงมาคือ 
อ าเภอศรีสงครามและโพนสวรรค์ จ านวน 84 คน 
   - อันดับที่ 2 คือวัยแรงงานติดการพนันต่างๆ จ านวน 115 คน และสูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอ         
โพนสวรรค์ จ านวน 27 คน รองลงมาคือ อ าเภอศรีสงคราม จ านวน 11 คน 
      นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านแรงงานที่น่าสนใจ คือ วัยแรงงานที่ต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อนขอทาน 
จ านวน 84 คน โดยสูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอศรีสงคราม จ านวน 80 คน  และวัยแรงงานที่เป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อ
ผู้อ่ืน จ านวน  22 คน และสูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอเมือง และอ าเภอปลาปาก อ าเภอละ 6 คน รองลงมา คืออ าเภอ
อ าเภอท่าอุเทน จ านวน 5 คน ส่วนวัยแรงงานพิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 5 คน 
 4. สถานการณ์ผู้สูงอายุ  (อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) มีจ านวน 80,529 คน 
  4.1 สถานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  มีจ านวน 3,183 คน 
   - อันดับแรก คือ ผู้สูงอายุไม่มีทะเบียนราษฎร์ ไม่มีบัตรประชาชน มีจ านวน 1,117 คน โดย
สูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอบ้านแพง จ านวน 1,111 คน 
   - อันดับที่ 2 คือ ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก มีจ านวน 944 คน โดยสูงสุด
อาศัยอยู่ที่อ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 249 คน รองลงมาคือ อ าเภอท่าอุเทน จ านวน 207 คน 
  4.2 ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีจ านวน 203 คน 
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   - อันดับแรก คือ ผู้สูงอายุติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /ยาเสพติด (ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี        
สารระเหย กัญชา ฯลฯ) จ านวน 171 คน โดยสูงสุดอาศัยอยู่ในอ าเภอโพนสวรรค์ จ านวน 105 คน รองลงมาคือ 
อ าเภอศรีสงคราม จ านวน 19 คน 
   - อันดับที่ 2  คือ ผู้สูงอายุติดการพนันต่างๆ มีจ านวน 23 คน และอาศัยสูงสุดอยู่ที่อ าเภอ         
โพนสวรรค์ จ านวน 10 คน รองลงมาคือ อ าเภอนาแก จ านวน 5 คน 
  นอกจากนี้มีประเด็นผู้สูงอายุที่น่าสนใจคือ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน  66,491 คน 
จากทั้งหมด 69,870 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16  ผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียงติดบ้าน จ านวน 1,281 คน  โดย
สูงสุดอาศัยอยู่ที่ อ าเภอศรีสงคราม จ านวน 709 คน รองลงมา คือ อ าเภอเรณูนคร จ านวน 134 คน ผู้สูงอายุที่ต้อง
ด ารงชีวิตด้วยการเร่ร่อนขอทาน  จ านวน 255 คน โดยสูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอบ้านแพง จ านวน 188 คน รองลงมาคือ 
อ าเภอเรณูนคร 24 คน ส่วนการได้รับเบี้ยยังชีพความพิการของผู้สูงอายุ  ได้รับเบี้ยความพิการ จ านวน 10 ,061 คน 
จากผู้สูงอายุที่จดทะเบียนทั้งหมด 10,561 คน คิดเป็นร้อยละ 95.27  และผู้สูงอายุพิการที่ต้องการกายอุปกรณ์ มี
จ านวน 468 คน  
 5. สถานการณ์ครอบครัว ในวันจัดเก็บข้อมูล จ านวน 163,590 ครอบครัว 
  5.1 ครอบครัวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีจ านวน 826 ครอบครัวครอบครัว 
   - อันดับแรก คือ สมาชิกครอบครัวที่ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /ยาเสพติด (ยาบ้า  
ยาไอซ์ ยาอี  สารระเหย กัญชา ฯลฯ) จ านวน 658 ครอบครัว โดยสูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอบ้านแพง จ านวน 297 
ครอบครัว รองลงมา คืออ าเภอศรีสงคราม จ านวน 213 ครอบครัว 
   - อันดับที่ 2 คือ สมาชิกครอบครัวติดการพนันต่างๆ จ านวน 88 ครอบครัว โดยสูงสุดอาศัย
อยู่ที่อ าเภอนาแก จ านวน 40 ครอบครัว  รองลงมาอ าเภอศรีสงคราม จ านวน 26 ครอบครัว 
  5.2 สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว คือครอบครัวที่มีหนีสิ้น /ไม่มีเงินออม/ไม่มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง จ านวน 15,000 ครอบครัว โดยสูงสุดอาศัยอยู่ท่ี อ าเภอโพนสวรรค์ จ านวน 3,834 ครอบครัว  
มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประเด็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 2,837 ครอบครัว โดยสูงสุดอาศัยอยู่ในพื้นที่อ าเภอท่าอุ
เทน จ านวน 1,233 ครอบครัว รองลงมาคือ อ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 644 ครอบครัว  
  นอกจากนี้ยังมีครอบครัวแหว่งกลาง (หรือครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก) จ านวน  
2,236 ครอบครัว โดยสูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอนาแก จ านวน 900 ครอบครัว รองลงมาคืออ าเภอศรีสงคราม 382 
ครอบครัว และครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังกับคู่สมรส จ านวน  2 ,175 ครอบครัว โดยสูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอ
นาแก จ านวน 716 ครอบครัว รองลงมาคือ อ าเภอเมืองนครพนม 349 ครอบครัว  และครอบครัวที่ต้องด ารงชีวิตด้วย
การเร่ร่อน ขอทาน  จ านวน 1,691 ครอบครัว โดยสูงสุดอาศัยอยู่ที่ อ าเภอธาตุพนม จ านวน 1 ,686 ครอบครัว  และ
ครอบครัวที่มีการกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวต่อกัน จ านวน 228 ครอบครัว โดยสูงสุดอาศัยอยู่ที่อ าเภอธาตุ
พนม จ านวน 217 ครอบครัว 
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 6. สถานการณ์ชุมชน 
  - มีกลุ่ม ชมรม สมาคม กลุ่มต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรมในชุมชน จ านวน 841 แห่ง มีมากท่ีสุดอยู่ที่
อ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 148 แห่ง รองลงมา คือ อ าเภอเรณูนคร จ านวน 113 แห่ง  
  - มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ เช่น ลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย ฯลฯ จ านวน 680 แห่ง มีมากท่ีสุดอยู่ที่
อ าเภอเมืองนครพนม จ านวน  111 แห่ง รองลงมา คือ อ าเภอธาตุพนม จ านวน 101 แห่ง 
  - มีกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัว ฯลฯ จ านวน 691 กิจกรรม 
โดยมีมากที่สุดอยู่ท่ี อ าเภอนาแก จ านวน 105 กิจกรรม รองลงมาอ าเภอโพนสวรรค์ จ านวน 130 กิจกรรม 
  - มีสถานประกอบการณ์ในชุมชน เช่น ร้านคาราโอเกะ สถานเริงรมย์ สนุกเกอร์ ร้านเกมส์  
จ านวน 348 แห่ง มีมากท่ีสุดอยู่ที่อ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 57 แห่ง รองลงมาคือ อ าเภอนาแก จ านวน 48 แห่ง 
  - มีร้านขายเหล้า/บุหรี่อยู่ในชุมชน จ านวน 2 ,606 ร้าน มีมากที่สุดอยู่ที่อ าเภอเมืองนครพนม 
จ านวน 455 ร้าน รองลงมาอ าเภอศรีสงคราม จ านวน 389 ร้าน และอ าเภอนาแก จ านวน 397 ร้าน ตามล าดับ 
  - ชุมชนที่มีปัญหาสังคม เช่นยาเสพติด ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทะเลาะวิวาท ฯลฯ จ านวน 123 ชุมชน 
มากที่สุดที่อ าเภอนาแก จ านวน 24 ชุมชน รองลงมา คือ อ าเภอธาตุพนม จ านวน 22 ชุมชน 
 
สถานการณ์ทางสังคมกับพื้นที่เสี่ยง  
ตารางท่ี 83 แสดงสถานการณ์ทางสังคมกับพื้นที่เสี่ยง 

 
 



- 129 - 
 

 
 

สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2559 เปรียบเทียบกับ สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2558 
ตารางแสดงสถานการณ์ทางสังคม เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับ 2559 

สถานการณ์ ปี 58 จ านวน (คน) เพิ่มข้ึน/ลดลง (คน) จ านวน (คน) สถานการณ์ปี 59 

สถานการณ์เด็ก 

1.เด็กที่มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสมและพบเห็นได้ในที่
สาธารณะ 

1206 เพ่ิมข้ึน  642 1848 1.เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

2.เด็กในครอบครัวยากจนที่ไม่
มีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

741 เพ่ิมข้ึน 194 935 2.เด็กอยู่ในครอบครัวยากจน/
ยากล าบาก 

3.เด็กถูกทอดทิ้ง 613 ลดลง  541 72 3.เด็กอยู่ตามล าพัง/ไม่มีผู้ดูแล/
ถูกทอดทิ้ง 

4.เด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร 

111 ลดลง 33 78 4.เด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร 

5.เด็กที่ถูกทารุณกรรมทาง
ร่างกาย จิตใจ และเพศ 

16 เพ่ิมข้ึน 33 49 5.เด็กที่ถูกกระท าความรุนแรง
ในครอบครัว ทารุณกรรมทาง
ร่างกาย จิตใจ เพศ 

6.เด็กที่ต้องรับภาระดูแล
บุคคลในครอบครัว 

9 เพ่ิมข้ึน 205 214 6. เด็กท่ีต้องดูแลบุคคลใน
ครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วย
เรื้อรัง พิการ และจิตเวช 

7.เด็กเร่ร่อน ขอทาน  0 - 0 7. เด็กท่ีต้องด ารงชีพด้วยการ
เร่ร่อน ขอทาน 

สถานการณ์เยาวชน 

1.เยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสมและพบเห็นได้ในที่
สาธารณะ 

1143 ลดลง 651 492 1.เยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม 

2.เยาวชนในครอบครัวยากจน
ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

516 เพ่ิมข้ึน 102 618 2.เยาวชนอยู่ในครอบครัว
ยากจน/ยากล าบาก 
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3.เยาวชนในชุมชนที่เลี้ยงดู
บุตรตามล าพัง 

12 ลดลง 6 6 3.เยาวชนในชุมชนที่เลี้ยงดูบุตร
ตามล าพัง 

4.เยาวชนที่ถูกทารุณกรรม
ทางร่างกาย จิตใจ และเพศ 

4 ลดลง 4 0 4.เยาวชนที่ถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว ทารุณ
กรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ 

5.เยาวชนเร่ร่อน ขอทาน  10 ลดลง 8 2 5. เยาวชนที่ต้องด ารงชีพด้วย
การเร่ร่อน ขอทาน 

สถานการณ์คนพิการ 

1.คนพิการที่ต้องการกาย
อุปกรณ์ 

346 เพ่ิมข้ึน 417 763 1.คนพิการที่ต้องการกาย
อุปกรณ์ 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ 

1.ผู้สูงอายุที่ยากจนและมี
ภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน 

695 เพ่ิมข้ึน 382 1077 1.ผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระ
ต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน 

2.ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตร
ประชาชน 

12 เพ่ิมข้ึน 1105 1117 2.ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียน
บ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน 

สถานการณ์ชุมชน (แห่ง) 

1.สถานที่ไม่เหมาะสมใน
ท้องถิ่น เช่น ร้านสื่อลามก /
ร้านคาราโอเกะ/สถาน
เริงรมย์/โต๊ะสนุก/ร้านเกมส์ 

409 ลดลง 61 348 1.สถานประกอบการณ์ใน
ชุมชน เช่น ร้านคาราโอเกะ/
สถานเริงรมย์/สนุ๊กเกอร์/ร้าน
เกมส์ 
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 2.11 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.11.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
     1) ทรัพยากรน้ า 
   (1) แหล่งน้ าธรรมชาติ จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงที่เป็นแม่น้ าสาขาหลักไหลผ่านพ้ืนที่ 
4 อ าเภอ คือ อ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอเมืองนครพนม และอ าเภอธาตุพนม และมีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ
ไหลผ่านพ้ืนที่อ าเภอต่าง ๆ ได้แก่ ล าห้วยลังกา ล าน้ าสงคราม ล าน้ าอูน ล าน้ าทวย ล าน้ าบังกอ ล าน้ าบังฮวก ล าน้ าก่ า 
และล าน้ ากะเบา ที่ใช้เป็นแหล่งน้ าดิบเพ่ือการผลิตประปา การเกษตรกรรม และใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เช่น 
การคมนาคม การขนถ่ายสินค้า การประกอบกิจการดูดทราย การประมง เป็นต้น 
   แม่น้ าสายหลัก ได้แก่ 
   1) แม่น้ าโขง เป็นแม่น้ าขนาดใหญ่ เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยถือร่องน้ าลึกเป็นแนวเขต แม่น้ าโขงนับว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเป็น
อย่างยิ่ง 
   2) แม่น้ าสงคราม ต้นน้ าเกิดในท้องที่อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านท้องที่
อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผ่านอ าเภอศรีสงคราม และไหลสู่แม่น้ าโขงที่ต าบล
ไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม 
   3) ล าน้ ายาม ต้นน้ าเกิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอ าเภอศรีสงคราม มาบรรจบล า
น้ าสงครามที่บ้านปากยาม ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 แม่น้ าสายรอง ได้แก่ 
   1) ล าน้ าก่ า ต้นน้ าเกิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม 
   2) ล าน้ าอูน ต้นน้ าเกิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอ าเภอนาหว้ามาบรรจบกับล าน้ า
สงคราม ที่บ้านปากอูน อ าเภอศรีสงครามของจังหวัดนครพนม 
 คู/คลอง/ล าราง ได้แก่ 
   1) ห้วยลังกา ต้นก าเนิดเทือกเขาลังกา อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไหลผ่านอ าเภอ
บ้านแพง ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่บ้านนาเข ต าบลนาเข อ าเภอบ้านแพง ความยาวประมาณ 13  กิโลเมตร 
   2) ห้วยบังกอ ต้นก าเนิดต าบลกุรุคุ อ าเภอเมืองนครพนม ไหลผ่านต าบลโพธ์ตาก ต าบล
หนองญาติ ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมืองนครพนม ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่บ้านกุดข้าวปุ้น ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม 
   3) ห้วยบังฮวก ต้นก าเนิดอ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไหลผ่านต าบลค าเตย ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองนครพนม ต าบลนาถ่อน ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม ไหลลงสู่ แม่น้ าโขงที่บ้านดงขวาง อ าเภอธาตุพนม   
   4) ห้วยฮ่องฮอ ต้นก าเนิดต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม ไหลผ่านต าบลหนอง
ญาติ อ าเภอเมืองนครพนม ไหลบรรจบห้วยบังกอที่บ้านดงหมู อ าเภอเมืองนครพนม ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร 
   5) ห้วยน้ าบัง ต้นก าเนิดอ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไหลผ่านอ าเภอปลาปาก อ าเภอ
นาแก ไหลบรรจบล าน้ าก่ าท่ีบ้านปากบัง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
   6) ห้วยทวย ต้นก าเนิดอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอ าเภอโพนสวรรค์ อ าเภอ
ท่าอุเทน ไหลลงแม่น้ าโขงท่ีบ้านปากทวย อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร 
  ความต้องการใช้น้ าในด้านต่าง ๆ 
    - ด้านเกษตร  151.56   ล้าน ลบ.ม. 
    - อุตสาหกรรม     0.94   ล้าน ลบ.ม. 
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ข้อมูลสภาพแหล่งน้้าธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
  

ลุ่มน้ า 
พื้นที่ 
ลุ่มน้ า 

(ตร.กม.) 

ปริมาณฝน (มม.) ปริมาณน้ าท่า (ลา้น ลบ.ม.) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั้งปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั้งปี 

1. แม่น้ าโขงส่วนที ่7 หว้ยลังกา, ห้วยไร่, ห้วย
เบือก, หว้ยทราย 

2,350   2,580 2,150 140 2,290 

2. สงครามตอนล่าง 3,070   1,861 1,830 50 1,880 

3.ห้วยอูน 3,542   1,417 1,234 104 1,338 

4. ห้วยทวย   782   1,877 233 20 253 

5.แม่น้ าโขงส่วนที่ 8 ห้วยบังกอ, ห้วยบังฮวก 1,145   2,102 355 30 385 

6.น้ าก่ า 2,670   1,407 1,322 85 1,407 

7.แม่น้ าโขงส่วนที่ 9 ห้วยกะเบา 449   1,448 204 10 214 
รวม 14,008    7,328 443 7,767 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 2559 

(2) แหล่งน้ าชลประทาน จังหวัดนครพนมมีปริมาณน้ ามากสามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ าและโครงการ
ชลประทานที่ส าคัญ จ านวน 366 แห่ง ปริมาณความจุรวม 180.180 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ระบบชลประทาน 
280,557 ไร่ 

ข้อมูลด้านโครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ต ำบล อ ำเภอ
1 อ่ำงเก็บน  ำขนำดกลำง

1.1 อา่งเกบ็น  าหว้ยส้มโฮง บา้นผึ ง เมือง 3.120 10,000        11,000                                
1.2 อา่งเกบ็น  าหว้ยแคน หนองฮี ปลาปาก 11.014 5,000          5,500                                  
1.3 อา่งเกบ็น  ากา้นเหลือง กา้นเหลือง นาแก 7.408 7,840          9,570                                  
1.4 อา่งเกบ็น  าหว้ยศรีคุณ นาแก นาแก 2.312 2,000          7,260                                  
1.5 อา่งเกบ็น  าหว้ยเชยีงยืน เวนิพระบาท ทา่อเุทน 0.344 600            1,430                                  

21.078 25,440        34,760                                
2

2.1 ประตูระบายน  าธรณิศนฤมิต โนนสังข์ ธาตุพนม 35.673       อยู่ระหวา่งด าเนินการกอ่สร้างและพฒันาโดย
2.2 ประตูระบายน  าบา้นนาบวั นาบวั เรณูนคร 1.050        กอ่สร้างระบบชลประทานในพื นที่จังหวดั
2.3 ประตูระบายน  าหว้ยแคน โพธิท์อง ธาตุพนม 1.900        นครพนม ได้มีปริมาณความจุแล้ว 53.603
2.4 ประตูระบายน  าบา้นตับเต่า หนองเทาใหญ่ปลาปาก 0.730       ล้านลูกบาศกเ์มตร พื นที่ชลประทาน 57,753 ไร่
2.5 ประตูระบายน  าบา้นนาขาม วงัยาง วงัยาง 3.100         เมื่อแล้วเสร็จโครงการจะมีระบบชลประทาน
2.6 ประตูระบายน  าบา้นนาคู่ นาคู่ นาแก 8.750        ทั งโครงการประมาณ 165,000 ไร่
2.7 ปรับปรุงบงึสาธารณะหนองสังข์ หนองสังข์ นาแก 2.400

53.603
3

จ านวนโครงการ 42 โครงการ 33.162 26,199 33,641
4

จ านวนโครงการ  197   โครงการ 72.217  - 87,553
5

จ านวนโครงการ 107 โครงการ  - 171,165 230,135
6

จ านวนโครงการ 8 โครงการ 0.120  - 3,650

180.180 280,557 447,492รวมทั งหมด

ทีต่ั ง ควำมจลุ้ำน (ลบ.ม.)  พ.ท.ชป. (ไร)่   พื นทีร่บัประโยชน์ (ไร)่ล ำดับ  ที่ โครงกำร

โครงกำรพัฒนำลุ่มน  ำก่ ำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

โครงกำรพัฒนำแหล่งน  ำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก

สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ

โครงกำรพัฒนำแหล่งน  ำหมู่บำ้นปอ้งกันตนเองชำยแดน ไทย-ลำว
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(3) ปริมาณฝนและปริมาณน้ าท่า 
  ในปี 2559 จังหวัดนครพนมมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,332.07 มม. พ้ืนที่ที่มีฝนตกมากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ อ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอเมือง โดยมีปริมาณฝน 2,120.20 2,076.80 และ 1,939.50 
มม. ตามล าดับ ในส่วนของพ้ืนที่ลุ่มน้ า จังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวมประมาณ 14,000 ตารางกิโลเมตร ปริมาณ
น้ าท่าเฉลี่ยต่อปี 7,767 ล้านลูกบาศก์เมตร ฤดูฝน 7,328 ล้านลูกบาศก์เมตร (94%) และฤดูแล้ง 443 ล้านลูกบาศก์
เมตร (6%) 

ปริมาณฝนรวมจังหวัดนครพนม ปี 2545-2558 

 
 

(4) ทรัพยากรน้ าบาดาล 
สภาพอุทกธรณีวิทยาน้ าบาดาลในจังหวัดนครพนม โดยทั่วไปเป็นชั้นน้ าในหินทราย หินทรายแป้ง 

และหินโคลนของกลุ่มหินโคราช ดังนั้นสภาพน้ าโดยทั่วไปจึงมักมีสนิมเหล็กสีแดง และมีปริมาณคลอไรด์ค่อนข้างสูง
หากอยู่ในบริเวณหมวดหินมหาสารคาม ประชาชนในพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากน้ าบาดาลในการอุปโภคบริโภคมากที่สุด 
รองลงมาคือใช้ภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจและการบริการ ตามล าดับ จ านวนบ่อบาดาลทั้งสิ้น 1,254 บ่อ 

จ านวนบ่อน้ าบาดาลในจังหวัดนครพนม 

อ าเภอ จ านวนบ่อบาดาล (บ่อ) 
ท่าอุเทน 111 
ธาตุพนม 117 
นาแก 136 
นาทม 46 
นาหว้า 44 
บ้านแพง 97 
ปลาปาก 171 

2,355.00

1,413.38

2,441.74

1,633.34

1,899.27

2,633.34

1,372.59

2,050.17

1,606.96
1,486.06 1,514.26

1,487.49

1,939.50

660.30

2,076.80

922.80

1,653.00

2,120.20

890.60

1,562.60

701.70

1,461.00

1,244.10

752.20

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

เฉล่ีย พ.ศ.2545-2558 (1,824.468) มม. ปัจจบุนั พ.ศ.2559 (1332.067) มม.
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อ าเภอ จ านวนบ่อบาดาล (บ่อ) 
โพนสวรรค์ 137 
เมืองนครพนม 149 
เรณูนคร 78 
วังยาง 46 
ศรีสงคราม 122 

รวม 1,254 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

 
ระดับความรุนแรงของปัญหาทรัพยากรน้ าบาดาล 

ประเด็นปัญหาทรัพยากรน้ าบาดาล และระดับผลกระทบ 

ประเด็นปัญหาทรัพยากร
น้ าบาดาล 

พ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน  

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความ
รุนแรงของ

ปัญหา 
(1-12) 

1.คุณภาพน้ าบาดาลจาก
การขุดเจาะเค็ม 

กระจายทั้ง
จังหวัด 

2 2 2 6 

2.ปัญหาแหล่งน้ าบาดาล
ระดับตื้นปนเปื้อนน้ าเสีย
จากชุมชนและสารเคมี
จากการเกษตรกรรม 

พื้นที่ท า
การเกษตร 

2 2 2 6 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสุด 
    

ปัญหาทรัพยากรน้ า 

1) ปัญหาภัยแล้ง 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครพนมประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งหมายรวมทั้งปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 

และขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  ในจังหวัดนครพนมปัญหาภัยแล้งที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศ เช่น ฝนทิ้งช่วงนาน ปริมาณฝนน้อย ประกอบกับขาดแหล่งกักเก็บน้ า การขยายตัวของชุมชนและ
ผู้ประกอบการ ท าให้ระบบกักเก็บและกระจายน้ าที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอไม่ทั่วถึง และระบบชลประทาน ระบบประปา
หลายแห่งมีอายุการใช้งานมานานหลายปีมีสภาพทรุดโทรมท าให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีปัญหาน้ าเค็ม 
น้ ากร่อย ปัญหาด้านภัยแล้งในพื้นที่แยกออกเป็นประเด็นหลักได้ 14 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดแคลนน้ าดื่มในฤดูแล้ง 
(2) ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคในฤดูแล้ง 
(3) ไม่มีระบบประปาชุมชน / ประปาส่งน้ าไม่ทั่วถึง / ระบบประปาช ารุด 
(4) น้ าประปาไม่พอใช้ในฤดูแล้ง 
(5) ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการผลิตประปาผิวดิน 
(6) ระบบประปาผิวดินมีคุณภาพน้ าไม่ดี 
(7) ระบบประปาบาดาลมีน้ ากร่อย / เค็ม / มีสนิมเหล็ก / มีหินปูน 
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(8) น้ าบาดาลเป็นน้ ากร่อย / เค็ม / มีสนิมเหล็ก / มีหินปูน 
(9) ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
(10) ขาดแคลนแหล่งน้ าสาธารณะ 
(11) มีวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 
(12) ล าห้วยตื้นเขิน 
(13) แหล่งน้ าสาธารณะตื้นเขิน 
(14) อาคารชลประทาน (ฝาย/คลองส่งน้ า/สถานีสูบน้ า)  ช ารุด หรือส่งน้ าได้ไม่ทั่วถึง 

 

ตารางจ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แต่ละอ าเภอของจังหวัดนครพนม 

ล าดับ อ าเภอ 

จ านวนหมู่บ้าน และ อปท. ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในแต่ละประเด็นปัญหา 

ขาด
น้ า
เพื่อ
การ 
เกษต

ร 

ล า
ห้วย 
ตื้น
เขิน 

แหล่
งน้ า 
ตื้น
เขิน 

ขาด
น้ า
ดื่ม
ใน
ฤดู
แล้ง 

ขาด
น้ า
อุป 
โภค
ใน
ฤดู
แล้ง 

น้ า 
ประ 
ปาไม่
พอใ
ช้ฤดู
แล้ง 

น้ า 
ประปา 
ผิวดิน 

คุณภาพ
ไม่ดี 

ฝาย /
คลอง /
สถานี
สูบ น้ า 
ช ารุด /

ไม่
ทั่วถึง 

วัชพืช
ใน

แหล่ง
น้ า

สาธาร
ณะ 

ไม่มี 
แหล่งน้ า

สาธารณะ 

ประปา
บาดาล 
กรอ่ย 
เค็ม มี
สนิม 

น้ า 
บาดาล
เค็ม /มี
สนิม /

มี
หินปูน 

ไม่มี
ประปา 
/ส่งน้ า

ไม่
ทั่วถึง /
ช ารุด 

ไม่มี 
แหล่ง
น้ าเพื่อ
ประปา
ผิวดิน 

1 
เมือง
นครพนม 

116 49 47 64 35 10 0 0 1 1 0 0 0 0 

2 เรณูนคร 57 30 34 10 9 16 7 2 0 0 1 0 0 0 
3 โพนสวรรค ์ 78 47 20 65 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
4 ท่าอุเทน 71 44 36 3 31 21 9 4 2 6 2 0 0 0 
5 ธาตุพนม 82 10 20 12 24 22 7 8 7 0 2 0 2 0 
6 นาแก 90 20 17 9 34 41 10 3 3 2 3 2 2 0 
7 นาทม 32 25 27 4 11 8 2 3 3 4 0 1 0 0 
8 นาหว้า 49 35 35 4 8 7 9 5 4 2 5 3 1 0 
9 บ้านแพง 54 36 30 6 18 6 2 5 3 3 0 0 0 0 
10 ปลาปาก 45 28 23 8 17 16 3 2 2 3 0 1 0 0 
11 วังยาง 27 4 6 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 ศรีสงคราม 59 35 45 8 12 14 1 6 1 2 5 0 0 0 

รวม 760 
36
3 

34
0 

22
3 

20
8 

16
4 

50 39 26 23 18 7 5 0 

             ที่มา :สถาบันแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

 
2) ปัญหาอุทกภัย 
ปัญหาน้ าท่วมปกติทั่วไปจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่จ ากัดบริเวณริมล าน้ าที่ราบลุ่มเป็นแอ่งรับน้ า หรือพ้ืนที่ทาม และ

กุดแก่งต่างๆ ที่เกิดน้ าท่วมในฤดูน้ าหลากเป็นประจ าทุกปีมาแต่เดิมนอกจากนี้จากการส ารวจพบว่า สภาพปัญหาน้ า
ท่วมในปัจจุบันแตกต่างจากแต่ก่อน กล่าวคือ มีการขยายตัวของปัญหาน้ าท่วมกระจายไปอีกหลายจุดเนื่องจากการ
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และสิ่งก่อสร้างปิดกั้นทางน้ าในจุดต่างๆโดยมีท่อระบายหรือร่องระบายน้ าไม่เพียงพอปัญหา
การบุกรุกล าน้ า ปัญหาวัชพืชและการตื้นเขินของแหล่งน้ า ท าให้เส้นทางน้ าเดิมถูกปิดกั้น ระดับน้ าท่วมถูกยกเพ่ิม
สูงขึ้น ท าให้น้ าท่วมขังนานและกระแสน้ าไหลแรงกว่าเดิม น้ าไหลเอ่อเข้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ เกษตรและสถาน
ประกอบการ ท าให้น้ าท่วมในหลายจุดกลายเป็นน้ าเน่าเสีย ซ้ าซ้อนกับปัญหาน้ าเน่าท่วมขังเดิม 
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นอกจากนี้ ชุมชนหลายแห่งจะมีทั้งปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งในชุมชนเดียวกัน คือมีทั้งบริเวณท่ีโนนน้ าท่วมไม่
ถึงมีปัญหาขาดน้ า และที่ลุ่มน้ าท่วมพอน้ าลดก็จะลดลงเร็วและลดไปห่างจากหมู่บ้านและที่ท ากิน ประกอบกับขาด
แหล่งกักเก็บน้ า ไม่มีระบบทดน้ า ท าให้เกษตรกรขาดน้ าเพ่ือท าการเกษตรหลังน้ าลด บางชุมชนมีปัญหาน้ าเสียจาก
ชุมชนและสถานประกอบการ  ปัญหาด้านอุทกภัยในพ้ืนที่แยกออกเป็นประเด็นหลักได้ 2 ประเด็น คือ  1.  น้ าท่วม
พ้ืนที่ชุมชน หรือถนน   2. น้ าท่วมพื้นที่การเกษตร  

ตารางจ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่แต่ละอ าเภอของจังหวัดนครพนม 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

น้ าท่วมพื้นที่การเกษตร น้ าท่วมพื้นที่ชุมชน /ถนน 
1 เมือง 53 16 
2 เรณูนคร 10 4 
3 โพนสวรรค์ 48 8 
4 ท่าอุเทน 24 13 
5 ธาตุพนม 22 12 
6 นาแก 29 7 
7 นาทม 10 5 
8 นาหว้า 24 12 
9 บ้านแพง 10 13 
10 ปลาปาก 8 2 
11 วังยาง 4 4 
12 ศรีสงคราม 22 7 

รวม 264 103 
             ที่มา :สถาบันแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
ตารางสรุปผลการส ารวจสภาพปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง ของหมู่บ้านและต าบลในจังหวัดนครพนม 

สภาพปัญหา จ านวนหมู่บ้าน % จ านวนต าบล % 

ภัยแล้ง 1,057 91.04 98 94.23 

น้ าท่วม 352 30.32 88 84.62 

คุณภาพน้ า 100 8.61 45 43.27 

อ่ืนๆ 19 1.64 16 15.38 

ที่มา :สถาบันแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
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ระดับความรุนแรงของปัญหาทรัพยากรน้ า 
ประเด็นปัญหาทรัพยากรน้ าและระดับผลกระทบ 

ประเด็นปัญหาทรัพยากร
น้ า 

พ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน  

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความ
รุนแรงของ

ปัญหา 

(1-12) 

ภัยแล้ง กระจายในพ้ืนท่ี
จังหวัด 

3 3 2 8 

น้ าท่วม พื้นที่ลุ่มน้ า 3 3 2 8 

แหล่งน้ าตื้นเขิน กระจายในพ้ืนท่ี
จังหวัด 

3 3 2 8 

ที่กักเก็บน้ าไม่เพยีงพอ กระจายในพ้ืนท่ี
จังหวัด 

3 3 2 8 

ระบบชลประทานไม่ทั่วถึง กระจายในพ้ืนท่ี
จังหวัด 

3 3 2 8 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสุด 

 
2) ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน จังหวัดนครพนม ได้จ าแนกดินออกเป็น 25 กลุ่มชุดดิน 

มีเนื้อที่ประมาณ 3,094,328 ไร่ หรือร้อยละ 89.79 ของเนื้อที่ทั้งหมด และเป็นหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 7 หน่วย ได้แก่ 
ที่ดินหินพื้นโผล่ ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ าฯ มีเนื้อท่ีประมาณ 351,090 ไร่ หรือร้อยละ 10.21 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

(1) ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ผลการจ าแนกศักยภาพของดินที่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม 

พบว่าดินของจังหวัดนครพนมเป็นดินที่เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกพืชไร่และไม้ผล โดยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับดินที่มี
กรวดและหินพ้ืนโผล่ปะปนมากที่สุด จ านวน 1,013,645 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.42 รองลงมา คือ ดินที่เหม าะสมดี
ส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น แต่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับดิน จ านวน 626,178 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 18.17 

ความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม 

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินเหมาะส าหรับปลูกข้าว 228,392 6.63 
ดินที่เหมาะสมดีส าหรับปลูกข้าวแต่มีข้อจ ากัดเกีย่วกับดิน 502,250 14.58 
ดินที่เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว 463,270 13.45 
ดินที่เหมาะสมดีส าหรับปลูกพืชไรไ่ม้ผลและไม้ยืนต้น 112,396 3.26 
ดินที่เหมาะสมดีส าหรับปลูกพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นแต่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับดิน 626,178 18.17 
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ดินที่เหมาะสมดีส าหรับปลูกพืชไรบ่างชนิดเหมาะสมปานกลางส าหรบัไม้ผลและไม้
ยืนต้นโดยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับดินและเนื้อดิน 

34,761 1.01 

ดินที่เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกพืชไร่และไม้ผลโดยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับดินที่มี
กรวดและหินพื้นท่ีโผล่ปะปน 

1,013,645 29.42 

ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับการท าเกษตรกรรมเนื่องจากมีความลาดชันมากกว่า35 
เปอร์เซ็นต ์

113,499 3.29 

สนามบิน (AP)  6,293 0.18 
ที่สาธารณประโยชน์ (CEM)  205 0.01 
ที่ดินดัดแปลง (ML)  4,147 0.13 
สระน้ า (P)  1,287 0.04 
ที่ดินหินพ้ืนโผล่ (RC)  11,584 0.34 
ที่อยู่อาศัย (U)  119,548 3.47 
พื้นที่น้ า (W)  208,026 6.04 
รวมท้ังหมด 3,445,418 100.00 

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม 
(2)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ผลการศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดนครพนมมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ือการเกษตรมากท่ีสุด คิดเป็น 2,115,538 ไร่ รองลงมาคือพื้นที่ป่า คิดเป็น 794,516 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ป่า
สมบูรณ์ 701,631 ไร่ และ พ้ืนที่ป่าไม่สมบูรณ์ 92,885 ไร่ 

สภาพการใช้ท่ีดินของจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2553 

ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง 147,234 4.26 
1. พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งก่อสร้าง 147,234 4.26 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,115,538 61.40 
1.นาข้าว 1,690,146 49.06 
2.พืชไร่ 49,887 1.45 
3.ไม้ยืนต้น 357,481 10.38 
4.ไม้ผล 14,088 0.40 
5.พืชสวน 1,185 0.03 
6.ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลีย้งสัตว ์ 1,427 0.04 
7.สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 1,324 0.04 
พ้ืนที่ป่าไม้ 794,516 23.06 
1.ป่าสมบูรณ ์ 701,631 20.36 
2.ป่าเสื่อมโทรม 92,885 2.70 
พ้ืนที่แหล่งน้ า 174,355 5.07 
1.พื้นที่แหล่งน้ า 174,355 5.07 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 213,774 6.21 
1.พื้นที่อ่ืนๆ 204,238 5.93 
2.พื้นที่ลุ่ม 9,536 0.28 

รวมท้ังหมด 3,445,417 100.00 
ที่มา :  ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินท่ี 1 ส านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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เนื้อที่ทรัพยากรดินจังหวัดนครพนม (จ าแนกตามลักษณะประจ ากลุ่มชุดดิน) 
ทรัพยากรดิน เนื้อที่ (ไร่) 

ทรัพยากรดินที่มีปญัหาต่อการเกษตร 
         ดินเค็ม 
                 ดินเค็มที่พบตามช้ันดานเกลือ 
         ดินทราย 
                 ดินทรายในพ้ืนท่ีลุ่ม 
                 ดินทรายในพ้ืนท่ีดอนท่ีไม่มีช้ันดานอินทรยี์ 
         ดินตื้น 
                 ดินตื้นในพ้ืนท่ีลุ่มถึงลูกรังหรือก้อนกรวด 
                 ดินตื้นในพ้ืนท่ีดอนถึงขั้นลูกรังก้อนกรวดหรือเศษหิน 
         พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 

 
 

1,793 
 

84,243 
9,140 

 
472,411 
820,910 
46,553 

ทรัพยากรดินอื่นๆ 
                 ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในที่ลุ่ม 
                 ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในที่ดอน 
                 ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างพบในท่ีลุ่ม 
                 ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างพบในท่ีดอน 

 
1,003,659 
596,893 
158,605 
55,298 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 195,912 
รวม 3,445,417 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ระดับความรุนแรงของปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเด็นปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและระดับผลกระทบ 

ประเด็นปัญหาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

พ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับ
ผลกระทบต่อ
ประชาชน 

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความรุนแรง
ของปัญหา 

(1-12) 

การกัดเซาะพังทลาย
ของริมฝั่งแม่น้ าโขง 

พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ า
โขง 

3 3 3 9 

ดินทรายจดัและดินร่วน
หยาบ 

กระจายทั่วท้ัง
พื้นที่จังหวัด 

2 2 2 6 

ความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาตติ่ า 

กระจายทั่วท้ัง
พื้นที่จังหวัด 

2 1 2 5 

ดินเค็ม กระจายทั่วท้ัง
พื้นที่จังหวัด 

1 2 2 5 

ดินตื้น กระจายทั่วท้ัง
พื้นที่จังหวัด 

2 1 1 4 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสุด 
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3) ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดนครพนมปัจจุบันมีพ้ืนที่ประมาณ 3,521,776.91 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้
จากข้อมูลในปี 2557 พบว่า มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งสิ้น 613,535.13 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 17.42 ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ความสูงของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 140 เมตร โดยเขตพ้ืนที่
ทางตอนเหนือจะมีลักษณะเป็นเนินสูง และที่ดอนประเภทของป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง มีป่าเบญจพรรณบางส่วน
และป่าดงดิบแล้ง ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เต็งไม้รัง ไม้มะค่าโมง ไม้พะยูง 
ไม้กันเกรา เป็นต้น พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูผายลและอุทยานแห่งชาติภูลังกา พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ จ านวน 12 ป่า พ้ืนที่ 565,360.50 ไร่ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติมอบให้ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) น าไปปฏิรูปที่ดิน จ านวน 294,315.41 ไร่ คงเหลือพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน  271,045.09 ไร่ และมี
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายทับซ้อนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ  จ านวน 2 แห่ง คือ อุทยาน
แห่งชาติภูผายล จ านวน 79,437.50 ไร่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ านวน 24,375 ไร่ สวนรุกขชาติวังปอพาน จ านวน 
174 ไร่ และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในพระราชด าริ จ านวน 17,253.29 ไร่  

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดนครพนม 

 
ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 

บริเวณ 
(อ าเภอ) 

พ้ืนที่ตาม
กฎกระทรวง 

(ไร่) 

พ้ืนที่มอบให้  
ส.ป.ก.   
(ไร่) 

พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติคงเหลือ

(ไร่) 
ป่าสักพุ่มแก นาแก 162 - - 
ป่าสักหนองห้าง นาแก 100 - - 
ป่าภูลังกา บ้านแพง 44,031 17,253.29 26,777.71 
ป่าดงเซกาแปลงที่ ๑ เมืองและโพนสวรรค์ 67,917 61,104.62 6,812.38 
ป่าห้วยศรีคณู นาแก 16,875 3,550 13,325 
ป่าหนองบัวโค้ง นาแก 13,043 13,043 - 
ป่าดงเชียงยืน ท่าอุเทน 11,950 11,918 32 
ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก เมืองและปลาปาก 63,750 - 63,750 
ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม ศรีสงคราม ,ท่าอุเทน,โพนสวรรค์ 131,850 125,989 5,861 
ป่าดงเมา บ้านแพง,นาทม 65,000 49,157.25 15,842.75 
ป่าดงหม ู ธาตุพนม 24,117 12,300.25 11,816.75 
ป่าดงเซกาแปลงที่  ๒ โพนสวรรค์, ท่าอุเทน, เมือง 126,565 - 126,565 

รวม 565,360.50 294,315.41 271,045.09 
ที่มา : ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ สาขานครพนม 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ประเภทอ่ืน ๆ  

ประเภทป่าอนุรักษ ์ จ านวน (ไร่ ) 
1. อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง 

- อุทยานแห่งชาติภูผายล 
- อุทยานแห่งชาติภูลังกา 

 
79,437.50 

24,375 
2. สวนรุกชาติ 1 แห่ง 

- สวนรุกขชาติวังปอพาน 
 

174 
3. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในพระราชด าริ 63,750 

รวม 167,736.50 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 
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จากข้อมูลในปี 2557 พบว่ามีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งสิ้น  613,585.71 ไร่ หรือประมาณ 17.42 ของพ้ืนที่จังหวัด  
ประเภทของป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง  มีป่าเบญจพรรณบางส่วนและป่าดงดิบแล้ง  ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย 
ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รัง  ไม้มะค่าโมง  ไม้พะยูง ไม้กันเกรา เป็นต้น พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตป่า
อนุรักษ์ได้แก่  อุทยานแห่งชาติภูผายลและอุทยานแห่งชาติภูลังกา  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 12 ป่า พ้ืนที่ 
565,361 ไร่  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติมอบให้ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) น าไปปฏิรูปที่ดิน จ านวน  
272,522  ไร่ คงเหลือพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 275,513 ไร่ นอกจากนี้ยังเหลือพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย  
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง มีพ้ืนที่ป่าทับซ้อนที่อยู่ในจังหวัดนครพนม คือ อุทยานแห่งชาติภูผายล จ านวน  
79,000 ไร่ และอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ านวน 24,000 ไร่    

สถานการณ์การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าในท้องท่ีจังหวัดนครพนม  โดยมีข้อมูล ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ปี 
พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน การปราบปรามจับกุมการกระท าผิดเกี่ยวกับป่าไม้ จ านวน209คดี ผู้ต้องหา 57 คน ไม้ของกลาง 
6,037ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 200.754 ลบ.ม. โดยถูกจัดอันดับเป็นพ้ืนที่วิกฤตด้านการบุกรุกท าลายทรัพยากร
ป่าไม้ 1 ใน 33 ของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง เนื่องจากปัจจุบันก าลังประสบปัญหาขบวนการค้า
ไม้พะยูงข้ามชาติเข้าไปลักลอบตัดจ านวนมาก 

สถานการณ์ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท าการเกษตรและที่อยู่อาศัย เมื่อประชากรเพ่ิมสูงขึ้น ความ
ต้องการใช้ที่ดินเพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินก็อยู่สูงขึ้น เป็นผลผลักดันให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ แผ้ว
ถางป่า โดยปัญหาการบุกรุก แผ้วถางพ้ืนที่ เกิดจากชาวบ้านเข้ายึดถือครอบครอง และนายทุนจ้างวานให้ราษฎรเข้าไป
ท าลายป่าเพ่ือจับจองที่ดินไว้ขาย เมื่อหลังจากแผ้วถางเสร็จแล้วท าการปลูกพืชเกษตรได้แก่ ยางพาราเป็นส่วนมาก 
รองลงคือมันส าปะหลัง  ก่อให้เกิดภัยพิบัติ  เช่น ฝนแล้ง น้ าท่วม ดินถล่ม หมอกควันพิษ เป็นประจ าทุกปี ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชาติในระยะยาว 

ระดับความรุนแรงของปัญหาทรัพยากรป่าไม้ 
ประเด็นปัญหาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และระดับผลกระทบ 

ประเด็นปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้ 

พ้ืนที่ที่เกิดปัญหา ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(๑-๔) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๑-๔) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(๑-๔) 

สรุปความรุนแรง
ของปัญหา 
(๑-๑๒) 

ปัญหาการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า 

กระจายในพ้ืนท่ี
ทั้งจังหวัด 

๒ ๓ ๓ ๘ 

ปัญหาการบุกรุกพื้นท่ี
ป่าเพื่อท าการเกษตร
และที่อยู่อาศัย 

กระจายในพ้ืนท่ี
ทั้งจังหวัด 

๒ ๓ ๓ ๘ 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
 
 

    
4) ทรัพยากรสัตว์ป่า จังหวัดนครพนมพบสัตว์ป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เช่น เก้ง 

หมูป่า เสือไฟ กระต่ายป่า บ่าง ค่าง อีเห็น กระท่าง เม่น หมาจิ้งจอก กระรอก กระแต ไก่ป่า และนกนานาชนิด  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจ าปีงบประมาณ 2558 พบว่า จังหวัด

นครพนมมีคดีเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าจ านวน 1 คดี สัตว์ป่า จ านวน 82 ตัว 
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ปา่ และพันธ์ุพืช 

ระดับ ๑ น้อยที่สุด ระดับ ๒ น้อย ระดับ ๓ มาก ระดับ ๔ มากที่สุด 
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ปัญหาและอุปสรรคกรณีการลักลอบค้าสัตว์ป่า 
1. กรณี  จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 

1.1 การบังคับใช้กฎหมายอาจกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความ
มั่นคงของชาติ ซึ่งจะด าเนินการได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 

1.2 ช่องทางจุดผ่อนปรนการค้า ไม่ได้เป็นช่องทางตามกฎหมาย จึงไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
ปฏิบัติงานประจ า อาจท าให้มีการกระท าผิดกฎหมายต่าง ๆ ได ้

1.3 จุดผ่อนปรนตลอดแนวล าน้ าโขงมีหลายจุด ระยะทางแต่ละจุดห่างไกล บางจุดเปิดวัน
เดียวกัน ท าให้ยากต่อการควบคุมและตรวจตรา 

2. กรณี  การลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามแดน 
2.1 ล าน้ าโขง ในส่วนของจังหวัดนครพนม  รวมระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร และ

เส้นทางหลวงที่สะดวก ประกอบกับมีจุดท่าข้ามที่สามารถใช้ในการลักลอบขนถ่ายส่ง
สิ่งของผิดกฎหมายได้ตลอดตามแนวล าน้ าโขง 

2.2 มีมูลค่าสูง  จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้กระท าผิดกล้าเสี่ยงที่จะท า โดยไม่เกรงกลัวบทลงโทษ 
2.3 การลักลอบค้าสัตว์ป่า มีการท าเป็นกระบวนการอย่างมีระบบ 
2.4 ประเทศเพ่ือนบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ที่จะช่วยในการสกัดก้ันอย่างจิงจัง 

     แนวทางการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามแนวชายแดน 
1. เพ่ิมจุดสกัดตามเส้นทาง และเพ่ิมอ านาจในการตั้งด่านตรวจสกัด 
2. มีการให้รางวัลสินบนน าจับแก่ราษฎรที่แจ้งข่าวการลักลอบค้าสัตว์ป่า  โดยให้เป็นค่า

สายข่าว 
3. ให้ความส าคัญแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันท างานเป็นเครือข่ายอย่างจิงจัง

เพ่ือช่วยสกัดก้ันขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า และพืชป่า 
4. เห็นควรจัดตั้งหน่วยงานและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพ่ือรองรับ และอนุบาลดูแลสัตว์ป่าของ

กลางที่มีชีวิต 
5. ควรมีอุปกรณ์ตู้แช่แข็ง เพ่ือเก็บดูแลรักษาซากสัตว์ป่าของกลางระหว่างคดี 
6. ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินราคาสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าของกลาง เพ่ือประกอบส านวน

คดีและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

ระดับความรุนแรงของปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า 
ประเด็นปัญหาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และระดับผลกระทบ 

ประเด็นปัญหา
ทรัพยากรสัตว์ป่า 

พ้ืนที่ที่เกิดปัญหา ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(๑-๔) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๑-๔) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(๑-๔) 

สรุปความรุนแรง
ของปัญหา 
(๑-๑๒) 

ปัญหาการลักลอบคา้
สัตว์ป่า 

กระจายในพ้ืนท่ี
ทั้งจังหวัด 

๑ ๒ ๑ ๔ 

7.  
 

ระดับ ๑ น้อยที่สุด ระดับ ๒ น้อย ระดับ ๓ มาก ระดับ ๔ มากที่สุด 
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5) ทรัพยากรธรณี จังหวัดนครพนมอยู่ทางตอนบนของแอ่งโคราช ประกอบด้วยเทือกเขาที่
ต่อแนวมาจากเทือกเขาภูพาน (Phupan Range) ซึ่งมีแนวต่อเนื่องมาจากเขตจังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศ
ทั่วไปเป็นที่ราบลอนลาดเป็นส่วนใหญ่ความสูงของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยประมาณ 170 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง  

ธรณีวิทยาทั่วไปของจังหวัดนครพนม ประกอบด้วยชั้นหินหรือหินตะกอนของชุดหิน
โคราช เป็นหินตะกอนที่เกิดในสภาพแวดล้อมพ้ืนทวีป หน่วยหินที่พบ ได้แก่ หมวดหินพระวิหาร (PhraWihan 
Formation, JKpw) หน่วยหินเสาขรัว (Sao Khua Formation, Ksk) หมวดหินภูพาน (PhuPhan Formation, Kpp) 
หมวดหินโคกกรวด (KhokKrut Formation, Kkk) หมวดหินมหาสารคาม (MahaSarakham Formation, KTms) 
หมวดหินภูทอก (PhuThok Formation, KTpt) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary Sediments, Q) ตะกอน
ตะพัก (Qt) ตะกอนน้ าพา (Qa) ตะกอนเศษหินผุอยู่กับที่ (Qr) และตะกอนเชิงเขา 

โครงสร้างธรณีวิทยาปรากฏอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม เป็นผลจากการบีบอัด การขยาย
การแยกและเลื่อนออกจากกันของเปลือกโลก เนื่องด้วยเหตุการณ์แปรสัณฐานหลายช่วงเวลาท าให้โครงสร้างธรณีวิทยาในพ้ืนที่
จังหวัดนครพนม มีทิศทางอยู่ ในแนวประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ -ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ โครงสร้างธรณีวิทยาที่ส าคัญประกอบด้วยการวางตัวชั้นหิน ชั้นหินคดโค้ง รอย
แยกรอยเลื่อน 

 

ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย 

ประเภท ลักษณะที่พบ 

ทรัพยากรแร่ 

- กลุ่มแร่เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ (จ าแนกตามการใช้
ประโยชน์) จ าพวกทรายก่อสร้าง ซึ่งเป็นทรายแม่น้ า ได้แก่ แม่น้ าโขง ล าน้ าสงคราม ล าน้ าก่ า ล าน้ า
อูน จังหวัดนครพนมมีสถานประกอบการดูดทรายทั้งสิ้น จ านวน 32 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  
4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง 7 แห่ง อ าเภอบ้างแพง 2 แห่ง อ าเภอท่าอุเทน16 แห่ง และอ าเภอธาตุ
พนม 7 แห่ง  
- กลุ่มแร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จ าพวกเกลือหิน เกลือสินเธาว์พบอยู่ในชั้นดิน 
โดยเฉพาะตามประวัติศาสตร์มีการผลิตเป็นจ านวนมากในเขตลุ่มน้ าสงคราม เขตอ าเภอศรีสงคราม 
มีซากเตาเกลืออยู่เป็นจ านวนมาก 

ซากดึกด าบรรพ ์

แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน จ.นครพนม ส าหรับแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทนนี้นับว่า 
มีความส าคัญทางด้านโบราณชีววิทยาและธรณีวิทยา เป็นแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ
ไทยมีความกว้างกว่า 3 นิ้ว ประกอบด้วยแนวทางเดิน 32 แนว และรอยเท้ามากกว่า 199 รอย  
มีลักษณะชัดเจนเป็น 3 นิ้ว คล้ายรอยตีนไก ่ปลายนิ้วมีเล็บแหลมคมเป็นลักษณะของไดโนเสาร์พวกกินพืชขนาด
กลาง จากลักษณะทางเดินน่าจะอยู่กันเป็นฝูงพวกนี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์นกกระจอกเทศ จากรอยตีน  
ยังพบรอยตีนไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ คือ ซอโรพอดและอิกัวโนดอนอยู่ด้วย และยังพบรอยตีนจระเข้
ขนาดเล็กอีกหลายแนว 

พื้นที่เสี่ยงภัยดนิ
ถล่ม 

พื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ าโขงของจังหวัดนครพนม พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งความยาวตลอด
แนวล าน้ าโขงของจังหวัดนครพนม 

แผ่นดินไหว 
จังหวัดนครพนม พบว่ามีกลุ่มรอยเลื่อนท่าแขกพาดผ่าน จัดอยู่ในเขตเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับ 1 
(มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง) 

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2555  
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ระดับความรุนแรงของปัญหาทรัพยากรธรณีและแร่ 
ประเด็นปัญหาทรัพยากรธรณีและแร่ และระดับผลกระทบ 

ประเด็นปัญหาทรัพยากร
ธรณีและแร่ 

พ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความ
รุนแรงของ

ปัญหา 
(1-12) 

การสญูเสยีพื้นท่ีชายฝั่งแม่น้ า
โขงจากการดดูทราย     

ชายฝั่ง 
แม่น้ าโขง 

3 4 3 10 

การท าลายซากดึกด าบรรพ ์ ต าบลพระนอม 
อ าเภอท่าอุเทน 

1 3 2 6 

การลักลอบระเบิดหินโดย
ไม่ได้รับอนญุาต 

กระจายทั้ง
จังหวัด 

2 2 2 6 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสุด 

 
   6) ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ า 
   จังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าลุ่มน้ าสงครามตอนล่างในท้องที่อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอนา
ทม  อ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอโพนสวรรค์ ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 200 ,000 ไร่ ที่มีลักษณะทาง
นิเวศวิทยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางธรรมชาติ คือ มีป่าชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่ตามที่ราบน้ าท่วมถึงริมแม่น้ าและห้วยสาขาที่
ทนต่อน้ าท่วม 3-4 เดือน ชาวบ้านเรียกป่าชนิดนี้ว่า “ป่าบุ่งป่าทาม” หรือ “ป่าทาม” ซึ่งป่าบุ่งป่าทามในอ าเภอศรี
สงคราม มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีความส าคัญในระดับประเทศ การส ารวจศึกษาชนิดพรรณพืชในป่าบุ่ง
ป่าทาม พบว่า มีจ านวนพืชพรรณ 208 ชนิดพันธุ์ สัตว์น้ าที่ส ารวจพบในพ้ืนที่มี 154 ชนิด ดังนั้น ป่าบุ่งป่าทามจึงเป็น
พ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังมีการส ารวจควา ม
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการส ารวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ปี 2551 
กลุ่มป่าภูพานในพ้ืนที่ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม พบทั้งสิ้น 124 ชนิด แยกเป็นกลุ่มสะเทินน้ า
สะเทินบก 12 ชนิด กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 30 ชนิด กลุ่มนก 68 ชนิด และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 14 ชนิด และปลา 
30 ชนิด  

2. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่ม
น้ าลุ่มแม่น้ าโขง ได้ท าการวิจัยพันธุ์ปลาในลุ่มน้ าสงครามตอนล่าง ในพ้ืนที่บ้านท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อสงคราม บ้ านปาก
ยามต าบลสามผง บ้านอ้วน ต าบลหาดแพง บ้านยางงอย ต าบลศรีสงคราม ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2546  - มีนาคม 
2548 พบพรรณพืชในป่าทาม จ านวน 208 ชนิด ส่วนพันธุ์สัตว์น้ าในลุ่มน้ าสงครามตอนล่าง มีจ านวน 145 ชนิด พันธุ์
ปลา 120 ชนิด เต่า 6 ชนิด กุ้ง 4 ชนิด หอย 10 ชนิด ปู 4 ชนิด และแมง อีก 6 ชนิด 
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ระดับความรุนแรงของปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ า 
ประเด็นปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนที่ชุ่มน้ า และระดับผลกระทบ 

ประเด็นปัญหาความ
หลากหลายทางชีวภาพ

และพื้นที่ชุม่น้ า 

พ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความ
รุนแรงของ

ปัญหา 
(1-12) 

การบุกรุกพื้นท่ีชุ่มน้ า บริเวณพื้นท่ีลุ่ม
น้ าสงคราม 

2 3 2 7 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสุด 

 
 

2.11.2 ด้านสิ่งแวดล้อม 
1) คุณภาพน้ า 

 จังหวัดนครพนมได้ด าเนินงานโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าสายหลักในจังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ า
สงคราม แม่น้ าอูน และแม่น้ ายาม ซึ่งท าการตรวจวัดเป็นประจ าทุกปี ปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2558 ครั้งที่ 1  (พ.ย. 
2557) ครั้งที่ 2 (ก.พ. 2558) ครั้งที่ 3 (พ.ค. 2558) และ ครั้งที่ 4 (ก.ค. 2558) ตามล าดับ พบว่าคุณภาพน้ าผิวดินทั้ง 
3 สาย อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

 
แหล่งน้ า/สถานีที่

ตรวจวัด/ 
(แม่น้ าสายหลัก/
สาขา/คลอง)* 

ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 
การจัดล าดับ 

ประเภท 
คุณภาพน้ า 

ออกซิเจนละลาย 
(DO) 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

บีโอดี 
(BOD) 

 (มิลลกิรัม/ลิตร) 

แบคทีเรีย 
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

(TCB) 
(MPN/100มิลลิกรัม) 

แบคทีเรีย 
กลุ่มฟิโคลิฟอร์ม 

(FCB) 
(MPN/100มิลลิกรัม) 

แม่น้ าสงคราม(SO01) 6.14 – 8.00 2.6 – 3.1 430 –11,000 230 – 930 4 (เสื่อมโทรม) 
แม่น้ าสงคราม (SO02) 7.02 – 9.35 2.0 – 3.1 90 – 7,500 36 - 230 4 (เสื่อมโทรม) 
น้ าอูน (ON01) 6.43 – 8.57 1.7 – 2.8 900 – 1,500 90 – 930 4 (เสื่อมโทรม) 
น้ าอูน (ON02) 6.40 – 7.71 1.2 – 1.8 230 – 2,400 90 – 230 3 (พอใช้) 
น้ ายาม (HY 01) 6.20 – 7.94 0.9 – 2.5 90 <30 – 36 4 (เสื่อมโทรม) 

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี, 2558 
หมายเหตุ  * - แม่น้ าสงคราม สถาน ีSO01  – สะพานบ้านไชยบรุี อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  

   สถาน ีSO02 – บ้านปากอูน อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 - แม่น้ าอูน  สถาน ีON01  – ปากแม่น้ าอูน ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  

   สถาน ีON02 – โรงสูบน้ าแรงดันต่ า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
 - แม่น้ ายาม   สถานี HY 01 – สะพานบ้านปากยาม ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
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ระดับความรุนแรงของปัญหาปัญหาคุณภาพน้ า 
ประเด็นปัญหาคุณภาพน้ าและระดับของผลกระทบ 

ประเด็นปัญหา 
คุณภาพน้ า 

พ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความ
รุนแรงของ

ปัญหา 
(1-12) 

ปัญหาแหล่งน้ ามีการ
ปนเปื้อนของสารเคมี 
สารพิษจากการเกษตร 

พื้นที่ท า
การเกษตร   
ที่ติดแม่น้ า 

2 2 3 7 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยท่ีสุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสดุ 

 
2) การจัดการคุณภาพน้ าและการบริหารจัดการน้ าเสีย 

 แหล่งก า เนิดมลพิษทางน้ าที่ส าคัญในเขตจังหวัดนครพนม คือ  การระบายน้ า เสียชุมชน 
จากพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่นในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวลงสู่แม่น้ าและลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยไม่มีการ
บ าบัด เนื่องจากจังหวัดนครพนมมีลักษณะการท่องเที่ยวแบบพักค้างแรมขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีโรงแรม อพาร์ท
เม้นท์และรีสอร์ทเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะบริเวณอ าเภอเมือง 

 จังหวัดนครพนมมีชุมชนขนาดใหญ่ โดยเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล รวม 18 แห่ง  
มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน จ านวน 1 แห่ง ด าเนินงานโดยเทศบาลเมืองนครพนม สามารถรองรับปริมาณ
น้ าเสียได้ 8,601.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บนพ้ืนที่ 90 ไร่ เป็นพ้ืนที่ติดกับป่าช้าค าเกิ้ม ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ มีระยะทางห่างจากอ าเภอเมืองนครพนม ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้เริ่ม
ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ปัจจุบันชะลอการด าเนินงานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียมาตั้งแต่สิ้นไตร
มาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่มีการคัดค้านการก่อสร้าง จึงท าให้เทศบาลเมือง
นครพนมไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับเหมาได้ ปัจจุบันผลักดันให้เทศบาลเมืองนครพนมแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จและ
จัดท าการทบทวนยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน เพ่ือให้การจัดการคุณภาพน้ ามีประสิทธิภาพ 
มีการบ าบัดก่อนทิ้งคุณภาพชีวิตคนในจังหวัดนครพนมดีขึ้น 

 ทั้งนี้แผนจัดการสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556-2559 ได้ระบุพ้ืนที่เป้าหมายในการ
จัดการคุณภาพน้ าของจังหวัดนครพนมในการผลักดันให้จัดท าและยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน จ านวน 3 แห่ง แต่ข้อเท็จจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามแห่งไม่มีความพร้อมในการขอรับจัดสรร
งบประมาณจึงยังไม่ได้ด าเนินการ จังหวัดนครพนมจึงก าหนดแผนและผลักดันให้เทศบาลที่เป็นที่ตั้งอ าเภอจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้ครบทุกแห่ง 

เป้าหมายในการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมจัดท าและย่ืนข้อเสนอ 
โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

จังหวัด 
 

พ้ืนที่เป้าหมายรวมรายปี 
2556 2557 2558 2559 

นครพนม - 
- เทศบาลต าบล 

ศรีสงคราม 
- 

- เทศบาลต าบลนาแก 
- เทศบาลต าบลธาตุพนม 

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี, 2558 
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ระดับความรุนแรงของปัญหาการจัดการคุณภาพน้ าและการบริหารจัดการน้ าเสีย 
ประเด็นปัญหาระบบบ าบัดน้ าเสีย และระดับผลกระทบ 

ประเด็นปัญหา 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

พ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความ
รุนแรงของ

ปัญหา 
(1-12) 

การระบายน้ าทิ้งโดยไม่ผ่าน
ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

พื้นที่เขต ทม.
นครพนม 

3 2 3 8 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสดุ 

 

   3) แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า 
 กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการบังคับใช้กฎกระทรวงตามาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  พ .ศ .  2535 โดยให้แหล่ งก า เนิ ดน้ า เสีย  10 ประเภทต้องปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย กล่าวคือ 1) โรงงาน 2) อาคารบางประเภทและบางขนาด 3) ที่ดินจัดสรร 4) ฟาร์มสุกร 5) ปั้มน้ ามัน
เชื้อเพลิง 6) บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 7) ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 8) ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา 9) บ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย และ 10) บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มลพิษทางน้ าที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมมี
ปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดและคุณภาพน้ าต่าง ๆ จะดีขึ้นตามล าดับ 

 จังหวัดนครพนม พบว่ามีแหล่งก าเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามมาตรา 80 จ านวน 155 แห่ง  
แต่มีแหล่งก าเนิดมลพิษที่ต้องปฏิบัติมาตรา 80 จ านวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.65 ของแหล่งก าเนิดทั้งหมดที่เข้า
ข่ายต้องปฏิบัติตามมาตรา 80 โดยปรากฏว่าปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง และโรงงาน มีการรายงานข้อมูลต่ ากว่าร้อยละ 50 
กล่าวคือ ร้อยละ 28.07 และ 41.2 ตามล าดับ 

สรุปผลการปฏิบัติของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามมาตรา 80 ของจังหวัดนครพนม 

ประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ 
แหล่งก าเนิดมลพิษที่เข้า

ข่ายต้องปฏิบัติตาม
มาตรา 80 

แหล่งก าเนิดมลพิษที่ปฏบิัติ
ตามมาตรา 80 

คิดเป็นร้อยละของ
ประเภทแหล่งก าเนิด

ที่ปฏิบัติตาม 

1. โรงงาน 55 23 41.2 
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด 40 22 55 
3. ท่ีดินจัดสรร - - - 
4. ฟาร์มเลี้ยงสุกร 2 1 50 
5. ปั๊มน้ ามันเช้ือเพลิง 57 16 28.07 
6. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 1 100 
7. ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน - - - 
8. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา - - - 
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย - - - 
10. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า - - - 

รวมท้ังสิ้น 155 63 40.65 
ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 อุดรธานี, 2557 
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ระดับความรุนแรงของปัญหาแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าตามมาตรา 80 
ประเด็นปัญหาแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าตามมาตรา 80 และระดับผลกระทบ 

ประเด็นปัญหา 
แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า 

ตามมาตรา 80 

พ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความ
รุนแรงของ

ปัญหา 
(1-12) 

แหล่งก าเนิดมลพิษที่เข้า
ข่ายตามมาตรา 80 ปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

แหล่งก าเนิด
มลพิษที่ไม่
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

2 1 2 5 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสุด 

 

  4) คุณภาพอากาศ 
   จังหวัดนครพนม โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ร่วมกับ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี และกรมควบคุมมลพิษ ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดนครพนม และค่า
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐาน (มากกว่า 120 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) ในช่วงเดือนธันวาคม 2557, เมษายน 2558, มีนาคม 2559 ตามล าดับ พบว่าคุณภาพอากาศและค่า
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง ในเดือนเมษายน 2558 และ 2559  มีปริมาณสูงเกิน
ค่ามาตรฐานทุกช่วงที่สุ่มตรวจ 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดนครพนม 

วัน/เดือน/ปี 
ฝุ่นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

ค่าเฉลี่ย 24ชม. (µg/m3) 
ต่ าสุด สูงสุด 

22 – 25 ธันวาคม  2557 34 65.32 
17 – 20 เมษายน 2558 119 149 
9 – 22 มีนาคม  2559 38 160 

ค่ามาตรฐาน* 120 
หมายเหตุ :  µg/m3= ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี, 2558  และกรมควบคุมมลพิษ, 2559 
 
ปัญหาหมอกควันข้ามแดน 
  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 จังหวัดนครพนม ประสบปัญหามลพิษหมอกควันเป็นบริเวณกว้างในหลาย
อ าเภอของพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ซึ่งมีสาเหตุมาจากไฟป่าที่บ้านไชยบัวทอง เมืองยมราช และเมืองมหาชัย แขวงค า
ม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากจังหวัดนครพนมประเทศไทย ประมาณ 70 กิโลเมตร ท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมได้รับความเดือนร้อนจากปัญหามลพิษดังกล่าว จังหวัดนครพนม โดยส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 
 1) ประสานงานส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม เพ่ือท าการพ่นละอองน้ าขึ้นไปในอากาศ  
เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนและลดปริมาณควัน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
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 2) ประสานงานเจ้าหน้าที่ดับไฟของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ในพ้ืนที่ 
จั ด เ ต รี ย ม ค ว าม พร้ อ ม แ ละ อั ต ร าก า ลั ง ใ ห้ ค ว าม ช่ ว ย เ หลื อ ใ นก า รดั บ ไฟป่ า เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ก า ร ร้ อ ง ขอ 
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 3) ประสานกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
มาติดตั้ง ณ จังหวัดนครพนม และ  
 4) ประสานส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี เพ่ือท าการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ บริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขง ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 เมษายน 2558 

ระดับความรุนแรงของปัญหาแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ 
ประเด็นปัญหาแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ 

ประเด็นปญัหา 
แหล่งก าเนิดมลพิษ

ทางอากาศ 
พื้นที่ที่เกิดปัญหา 

ระดับ
ผลกระทบต่อ
ประชาชน 

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับ
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความ
รุนแรงของ

ปัญหา 
(1-12) 

ปัญหาหมอกควัน
ข้ามแดน 

อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

3 1 1 5 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสุด 
    

 5) มลพิษทางเสียง  
 จังหวัดนครพนม โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมร่วมกับ

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพเสียงในสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง 
24 ชั่วโมง จ านวน 1 วัน ในเขตชุมชนเมืองของจังหวัดนครพนม บริเวณป้อมต ารวจจราจร ถนนอภิบาลประชา พบว่า 
ค่าระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 129.8 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 102.4 เดซิเบลเอ (ค่า
มาตรฐาน ไม่เกิน 115 และ 70 เดซิเบลเอ ตามล าดับ) ซึ่งจากการตรวจวัด พบว่าบริเวณดังกล่าวมีค่าเกินมาตรฐานที่
ก าหนด เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแน่น คับค่ัง จึงส่งผลให้ค่าเสียงที่วัดได้ในพ้ืนที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 
 

สถานการณ์การณ์เฝ้าระวังคุณภาพเสียงในสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครพนม ปี 2557 

พ้ืนที่เฝ้าระวัง จุดต้ังเคร่ืองมือวัด ช่วงเวลา
ด าเนินการ
ตรวจวัด 

ค่าระดับเสียงสูงสุด 
(เดซิเบลเอ) 

ค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชม.  
(เดซิเบลเอ) 

อ.เมือง จ.นครพนม ป้อมต ารวจจราจร ถ.อภิบาลประชา 22-23 ธ.ค. 57 129.8 102.4 
*ค่ามาตรฐาน 115 70 

ที่มา: ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 อุดรธานี, 2557 
 

ส าหรับสถานการณ์มลพิษจากการจราจร บริเวณด่านชายแดนเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 
ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ซึ่งจะตองมีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคเพ่ือรองรับพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดน
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หนึ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงคาดการได้ว่าบริเวณด่านชายแดนจะมีการคมนาคมขนส่งเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงได้ในอนาคต ในปี 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยกรมควบคุมมลพิษได้ท าการส ารวจยานพาหนะ ณ บริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว จังหวัดนครพนม  
จากยานพาหนะที่ใช้งานบริเวณดังกล่าวจ านวนทั้งหมด 125 คัน พบว่ามีการใช้รถยนต์ดีเซลมากท่ีสุด กล่าวคือ 103 คัน 
คิดเป็นร้อยละ 82.4 และมีการใช้รถยนต์เบนซิน จ านวน 125 คัน คิดเป็นร้อยละ 17.6  
 
ระดับความรุนแรงของปัญหามลพิษทางเสียง 

ประเด็นปัญหามลพิษทางเสียง  และระดับผลกระทบ 

เกณฑ์ พ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความ
รุนแรงของ

ปัญหา 
(1-12) 

ค่าเสียงท่ีวัดได้ในพ้ืนท่ีมี
ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด 

บริเวณทีม่ี
การจราจร

หนาแน่น คับคั่ง  

2 1 1 4 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสุด 

 

6) การจัดการขยะมูลฝอย 
  6.1) ขยะมูลฝอยท่ัวไป 
  จังหวัดนครพนมโดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ร่วมกับ

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 อุดรธานี ได้ศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดนครพนมที่เกิดขึ้น ปี 2558 จากจ านวน 
อปท. ทั้งหมด 103 แห่ง พบมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 245,732 ตันต่อปี มี อปท. จ านวน 73 แห่ง ที่มีการให้บริการเก็บขนขยะ
เพ่ือน าไปก าจัด คิดเป็นปริมาณขยะ จ านวน 187,898 ตันต่อปี และ อปท. จ านวน 30 แห่ง ไม่ได้มีการให้บริการเก็บขน คิด
เป็นปริมาณขยะ 57,835 ตันต่อปี และมีปริมาณขยะสะสม จ านวน 99,904 ตัน  

 
อปท.  ที่มีปริมาณขยะสะสมจ านวนมาก 3 อันดับแรก ได้แก่  

1) เทศบาลเมืองนครพนม จ านวน 90,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90   
2) เทศบาลต าบลธาตุพนม จ านวน 3,750 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.75 
3) เทศบาลต าบลศรีสงคราม จ านวน 2,400 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.40 

อย่างไรก็ตามจังหวัดนครพนมได้พยายามเร่งผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง  
เร่งด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป โดยขณะนี้
เทศบาลเมืองนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 มีกรอบวงเงินทั้งโครงการ รวม 45,854,000 บาท เพ่ือด าเนิน
โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมือง
นครพนม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งการ
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ด าเนินโครงการการจัดการขยะเพ่ือน ามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกระทรวงพลังงาน 

ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อวันของจังหวัดนครพนม พบว่า  มีขยะมูลฝอย 
ที่เกิดจากเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวน 673.24 ตันต่อวัน 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2558 

จ านวน 
อปท. 

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

ปริมาณ
ขยะที่
เกิดขึ้น 
(ตัน/ปี) 

 
 
 

(1) 

ปริมาณที่
เก็บขนไป

ก าจัด 
(ตัน/ปี) 

 
 
 

(2)=(8)+ 
(9) 

ปริมาณ
ขยะ

น าไปใช้
ประโยชน์  
(ตัน/ปี) 

 
 

(3)=(7)+ 
(12) 

ปริมาณ
ขยะ
สะสม 
(ตัน) 

 
 
 

(4) 

ปริมาณขยะพื้นที่ อปท. ทีม่ีการใหบ้รกิารเก็บขนขยะ
เพื่อน าไปก าจัด (ต่อ/ปี) 

ปริมาณขยะพื้นที่ อปท. ไมม่ีการใหบ้รกิาร
เก็บขน(ต่อ/ปี) 

จ านวน 
อปท. 
(แห่ง) 

 
(5) 

ปริมาณ
ขยะ 

ที่เกิดขึ้น 
 

(6) 

น าไปใช้
ประโยชน์ 

 
 

(7) 

ก าจัด
ถูกต้อง 

 
 

(8) 

ก าจัด 
ไม่

ถูกต้อง 
 

(9) 

จ านวน 
อปท. 

ทั้งหมด 
(แห่ง)
(10) 

ปริมาณ
ขยะที่
เกิดขึ้น 

 
(11) 

น าไปใช้
ประโยชน์ 

 
 

(12) 

ก าจัด 
ไม่

ถูกต้อง 
 

(13) 

103 45,732 99,116 89,154 99,904 73 87,898 89,147 10,764 7,835 30 57,835 7 57,827 

ที่มา: ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี, 2558 

 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม ปี 2558 

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยรวม  
(ตัน/วัน) 

เทศบาลเมือง 37 
674 เทศบาลต าบล 155 

อบต. 482 
ที่มา: ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี, 2558 

 

  6.2) ของเสีย/ขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน  
จากการศึกษาของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ได้ประเมินปริมาณของเสีย

อันตรายชุมชนได้พิจารณาอัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนและอัตราการผลิตซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) ในจังหวัดนครพนม ปี 2558 พบว่า
มีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน จ านวน 5,710 ตันต่อป ี

อัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ปริมาณ (ตัน/ปี) รวม 
(ตัน/ปี) ของเสียอันตรายชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

1,814 3,896 5,710 
ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี, 2558 
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ส่งก าจัด
95%

ก าจัดเอง
5%

6.3) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
    จังหวัดนครพนม โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ส ารวจข้อมูลปริมาณขยะติด
เชื้อ ปี 2558 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ จ านวน 315.51 ตันต่อปี มีการก าจัดโดยวิธีการ ดังนี้ 

1) ด าเนินการเก็บรวบรวมและจัดส่งให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นผู้ก าจัด จ านวน 299.45 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 95 

2) ด าเนินการด้วยตนเอง โดยวิธีนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า กล่าวคือ รพ. นาแก และ รพ.วัง
ยาง จ านวน 16.06 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 5 

3)  
ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อจังหวัดนครพนม (ต.ค. 57 – ก.ย. 58) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, 2559 
 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(1) การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

การรณรงค์ส่งเสริม สร้างจิตส านัก ให้ประชาชาชนในจังหวัดนครพนม รวมทั้งเยาวชนเกิด
ความตระหนักในการลดการใช้ การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน ากลับไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างปี 2557-2559 

จ านวนชุมชน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะท่ีต้นทางในจังหวัดนครพนม 

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
กลุ่มเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2557 

(แห่ง) 
ปี พ.ศ. 2557 

(แห่ง) 
ปี พ.ศ. 2557 

(แห่ง) 
รวม (แห่ง) 

โรงเรียน 12 12 12 36 
ชุมชน - 24 9 33 

รวม 69 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม, 2559 
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(2)  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครพนม 
การจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดนครพนม มี 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) พ้ืนที่ชุมชนเมือง 

ได้แก่ เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบลทุกแห่ง และ 2) พ้ืนที่นอกเขตเทศบาล (องค์การบริหารส่วนต าบล) พบว่า
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพ้ืนที่จะเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด ตั้งแต่การเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยจากบ้านเรือนน าไปก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตาม วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยยังมีการด าเนินการ
ที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเผาในที่โล่ง หรือฝังลงในหลุม แล้วไถกลบเป็นครั้งคราว ส่งผลให้เกิด
ปัญหามีแมลงหรือสัตว์พาหะน าเชื้อโรค รวมทั้งมีกลิ่นเหม็นในบริเวณสถานที่ก าจัดขยะ ซึ่งนอกเขตพ้ืนที่เทศบาลแต่ละ
ครัวเรือนจะจัดการขยะมูลฝอยของตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ เผากลางแจ้ง ฝังในหลุม และเทกองบนพื้น 

(3)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพ้ืนที่ 
สืบเนื่องจากของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ จึงท าให้มี

การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะในรูปแบบดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม สามารถแบ่งเป็นกลุ่มพ้ืนที่รองรับขยะมูลฝอย
ของจังหวัดนครพนมได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดนครพนม 

 

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยอ าเภอเมือง อ าเภอโพนสวรรค์ และอ าเภอปลาปาก โดยมีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนมเป็นแกนน า และมีเทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลต าบลปลาปาก และเทศบาลต าบลโพนสวรรค์ 
พร้อมองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 28 แห่ง 

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยอ าเภอศรีสงคราม อ าเภอนาหว้า อ าเภอนาทม อ าเภอบ้านแพง และอ าเภอ 
ท่าอุเทน โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นแกนน า และมี
เทศบาลต าบลศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาหว้า เทศบาลต าบลนาทม เทศบาลต าบลบ้านแพง และเทศบาลต าบลท่าอุ
เทน พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 33 แห่ง เข้าร่วม และก าหนดสถานีขนถ่ายที่อ าเภอ
ศรีสงครามและอ าเภอบ้านแพง แห่งละ 1 จุด ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดนครพนม กลุ่มที่ 2 ไม่มี
พ้ืนที่ในการจัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จึงยังไม่ได้ด าเนินการ 

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยอ าเภอนาแก อ าเภอธาตุพนม และอ าเภอวังยาง โดยมี เทศบาลต าบลนาแก
เป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลธาตุพนม และองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 34 แห่งเข้าร่วม 
และก าหนดสถานีขนถ่ายที่อ าเภอธาตุพนม 1 จุด 
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ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของจังหวัดนครพนม สามารถวิเคราะห์
สภาพปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามล าดับความส าคัญเพ่ือชี้ให้เห็นความ
รุนแรงและแนวโน้มของปัญหาด้านฯดังกล่าว ได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจังหวัดนครพนม 

สภาพปัญหาท่ีพบ ล าดับความส าคัญของปัญหา 
ล าดับความส าคัญ 

ของแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
1) ประชาชนขาดความรู้/ขาดจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง 

1) ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนขาดจิตส านึกใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

1) ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกแก่ประชาชน
โดยการอบรมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

2) ขยะมูลฝอยมีการตกค้างสะสม 2) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหามลพิษ
จากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2) ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยการอบรม 

3) การจัดการขยะมูลฝอยยังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 

3) ขาดการประสานงานและการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
จัดการด้านขยะมูล 

3) ก าหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักให้ชัดเจน 

4) ขาดแคลนงบประมาณ อุปกรณ์  และ
บุคลากรในการจัดการที่เหมาะสม 

4) งบประมาณในการจัดการด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
ไม่เพียงพอ 

4) ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 

5) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีอยู่ขาด
ประสิทธิภาพและไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

5) สถานประกอบการมีระบบการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยดีไม่เพียงพอ 
 

5) ด าเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
และด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

 6) การบังคับใช้กฎหมายขาดความเข้มงวด 6) ด าเนินการจัดท าแผนการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 7) เทคโนโลยีในการจัดการปัญหาด้านขยะมูลฝอยมี
ราคาสูงมาก รวมทั้ งท าให้ต้องมีดูแลที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะ 

7) ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 

 8) ขาดการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

 

 9) หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ขาดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในระยะยาว 

 

   
 
 

ระดับความรุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอย 
ประเด็นปัญหาขยะมูลฝอยและระดับผลกระทบ 

ประเด็นปัญหาขยะ 
มูลฝอย 

พ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน  

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความ
รุนแรงของ

ปัญหา 
(1-12) 

ขยะตกค้างสะสม กระจายทั้ง
จังหวัด 

3 3 3 9 

การจัดการขยะมลูฝอยไม่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

กระจายทั้ง
จังหวัด 

3 3 3 9 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสดุ 

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี, 2558 
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  7) สิ่งแวดล้อมเมือง 

 ชุมชนในเมืองหรือชุมชนแออัดในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม จะพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับ
ชุมชนทั่วไป กล่าวคือ เมื่อประชากรเพ่ิมขึ้น ท าให้มีการขยายตัวของเมืองเพ่ิมขึ้น เกิดการเร่งและการเพ่ิมการผลิตที่
สูงขึ้น แต่ขาดการวางแผนการจัดการด้านผังเมือง ระบบการระบายน้ าทิ้ง การจัดเก็บขยะ และปัญหาชุมชนแออัด ซึ่ง
หากไม่มีการจัดการหรือการเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ าตามมา
โดยปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองหรือในเขตเทศบาล  จากข้อมูลการศึกษาของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งท าการ
ส ารวจชุมชนแออัดของจังหวัดนครพนม พบว่ามีชุมชนแออัด จ านวน 32 ชุมชน แบ่งเป็น 1) เขตเทศบาลเมือง
นครพนม 24 ชุมชน 2) เทศบาลต าบลหนองญาติ 1 ชุมชน 3) อบต. หนองปลาดุก 5 ชุมชน 4) อบต.นาโพธิ์ 1 ชุมชน 
5) เทศบาลต าบลศรีสงคราม 1 ชุมชน 6) เทศบาลต าบลบ้านแพง 2 ชุมชน และ 7) เทศบาลต าบลธาตุพนม 1 ชุมชน 
โดยมีผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จ านวน 1,456 ครัวเรือน 
 

ระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและระดับผลกระทบ 

ประเด็น 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

พ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหา 

ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

 
(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความรุนแรง
ของปัญหา 

 
(1-12) 

ปัญหาชุมชนแออัดในเขตเมือง เขตชุมชน
เมือง 

1 1 1 3 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบของปัญหา 
ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากท่ีสุด 

  8) การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครพนม 
เพ่ือพิจารณาว่าปัญหาใดมีความส าคัญและเร่งด่วนในการด าเนินการก่อน–หลัง โดยพิจารณาความ

รุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา และความร่วมมือของประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
สามารถสรุปประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญตามล าดับ ดังนี้  

1) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
2) ปัญหาตกค้างสะสม 
3) การระบายน้ าทิ้งโดยไม่ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
4) แหล่งน้ ามีการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร 
5) ค่าเสียงที่วัดได้ในพ้ืนที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
6) แหล่งก าเนิดมลพิษที่เข้าข่ายตามมาตรา 80 มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดเป็น

จ านวนน้อย 
7) หมอกควันจากไฟไหม้ป่าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว 
8) การท าลายแหล่งศิลปกรรม 
9) แหล่งน้ าบาดาลระดับตื้นปนเปื้อนน้ าเสียจากชุมชนและสารเคมีจากการเกษตรกร 
10) ปัญหาการสร้างสิ่งปลูกสร้างบดบังทัศนียภาพของแหล่งศิลปกรรมชุมชนแออัดในเขต

ชุมชนเมือง 
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 2.12 ด้านความมั่นคง 
  เนื่องจากจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นแบ่งกลั้นเขตแดน ระยะทางยาว 174 กิโลเมตร  
นับจากทางทิศเหนือ คือ อ าเภอบ้านแพง ยาวเรื่อยมาจนถึง ทิศใต้ คืออ าเภอธาตุพนม ซึ่งมีอ าเภอชายแดน จ านวน 4 
อ าเภอ 22 ต าบล 118 หมู่บ้าน จึงนับเป็นสาเหตุหลักในการเกิดปัญหาความมั่นคงทั้งในรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ที่
มีความซับซ้อน หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบขนย้ายยาเสพติด
และสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ความขัดแย้งทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ภัยธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประชาชนและ
ประเทศชาติโดยรวม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
  1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    1.1) สถิติอาชญากรรมของจังหวัดนครพนม ในคดีอาญา ประจ าปีงบประมาณ 2556-2559 
รายละเอียดตามตารางแนบ ดังนี้ (ข้อมูลจาก : ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม) 

 
สถิติคดีอาชญากรรมของจังหวัดนครพนม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 มีแนวโน้มลดลง   

อย่างต่อเนื่อง จาก 7,609 คดี ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 6,060 คดี ในปี พ.ศ. 2558 และ 3,432 คดี ในปี พ.ศ. 2559 คิด
เป็นร้อยละ การลดลง เท่ากับ -20.36 ในปี พ.ศ. 2558 และ ลดลง เท่ากับ – 43.37 ในปี พ.ศ. 2559 ตามล าดับ 

1.2) สถิติการจับกุมคดียาเสพติดในเขตพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 
รายละเอียด  ตามตารางแนบ ดังนี้ 

รับแจง้ (คด)ี จบั (คด)ี รับแจง้ (คด)ี จบั (คด)ี รับแจง้ (คด)ี จบั (คด)ี รับแจง้ (คด)ี จบั (คด)ี
1. คดคีวำมผิดเก่ียวกับชีวิต ร่ำงกำยและเพศ 137           106      116          80        139          119        109          88        
2. คดคีวำมผิดเก่ียวกับทรัพย์ 296           179      294          155      391          258        286          204       
3. คดคีวำมผิดพิเศษ 373           175      459          156      250          56         147          36        
4. คดคีวำมผิดทีร่ัฐเปน็ผู้เสยีหำย 6,338        5,693    6,740        5,919    5,280       4,925     2,890        2,657    

รวม 7,144        6,153    7,609        6,310    6,060       5,358     3,432        2,985    

เพ่ิมขึ น/ลดลง + 6.50 - 20.36 - 43.37

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558
ประเภทคดี

ป ี2559
( ณ วันที ่12 ก.ย. 59)

คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน คดี คน
พ.ศ.2556 23 19 18 13 92   99   352   417   527   530   4,373   4,373   - - 5,385   5,451   
พ.ศ.2557 32 18 8   8   137 162 384   458   373   380   4,612   4,612   - - 5,546   5,638   
พ.ศ.2558 14 9   18 15 152 182 368   412   289   308   3,514   3,514   - - 4,355   4,440   

รวมทั งหมด 69 46 44 36 381 443 1,104 1,287 1,189 1,218 12,499 12,499 - - 15,286 15,529 

รวม
ทกุข้อกลำ่วหำครอบครอง เสพ อ่ืน

ประเภทข้อกลำ่วหำ

ปงีบประมำณ น ำเข้ำ ผลติ จ ำหน่ำย
ครอบครอง
เพ่ือจ ำหน่ำย
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   จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด      
นครพนม ควรมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนคดีเพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ.2556 จ านวน  
161 คดี คิดเป็นร้อยละ + 2.98 และในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนคดีลดลง จากปี พ.ศ.2557 จ านวน 1,191 คดี คิดเป็น
ร้อยละ – 21.48 

   1.3) จ านวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2558-2559 (ข้อมูล
จาก : ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม) 

  
 
   เนื่องจากจังหวัดนครพนมมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
ระยะทางกว่า 174 กิโลเมตร ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงการเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ของ
ประชาชนชาว สปป.ลาว เป็นจ านวนมาก ผ่านทางด่านถาวรและช่องทางธรรมชาติของพ้ืนที่อ าเภอชายแดนจังหวัด
นครพนม 
   ส าหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ยังไม่มีความรุนแรง อยู่ในระดับเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอชายแดน กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก ผู้หญิง และแรงงานนอกระบบที่เดินทางเข้ามาใน
ลักษณะมาเช้า - เย็นกลับ และตามฤดูกาล  

   2) สถานการณ์ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับ สปป.ลาว ในระดับท้องถิ่นถือว่าอยู่ในระดับที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อ

กันเสมอมา (อ าเภอเมืองนครพนม - เมืองท่าแขก , อ าเภอธาตุพนม - เมืองหนองบก , อ าเภอท่าอุเทน – เมืองหินบูนและ
อ าเภอบ้านแพง – เมืองปากกระดิง) โดยในแต่ละปีมีการประชุมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านส าคัญๆ เช่น  
ความร่วมมือด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาด้านต่างๆ ส าหรับในระดับจังหวัดนั้น จังหวัด
นครพนม ได้มีการประชุมข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศกับทาง สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม ซึ่งได้ก าหนดใน
รูปคณะกรรมการ ดังนี้ 

เมียนมำ ลำว กัมพูชำ รวม เมียนมำ ลำว กัมพูชำ รวม เมียนมำ ลำว กัมพูชำ รวม เมียนมำ ลำว กัมพูชำ รวม

216      13       -      -    45 -   45 52     16 1      69 22     1,674 26    1,722 1       11 -   12       2,077   

เมียนมำ ลำว กัมพูชำ รวม เมียนมำ ลำว กัมพูชำ รวม เมียนมำ ลำว กัมพูชำ รวม เมียนมำ ลำว กัมพูชำ รวม

179      8         1         -    85 -   85 32     8   1      41 31     1,288 44    1,363 4       16 -   20       1,697   

ม.9
(ชั่วครำว)

ม.13 (2)
พื นทีส่งู

เวียดนำม

แรงงำน 3 สญัชำติ

รวมMOU พิสจูน์สญัชำติ
มต ิครม. 23 กุมภำพันธ ์2559

แรงงำนตำ่งดำ้ว ผู้ตดิตำม

กันยำยน 2558

แรงงำนตำ่งดำ้ว ผู้ตดิตำม
MOU พิสจูน์สญัชำติ

กันยำยน 2559

แรงงำน 3 สญัชำติ

มต ิครม. 3 มีนำคม 2558 รวม
ม.9

(ชั่วครำว)
ม.13 (2)
พื นทีส่งู

เวียดนำม
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(1) ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 (ไทย-สปป.
ลาว-เวียดนาม) ในประเด็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยวและวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(2) ประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย - ลาว  (นครพนม -  
ค ามว่น , นครพนม- บอลิค าไซ , นครพนม - สะหวันนะเขต) ในประเด็นความร่วมมือทางด้านความมั่นคง จัดประชุมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับจังหวัด-ระดับแขวง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว 
และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดนครพนม และแขวงต่างๆ ของ สปป.ลาว ที่สามารถที่จะไปมา  
หาสู่กันอย่างสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 

3) ปัญหาที่มีผลกระทบต่อจังหวัดนครพนม ด้านความม่ันคง  
3.1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด    

       พ้ืนที่เป้าหมายการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่จะต้องป้องกัน ปราบปราม และเฝ้าระวัง 
    (1) อ าเภอเมืองนครพนม  จ านวน 7 ต าบล ในเขตต าบลท่าค้อ, ขามเฒ่า, ดงขวาง, บ้านกลาง, 
อาจสามารถ, ค าเตย, หนองญาติ 
    (2) อ าเภอธาตุพนม จ านวน 11 ต าบล ในเขตต าบลนาถ่อน, ดอนนางหงส์, แสนพัน, ธาตุพนม
,พระกลางทุ่ง, ธาตุพนมเหนือ, น้ าก่ า, กุดฉิม, โพนแพง, อุ่มเหม้า, ฝั่งแดง  
    (3) อ าเภอนาแก จ านวน 4 ต าบล ในเขตต าบลนาแก, หนองสังข์, ก้านเหลือง, นาคู่ 
    (4) อ าเภอเรณูนคร จ านวน 3 ต าบล ในเขตต าบลเรณูใต้, นางาม, โคกหินแฮ่ 
    (5) อ าเภอปลาปาก จ านวน 4 ต าบล ในเขตต าบลปลาปาก, โคกสว่าง, หนองฮี, มหาชัย 
    (6) อ าเภอท่าอุเทน จ านวน 4 ต าบล ในเขตต าบลท่าอุเทน, หนองเทา, ไชยบุรี, ท่าจ าปา 
    (7) อ าเภอบ้านแพง จ านวน 1 ต าบล ในเขตต าบลหนองแวง 
    (8) อ าเภอโพนสวรรค์ จ านวน 2 ต าบล ในเขตต าบลนาขม้ิน, บ้านค้อ 
    (9) อ าเภอศรีสงคราม จ านวน 2 ต าบล ในเขตต าบลศรีสงคราม, นาค า 
    (10) อ าเภอนาหว้า จ านวน 4 ต าบล ในเขตต าบลนาหว้า, บ้านเสียว, เหล่าพัฒนา,นาคูณใหญ่  
    (11) อ าเภอนาทม จ านวน 1 ต าบล ในเขตต าบลดอนเตย 
    (12) อ าเภอวังยาง จ านวน 2 ต าบล ในเขตต าบลวังยาง, โคกสี 

3.2) ปัญหาการลักลอบเคลื่อนย้ายสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน อ าเภอชายแดนของจังหวัด
นครพนม มักจะเกิดปัญหาการลักลอบเคลื่อนย้ายสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี การโจรกรรม
รถยนต์ข้ามชาติ ไม้หวงห้ามต่างๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในหลายๆจุด เอ้ืออ านวยต่อการกระท าความผิด 

3.3) ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง/การค้ามนุษย์ 
  3.3.1) พ้ืนทีป่้องกัน ปราบปราม และเฝ้าระวังปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง/การค้ามนุษย์ 
  (1) อ าเภอเมืองนครพนม จ านวน 5 ต าบล ในเขตต าบลในเมือง, ท่าค้อ, ขามเฒ่า,ดงขวาง, บ้านกลาง 
  (2) อ าเภอธาตุพนม จ านวน 8 ต าบล ในเขตต าบลนาถ่อน, ดอนนางหงส์, แสนพัน,พระกลางทุ่ง, 
ธาตุพนม, ธาตุพนมเหนือ, น้ าก่ า, นาหนาด 
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  (3) อ าเภอท่าอุเทน จ านวน 4 ต าบล ในเขตต าบลท่าอุเทน, หนองเทา, ไชยบุรี, ท่าจ าปา 
  (4) อ าเภอบ้านแพง จ านวน 2 ต าบล ในเขตต าบลบ้านแพง, หนองแวง 
  (5) อ าเภอนาแก จ านวน 2 ต าบล ในเขตต าบลหนองบ่อ, พระซอง 
  (6) อ าเภอปลาปาก จ านวน 1 ต าบล ในเขตตต าบลปลาปาก 
  (7) อ าเภอเรณูนคร  จ านวน 2 ต าบล ในเขตต าบลเรณู, โพนทอง 
  (8) อ าเภอนาหว้า จ านวน 1 ต าบล ในเขตต าบลนาหว้า 
  3.3.2) เหตุการณ์ส าคัญเกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือ 
  (1) มีการลักลอบเข้าเมืองในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนครพนม อ าเภอบ้านแพง ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2558  
ซึ่งในแต่ละครั้งมีจ านวนผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือมากขึ้นเรื่อยๆ 
  (2) เส้นทางการเดินทางเริ่มต้นจากการนั่งรถยนต์โดยสารเข้าสู่มณฑลเหลียวหนิง   ประเทศจีน 
โดยมีนายหน้าชาวจีนให้การช่วยเหลือ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 วัน จากนั้นเดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนาม 
ที่เมืองลางซัน เมืองฮานอย เมืองฮาติงห์ มีนายหน้าชาวเวียดนามให้การช่วยเหลือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 วัน ใน
การเข้าประเทศ สปป.ลาว แขวงค าม่วน จากนั้นจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครพนม โดยการจ้างเรือหาปลาของชาวลาว
ให้มาส่งในบริเวณจุดจอดเรือของหมู่บ้านตามแนวชายแดน 

(3) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมได้มีการบูรณาการก าลังเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง ออกลาดตระเวนสืบสวนหาข่าว เพ่ือสกัดกั้นมิให้มีการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2559 ยังไม่พบเห็นผู้อพยพชาวหลีเหนืออพยพเข้า
มายังอ าเภอชายแดนของจังหวัดนครพนมแต่อย่างใด โดยการข่าววิเคราะห์ว่าผู้น าพาหรือผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือหรือ
ยังรอคอยโอกาสหลบหนีเข้าเมืองอีกเป็นจ านวนมาก แต่ด้วยมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของทาง
เจ้าหน้าที่ในแต่ละอ าเภอชายแดนของจังหวัดนครพนม มีความเข้มงวดจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
จึงท าให้ต้องอพยพเข้าไปในพ้ืนที่ของจังหวัดอ่ืนแทน 

(4) ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
      (4.1) พ้ืนที่ตามแนวชายแดนไทย - สปป.ลาว มีระยะทางยาว ท าให้การลักลอบเข้าเมืองของผู้
อพยพจะกระท าในเวลากลางคืนยากต่อการจับกุม 
   (4.2) เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถสื่อสารกับผู้อพยพได้เท่าที่ควร เนื่องจากขาดล่ามภาษาเกาหลีใน
พ้ืนที่ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการประสานงานต่างๆ 

3.4) ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
(1) ปัญหาเส้นเขตแดน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการปักปันเขตแดนทางน้ า ระหว่างไทย – ลาว เส้นเขต

แดนจึงยังไม่มีความชัดเจน 
(2) ปัญหาเกาะดอนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะดอนปลาแดกซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ต.ท่าศิลา อ.ธาตุพนม ซึ่งเคย

เกิดพิพาทของประชาชนทั้งสองประเทศในการแย่งสิทธิท ากินบนเกาะนี้ 
(3) ปัญหาการลักลอบดูดทราย 
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 2.13 ด้านสาธารณภัย 
   2.13.1 สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ 

(1) อุทกภัย (Flood) อุทกภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานานท าให้เกิด
น ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วมฉับพลัน น ้าท่วมขัง  และน ้าล้นตลิ่ง จ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยในแต่ละประเด็น 
เป็นรายลุ่มน้ า รายอ าเภอและรายต าบล ดังนี้ 

 
(1.1)  จ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย แต่ละลุ่มน้ าของจังหวัด 

ล าดับ ลุ่มน้ า จ านวนหมูบ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย 
น้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตร น้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชน/ถนน 

1 แม่น้ าโขงส่วนที่ 7 9 9 
2 แม่น้ าโขงส่วนที่ 8 60 19 
3 แม่น้ าโขงส่วนที่ 9 10 1 
4 แม่น้ าสงครามตอนล่าง 24 16 
5 ห้วยทวย 41 5 
6 ห้วยน้ าก่ า 56 23 
7 ห้วยน้ ายาม 18 8 
8 ห้วยน้ าอูน 36 14 
9 ห้วยฮ้ี 4 3 

  258 98 

(1.2) จ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ าท่วมพื้นที่แต่ละอ าเภอ 
ล าดับ อ าเภอ จ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

น้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตร น้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชน/ถนน 
1 เมือง 53 16 
2 เรณูนคร 10 4 
3 โพนสวรรค์ 48 8 
4 ท่าอุเทน 24 13 
5 ธาตุพนม 22 12 
6 นาแก 29 7 
7 นาทม 10 5 
8 นาหว้า 24 12 
9 บ้านแพง 10 13 
10 ปลาปาก 8 2 
11 วังยาง 4 4 
12 ศรีสงคราม 22 7 

  264 103 
                (ท่ีมา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม) 
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(2) ภัยแล้ง (Drought)  
              ภัยแล้ง เกิดขึ้นเนื่องจากน ้าฝน น ้าใต้ดิน หรือน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ หรืออ่างเก็บน ้า มีน้อยกว่าปกติใน
ช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณน้ าน้อยกว่าที่พืช คน หรือสัตว์ต้องการ ซึ่งเป็นสภาวะการขาดแคลนน ้าอุปโภคและบริโภค รวมถึง น ้า
เพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความเสียหาย และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ เป็นสาเหตุให้ฤดูฝนสั้นขึ้น มีปริมาณฝนตกน้อยลง     ท าให้ปริมาณน ้าในเขื่อนและอ่างเก็บน ้าในพ้ืนที่  มีปริมาณ
ไม่เพียงพอเพ่ืออุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน โดย มีมูลค่าความเสียหายที่ผ่านมา จ านวน
หมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย      ในแต่ละประเด็น  เป็นรายลุ่มน้ า รายอ าเภอและรายต าบล ดังนี้ 

(1.1)  จ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ละลุ่มน้ าของจังหวัด 
ล าดับ ลุ่มน้ า จ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 

น้ าเพ่ือ
การเกษตร 

น้ าอุปโภค
ในฤดูแล้ง 

-ขาดน้ าดื่ม
ในฤดูแล้ง 

น้ าประปา
ไม่พอใช้ 

คุณภาพ
น้ าใต้ดิน

ไม่ดี 

ไม่มี
แหล่งน้ า
สาธารณะ 

1 แม่น้ าโขงส่วนที่ 7 42 12 1 5 0 2 
2 แม่น้ าโขงส่วนที่ 8 180 57 71 35 1 2 
3 แม่น้ าโขงส่วนที่ 9 28 13 8 9 1 0 
4 แม่น้ าสงครามตอนล่าง 86 30 10 18 2 6 
5 ห้วยทวย 62 12 44 8 2 4 
6 ห้วยน้ าก่ า 170 61 56 74 17 14 
7 ห้วยน้ ายาม 23 2 0 2 1 0 
8 ห้วยน้ าอูน 75 15 14 17 10 4 
9 ห้วยฮ้ี 12 6 2 0 1 0 

  678 208 206 168 35 32 
     (ท่ีมา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม) 

(1.2) จ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แต่ละอ าเภอ 
ล าดับ อ าเภอ จ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

น้ าเพ่ือ
การเกษตร 

น้ าอุปโภค
ในฤดูแล้ง 

ขาดน้ าดื่ม
ในฤดูแล้ง 

น้ าประปา
ไม่พอใช้ 

คุณภาพน้ า
ใต้ดินไม่ดี 

ไม่มี    
แหล่งน้ า
สาธารณะ 

1 เมือง 116 35 64 10 0 1 
2 เรณูนคร 57 9 10 16 1 0 
3 โพนสวรรค์ 78 9 65 2 0 0 
4 ท่าอุเทน 71 31 3 21 2 6 
5 ธาตุพนม 82 24 12 22 2 0 
6 นาแก 90 34 9 41 5 2 
7 นาทม 32 11 4 8 1 4 
8 นาหว้า 49 8 4 7 8 2 
9 บ้านแพง 54 18 6 6 0 3 
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10 ปลาปาก 45 17 8 16 1 3 
11 วังยาง 27 0 30 1 0 0 
12 ศรีสงคราม 59 12 8 14 5 2 

  760 208 223 146 25 23 
                      (ท่ีมา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม) 

(3) วาตภัย ( Storm )  
วาตภัย เป็นสาธารณภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรง จนท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน 

ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ พายุฝนฟ้าคะนอง 
พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน โดยเฉพาะพายุหมุนเขตร้อนจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างนับร้อย
ตารางกิโลเมตร เมื่อพายุมีก าลังแรงในชั้นดีเปรสชั่นจะท าให้เกิดฝนตกหนักและมักมีอุทกภัยตามมา  ส าหรับมูลค่า
ความเสียหายที่ผ่านมา   
 

 

 

ปี 
พ.ศ. 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวนพื้นที่
ประสบภัย 

ช่วงเดือน 

ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ต าบล อ าเภอ ครัวเรือน ผู้ประสบภัย 
(คน) 

บาด 
เจ็บ 
(คน) 

เสีย 
ชีวิต 
(คน) 

พ้ืนที่
เกษตร 
(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2555 24 36 5 ม.ค-ก.ค 2006 6,060 - - - - 
2556 32 52 5 ม.ค-มิ.ย 955 3,142 - - - - 
2557 47 63 6 มี.ค-พ.ค 978 4,144 - - - - 

               (ท่ีมา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม) 
 

  (4) อัคคีภัย (Fire)  
  อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความร้อนโดยความ
ร้อนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล จะท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง 
หากปล่อยเวลาของการลุกไหม้นานเกินไป จะท าให้เกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้น สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถ้าการ
ลุกไหม้มีเชื้อเพลิงหนุนหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามาก ความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ท าให้เกิดอัคคีภัยได้
ง่าย ได้แก่ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ ที่มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่อยู่ในภาวะพร้อม จะเกิดการ
สันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือ จากการสันดาปเอง ส าหรับ ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ก็มีความสูญเสียจากอัคคีภัยที่
ผ่านมาเป็นจ านวนมาก  

๐

๒

๔

๖

๘

๕๕ ๕๖ ๕๗

พืน้ท่ีประสบภยั (อ าเภอ)

ผู้ประสบภยั (คน)

มลูค่าความเสียหาย (ล้าน
บาท)

ล้านบาท 
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ปี 
พ.ศ. 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวนพื้นที่
ประสบภัย 

ช่วงเดือน 

ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ต าบล อ าเภอ ครัวเรือ
น 

ผู้ประสบภั
ย 

(คน) 

บาด 
เจ็บ 
(คน) 

เสีย 
ชีวิต 
(คน) 

พ้ืนที่
เกษตร 
(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2555 5 4 2 ม.ค-ธ.ค 18  - - - 1,520,564 
2556 3 3 1 ม.ค-ธ.ค. 11  - - - ,949,572 
2557 4 4 1 ก.พ-ธ.ค 10  - - - 955,000 

 (ท่ีมา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม) 
 
 

5) ภัยจากการคมนาคม 
             การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องของประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยจากการ
คมนาคมมากข้ึนและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่ส าคัญในล าดับต้น ๆของประชากรของประเทศ รวมทั้งความสูญเสีย
ด้านอ่ืน ๆ เช่น ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุการสูญเสียทรัพยากร
บุคคลของชาติ ฯลฯ ซึ่งประมาณร้อยละ 90 ของภัยจากการคมนาคม คือ อุบัติเหตุทางถนน โดยมีสาเหตุจาก
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนการท าผิดกฎจราจร และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ การไม่สวมหมวก
นิรภัย อีกทั้งยานพาหนะ สภาพถนนและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ จากข้อมูลของกองบังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดนครพนม ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 32-40 คนหรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 2-3 คน 
 

 

0
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3

4

5

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

มลูค่าความเสียหาย (ล้านบาท)

พืน้ท่ีความเสียหาย (อ าเภอ)

ผู้ประสบภยั (คน)

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

มูลค่าความเสียหาย 
(ลา้นบาท)
ผูเ้สียชีวิต (คน)

ผูบ้าดเจ็บ (คน)

ล้านบาท 

คน 
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ปี พ.ศ เกิดอุบัติเหตุ(ครั้ง) 
ผู้เสียชีวิต 

(คน) 
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
2555 214 38 268 5,575,500 
2556 227 29 247 9,879,000 
2557 275 32 287 7,140,000 

               (ที่มา : กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม) 
  
 2.13.2 ความเสี่ยงสาธารณภัยของจังหวัด 
     จากข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้งและอัคคีภัย ซึ่งนับวันยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง 
ประกอบกับลักษณะภูมิศาสตร์ เป็นที่ราบสูง ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน ลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก  
ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้  

ตารางท่ี 1.1  : วิเคราะห์ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม 

ที ่ อ าเภอ พ้ืนที่ต าบล ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยที่เกิดขึ้น

บ่อยคร้ัง/ 
คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1 เมืองนครพนม ต าบลในเมือง 
ต าบลอาจสามารถ  
ต าบลนาทราย 
ต าบลขามเฒ่า 
ต าบลบ้านผึ้ง 
ต าบลวังตามัว 
ต าบลดงขวาง 

เป็นที่ราบลุ่ม แอ่งกระทะ         
ติดลุ่มน้ าแม่น้ าโขง  

อุทกภัย, วาตภัย 
อัคคีภัย (เฉพาะใน
เขตพ้ืนที่ต าบลใน
เมือง มีความเสี่ยงสูง) 

2 นาแก ต าบลพระซอง  
ต าบลพุ่มแก  
ต าบลนาเลียง  
ต าบลก้านเหลือง 
ต าบลนาแก 
 

เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา  
 

อุทกภัย,ภัยแล้ง,     
วาตภัย 

3 โพนสวรรค์ ต าบลบ้านค้อ 
ต าบลนาขม้ิน 
ต าบลโพนสวรรค์ 
ต าบลโพนจาน 
ต าบลโพนบก 
ต าบลนาหัวบ่อ 
ต าบลนาใน 

เป็นที่ราบลุ่ม, มีล าห้วยทวยไหล
ผ่านพ้ืนที่ 

อุทกภัย,วาตภัย,ภัย
แล้ง 

4 ศรีสงคราม ต าบลสามผง 
ต าบลนาค า 
ต าบลบ้านเอื้อง 

เป็นที่ราบลุ่ม  มีล าห้วยน้ ายาม
และล าน้ าสงครามไหลผ่านพ้ืนที่   

อุทกภัย, น้ าป่าไหล
หลาก 
ภัยแล้ง,วาตภัย 
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ที ่ อ าเภอ พ้ืนที่ต าบล ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยที่เกิดขึ้น

บ่อยคร้ัง/ 
คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ต าบลบ้านข่า 
ต าบลนาเดื่อ 
ต าบลหาดแพง 

5 ท่าอุเทน ต าบลรามราช  
ต าบลท่าจ าปา 
ต าบลไชยบุรี 
ต าบลโนนตาล 
ต าบลพนอม 
ต าบลเวินพระบาท 
 

เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าโขง, ล า
ห้วยทับเสลาพาดผ่านในพ้ืนที่ 
และมีแนวรอยท่าแขกพาดผ่าน  
 

อุทกภัย,วาตภัย,ภัย
แล้ง,แผ่นดินไหว 

6 ธาตุพนม ต าบลดอนนางหงส์ 
ต าบลนาหนาด 
ต าบลอุ่มเหม้า 
ต าบลแสนพัน 
ต าบลกุดฉิม 
ต าบลโพนแพง 
ต าบลธาตุพนมเหนือ 

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าโขง มีล าน้ า
อูน พาดผ่านในพ้ืนที่  

อุทกภัย, วาตภัย, ภัย
แล้ง 

ตารางที่ 1.2 : ประเมินความเสี่ยงสาธารณภัย ของจังหวัดนครพนม 

ประเภทภัย 
ระดับความ 

เสี่ยง 
ระดับความ

รุนแรง 
ระดับการ

บริหารจัดการ 
ระดับความ
ล่อแหลม 

อุทกภัย สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
น้ าป่าไหลหลาก/ดินโคลนถล่ม ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 
วาตภัยจากพายุหมุนเขตร้อน สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ภัยแล้ง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
อัคคีภัย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
แผ่นดินไหว ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 
ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ภัยจากอากาศหนาว ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ต่ า น้อย ปานกลาง ปานกลาง 
ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 
ภัยจากโรคระบาดจากมนุษย์ ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 
ภัยจากโรคแมลงศัตรูพืช ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 
ภัยจากโรคระบาดสัตว์ ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 
ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 
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ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง (ตารางที่ 1.1)  ท าให้สามารถจัดประเภทภัยและการประเมินความเสี่ยง 
สาธารณภัยของจังหวัดนครพนม ได้ดังนี้ (ตารางที่ 1.2) ดังนี้ 
 
หมายเหตุ  1. ระดับความเสี่ยงสูง=3  ระดับความสี่ยงปานกลาง=2  ระดับความเสี่ยงต่ า=1 
 2. ระดับความรุนแรงสูง=3  ระดับความรุนแรงปานกลาง=2  ระดับความรุนแรงน้อย=1 
 3. ระดับการบริหารจัดการดี=3  ระดับการบริหารจัดการปานกลาง=2   
     ระดับการบริหารจัดการน้อย=1 
 4. ระดับความล่อแหลมสูง=3  ระดับความล่อแหลมปานกลาง=2   
     ระดับความล่อแหลมน้อย=1 
 
   ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย และการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยจังหวัดนครพนม 
ท าให้ทราบถึงประเภทภัยที่มีความเสี่ยงในพ้ืนที่และสามารถจัดล าดับความเสี่ยง ได้ดังนี้ (จัดล าดับความเสี่ยงจากมาก
ไปหาน้อย) 

1. อุทกภัย/น้ าป่าไหลหลาก 
2. ภัยแล้ง 
3. วาตภัย 

   จากความเสี่ยงต่อสาธารณภัย ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและของรัฐ จังหวัดนครพนม จึงจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นครพนม พ.ศ. 2558 
ขึน้ เพ่ือใช้เป็นกรอบก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 
 2.14 ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

การพิจารณามูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบ
กับมูลค่าจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557) ของจังหวัด
นครพนมตั้งอยู่บนพื้นฐานขีดความสามารถที่แจ้งจริงของจังหวัด เพื่อสะท้อนถึงการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนชุมชน อีกทั้งเพื่อให้การประมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และศักยภาพของจังหวัด พร้อมทั้งจังหวัดก าหนดแนวทางและแผนการพัฒนาด้าน
การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ที่มีศักยภาพของจังหวัด ให้ประชาชนในจังหวัดสามารถมีรายได้จาก
มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนความยั่งยืนของการ
รวมกลุ่มในชุมชน 

รายละเอียดข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนย้อนหลัง 3 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. เป้าหมายกลุ่มผู้ผลิต/

ผู้ประกอบการ 
ปี พ.ศ. 2558 2555 2556 2557 

ราย ผลิตภัณฑ์ ราย ผลิตภัณฑ์ ราย ผลิตภัณฑ์ ราย ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน 414 728 414 728 414 728 487 829 
ผู้ประกอบการรายเดียว 216 354 216 354 216 354 234 370 
SMEs 0 0 0 0 0 0 3 8 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. เป้าหมายการ

จัดเก็บรายได ้
ปี พ.ศ. 2558 2555 2556 2557 

มูลค่าการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

บาท 486,262,028 
 

552,330,700 631,207,654 695,750,159 

 
           1. รัฐบาลมีนโยบายโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพี่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยรัฐบาลพร้อมท่ีจะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ 
แหล่งเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อเช่ือมโยง
สินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

ในเร่ืองของการประกอบอาชีพ ปี 2558   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการในเร่ือง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยได้ด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการของกลุ่ม ผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน น ามาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความโดดเด่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ พร้อมท้ังจัด
ให้มีการลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2558 ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกอ าเภอ รวม 12 
อ าเภอ ตั้งแต่งไตรมาสที่ 1 – 4 จ านวน 724 กลุ่ม 1,238 ผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
        1) จังหวัดมีผลิตภัณฑ์ชุมชน  (OTOP)   จ านวน   1,238 ผลิตภัณฑ์  แบ่งเป็น 

- ผลิตภัณฑ์ดาวเด่นสู่สากล (A)  จ านวน       44       ผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์ สร้างคุณค่า (B)     จ านวน        84      ผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขัน (C)  จ านวน      158       ผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์ปรับตัวสู่การพัฒนา (D) จ านวน      952     ผลิตภัณฑ์   
  2) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดมีผลิตภัณฑ์ปรับตัวสู่การพัฒนา (D) ได้รับการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์  จ านวน 110   ผลิตภัณฑ์ 

2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมร่วมกับหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย 
เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการจัดตลาดนัดชุมชน “ไทย
ช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อส่งเสริมการผลิต/ระบายสินค้าทางการเกษตร/ลดต้นทุนการผลิต/กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ฯลฯจังหวัดนครพนม เป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และ
กลุ่ม OTOP ของจังหวัด 
  1) จังหวัดได้จัดให้มีตลาดนัดชุมชน  จ านวน  43  แห่ง 12 อ าเภอ จ าแนกเป็น 
  - จัดทุกวัน  จ านวน  7   แห่ง 

- จัดสัปดาห์ละ 1 – 5 วัน  จ านวน  28  แห่ง 
- จัดเดือนละ 1-3 คร้ัง  จ านวน  8 แห่ง 
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     2) มีผู้ร่วมจ าหน่ายสินค้า 1,264  ราย จ าแนกเป็น 
- เกษตรกร   538   ราย ผู้ประกอบการ OTOP  157   ราย 
- ส่วนราชการ   -   ราย   ภาคเอกชน  569   ราย 

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียงของจงัหวัดนครพนม 
ล าดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ อ าเภอ ที่อยู่ หมายเหตุ 
สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP (PROVINCIAL STAR OTOP: PSO) 

1 พิณ แคน โหวด นาหว้า บ้านท่าเรือ ต.นาหว้า  
2 ผ้าลายมุก นาหว้า บ้านท่าเรือ ต.นาหว้า  
3 ผลิตภัณฑ์จากกก นาหว้า บ้านเหล่าพัฒนา  
4 เหล้าอุหรือเหล้าไห เรณูนคร บ้านเรณูนคร ต.เรณูนคร  
5 กาละแม ธาตุพนม บ้านหัวบึงท่า ต.เรณูนคร  

ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว 
1 สบู่ก้อนกลีเชอรีนผสมสมุนไพร เมืองนครพนม 56 ม.4 ต.ท่าค้อ   
2 ผ้าเขียนลายบาติก ปลาปาก 2/3 ม.7 ต.หนองเทาใหญ่   
3 ขาหมูยัดใส้ บ้านแพง 344 ม.4 ต.บ้านแพง  
4 ชุดผณินทร ธาตุพนม 435 ม.10 ถนน รพช.ตัดใหม่ ต.ธาตุพนม  
5 เครื่องประดับหิน ธาตุพนม 97 ม.5 ต.ธาตุพนมเหนือ  
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ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในทอ้งถิ่น  
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ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
ปัญหาความต้องการของประชาชนรายอ าเภอ 

 
1. อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

ประเด็นปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นที่ - ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก ถนน

ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
- ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า เ พ่ือ

การเกษตร 

- ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านให้
ทั่วถึง 
- ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง

หมู่บ้านให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้คล

อบคุมทุกพ้ืนที่ 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรม 

- จั ดกิ จกรรม เ พ่ือสร้ า งสุ ขภ าพ ใช้
ม า ต ร ก า ร ท า ง สั ง ค ม  ก ฎ ห ม า ย  
ในการกดดันให้ผู้ เสพ ผู้ค้า เลิกยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
- จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ บ า บั ด  ฟ้ื น ฟู   

ผู้เสพ และสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ 
ประชาชน ให้โอกาสผู้เสพเป็นคนดีสู่
สังคม 

ด้านเศรษฐกิจ - ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
- พ้ืนที่ทางการเกษตรขาดแคลนน้ าใน

ฤดูแล้ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกร 

- ส่งเสริมการประกันราคราพืชผลทาง
การ เกษตร  เ ช่ น  ย า งพาร า  มั น
ส าปะหลัง ข้าว ฯลฯ 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค

และเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง 
ด้านสังคม - ความต้องการบุคลากรทางการศึกษา 

การสาธารณสุข และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่มีคุณภาพ 

- ยกระดับคุณภาพด้านสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานให้ทั่วถึงและคลอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาการบุกรุกที่ดินท ากินและถือ
ครองเอกสารสิทธิ์ 

- ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ท้ิงขยะ 

- ป้องกันและปรามปรามการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้และฟ้ืนฟ ู
- จัดให้มีระบบการจัดเก็บและก าจัด

ขยะที่ได้มาตรฐาน 
ด้านบริหารจัดการ -  - 
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2. อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นที่ -ปัญหาด้านการคมนาคม ถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไม่
สะดวก 

ท าให้การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรล่าช้า 

-ปรับปรุงถนน โดยการสนับสนุน
งบประมาณ 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด และปัญหาอาชญากรรม 

-จัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพและใช้
มาตรการทางกฎหมาย บ าบัด ให้
ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด 

ด้านเศรษฐกิจ -ผลผลิตทางการเกษตรมีราคา
ตกต่ า ต้นทุนทางการผลิตมีราคา
สูง 
-พ้ืนที่ท าการเกษตรและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีน้อยท าให้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
 
-แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
-แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ไม่ได้รับการพัฒนา 

-ส่งเสริมการประกันราคาพืชผล
ทางการเกษตร เช่น ยางพารา 
ข้าว เป็นต้น 
-ส่งเสริมและขยายพ้ืนที่ท า
การเกษตร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 
-ปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยการสนับสนุน
งบประมาณ 
-พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

ด้านสังคม -ความต้องการบุคลาการทาง
การศึกษา การสาธารณสุข และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 

-ยกระดับคุณภาพด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานโดยการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 

ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ปัญหาการบุกรุกท่ีดินท ากินและ
ครอบครองเอกสารสิทธิ 

-ป้องกัน ปราม การบุกรุกพ้ืนที่ป่า
ไม้และฟ้ืนฟูป่าไม้ 

ด้านการบริหารจัดการ -การผลิตข้าว และยางพาราแผ่น
ไม่มีคุณภาพ 

-พัฒนาปรับปรุง ให้ความรู้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต 
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3. อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

ด้านความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

1. สภาพพ้ืนที่เสี่ยงต่อการน าเข้า
และส่งออกของผิดกฎหมาย ยา
เสพติดและ แรงงานต่างด้าว  
2. เด็กและเยาวชนขาดความ
อบอุ่น ขาดการดูแลเนื่องจากบิดา
มารดาไปประกอบอาชีพนอก
พ้ืนที่ 
3. ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

1. เพ่ิมมาตรการความเข้มงวด 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพใน
พ้ืนที่ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ   - ประชาชนได้รับผลประโยชน์
จากการท าอาชีพเสริมได้ค่อนข้าง
น้อยเนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยง
ด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัด  
- ประชาชนได้รับผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้าน
การท่องเที่ยวในจังหวัด  
 - ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง การ
ผลิตมีต้นทุนสูง 
 

1. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรและตลาดขายสินค้า
การเกษตร 
2. จัดท าโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตร
ให้กับประชาชน 
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าประจ า
หมู่บ้าน และต าบล และหาแหล่ง
จัดจ าหน่าย เพ่ือเป็นของดีของ
ฝากจากจังหวัดนครพนม 

ด้านสังคม 1. ความทันสมัยและกระแส
วัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไป
นิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

2. ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส่วนใหญ่ไม่
มีเวลาเนื่องจากต้องประกอบ
อาชีพเพ่ือการด ารงชีพ   

1. สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. กระตุ้นและปลูกจิตส านึกการ
สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและ
เยาวชน 

3. เสนอความต้องการให้ผู้น า
ท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์วัฒนาธรรมประเพณี 
4. มอบทุนการศึกษาให้เด็กท่ีมี
ฐานะยากจนและขาดแคลน 
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ประเด็นปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. น้ าไม่เพียงพอในการท า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

2. ปัญหาตลิ่งริมฝั่งแม่น้ าโขงถูก
กัดเซาะ 

3. ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในเขต
ชุมชน ปัญหาขยะ และการใช้
สารเคมีปราบศัตรูพืช 

4. ขาดแหล่งน้ าทางการเกษตร 

5. ทรัพยากรป่าไม้ถูกบุกรุก และ
ถูกท าลายไม่มีระบบการ
ชลประทานที่ดี ล าน้ าส าคัญในฤดู
แล้งไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้
ประโยชน์ได้  
 6. พ้ืนที่ชลประทานยังมีไม่
เพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปรัง/
การเกษตรฤดูแล้ง 

- ขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือใช้กักเก็บ
น้ าท าการเกษตรในฤดูแล้ง 

 - ก าจัดวัชพืชที่เป็นสาเหตุท าให้
แหล่งน้ าตื้นเขิน 

 - สร้างระบบชลประทานสู่พ้ืนที่
การเกษตร 

 - จัดท าการปักหลัก เสริมดิน 
ป้องกันตลิ่งพังริมฝั่งโขง  
 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและการคัด
แยกขยะ และจัดท าโครงการ
พัฒนาไม้ผลเกษตรอินทรีย์ 

ด้านการบริหารจัดการ เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้
ในการบริหารและพัฒนาทาง
การเกษตรเพื่อรองรับการแข่งขัน
ในอนาคต 

1. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

2. ส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนการ
ผลิตโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ 
3. ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเสริม
เพ่ือให้มีรายได้ตลอด 
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4. อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

ด้านความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

 - ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติดและปัญหาอาชญากรรม 

- จัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพและใช้
มาตรการทางกฏหมาย บ าบัด ให้
ความรู้ถึงโทษยาเสพติด 

ด้านเศรษฐกิจ - แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับการปรับ
ภูมิทัศน์จากส่วนราชการ 
 - ผลิตผลทางการเกษตรราคา
ตกต่ าต้นทุนทางการผลิตมีราคา
สูง 
 - พ้ืนที่ท าการเกษตรและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีน้อยส าหรับท า
การเกษตรจึงไม่สามารถท าให้
เพียงพอต่อความต้องการได้ 
 - ปัญหาการว่างงาน 
 - แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค
ไม่ได้รับการพัฒนา 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว โดยการสนับสนุน
งงบประมาณ 
 - ส่งเสริมการประกันราคาพืชผล
ทางการเกษตร เช่น  ข้าว  
ยางพารา มันส าปะหลัง 
 - ส่งเสริมและขยายพื้นที่ท า
การเกษตร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้ ลดการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย โดยการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 - พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภคและทางการเกษตร
เพียงพอ 

ด้านสังคม - ความต้องการบุคลากรทาง
การศึกษาสาธารณสุข และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 

- ยกระดับคุณภาพด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 

ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ปัญหาการบุกรุกที่ดินท ากิน 

- ไม่มีระบบการจัดเก็บและก าจัด
ขยะที่ได้มาตรฐาน 

- ป้องกัน  ปราบปราม  การบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้และฟ้ืนฟู 

 - จัดให้มีระบบการจัดเก็บและ
ก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 

ด้านการบริหารจัดการ - การผลิตยางพาราแผ่นไม่มี
คุณภาพ 

- พัฒนาปรับปรุงให้ความรู้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต 

 
 

 



- 175 - 
 

 

5. อ าเภอโพนสวรรค ์จังหวัดนครพนม 

ประเด็น/ปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข/พัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นที่ - การคมนาคม ถนนสัญจรภายใน
หมู่บ้าน/ระหว่างหมู่บ้าน ช ารุด 
- ต้องการไฟกิ่งส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน และไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
ตามไร่นา 
- ระบบประปาไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 
- การขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค 
และน้ าเพ่ือการเกษตรในหน้าแล้ง 

- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บ้านให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 
- ถนนภายในหมู่บ้านสายส าคัญที่
อยู่ในเขตชุมชนก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสาย
หลักท่ีเชื่อมระหว่างต าบลเป็น
ถนนลาดยาง 
- สร้างแหล่งเก็บน้ าขนาดเล็ก 
ในพ้ืนที่ 
- การท าอ่างหมู่บ้าน อ่างนาหรือ
แก้มลิง ให้เป็นธนาคารเก็บส ารอง
น้ าไว้ให้พอใช้ในหน้าแล้ง 
- การสร้างและซ่อมระบบประปา
หมู่บ้าน ให้มีน้ าสะอาดให้ประชาชน
อย่างทั่วถึง 
 - การควบคุมน้ าในล าน้ า เช่น การ
สร้างประตูระบายน้ าเปิด-ปิด 
เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
- การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและ
การประหยัดน้ า 

ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- ยาเสพติด 
- อบายมุข 
- อาชญากรรม 

- ขอความร่วมมือส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ในการลงพ้ืนที่ 
สร้างความเข้าใจกับประชาชน 
- ฝึกอบรมและพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยประชาชน ร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์  
เช่น ฝึกอบรมชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน ฝึกอบรม 
กลุ่มอาชีพ เป็นต้น 
 

ด้านสังคม - ปัญหาความยากจน - การให้ความรู้ ฝึกอาชีพ ให้กับ 
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ประเด็น/ปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข/พัฒนา 

- ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
ในพ้ืนที่ 
- ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
- ปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัย 

ผู้ว่างงานและผู้สนใจทั่วไป 
- ขอความร่วมมือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในพ้ืนที่ ผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ 
ผู้ว่างงาน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้พิการ เพ่ือให้การช่วยเหลือ 

ด้านเศรษฐกิจ - การขาดความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 
- ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
- ขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 
การเกษตร 
- ขาดแคลนเงินในการลงทุน 
ท าการเกษตร 

- หน่วยงานรัฐ ประชาสัมพันธ์การ
ฝึกอบรมอาชีพ อย่างทั่วถึง และ
ประชาชนสามารถเดินทางเข้ารับ
การฝึกอบรมได้โดยง่ายและสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้จริง รวมทั้ง
ให้ข้อมูลช่วยเหลือด้านเงินลงทุน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- การตัดไม้ท าลายป่า และบุกรุกพ้ืนที่
ป่า 
- ปัญหาล าน้ าตื้นเขิน 
- ปัญหาการลุกล้ าล าน้ าสาธารณะ 

- สร้างจิตส านึกและให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการ
ดูแลรักษาป่าและน้ า 
- ปลูกป่าชุมชนและส่งเสริมให้
ราษฎรปลูกต้นไม้ไว้ใช้เอง 
 

ด้านสาธารณสุข - การขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
ด้านสาธารณสุขและอนามัย 
- การขาดการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย 
ป้องกันโรค 
- ปัญหาการให้บริการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส คนพิการ  
ไม่ทั่วถึง 

- สนับสนุนการประชาสัมพันธ์  
แจ้งเตือนภัย ป้องกันโรคในระดับ
หมู่บ้าน โดยเครือข่ายอาสามัคร 
แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ และ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- สนับสนุนการออกหน่วยบริการ 
ในพ้ืนที่ เพ่ือเข้าถึงผู้สูงอายุ 
 คนด้อยโอกาส คนพิการ 
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6. อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

ประเด็นปัญหา ปัญหา/ ความต้องการ แนวทางแก้ไข/ พัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นที่ ปัจจุบันปัญหาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่
อ าเภอท่าอุเทนยังมีอยู่หลาย
ด้าน เช่น 
- ปัญหาด้านคมนาคม  
ถนนที่ใช้สัญจรระหว่าง
หมู่บ้านหลายสายยังมีสภาพ
เป็นถนนลูกรัง 
 และถนนคอนกรีตหรือ
ถนนลาดยาง หลายเส้นทาง
มีสภาพช ารุดทรุดโทรม  ท า
ให้เกิดปัญหาด้านการขนส่ง
สินค้าการเกษตร  เส้นทาง
การท่องเที่ยว และมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  
- ปัญหาด้านไฟฟ้า   
อ าเภอ 
ท่าอุเทน ประสบปัญหา
ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับบ่อย ท า
ให้มีปัญหาต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวัน  เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน  และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็น
หน่วยงานย่อยมีบุคลากรไม่
เพียงพอต่อพ้ืนที่บริการ 
และการให้บริการประชาชน  
 
- ปัญหาด้านน  าประปา  
ปัจจุบันบางหมู่บ้านในพ้ืนที่
อ าเภอท่าอุเทน ยังประสบ
ปัญหาน้ าประปาไม่พอใช้  
ในฤดูแล้ง ซึ่งมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน   
 

 
 
 

- ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อม
และสมบูรณ์มากขึ้น 

 
 
 
 
 

 

- ควรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือยกระดับ
หน่วยงานให้เป็นส านักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน เพื่อ
ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนให้
เพียงพอต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 
 
 
 
- ควรเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
น้ าประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บ้านในฤดูแล้ง   
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ประเด็นปัญหา ปัญหา/ ความต้องการ แนวทางแก้ไข/ พัฒนา 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- ต้องการให้แก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดรวมไปถึงการ
รักษาความมั่นคงตามแนว
ชายแดน แก้ไขปัญหาการลักลอบ
ค้าและเคลื่อนย้ายสิ่งผิดกฎหมาย
ผ่านอ าเภอ  พัฒนาและ
เสริมสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในด้านความ
มั่นคง ตลอดจนสร้างความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพืน้ที่ 
 

-เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ด้านความมั่นคง (ตร.ปค.ทหาร) 
เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหายา
เสพติดรวมไปถึงการรักษาความ
มั่นคงตามแนวชายแดน แก้ไข
ปัญหาการลักลอบค้าและ
เคลื่อนย้ายสิ่งผิดกฎหมายผ่าน
อ าเภอ  พัฒนาและเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านในด้านความมั่นคง ตลอดจน
สร้างความม่ันคงในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 

ด้านเศรษฐกิจ/เกษตร - ขาดการประชาสัมพันธ์การค้า
การลงทุนในพ้ืนที่ 
- โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษยังไม่ครอบคลุม
เท่าท่ีควร 
- ผู้ประกอบการ SME  วิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ผลิตสินค้า OTOP ยัง
ขาดการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
การค้าการลงทุน 
- ประชาชนอ าเภอท่าอุเทนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เช่น ท านา ท าสวนยางพารา ท า
ไร่ยาสูบ  ท าสวนสับปะรด เป็น
พ้ืนที่ที่มีฝนตกชุก และมีแม่น้ า
ไหลผ่านหลายสาย เหมาะส าหรับ
การประกอบอาชีพด้านการ
ประมงและอาชีพเกษตรกรรม  
หากได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบการส่งน้ าให้ทั่วถึงก็จะ
สามารถใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตรได้ตลอดปี   ปัจจุบัน
ราคายางพาราตกต่ าท าให้

- การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การค้าการลงทุนที่มาลงทุนใน
อ าเภอ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกทางการค้า 
การลงทุน เพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ SME
วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้า 
OTOP ในพ้ืนที่ 
 
- ส่งเสริมการปลูกพืชสับปะรดให้
มากขึ้น 
- ส่งเสริมให้มีโรงงานแปรรูป
สับปะรดในพื้นที่ 
- ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ ที่สามารถส่งออกไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม
และ  จีนได้ 
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ประเด็นปัญหา ปัญหา/ ความต้องการ แนวทางแก้ไข/ พัฒนา 
เกษตรกรได้รับผลกระทบมาก มี
เกษตรกรบางส่วนต้องเดินทางไป
ท างานต่างจังหวัด และปัจจุบัน
เกษตรกรในต าบล 
โนนตาล และต าบลใกล้เคียงได้
หันมาปลูกสับปะรดเป็นพืช
เศรษฐกิจ และเป็นสินค้าที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดนครพนม มี
แหล่งจ าหน่ายสับปะรด ท าให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันแพร่หลาย
มากยิ่งขึ้น  ท าให้ผลผลิตมีราคาท่ี
สูงขึ้น เกษตรกรในพ้ืนที่มีรายได้
เพ่ิมข้ึน สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วย
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ท าให้ลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ไปท างานในท้องที่อ่ืนได้มาก  
ประชาชนมีความต้องการให้มี
การส่งเสริมด้านการเกษตร 

- ส่งเสริมการท าเกษตรคุณภาพ 
และปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
- พัฒนาระบบชลประทานใน
ครอบคลุมพ้ืนที่ ให้สามารถท า
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

 

ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

 

- ประชาชนมีความต้องการ
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นสังคม
คุณภาพอย่าง 
ยั่งยืน ยกระดับและพัฒนา
มาตรฐานการบริการด้าน
สาธารณสุข และคุณภาพ
การศึกษา เพ่ิมขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน  

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเป็นสังคมคุณภาพอย่าง 
ยั่งยืน ยกระดับและพัฒนา
มาตรฐานการบริการด้าน
สาธารณสุข และคุณภาพ
การศึกษา เพ่ิมขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน  

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และ
ลักลอบตัดไม้ และค้าไม้ผิด
กฎหมาย 
- ปัญหาการขาดการจัดการขยะ
ชุมชนที่ดี 

-ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ 
ป่าชุมชน 

-ส่งเสริมชุมชนต้นแบบการคัด
แยกขยะต้นทางและเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะ 
อ่ืนๆ (ด้านการท่องเที่ยว) อ าเภอท่าอุเทน มีสถานที่

ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ  ศาสนา  
วัฒนธรรม ประเพณี  

โบราณสถาน หลายแห่ง เหมาะ

- การพัฒนาสวนสาธารณะบึงมอง
และจุดจอดรถนักท่องเที่ยวสร้าง
ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้
อ าเภอท่าอุเทน (ที่
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ประเด็นปัญหา ปัญหา/ ความต้องการ แนวทางแก้ไข/ พัฒนา 
ส าหรับการพัฒนาให้เป็นเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้  

หากได้รับการพัฒนาและยกระดับ 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็น

จ านวนมาก  มีที่ดิน
สาธารณประโยชน์ซึ่งเหมาะที่จะ
สร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือ

ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างการ
ท่องเที่ยวให้ครบวงจรได้หลาย

แห่ง 

สาธารณประโยชน์ท่าเทียบเรือ
เก่า)  สร้างตลาดกลางการเกษตร
และศูนย์ OTOP  ณ ที่
สาธารณประโยชน์ดงนาเหล่า 
ต าบลโนนตาล  สวนนันทนาการ
และศาลาอเนกประสงค์ ณ ที่
สาธารณประโยชน์หนองแวง  จุด
ชมวิวทุ่งบัวแดงเชื่อมโยงจุดชมวิว
หนองบัวแดง ณ กุดค้าว
สาธารณประโยชน์   มีสภาพดิน 
และอากาศที่เหมาะสมส าหรับ
ปลูกสับปะรด จนได้รับการ
ประกาศเป็นพืชบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) 
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7. อ าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

ด้านเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกตาดขาม 
ขาดการประชาสัมพันธ์ที่
เพียงพอ 
    - ต้องการให้ภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย เพ่ือให้เศรษฐกิจใน
ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่างๆให้มากข้ึน 
- ภาครัฐจัดสรรงบประมาณใน
การประชาสัมพันธ์ และยกระดับ
สิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่ 
ภายในจุดท่องเที่ยวให้มีความ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

ด้านความปลอดภัยใยชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ไฟฟ้าส่องสว่างริมถนน หรือที่
ชุมชนยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจาก
การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน 
    - ต้องการให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ให้เพียงพอ 
    - ทัศนวิสัยในการสัญจรไปมา
ในช่วงกลางคืนค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากไฟสว่างตามเส้นทางมี
ไม่เพียงพอ รวมทั้งความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

- ด าเนินติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริม
ถนนให้เพียงพอ โดยงบประมาณ
ของ อปท. หรือจังหวัด,อ าเภอ 

 ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
    - การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด เข้าไปในพ้ืนที่ชุมชุน หมู่บ้าน 
    - อยากให้เพิ่มมาตรการการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติด
มากขึ้น 

- ด าเนินมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
- ประชาชนในพื้นท่ีต้องให้ความ
ร่วมมือมากข้ึน ในการช่วยลด
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 ปัญหาการรวมกลุ่มของวัยรุ่น 
เพ่ือแข่งรถมอเตอร์ไซ ก่อให้เกิด
เสียงดัง ร าคาญ แก่ชาวบ้าน
ใกล้เคียง 
    - ต้องการให้ภาครัฐเข้ามา
ด าเนินการทางกฎหมาย 
เนื่องจากมีการรวมกลุ่มจ านวน
มาก 
 

- ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
- สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิผู้ปกครองเด็ก 
วัยรุ่น ผู้น าชุมชน และภาครัฐ 
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขาดแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
และน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
    - พ้ืนที่ชุมชนมีการขยายตัว 
    - การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
เช่น ยาสูบ ข้าวโพด เป็นต้น น้ า
มีเพียงพอ 
 

- สร้างแหล่งกักเก็บน้ าให้
เพียงพอ ทดแทนแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ 
- สร้างระบบน้ าประปาให้มี
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

 ที่ดินท ากินบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ 
    - ที่ดินทางการเกษตรบาง
พ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และมีไม่
เพียงพอ 
    - อยากให้ภาครัฐด าเนินการ
ออกส ารวจเพิ่มเติม 
 

- ด าเนินการตามกรอบของ
กฎหมาย 

 ปัญหาขยะมูลฝอย และมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
    - การจัดการขยะจาก
ครัวเรือนที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
และไม่ทั่วถึง 
 

- ให้เพ่ิมระบบจัดการขยะให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งการเพ่ิม
ถังขยะให้เพียงพอในพ้ืนที่ต าบล 
และกระบวนการคัดแยกขยะ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการก าจัดขยะ
ต่อไป 

ด้านบริหารจัดการ ถนนบางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง 
การสัญจรไม่สะดวก 
    - ต้องการให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องด าเนินการท าถนน 
คสล. หรือลาดยาง เพ่ือความ
สะดวกในการสัญจร 
 

- ด าเนินการโครงการเพ่ือซ่อม
สร้าง หรือก่อสร้างถนน คสล. 
หรือ ลาดยาง จากงบประมาณ
ของ อปท. หรือจังหวัด,อ าเภอ 

 ระบบระบายน้ าเสียจากอาคาร 
บ้านเรือน ของราษฎร   ยังมีไม่
เพียงพอ  
    - ท่อระบายน้ าอุดตัน 
    - การวางท่อระบายน้ ายังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 

- ด า เนิ นการก่ อส ร้ า ง ระบบ
ระบายน้ าเพ่ิมเติมให้เพียงพอ 
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

 ขาดการประสานงานการ
ออกแบบผังเมือง ระหว่างส่วน
ราชการที่รับผิดชอบในการ
ให้บริการสาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ า 
หรือถนน เป็นต้น 
    - เกิดปัญหาเมื่อจะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร หรือ
บ้านเรือน 
 

-ประชุมหารือระหว่างส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือศึกษา
และจัดท าผังเมือง ของต าบล
บ้านแพงและเขตเทศบาล เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของเมือง 
และชุมชน 

 น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ชุมชน 
    - ระบบระบายน้ าเสียมีไม่
เพียงพอ และการอุดตันของท่อ
ระบายน้ า 

- วางระบบระบายน้ าเพ่ิมเติม
และท่ัวถึง และปรับปรุงส่วนที่มี
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การขุดลอกคลอง ห้วย แหล่งน้ า
สาธารณะ 
- เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง เนื่องจาก
การระบายไม่ทัน วัชพืชขวางทาง
น้ า และความตื้นเขินและแคบ
ของร่องน้ า ท าให้ขาดแคลนน้ า
ในช่วงหน้าแล้ง 
 

- จัดสรรงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐ
อ่ืน เพ่ือด าเนินการปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดีข้ึน 
- ด าเนินการขุดลอกคลอง ห้วย 
แหล่งน้ าสาธารณะให้มีมาตรฐาน 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้
เพียงพอ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ าในช่วงน้ าหลาก
ได้ดีขึ้น 

 เส้นทางสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร
ช ารุด 
- การสัญจรและการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร
ยากล าบาก  
- อยากให้ภาครัฐด าเนินการ
ซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดียิ่งข้ึน เพ่ือช่วยให้ขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
รวดเร็วยิ่งขึน้ และการคง
คุณภาพของผลผลิตได้ดียิ่งขึ้น 
 

- จัดสรรงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐ
อ่ืน เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น 
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8. อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ประเด็นปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นที่ - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป็นไปอย่างล่าช้า การขนส่งผ่าน
แดนการบริการขนส่งสาธารณะที่
ไม่ได้มาตรฐาน 
 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบขนส่งสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว 
การจราจร อาชญากรรม การ
ลักลอบค้าและเคลื่อนย้ายส่งสิ่ง
ผิดกฎหมายในพื้นที่และตามแนว
ชายแดน ปัญหาสาธารณภัย การ
กัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ าโขง 

- จัดกิจกรรมและรณรงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จัดระบบ
การควบคุมแรงงานต่างด้าวให้
เป็นระบบ จัดระบบจราจรให้ได้
มาตรฐานและสามารถอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน 
ปรับปรุงและจัดหน่วยดูแลรักษา
ความปลอดภัยในพ้ืนที่เสี่ยงทั้ง
พ้ืนที่ชั้นในและตามแนวชายแดน 
จัดอุปกรณ์และฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการป้องกนสาธารณภัย 
ปรับปรุงพื้นท่ีตามแนวตลิ่งริม
แม่น้ าโขงให้มีความมั่นคงและ
ถาวร 
 

ด้านเศรษฐกิจ - เกษตรกรขาดแหล่งทุนขาด
ตลาดสินค้าการเกษตร ขาดการ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
สินค้าทางการเกษตรไม่ได้
มาตรฐาน การตลาดการค้าและ
การลงทุนขยายตัวช้า กฎระเบียบ
ของประเทศเพ่ือนบ้านไม่เอ้ือต่อ
การค้าแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมมาก
เท่าท่ีควร ขาดการวางแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 
 
 

จัดหาแหล่งทุนให้กับเกษตรกร 
เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้
มีมาตรฐาน ส่งเสริมและจัดให้มี
ตลาดการค้าและการลงทุน 
ประสานงานกับประเทศพ้ืนบ้าน
ในการแก้ไขปัญหาด้านการค้า 
ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจการการ
ท่องเที่ยวร่วมทั้งมีการวางแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 
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ประเด็นปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

ด้านสังคม ขาดบุคลากรทางการแพทย์ที่
ทันสมัยและส าคัญในการรักษา
โรคเฉพาะทาง ขาดแคลนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ความด้อย
โอกาสของเด็ก คนพิการ และ
คนชรา  ประชาชนขาดความรู้ใน
การประกอบอาชีพ เยาวชนขาด
โอกาสทางการศึกษาท าให้เกิด
ปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ 

 

พัฒนาบุคลากรทางด้าน
การแพทย์และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ที่ทันสมัย พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพครูและบุคลากรทาง
กรทางการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถของเด็ก คน
พิการและคนชรา เพื่อให้สามารถ
ประกอบอาชีพ และมีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เกิด
อุทกภัยน้ าท่วมการพัฒนาแหล่ง
น้ ายังไม่ทั่วถึง มีที่กักเก็บน้ าไม่
เพียงพอ มีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก 
ระบบการกระจายน้ าไม่ในไร่นาไม่
เพียงพอสภาพดินไม่สามารถกัก
เก็บน้ าได้ดี ขาดการด าเนินการ
เชิงอนุรักษ์ การบุกรุกท่ีดิน
สาธารณะ 

พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ าทาง
การเกษตรให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง ปรับปรุงระบบการป้องกัน
อุทกภัยน้ าท่วม จัดระบบการ
กระจายน้ าให้เพียงพอ พัฒนาและ
บริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ 
และด าเนินการอนุรักษ์พ้ืนที่
สาธารณะในพ้ืนที่ 
 

ด้านการบริหารจัดการ ขาดงบประมาณในการพัฒนา
พ้ืนที่ 

จัดสรรเงินประมาณลงพ้ืนที่ให้
เพียงพอต่อการพัฒนา 
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9. อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ประเด็นปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นที่ - ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก ถนน

ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
- ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า 

- ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านให้
ทั่วถึง 
- ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง

หมู่บ้านให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- ควรมีการยกระดับการให้บริการแก่
ประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการ 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรม 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 
- จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ บ า บั ด  ฟ้ื น ฟู   

ผู้เสพ และสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ 
ประชาชน ให้โอกาสผู้เสพเป็นคนดีสู่
สังคม 

ด้านเศรษฐกิจ - ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
- พ้ืนที่ทางการเกษตรขาดแคลนน้ าใน

ฤดูแล้ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกร 

- ส่งเสริมการประกันราคราพืชผลทาง
การ เกษตร  เ ช่ น  ย า งพาร า  มั น
ส าปะหลัง ข้าว ฯลฯ 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค

และเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง 
ด้านสังคม - ความต้องการบุคลากรทางการศึกษา 

การสาธารณสุข 
- จัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ 
- ยกระดับคุณภาพด้านสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานให้ทั่วถึงและคลอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาการบุกรุกที่ดินท ากินและถือ
ครองเอกสารสิทธิ์ 

- ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ท้ิงขยะ 

- ป้องกันและปรามปรามการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้และฟ้ืนฟ ู
- จัดให้มีระบบการจัดเก็บและก าจัด

ขยะที่ได้มาตรฐาน 
ด้านบริหารจัดการ - ขาดงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ - จัดสรรเงินประมาณลงพ้ืนที่ให้

เพียงพอต่อการพัฒนา 
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10. อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

ด้านความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

 - ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติดและปัญหาอาชญากรรม 

- จัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพและใช้
มาตรการทางกฏหมาย บ าบัด ให้
ความรู้ถึงโทษยาเสพติด 

ด้านเศรษฐกิจ - แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับการปรับ
ภูมิทัศน์จากส่วนราชการ 
 - ผลิตผลทางการเกษตรราคา
ตกต่ าต้นทุนทางการผลิตมีราคา
สูง 
 - พ้ืนที่ท าการเกษตรและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีน้อยส าหรับท า
การเกษตรจึงไม่สามารถท าให้
เพียงพอต่อความต้องการได้ 
 - ปัญหาการว่างงาน 
 - แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค
ไม่ได้รับการพัฒนา 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว โดยการสนับสนุน
งงบประมาณ 
 - ส่งเสริมการประกันราคาพืชผล
ทางการเกษตร เช่น  ข้าว  
ยางพารา มันส าปะหลัง 
 - ส่งเสริมและขยายพื้นที่ท า
การเกษตร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้ ลดการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย โดยการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 - พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและทางการเกษตร
เพียงพอ 

ด้านสังคม - ความต้องการบุคลากรทาง
การศึกษาสาธารณสุข และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 

- ยกระดับคุณภาพด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 

ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ปัญหาการบุกรุกที่ดินท ากิน 

- ไม่มีระบบการจัดเก็บและก าจัด
ขยะที่ได้มาตรฐาน 

- ป้องกัน  ปราบปราม  การบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้และฟ้ืนฟู 

 - จัดให้มีระบบการจัดเก็บและ
ก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 

ด้านการบริหารจัดการ - การผลิตยางพาราแผ่นไม่มี
คุณภาพ 

- พัฒนาปรับปรุงให้ความรู้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต 
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11. อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

ประเด็น/ปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข/พัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นที่ - การคมนาคม ถนนสัญจรภายใน
หมู่บ้าน/ระหว่างหมู่บ้าน ช ารุด 
- ต้องการไฟกิ่งส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน และไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
ตามไร่นา 
- ระบบประปาไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 
- การขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค 
และน้ าเพ่ือการเกษตรในหน้าแล้ง 

- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บ้านให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 
- ถนนภายในหมู่บ้านสายส าคัญที่
อยู่ในเขตชุมชนก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสาย
หลักท่ีเชื่อมระหว่างต าบลเป็น
ถนนลาดยาง 
- สร้างแหล่งเก็บน้ าขนาดเล็ก 
ในพ้ืนที่ 
- การท าอ่างหมู่บ้าน อ่างนาหรือ
แก้มลิง ให้เป็นธนาคารเก็บส ารอง
น้ าไว้ให้พอใช้ในหน้าแล้ง 
- การสร้างและซ่อมระบบประปา
หมู่บ้าน ให้มีน้ าสะอาดให้ประชาชน
อย่างทั่วถึง 
 - การควบคุมน้ าในล าน้ า เช่น การ
สร้างประตูระบายน้ าเปิด-ปิด 
เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
- การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและ
การประหยัดน้ า 

ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- ยาเสพติด 
- อบายมุข 
- อาชญากรรม 

- ขอความร่วมมือส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ในการลงพ้ืนที่ 
สร้างความเข้าใจกับประชาชน 
- ฝึกอบรมและพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยประชาชน ร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์  
เช่น ฝึกอบรมชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน ฝึกอบรม 
กลุ่มอาชีพ เป็นต้น 
 

ด้านสังคม - ปัญหาความยากจน 
- ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
ในพ้ืนที่ 

- การให้ความรู้ ฝึกอาชีพ ให้กับ 
ผู้ว่างงานและผู้สนใจทั่วไป 
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ประเด็น/ปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข/พัฒนา 

- ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
- ปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัย 

- ขอความร่วมมือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในพ้ืนที่ ผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ 
ผู้ว่างงาน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้พิการ เพ่ือให้การช่วยเหลือ 

ด้านเศรษฐกิจ - การขาดความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 
- ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
- ขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 
การเกษตร 
- ขาดแคลนเงินในการลงทุน 
ท าการเกษตร 

- หน่วยงานรัฐ ประชาสัมพันธ์การ
ฝึกอบรมอาชีพ อย่างทั่วถึง และ
ประชาชนสามารถเดินทางเข้ารับ
การฝึกอบรมได้โดยง่ายและสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้จริง รวมทั้ง
ให้ข้อมูลช่วยเหลือด้านเงินลงทุน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- การตัดไม้ท าลายป่า และบุกรุกพ้ืนที่
ป่า 
- ปัญหาล าน้ าตื้นเขิน 
- ปัญหาการลุกล้ าล าน้ าสาธารณะ 

- สร้างจิตส านึกและให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการ
ดูแลรักษาป่าและน้ า 
- ปลูกป่าชุมชนและส่งเสริมให้
ราษฎรปลูกต้นไม้ไว้ใช้เอง 
 

ด้านสาธารณสุข - การขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
ด้านสาธารณสุขและอนามัย 
- การขาดการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย 
ป้องกันโรค 
- ปัญหาการให้บริการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส คนพิการ  
ไม่ทั่วถึง 

- สนับสนุนการประชาสัมพันธ์  
แจ้งเตือนภัย ป้องกันโรคในระดับ
หมู่บ้าน โดยเครือข่ายอาสามัคร 
แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ และ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- สนับสนุนการออกหน่วยบริการ 
ในพ้ืนที่ เพ่ือเข้าถึงผู้สูงอายุ 
 คนด้อยโอกาส คนพิการ 
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12. อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

ประเด็นปัญหา ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นที่ - ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก ถนน

ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
- ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า 

- ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านให้
ทั่วถึง 
- ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง

หมู่บ้านให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- ควรมีการยกระดับการให้บริการแก่
ประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการ 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรม 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 
- จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ บ า บั ด  ฟ้ื น ฟู   

ผู้เสพ และสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ 
ประชาชน ให้โอกาสผู้เสพเป็นคนดีสู่
สังคม 

ด้านเศรษฐกิจ - ผลผลิตทางการเกษตรราคตกต่ า 
- พ้ืนที่ทางการเกษตรขาดแคลนน้ าใน
ฤดูแล้ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร 

- ส่งเสริมการประกันราคราพืชผลทาง
การ เกษตร  เ ช่ น  ย า งพาร า  มั น
ส าปะหลัง ข้าว ฯลฯ 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค

และเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง 
ด้านสังคม - ความต้องการบุคลากรทางการศึกษา 

การสาธารณสุข 
- จัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ 
- ยกระดับคุณภาพด้านสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานให้ทั่วถึงและคลอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาการบุกรุกที่ดินท ากินและถือ
ครองเอกสารสิทธิ์ 
- ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ท้ิงขยะ 
- การตัดไม้ท าลายป่า และบุกรุกพ้ืนที่
ป่า 

- ป้องกันและปรามปรามการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้และฟ้ืนฟ ู
- จัดให้มีระบบการจัดเก็บและก าจัด

ขยะที่ได้มาตรฐาน 

ด้านบริหารจัดการ - ขาดงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ - จัดสรรเงินประมาณลงพ้ืนที่ให้
เพียงพอต่อการพัฒนา 
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ส่วนท่ี 3  สรุปการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 -2564 
          3.1 การวิเคราะห์ SWOT และสรุปความต้องการ (Demand) 

กลุ่มภารกิจท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ 

SWOT พ.ศ. 2561 – 2564 
สรุปความต้องการ (Demand) 

ท่ีสอดคล้องกับ SWOT 
จุดแข็ง (Strength) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
S 1. ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์อยู่บนปากทางที่สั้นและสะดวกที่สุดใน

การเชื่อมโยงไปสู่ลาว เวียดนาม และจีน โดยผ่านสะพาน
มิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) เส้นทาง R12 ของลาว และ
เส้นทาง National highway R1A และโฮจิมินห์Roadของ
เวียดนาม 

- ผ่านถน นหม ายเลข  8ถึ งเมื องวิ นห์ 330 กม. / 
นครพนม ถึง อาติงห์350 กม. / จากฮาติงห์ ถึง ฮานอย 
๓๔๐กม./ จากฮานอย ถึง ด่านผิงเสียง(จีน) 188 กม. / จาก
ผิงเสียง ถึง หนานหนิง 198 กม. รวมระยะทาง  นครพนม 
ถึงด่านชายแดนจีน(ผิงเสียง) 808 กม.  จากนครพนม ถึ ง 
หนานหนิง 1,006 กม.   

- ผ่านถนนหมายเลข 12   ถึง จั งหวัดฮาติงห์ 35 3 
กิโลเมตร/ จากจังหวัดฮาติงห์ ถึง กรุงฮานอย 340 กิโลเมตร 
/จากฮานอย ถึง ด่านชายแดนผิงเสียง(จีน) 188 กิโลเมตร /
และเดินทางจากด่านชายแดนผิงเสียง ถึง นครหนานหนิง 
198 กิโลเมตร สรุประยะทางจากนครพนม - ด่านชายแดน
ผิงเสียง(จีน) จ านวน 831 กิโลเมตร และจากนครพนม ถึง 
นครหนานหนิง จ านวน 1,029 กิโลเมตร 

ซ่ึงเป็ นเส้นทางที่ส ะดวกและสั้นที่สุ ด  และปั จจุบั น
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะจีนตอนใต้ได้ใช้เส้นทาง
นี้เป็นเส้นทางส าคัญในการเชื่อมโยงเข้าสู่อาเซียน   

S 2. มี ส ะ พ า น มิ ต ร ภ า พ  3  (น ค ร พ น ม -ค า ม่ ว น ) 
ที่ข้ามไปฝั่งลาวที่สวยที่สุด เป็นประตูที่สามารถเชื่อมโยง
ทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ
อ่ืน ๆ กับลาว เวียดนาม และจีน 

S 3. เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ 13 ต าบล 
อ าเภอเมือง และอ าเภอท่าอุเทน เนื้อที่รวม 794.79 ตร.กม. 
และมีพ้ืนที่ของรัฐที่พร้อมให้เอกชนเช่าเพ่ือการลงทุน 

S 4. สนามบินนครพนมเป็นสนามบินศุลกากร ที่สามารถเช่า
เหมาล าลงได้ และมีการเจริญเติบโตของจ านวนบุคคลเดิน
ทางเข้า-ออก ณ ท่าอากาศยานนครพนม ในอัตราเพ่ิมที่สูง 

D 1. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม 

D 2. มุ่งเน้น การสนับสนุนการเจ ริญเติบโตทา ง
เศรษฐ กิจกับจี นตอน ใต้–ตะวันออก และ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ต่างๆรองรับ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  

D 3. มุ่งเน้นการส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือ
ผู้บริหารระดับสูง 9 จังหวัด 3 ประเทศ(ไทย-
ลาว-เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ
หมายเลข 12 ใน สปป.ลาว และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

D 4. มุ่ ง เน้ น กา ร เ พ่ิม ขี ด ควา ม สา ม า รถ ขอ ง
ทรั พย ากรมนุษย์เพ่ือร องรั บกา รเปิ ดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

D 5. ยกระดับและพัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน  

D 6. ส่ง เสริมกา รลงทุ น  การท า ธุ รกิ จ ใน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

D 7. จัดต้ังโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพอนุภูมิภาคอิน
โดจีน 

D 8. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสร้าง/ปรับปรุงทาง
และสะพานในพ้ืนที่ชุมชน/ชนบทห่างไกล 

D 9. ผลักดันให้นครพนมเป็นเมือง Mice City 
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SWOT พ.ศ. 2561 – 2564 
สรุปความต้องการ (Demand) 

ท่ีสอดคล้องกับ SWOT 
S 5. มีโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับผลผลิตทางการเกษตร  

ที่หลากหลายและมีมาตรฐาน เช่น โรงงานแปรรูปปลานิล 
โรงงานแปรรูปเนื้อโคเนื้อคุณภาพ โรงงานผลิตยางแท่ง 
STR 20 และโรงสีขนาดใหญ่ เป็นต้น 

S 6. มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และ 
ในอนาคตจะมีรถไฟรางคู่สายบ้านไผ่ -นครพนม ที่สามารถ
อ าน วยความสะดวกใน ด้านกา รค้า กา รลงทุ น และ 
การท่องเที่ยว 

S 7. มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 4 แห่ง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
S 8. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้ าโขง เนื่องจาก 

มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิ องค์พระ
ธาตุพนมและพระธาตุบริวาร พระธาตุประจ าวันเกิดครบ 7 
วัน  มี  Landmark อง ค์พญา ศรีสั ตตนาครา ช หมู่บ้ า น
มิตรภาพไทย -เวียดนาม และอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ณ 
บ้านนาจอก และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีภูมิทัศน์
ริมฝั่งโขงที่สวยงามที่ สุด และอากาศดีตลอดปี อุทยาน
แห่งชาติภูลังกา น้ าตกตาดขาม น้ าตกตาดโพธิ์ ฯลฯ 

S 9. มีเทศกาลงานประเพณีที่ มีชื่อเสียงระดับชาติ อาทิเช่ น  
งานนมัสการพระธาตุพนม งานประเพณีไหลเรือไฟ และ
วัฒนธรรม 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ที่เป็นอัตลักษณ์ เป็นต้น 

S 10. เป็นเมืองที่ได้รับการประกาศว่า เป็นเมืองแห่งความสุข
ที่สุดในประเทศไทย โดยมีสโลแกนชมสามที่สุดสู่สุขที่สุด
(ศักด์ิสิทธ์ิที่สุด: พระธาตุพนม, สวยที่สุด :สะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม-ค าม่วน), งามที่สุด : ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง) 

S 11. มีแม่น้ าโขงที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ได้หลากหลาย อาทิ การล่องเรือชมเมืองและทิวทัศน์ริมฝั่ง
โขงได้ทุกฤดูกาล ทางปั่นจักรยานเลาะริมแม่น้ าโขงที่ยาว
ที่สุดในโลก  

S 12. มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ใน พ้ืนที่ ได้แก่ มหาวิทย าลัยนครพนม และวิทยาลั ย 
การบินแห่งชาติ และยังมีคณะต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนา
บุคลา กร เพ่ือร องรับการเจ ริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ  
มีวิทยาลัยการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยนครพนม 

D 10. ส่ ง เสริ มก า รน า  ว ท น . เ พ่ื อ พั ฒ น า
ผู้ประกอบการทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม 
และบริการ  

D 11. นครพ นม ควรจั ด เ อ็ก ซ์ โปสู่ อ า เซี ย น 
เป็นประจ าทุกปี 

D 12. ผลักดันให้มีการเปิดด่านสะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม-ค าม่ วน ) ให้ เปิ ด ให้ บริ กา ร  
24 ชั่วโมง 

D 13. พัฒ นาจั งหวั ดนครพนมในทุ กๆ ด้า น  
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว 

D 14. ยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 

D 15. ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพัน ธ์
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่แพร่หลาย
ไปทั่วโลก 

D 16. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุ มชนและยกระดับ
ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน 

D 17. ผลักดันเส้นทาง R8 และ R12 เข้าสู่กรอบ
ควา มร่วมมือการขนส่งในประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS-CBTA) 

D 18. ผลักดันให้มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าจ าพวกอาหาร ณ ด่านคนเข้าเมือง 

D 19. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตลาดชายแดน 
D 20. ป้ า ย บ อก แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว  แ ละ สื่ อ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
D 21. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

ให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละชุมชน
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

D 22. ศึ ก ษ า แ ล ะอ อ ก แ บ บ ภู มิ ส ถ า ปั ต ย์ 
ให้ เหมา ะสมกับสภา พพ้ืนที่ ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 
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SWOT พ.ศ. 2561 – 2564 
สรุปความต้องการ (Demand) 

ท่ีสอดคล้องกับ SWOT 
ยุทธศาสตร์เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรท่ี เป็นมิ ตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
S 13. พ้ืนที่มีศักยภาพในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด อาทิ 

ข้าวหอมมะลิ ยางพารา มันส าปะหลัง สัปปะรด ลิ้น จี่ 
ฯลฯ 

S 14. มีลุ่มน้ าที่ มีศักยภาพ(ลุ่มน้ าโขง,ลุ่มน้ าสงคราม,ลุ่มน้ าก่ า )
ด้านประมงน้ าจืด เช่น ปลานิ ล, ปลาเผาะ เพ่ือการค้า
ภายในประเทศและการส่งออก 

S 15. มีศักยภาพด้านปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อคุณภาพ กระบือ สุกร สัตว์
ปีก และไก่งวง และพืชอาหารสัตว์ เพ่ือการค้าภายในประเทศและ
การส่งออก 

S 16. มีศักยภาพในการผลิตผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าว
อินทรีย์ Support Reason : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 4000 
ตัน ผ่านการรับรองสามารถส่งออกได้ทั่วโลก ยกเว้น กลุ่ม
ประเทศอาหรับและญี่ปุ่น 

S 17. นโยบา ยของผู้ บ ริห ารสนับสนุนและผลัก ดัน ใน ด้า น
การเกษตรสีเขียวเพ่ิมเติม(รอข้อมูลสนับสนุน) S กลุ่ ม
เกษตรกรรุ่นใหม่รวมตัวกันในนาม Young smart farmer 
เพ่ือท าการเกษตรแนวใหม่ (ประมาณ 132 คน) 

จุดอ่อน (Weakness)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
W 1. อัตรา การเจริญเติบ โตทางด้าน เศรษฐกิจ ของจั งหวั ด

นครพนมต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
W 2. ลักษณะทางกายภาพของที่ ต้ังบางอ าเภอห่างไกลจาก

จังหวัด ไม่เอ้ือต่อการเดินทางเข้าสู่จุด ศูนย์ กลางของ
จังหวัดนครพนม ในการติดต่อด้านธุรกิจการค้า 

W 3. ธุร กิ จท้ อ งถิ่ น  เช่ น  ด้ า น การ เก ษตร  กา ร ค้า  แล ะ
อุตสาหกรรม ได้รับประโยชน์จา กการเปิด ใช้ สะพา น
มิตรภาพ 3(นครพนม-ค าม่วน)ในสัดส่วนที่ต่ า 

W 4. ขาดหน่ วยงานที่ รับผิดชอบงาน ด้านการต่างประเทศ
โดยตรง 

W 5. กฎหมา ยผั งเมืองร วมจั งหวั ด /ผั งพ้ืนที่ เฉพา ะไ ม่ทั น 
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการประเด็นการป้องกันสิ่งแวดล้อมของ
เมืองและการรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดน และ
การเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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SWOT พ.ศ. 2561 – 2564 
สรุปความต้องการ (Demand) 

ท่ีสอดคล้องกับ SWOT 
W 6. เกิดน้ าท่วมขังฉับพลันในเขตเทศบาลเมือง เพราะขาด

การบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
W 7. คนไทยไม่สามารถข้ามแดนในจุดผ่อนปรนได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
W 8. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการยังไม่ได้รับการ

พัฒนาองค์ความรู้ เท่าที่ คว ร เช่ น ทั กษะด้า นภาษา
อาเซียน ป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยว 

W 9. สิ่งอ านวยความสะดวกและป้ายบอกทางยังมีไม่เพียงพอ 
W 10. การน านวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้ายั งมีน้อย และ

เพ่ิมนวัตกรรมให้แก่สินค้า และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 

W 11. กิจกรรมส่ งเสริมกา รท่องเที่ ยวหลักของจังหวัด มัก
กระจุกตัวในช่วงเทศกาลไม่มีการกระจายตัวตลอดทั้งปี 

W 12. แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งยังขาดการวางผังออกแบบให้
เหมาะสมกับภูมิสถาปัตย์ 

ยุทธศาสตร์เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
W 13. ผู้ประกอบการ SMEs และสถาบันเกษตรกรเช่น โรงสี

ข้าวอินทรีย์ ในจังหวัด มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจไม่สูงมากนัก ขาดทักษะและประสบการณ์ 
ในด้านการจัดการและด้านภาษาที่ใช้สื่อสารทางธุรกิจ 

W 14. แรงงานภ าคเกษตรไม่สอดคล้ องกับการพัฒนาในยุ ค
ปัจจุบัน เนื่องจากโครงสร้างอายุที่สูงขึ้นและเยาวชนรุ่น
ใหม่ไม่สนใจเรื่องการเกษตร  

W 15. การขยายพ้ืนที่ส่งน้ าไปยังพ้ืนที่การเกษตรไม่เพียงพอและ
ไม่ครอบคลุมในพ้ืนที่ห่างไกลลุ่มน้ า 

W 16. มีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มา
ใช้ เพ่ือเพ่ิมมูล ค่าให้กับสิ นค้าไม่ครอบคลุมตลอดทั้ ง
กระบวนการ (Value chain) เช่น การผลิต, โรงงานแปร
รูป เพ่ิ มมูล ค่าสิ น ค้าเกษ ตร , กา รปรั บปรุ งพั ฒน า  
ด้าน Packaging 

W 17. ขาดแคลนโรงสีข้าวที่ มีศักยภาพในการสีข้าวอินทรีย์
เพ่ิมเติม  

W 18. ขาดโครงสร้ างพ้ืนฐา นที่ ส า คัญ ในระบบปฏิ บัติกา ร
บางส่วนที่ เอ้ือ ต่อการพัฒนา ความเจริญเติบโต ทา ง
เศรษฐกิจ เช่น ถนน 4 เลนรองรับสะพานฯทางเลี่ยง
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SWOT พ.ศ. 2561 – 2564 
สรุปความต้องการ (Demand) 

ท่ีสอดคล้องกับ SWOT 
เมืองสายใหม่สนามบินนานาชาติ การขนส่งทางราง ศูนย์
ขนส่งชายแดน 

W 19. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  เกษตรกรบางส่วนยังขาดการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการประมงและเทคโนโลยี การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

โอกาส (opportunity) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
O 1. เส้นทาง R8 และ R12 ในสปป.ลาว และR1A ของ สส.

เวียดนาม เป็นเส้นทางที่เชื่อมไปสู่ เวียดนามและจีนตอน
ใต้ -ตะวั นออกที่ สั้ น ที่ สุ ดและเส้ นทา งโฮจิมิน road 
เส้นทางลัด r1e (R8-R12) 

O 2. ประเทศจี น มีน โยบา ย  One belt One Road ที่ จ ะ
ส่งเสริมเส้นทางจากหนานหนิง ผ่านเวียดนาม เชื่อมกับ 
R12 ที่ค าม่วน เข้าสู่ประเทศไทยที่นครพนม 

O 3. MOU 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย – ลาว – เวียดนาม) 
MOUนครพนม กับ ฉงจั่ว และนโยบาย“โจ่วชูตงเหมิง”(เดิน
ออกสู่อาเซี ยน) ของจีนโดยมีการยกประเด็นการพัฒนา
เส้นทาง นครพนม –หนานหนิง และเมืองฉงจั่ว ซ่ึงเป็นเมือง
หน้าด่านของการเข้าสู้จนใต้ ได้ให้การสนับสนุนสิทธิพิเศษ
ในด้านความร่ วมมือทางด้ านการค้ าการลงทุ น และ
อุตสาหกรรมแก่จังหวัดนครพนม 

O 4. นโยบายพัฒนาเวียดนามตอนกลาง โดยมีโครงการส าคัญ
ที่มีผ ล ต่อจั งหวัดนครพนมคือการ พัฒนา เขตนิ คม
อุตสาหกรรมถลุงเหล็กกล้าเซินเยืองซ่ึงมีขนาดใหญ่สุด 
ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEA) มูล ค่าการลงทุน  3 
แสนล้านบาท และท่าเรือหวุ่งอ๋างซ่ึงเป็นทางออกทะเล 
ที่ ใกล้ ที่ สุ ดของภา คอีสาน ที่ บ ริ เวณ ปลา ยสุ ดของ 
ถนนหมายเลขR12 

O 5. ประเทศเพ่ือนบ้าน(สปป.ลาว และ สส.เวียดนาม) มีนโยบาย
เปิ ดรั บการค้ าและการลงทุ นระหว่ างประเทศ และมี 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง 
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SWOT พ.ศ. 2561 – 2564 
สรุปความต้องการ (Demand) 

ท่ีสอดคล้องกับ SWOT 
O 6. แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาลเพ่ือรองรับการ

พัฒนาเขตเศรษฐ กิจนครพนม เพ่ือส่ งเสริมกา รค้า  
การลงทุน และการท่องเที่ยว ได้แก่ 

(1)โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟรางคู่สายนครพนม -
บ้านไผ่ โดยมีสถานีสุดท้ายสิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม-ค าม่วน) 

(2) โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา 
(3) โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบริเวณเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 
(4) โครงการก่อสร้างศูนย์ขนส่งชายแดนบริเวณ

สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน)จังหวัดนครพนม 
(5) โครงการก่อสร้างถนนจากสนามบินนครพนม -

สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) 
(6) โครงการขยายถนนสี่เลน สายบ้านต้อง-อ.ธาตุ

พนม-มุกดาหาร 
O 7. สนามบินนครพนมเป็นสนามบินศุลกากร มีศักยภาพ 

ที่จะสามารถยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติ และเป็น
ช่องทางถาวรการเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
O 8. นครพนมมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นตลาดกลางสินค้า

ทางด้านสินค้าเกษตร (เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
และก าลังด าเนินการก่อสร้างอาคารตลาดกลางสินค้า 
ใกล้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน)  

O 9. นโยบายส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
O 10. นโยบายส่งเสริมการน า วทน. มาพัฒนาในพ้ืนที่ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่ิงเสริมการท่องเท่ียว 
O 11. มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ สามารถเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ทั้งลาว(แขวงค าม่วน สะหวันนะเขต บลิ ค าไซ)และ
เวียดนาม(เงอาน ฮาติง กวางบิง) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์และวัฒนธรรมที่สมบูรณ์หลายแห่งขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก 
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SWOT พ.ศ. 2561 – 2564 
สรุปความต้องการ (Demand) 

ท่ีสอดคล้องกับ SWOT 
O 12. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

อุปสรรค (Threats) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
T 1. เส้นทาง R8 และ R12 ใน สปป .ลาว ไม่อยู่ในกรอบ 

ความร่วมมือการขนส่งของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (GMS-CBTA) 

T 2. ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายบางส่วนของประเทศ 
ไม่ เอ้ื อต่อการผลักดันกา รให้ บริ การรถ โดยสารและ 
รถขนส่งสินค้า SMEs ระหว่าง 3 ประเทศ(ไทย ลาว 
เวียดนาม) เช่นการสัมปทานการเดินรถไทย กฎหมาย
การประกันภัยทางรถระหว่างประเทศ 

T 3. การแข่ งขันทางการค้าจากสิ นค้าของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในภูมิภาค อาทิ สินค้าเกษตรและสิ่งทอราคาถูกจากจีน 
เวียดนาม 

T 4. ตามพิธีสาร ว่าด้วยข้อก าหนดในการกัก กัน โร คและ
ตรวจสอบส าหรับการขนส่งผลไม้ไทยผ่านประเทศที่สาม
เข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน(CIQ) เส้นทางหมายเลข 
R12 จ ากนครพนมเข้ าสู่จี น ไม่ได้ถู กก า หนดให้เป็ น
เส้นทางการขนส่งผลไม้สด 

T 5. กา รลั กลอ บ เค ลื่ อน ย้ า ยสิ น ค้า ผิ ด กฎห มา ยผ่ า น 
ตามแนวชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
T 6. การเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลต่อ

การท าการเกษตรในยุคปัจจุบัน 
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กลุ่มภารกิจท่ี 2 ด้านสังคม  

พ.ศ. 2561 – 2564 (ปรับใหม่) สรุปความต้องการ (Demand) 
ท่ีสอดคล้องกับ SWOT 

จุดแข็ง (Strength) 
S 1. S ๑. มีภูมิสังคมมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอีสานที่หลากหลายเป็นที่ประดิษฐานขององค์
พระธาตุพนมอันล้ า ค่า พระธาตุส าคัญอีก 7 พระธาตุ
มีความส าคัญทางด้านศาสนาในระดับภูมิภาคไทย -
ลาว อินโดจีนตลอดจนมีความหลากหลายของกลุ่ม
ชาติพันธุ์แถบลุ่มน้ าโขงที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง 

S 2. มีสถาบันทางสังคมที่เอ้ือต่อการพัฒนาจังหวัดในระยะ
ยา ว  อา ทิ  โ ครงการ โร งพยา บาล ศูน ย์ สุ ขภา พ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง,มหาวิทยาลัยนครพนม,วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ,วิทยาลัยการบิ น
นานาชาติ ,วิทยาลัยการท่องเที่ยว,คณะเกษตรและ
เทคโน โลยี สถา บันภาษา ศูนย์ วิทย าศาสตร์ เพ่ือ
การศึกษา , ศูนย์อนุรักษ์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจืดลุ่ม
น้ าโขงรวมถึงจัดต้ังสมาคมผู้สูงอายุ ส าหรับการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

S 3. เป็ นจั งหวัดที่ ได้รับกา รส า รวจพบว่า ประชาชน 
มีความสุขเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ปี 2556 

S 4. มีการออกแบบสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ตาม
สถา นที่ ท่ อ งเที่ ย ว เพ่ืออ า น วยความสะดวกแ ก่
นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการรวมไปถึงประชาชน
ทั่วไป 
 

จุดอ่อน (Weakness)  
W 1. ขาดแคลนบุ คลา กรทา งกา รแพทย์ และอุปกร ณ์

ทางการแพทย์ โดยมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 1: 
7,470 ขาดแพทย์สูงเป็นอันดับ 6 ของภาคอีสาน สูง
เป็ น อัน ดับ ต้น ๆของประเทศ ค่า เฉลี่ ย ปร ะเท ศ  
1 : 2,960  

W 2. อัตราการตายจากโรคฉุกเฉินทางศัลยกรรม อายุกรรม 
และการส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักสูง 

W 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย
ของค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ โดยวัดจากการสอบ O-Net 
และ GAT PAT ปี 2558 

 
D 1. มุ่งเน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็น

สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน  
D 2. มุ่งเน้น การยกระดับและพัฒนามาตรฐา น 

การบริการสาธารณสุข 
D 3. มุ่งเน้ นการส่งเสริ มกิจกรรมด้านประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
D 4. เน้นการส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของ

เย า วชน พัฒ น า คุณ ภ า พ กา ร ศึกษ า แล ะ
สถานศึกษาพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 

D 5. มุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เช่ น  ภา ษ า  ก า ร ศึ กษ า แ ละวั ฒ น ธร ร ม 
ของ ASEAN เป็นต้น 

D 6. จัดต้ังโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพอนุภูมิภาคอินโด
จี น ก า ร พั ฒ น า สุ ข ภ า พ ขอ งป ระ ชา ช น  
การพัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพทั้ง 
ในจังหวัดและเชื่อมโยงการบริการด้านสุขภาพ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและส่งเสริมการลงทุน
ด้านบริการสุขภาพ  

D 7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง 
D 8. มุ่งเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และ

การเตรียมความพร้อมเข้า สู่สังคมผู้สูงอา ยุ 
ส่งเสริม คุณภาพชีวิตและการมีงานท าหรื อ
กิจกรรมที่เหมาะสม 

D 9. มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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พ.ศ. 2561 – 2564 (ปรับใหม่) สรุปความต้องการ (Demand) 
ท่ีสอดคล้องกับ SWOT 

W 4. มีอัตราการเข้ าถึงส าธา รณูป โภค พ้ืนฐาน ต่ ากว่ า
ค่าเฉลี่ยประเทศ 

W 5. ประชาชนยากจน ในปี 2557 มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อ
ปีเท่ ากับ 67,847 ต่อคน ต่อปี อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ า
ค่าเฉลี่ยของประชาชนทั้งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 35 
ของรายได้เฉลี่ยของประชาชนทั้งประเทศ มีสัดส่วน
คนจนมากถึง 32% สูงเกินเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ
รวมไปถึงแรงงานมีระดับผลิตภาพแรงงานต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย ปร ะเทศ 3 เท่ า มีสั ดส่ วนผู้ อยู่ ใน ระบบ
ประกันสังคมต่ า และภาคการเกษตรมีผลผลิตต่อไร่ต่ า 
(เช็คสัดส่วนคนจน และผลิตภาพแรงงาน) 

W 6. เกษตรกรว่า งงานนอกฤดูการท าน าสูง มีปัญหา  
การย้ายถิ่นของประชากรวัยท างานเข้าสู่เมืองใหญ่ 

W 7. อัตราการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
ของเด็กและเยาวชน(วัยรุ่น) ต่ า 
 

โอกาส (opportunity) 
O ๑. นโยบาย พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์สุ ขภาพแห่งอนุ

ภูมิภาคอิน โดจี น ตามมติ ครม.สัญจร  ที่จั งหวั ด
อุดรธานี พ.ศ.2555 

O ๒. มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยได้รับ
การสนั บสนุนแลกเปลี่ยน เรียน รู้  ด้านการศึกษา 
สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

O ๓. การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อุปสรรค (Threats) 
T 1. การแพร่ระบาดของยาเสพติด และการเพ่ิมขึ้นของ

โครงสร้างของประชากรไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
มีแนวโน้ มที่ ภา ครัฐจ ะต้องให้ การช่ วย เหลือและ
ให้ บริการทางด้านสวัส ดิการ สังคม และสุขภา พ 
แก่ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น  

T 2. สถานการณ์ครอบครัวเสี่ย งต่อสภาวะครอบครั ว 
ล่มสลาย 
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กลุ่มภารกิจท่ี 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. 2561 – 2564 (ปรับใหม่) สรุปความต้องการ (Demand) 
และความสอดคล้องกับ SWOT 

จุดแข็ง  (Strengths) 
S 1. มีแม่น้ าส าคัญ คือ แม่น้ าโขง(นานาชาติ) แม่น้ าก่ า 

แม่น้ าสงคราม แม่น้ ายาม และแม่น้ า อูน ซ่ึงเป็น
แหล่งทรัพยากรที่ส าคัญของจังหวัด 

S 2. มีพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้ ง 
มี พ้ืนที่ ป่ าชุ มชน   และพ้ืนที่ ชุ่ มน้ า ที่ มีควา ม
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่จังหวัดโดยเฉพาะ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าสงคราม ท าให้เกิดระบบนิเวศที่เป็ น
เอกลักษณ์ 

S 3. มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย1,758.5 มล./ปี 
S 4. มีมหา วิท ย า ลั ยนครพนมส า หรั บ เป็ น แหล่ ง

สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

S 5. มีอุทยา นแห่ งชา ติที่ เป็ น แหล่งท่ อ งเที่ ย วทา ง
ธรรมชาติที่หลากหลาย 

S 6. มี พ้ื น ที่ ช ลป ระ ทา น  280,557 ไ ร่  โค ร งกา ร
ชลประท าน  366 แห่ ง  ปริ มา ณ ควา มจุ ร วม 
180.180 ลบ.ม. 

S 7. มีหน่วยงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด เช่ น 
ส านักงานจั ดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุทยา น
แห่งชาติ และสถานีควบคุมไฟป่า เป็นต้น  

S 8. จังหวัดมีนโยบายและจัดท ายุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่
ที่ มุ่งเน้ นกา รอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
W 1. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก

ในการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเช่น ปัญหาการบุกรุกตัดไม้
ท าลายป่าในพ้ืนที่ป่า ท าให้สภาพป่าเสื่อมโทรม
และขาดความชุ่มชื้นผลกระทบต่อเนื่องท าให้เกิด
ภัยธรรมชาติ 

W 2. ขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

การบ ริ หา ร จัดก ารท รัพ ยาก รธรรม ชา ติ แล ะ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมเพ่ือการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
1. สงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 
D 1. ส่งเสริมแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  และควา ม

หลากหลายทางชีวภาพให้ได้รับการสงวนรักษา 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 

D 2. ส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วน มีความตระหนักรู้  มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

D 3. สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
D 4. ส่งเสริมอาชีพราษฎรที่อาศัยอยู่รอบแนวเขตป่า 
D 5. ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

และสัตว์ป่าในระดับพ้ืนที่ 
D 6. ปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่า เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียว 
D 7. ป้องกันและปราบปรามรักษาพ้ืนที่ป่าไม้เดิมให้คงอยู่

อย่างยั่งยืน 
D 8. ส่งเสริม เสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 

ฟ้ืนฟู  และอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพัฒนาความร่วมมือของชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งมีวินัยมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 

D 9. จัดท าแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ให้ชัดเจน 
D 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกัน

ไฟป่า  
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ ดีของประชาชน ให้อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
D 1. ส่งเสริมพ้ืนที่เป้าหมายให้มีการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการก าจัดขยะ และส่ งเสริมรั กษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

D 2. เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศลด
ปัญหาหมอกควัน 

D 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการน้ า เสียทั้ง
ระดับครัวเรือนและชุมชน 
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พ.ศ. 2561 – 2564 (ปรับใหม่) สรุปความต้องการ (Demand) 
และความสอดคล้องกับ SWOT 

W 3. ล าน้ าส าคัญๆ ในฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้
ประโยชน์ได้พ้ืนที่ชลประทานยังมีไม่เพียงพอต่อ
การปลูกข้าวนาปรัง/การเกษตรฤดูแล้ง 

W 4. ขาดมา ตรการจู งใจ ในการส่ งเสริมและฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

W 5. มีการส่งเสริมการท าการเกษตรบางประเภทส่งผล
กระทบต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

W 6. ขาดการจัดการที่ ดีในการบริหารจัดการรองรับ
หลั งมี มา ต รกา ร ในก า รส่ ง เส ริ มแ ละฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

W 7. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ของจังหวัดยัง มี 
การด าเนิน การด้านทรัพย ากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้ อมตา มที่ กฎหมา ยก า ห นดไม่ เต็ ม
ประสิทธิภาพ 

W 8. การบูรณาการระหว่ างหน่วยงานที่ เก่ี ยวข้อ ง 
ในจังหวัดด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีประสิทธิภาพพอ 

W 9. ฐา นข้ อ มู ล ด้ า นท รั พ ย า ก ร ธร รม ชา ติ แล ะ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดยังขาดการรวบรวมเป็น
แหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้ท าให้ไม่สามารถน ามา
อ้ า ง อิ งห รื อ น า ไป ใช้ ป ร ะ โย ช น์ ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

W 10. ขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ ดีเช่น จังหวัด
นครพนมไม่มีระบบบ าบัดน้ า เสีย รวมภาย ใน
จังหวัดน้ าเสียทิ้งลงแม่น้ าโขงโดยตรงขยะและของ
เสียอันตรายขาดการจัดการที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เป็นต้น 

W 11. จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่ เหมาะสมทางด้าน
การเกษตรเป็นเหตุให้มีการบุกรุกถือครองที่ดินป่า
ไม้ ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 

W 12. จังหวัดนครพนมมีการปล่อยน้ าทิ้งโดยไม่ผ่าน
ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

W 13. มีปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งทั้งที่ มีปริมาณ
น้ าฝนค่อนข้างมากขาดแหล่งเก็บกักน้ า ไว้ใช้ใน
ฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ าและการปรับปรุง
บ ารุงดินเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ 
D 1. มีก า ร ฟ้ื น ฟู แ ละ พั ฒ น า แห ล่ งน้ า อย่ างมี

ประสิทธิภาพ 
D 2. มีกลไกในการเสริมสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน

มีโอกาสเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า
อย่างเท่าเทียมกัน 

D 3. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร
น้ าอย่างรู้คุณค่า 

D 4. อบรมเกษตรกรและปรับปรุงบ ารุงดิน 
4. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการจัดต้ังพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
D 1. เฝ้าระวัง และรับมือการเปลี่ยนแปลงด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการ
จัดต้ังพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

D 2. มีการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
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พ.ศ. 2561 – 2564 (ปรับใหม่) สรุปความต้องการ (Demand) 
และความสอดคล้องกับ SWOT 

W 14. ปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในชั้นตะกอนดินลุ่มน้ า
โขง ส่งผลให้ตกค้างในพืชผักและสัตว์น้ า 

W 15. เกษตรกรยังมีการเผาวัส ดุที่ เหลือจ ากการท า
การเกษตรและวัชพืช ท าให้เกิดหมอกควัน 

W 16. สภาพดินโดยทั่วไปขาดความอุดมสมบูรณ์ 
 

โอกาส (Opportunities) 
O 1. แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แ ล ะ เชื้ อ พ ร ะ ว ง ศ์ ใน ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

O 2. นโยบายสนั บสนุ นการท าเกษตรที่ เป็ น มิตรกั บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม (Green and Cool Agricultural 
Economy)การบริห ารจัดการพ้ืนที่ เกษตรกรรม
(Zoning) การบริห ารจั ดการน้ า เพ่ือการเกษตร 
และSmartFarmer ของรัฐบาล  

O 3. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย 

O 4. นโยบายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของรัฐบาล 
O 5. กระแสการต่ืนตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน 
O 6. นโยบายการพัฒนาและโครงการขนาดใหญ่ของ

จังหวัด/รัฐบาล  
O 7. ร ะ เบี ย บ  ก ฎ ห ม า ย ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมและ
เก่ียวข้องทุกระดับ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

O 8. การจัดต้ังพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
O 9. นโยบาย single command  

 
อุปสรรค  (Threats) 
T 1. นโยบายการพัฒนาและโครงการขนาดใหญ่ของ

จังหวัด/รัฐบาล ไม่ชัดเจน 
T 2. ปัญหาภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ าโขงของ

ประเทศเพ่ือนบ้านไม่แน่นอนท าให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและภัยแล้ง 

T 3. ภาคการเกษตรมีการใช้สารเคมีในการผลิต 
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พ.ศ. 2561 – 2564 (ปรับใหม่) สรุปความต้องการ (Demand) 
และความสอดคล้องกับ SWOT 

T 4. แผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้
รับการตอบสนองเท่าที่ควรจากระดับนโยบายหรือ
งบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท าให้ ไม่เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

T 5. เป็นจังหวัดชายแดนง่ายต่อการลักลอบค้าขายสิ่ง
ผิดกฎหมายโดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

T 6. กฎหมายค่าทดแทนที่ดิน ไม่สอดคล้องกับมูลค่า
และสถานการณ์ในปัจจุบันท าให้การขอใช้พ้ืนที่
ของภาครัฐเกิดอุปสรรค และความล่าช้า 

T 7. กฎหมายผังเมืองรวมจังหวัด/ผังพ้ืนที่เฉพาะไม่
เห ม า ะ ส ม แ ล ะ ไ ม่ ทั น กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะการประเด็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมของ
เมืองและการรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดน 
และการเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

T 8. กฎหมายยังไม่เอ้ืออ านวยให้ภาคเอกชนเข้ามา มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

T 9. บทก าหนดโทษตามกฎหมายเบาเกินไปท าให้มี 
ผู้กล้ากระท าความผิด 
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กลุ่มภารกิจท่ี 4 ด้านความมั่นคง 

พ.ศ. 2561 – 2564 (ปรับใหม่) สรุปความต้องการ (Demand) 
และความสอดคล้องกับ SWOT 

จุดแข็ง  (Strengths) 
S 1. มีหน่วยงานด้านความม่ันคงหลายหน่วยงานสามารถ

ตอบสนองต่อภารกิจในครอบคลุมในทุกมิติ   
S 2. มีนโยบายในการก ากับดูแลด้านความม่ันคงที่ชัดเจน 
S 3. มีแหล่งข่าวภาคประชาชนได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
S 4. มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจน 
จุดอ่อน  (Weaknesses) 
W 1. ขาดทรัพยากรในการด าเนินงานด้านความม่ันคง เช่น 

งบประมาณ ยุทโธปกรณ์ เป็นต้น 
W 2. ขาดการบูรณาการและประสานงานร่วมกันอย่างจริงจัง

ในหน่วยงานด้านความม่ันคง 
W 3. สภาพพ้ืนที่บริเวณชายแดนยากต่อการควบคุมดูแล 
W 4. ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในพ้ืนที่ชายแดน 
W 5. ปัญหาการข่าวด้านความม่ันคงยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
โอกาส (Opportunities) 
O 1. มีการประชุมร่วมกัน และมีการด าเนินความสัมพันธ์กับ

ประเทศที่มีชายแดนร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
O 2. การเปิดประชาคมอาเซียน 
อุปสรรค  (Threats) 
T 1. ปัญหาการลักลอบน าเข้ายาเสพติด 
T 2. ปัญหาแรงงานต่างด้าว การลักลอบเข้าเมือง และการค้า

มนุษย์ 
T 3. อาชญากรรมและปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ตามแนว

ชายแดน 
T 4. การลักลอบเคลื่อนย้ายสิ่งผิดกฎหมายตามชายแดน เช่น 

โจรกรรมรถยนต์ข้ามฝั่ง การหลบหนีเข้าเมืองภัยคุกคาม
ข้ามชาติ 

T 5. สถานการณ์การเกิดสาธารณภัย 
T 6. การเกิดโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ที่มาจากประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
T 7. ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

และการรักษาผลประโยชน์ของชาติตามล าแม่น้ าโขง 
T 8. ปัญหาความปองดอง  สถาบันของชาติในพ้ืนที่ 
T 9. ปัญหาความม่ันคงด้านเทคโนโลยี 

D 1. มุ่งเน้ น กา รแ ก้ไขและป้องกันปัญ หา ยา 
เสพติด 

D 2. มุ่ง เน้ น กา ร รักษา ควา มม่ันคงตา มแน ว
ชายแดน ป้อ งกันปราบปรามและแก้ ไข
ปัญหาการลั กลอบและเคลื่อนย้ายสิ่ งผิ ด
กฎหมาย และการค้ามนุษย์ผ่านจังหวัดสู่
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

D 3. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสกัด
ก้ัน กา รลักลอบน าเข้าย าเสพย์ ติด กา ร
ลักลอบหนีเข้า เมือง การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ 
ชุมชน ให้เป็ นเครือข่ายที่เข้มแข็ งในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

D 4. สร้างจังหวัดนครพนมให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภั ย พัฒ นาและเสริมสร้ างควา ม
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในด้านความ
ม่ันคงตามแนวชายแดน  

D 5. สร้างความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในจังหวัด  

D 6. เพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ด้า นแหล่งข่า วด้านความม่ันคงทั้ งภ า ย 
ในและภายนอกประเทศ รวมทั้งบูรณาการ
ด้านแหล่งข่าวด้านความม่ันคง 

D 7. บูรณาการร่วมกัน ด้านหน่วยงานด้านความ
ม่ัน ค ง เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
หน่วยงาน 

D 8. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านความม่ันคง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
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3.2 สรุปการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ Positioning 
จังหวัดนครพนมได้ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาประชาคมรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่าง

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2564 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อ าเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายประมวลมุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการ
ประชุมประชาคม ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง นายอ าเภอทุกอ าเภอ ผู้แทนก านันผู้ใหญ่บ้านทุกต าบล ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม รวมประมาณ 470 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างแผนพัฒนาจังหวัด
นครพนม พ.ศ. 2561 – 2564 ดังนี้ 

หัวข้อ พ.ศ. 2557-2560 พ.ศ. 2561-2564 เหตุผลของการปรับเปล่ียน 

วิสัยทัศน์ เมืองน่ า อยู่  ป ร ะตู
เศรษฐกิจสู่อาเซียน
และจี นตอน ใต้  – 

ตะวันออก 

คงเดิม… 
เมื องน่ าอยู่ ประตู
เศรษฐกิจสู่อาเซียน
และจีนตอนใต้ – 
ตะวันออก 

ยังคงเน้นความเป็นเมืองน่าอยู่  ควบคู่การพัฒนาภายใต้
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดย ใช้ความ
ได้ เปรียบในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่ มี เส้ นทา ง
คมนาคมขนส่งทางบกสู่ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ -
ตะวันออกที่สั้นและสะดวกที่สุดเน้นความเป็นเมืองแห่ง
ควา มสุข  ส งบ ใช้ ชี วิตแบบ  Slow Life ในลุ่ มน้ าโ ข ง
ประชาชนจังหวัดนครพนมชอบอยู่กันอย่างสงบเนื่องจาก
เป็นจังหวัดที่ มีสภาพภูมิอากาศดี  สภาพภูมิประเทศริม
แม่น้ าโขงที่สวยงาม  มีองค์พระธาตุพนมซ่ึงเป็นพระธาตุ
เก่าแก่ที่สุด  ศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  มี 
Land Mark องค์พญาศรีสัตตนาคราช มีสะพานมิตรภาพ 
๓ (นครพนม-ค าม่วน) เป็นสะพานข้ามโขงที่สวยงามที่สุด  
คนมาเยี่ยมเยือนนครพนมถ้ามีโอกาสก็สามารถสัมผัสกับ
การใช้ชีวิตแบบ Slow Life ให้อยู่กับจังหวัดนคพนมได้
อย่างเต็มที่  ใช้ชีวิตอยู่ กับสิ่งที่มีความสุขนานๆ เป็นเมืองที่
ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองแห่งความสุข โดยมีสโลแกน
สามที่สุดสู่สุขที่สุด (ศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุด : พระธาตุพนม , สวย
ที่สุด : สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน), งามที่สุด : 
ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง)และในด้านการประกอบอาชีพของคน
นครพนมเป็นอาชีพเกษตรกรรรม  พ้ืนที่เหมาะสมแก่การ
เพาะปลูกพืชแทบทุกชนิด เหมาะกับการประมงน้ าจืด  การ
ส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ตาม Zoning พ้ืนทีก่ารเกษตร   
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เป้าประสงค์
รวม 

เมืองแห่งความสุ ข
และคุณภาพชีวิตที่ ดี  
ต้นแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นมิตรกับ
สิ่ งแ วด ล้ อ ม แ ล ะ
สังคมคุณภาพ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างยั่งยืน 

ป รั บ ใ ห ม่ . . . 
เมืองแห่งความสุข 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชี วิ ตท่ี ดี  มี ความ
มั่ นคง ปลอดภั ย 
มีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนริมแม่น้ าโขงที่ มี
ความเงียบสงบ มีอากาศดีบริสุทธิ์ เหมาะแก่การพักผ่อน 
มีองค์พร ะธา ตุพ นมเป็ นที่ ยึ ด เหนี่ ย วทา งจิ ต ใจ ของ
ประชาชน  มีขนบธร รมประเพณีวัฒน ธร รมที่ เป็ น
เอกลักษณ์ที่มีมายาวนาน  
๑.๒ ระดับร ายได้ของประชาชน ในจังหวัด  คุณภา พ
การศึกษา และระบบการบริหารสุขภาพจะเป็นตัวบ่งชี้ถึง
คุณภาพชีวิตที่ ดีของคนในจังหวัดนครพนม แต่เม่ือเทียบ
กับค่ากลางประเทศถือว่าจังหวัดนครพนมยังอยู่ในระดับที่
ต่ ากว่ามาตรฐานประเทศ ยังคงต้องได้รับการพัฒนาเป็น
อย่างมาก 
๑.๓ ขนาดเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ไม่ใหญ่มากนักเม่ือเทียบ
กับ เมืองอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ  หากแต่การมี
สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม -ค าม่วน)ที่ เป็ นร ะบบ
ศูนย์กลางโลจิสติกส์สู่ลาว เวียดนาม และจีน ที่สั้นและ
สะดวกที่สุด มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็ยังคงเน้นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยวท่ีเน้น
การท่ องเที่ ยวลุ่มน้ า โข ง  การท่ องเที่ ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  การพัฒนาเกษตรยังเป็นเกษตรที่พึง
พาธรรมชาติเป็นหลัก  เน้นการแปรรูปภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มากกว่าการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ท า
ให้สิ่งแวดล้อมดี ยังไม่ถูกท าลายมากนักเม่ือเปรียบเทียบ
กับจังหวัดใหญ่ที่ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มี
รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ 
แต่ประชาชนก็อยู่ กันอย่างมีความสุข ปัญหาอาชญากรรม
มีน้อยเม่ือเปรียบเทียบในระดับประเทศ   

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาการค้า

และการลงทุน 

คงเดิม... 
การพัฒนาการค้า
และการลงทุน 

1. จังหวัดนครพนมมีที่ต้ังทางภูมิศาสตร์อยู่บนปากทางที่
สั้นและสะดวกที่สุดในการเชื่อมโยงไปสู่ลาว เวียดนาม 
และจีน โดยผ่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม -ค าม่วน) 
เส้นทาง R12 ของลาว และเส้นทาง National highway 
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R1A และโฮจิมินห์ Roadของเวียดนาม สู่จีนตอนใต้ 
2. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจังหวัดนครพนม มีมูลค่าสูง
ที่สุดในบรรดาสะพานมิตรภาพ โดยสินค้าน าเข้าส่งออกที่ส าคัญ
ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลไม้ เครื่องด่ืมชูก าลัง สินค้า
อุปโภคบริโภค โค  เป็นต้น 
3. สินค้าที่ส่งออกที่สินค้าประเภทอาหาร เช่น ผลไม้  โค ส่วน
ใหญ่จะส่งไปประเทศเวียดนามและจีน ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศ
เหล่านี้ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และนิยมบริโภคสินค้า
ไทย และจังหวัดนครพนมก็สามารถผลิตได้ 
4. ศักยภาพของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของนครพนม ที่ก าหนด
แนวทางการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโลจิสติกส์ ด้านสินค้า
เกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการท่องเที่ยว  
ซ่ึงจากศักยภาพดังกล่าวข้างต้น การก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การลงทุน จะใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัด
นครพนมให้เป็น “เมืองการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการ
ลงทุนประตูเศรษฐกิจสู่จีนตอนใต้ – ตะวันออก” และอีก
แนวทางหนึ่งจะสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการมุ่งการ
ส่งเสริมการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV ทั้ งนี้ เนื่องจากกลุ่ ม
ประเทศเหล่านี้ มีความต้องการสินค้าไทยค่อนข้างสูง และจังหวัด
นครพนมก็เป็นศูนย์กลางการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เชื่อม
ต่อไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้  ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา ลาว พม่า 
เวียดนาม  

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

คงเดิม... 
การพัฒนาและ
ส่งเสริม 

การท่องเท่ียว 

 

๑. เม่ือมองถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครพนมจะ
เป็ น ศูนย์ กลา งการท่ องเที่ ย วอา ร ยธร รมลุ่ มน้ า โข ง 
เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิ 
องค์พระธาตุพนมและพระธาตุบริวาร พระธาตุประจ าวัน
เกิดครบ  7  วัน  ห มู่บ้านมิตรภาพไทย -เวียดนาม และ
อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ณ บ้านนาจอก และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีภูมิทัศน์ริมฝั่งโขงที่สวยงามที่สุด 
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และอากาศดีตลอดปี อุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ าตกตาด
ขาม น้ าตกตาดโพธิ์ ฯลฯมี Land Mark องค์พญาศรีสัตต
นาคราช 
๒. มีเทศกาลงานประเพณีที่มีชื่อเสียงระดับชาติ อาทิเช่น 
งานนมัสการพระธาตุพนม งานประเพณีไหลเรือไฟ และ
วัฒนธรรม 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ที่เป็นอัตลักษณ์ เป็นต้น 
๓. เป็นเมืองที่ได้รับการประกาศว่า เป็นเมืองแห่งความสุข
ที่สุดในประเทศไทย โดยมีสโลแกนชมสามที่สุดสู่สุขที่สุด
(ศักด์ิสิทธ์ิที่สุด: พระธาตุพนม, สวยที่สุด :สะพานมิตรภาพ 
3 (นครพนม-ค าม่วน), งามที่สุด : ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง) 
๔. มีแม่น้ าโขงที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ได้หลากหลาย อาทิ การล่องเรือชมเมืองและทิวทัศน์ริมฝั่ง
โขงได้ทุกฤดูกาล ทางปั่นจักรยานเลาะริมแม่น้ าโขงที่ยาว
ที่สุดในโลก  
๕. มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาในพ้ืนที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนครพนม และวิทยาลัย
การบินแห่งชาติ และยังมีคณะต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนา
บุคลากร เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มี
วิทยาลัยการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยนครพนม 
เม่ือวันที่ 11 พ.ย. 2554 จังหวัดนครพนมได้เปิดใช้สะพาน
มิตรภาพ 3  นครพนม – ค าม่วน ส่งผลให้มี 
การเติบ โตเศรษฐกิจ กา รค้า การลงทุน  รวมถึ งกา ร
ท่องเที่ยว ถนนสุนทรวิจิตร อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม ซ่ึงเป็นถนนสายวัฒนธรรมสายส า คัญที่เป็ น
สถานที่รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดตลอดทั้ง
ปีการใช้เป็นสถานที่การจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ถนน
คนเดิน ชมทิวทัศน์ริมฝั่งโขง ออกก าลังกายและพักผ่อน
ส าหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในจั งหวัดนครพนม มีสถานที่ ท่อ งเที่ ยวส า คัญ  เช่ น 
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) ซ่ึง
เป็ น โบรา ณสถานที่ร วบร วมเรื่ องรา วประวั ติจังหวั ด
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นครพนม โบสถ์นักบุญอันนา วัดเก่าแก่ริมโขง 5 วัด ได้แก่ 
วัดโอกาส วัดโพธิ์ศรี วัดกลาง วัดมหาธาตุ วัดพระอินทร์
แปลง หอนาฬิ กาชาวเวีย ดนามอนุส รณ์ครั้งย้ายกลั บ
มาตุภูมิภายหลังจากสงครามอินโดจีน ตลาดอินโดจีน ท่า
เทียบเรือท่องเที่ยว อาคารบ้าน เรือนเก่าแก่ริมโข งที่ มี
สถาปัตยกรรมโคโลเนี่ยนที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ รวม
ตลอดถึงร้านอาหารอร่อยริมโขงถนนสุนทรวิจิตรหลาย
ร้าน และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทา งน้ ามา ตลอดทั้ งปี   เส้นทางเดิน -วิ่ งและเส้ นทา ง
จักรยานริมโขงที่สวยที่สุดในประเทศไทย อัฒจันทร์ลาน
เดินวิ่งริมฝั่งโขงที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และในปี 2559 
นายสมชาย วิทย์ด ารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้
ประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นเมืองท่ องเที่ยว โดย มี
นโยบาย สามที่สุด สู่สุขที่สุด 1. ศักด์ิสิทธ์ิที่สุด พระธาตุ
พนม และพระธาตุประจ าวันเกิด 2. สวยที่สุด สะพาน
มิตรภาพ 3 (นครพนม – ค าม่วน) 3. งามที่สุด ทัศนียภาพ
ริมฝั่งโขง และจังหวัดนครพนม ยังสร้ างแลน ด์มาร์ ค
พญานาคขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อว่า “พญาศรีสัตตนาคราช” 
โดยมีการจัดงานสมโภชที่ยิ่ งใหญ่ ระหว่างวันที่ 9 – 17 
กันยายน 2559 ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน
พ้ืนที่จังหวัดนครพนมเป็นจ านวนมาก จึงเป็นแม่เหล็กที่
ส าคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทย และต่างชาติ 
 อย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
นครพนมที่ผ่านมายังคงมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมาย 
อาทิเช่น การพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวขาดการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบและไร้ทิศทาง งบประมาณยังไม่
เพียงพอท าให้การพัฒนาแหล่งไม่เป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดใจ
ของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยวยัง
ไม่ ไ ด้ รั บ ควา ม สะดว กสบ า ย  แ ต่ ใน ขณ ะเดี ย ว กั น
ควา มก้า วห น้ า ทา งเทคโน โลยี ส า ร สน เท ศก็ท า ให้
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นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้ทุก
กลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวยังคงเพ่ิมขึ้น และ
จังหวัดนครพนมได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด คือ 
“เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – 
ตะวันออก” หมายถึงการพัฒนาจังหวัดนครพนมให้เป็น
ศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้าน ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง อาเซียนและจีน โดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
ทุกรูปแบบให้เที่ยวอย่างสนุก ประทับใจ ปลอดภัย และมี
ความสุข” 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

คงเดิม... 
การพัฒนา 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม 

จากสภาพปัญหาที่ผ่านมา ที่ มีการแข่งขันสูงปริมาณความ
ต้องการสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกษตรกรนิยมใช้
สารเคมีในภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้มาก
ขึ้นโดยไม่ใส่ใจต่อผู้บริโภคและสิ่งแ วดล้อม  ทั้งนี้จ าก
สถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อการบริโภค
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
ส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมีราคาสูงขึ้น และมี
แนวโน้มทางการตลาดที่สูงขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม เป็น
จังหวัดหนึ่งที่ มีศักยภาพด้านการผลิ ตสินค้าเกษตรที่
หลากหลาย  เนื่องจากมีความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ 
แหล่งน้ า  และประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบ
อาชีพเกษตรกร  จึ งได้ก า หนดกรอบยุ ทธศาสตร์กา ร
พัฒ นาการ เกษตร ให้ สอดคล้องกับ เป้ าปร ะสงค์ เชิ ง
ยุทธศา สตร์ด้ านการ เกษตร และควา มต้องการของ
ผู้บริโภค  โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต   
การแปรรูป และการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรที่
มีคุณภาพมาตรฐานทั้ งส่วนของมาตรฐานสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ภายใต้นโยบายของผู้บริหาร
จังหวัด และนโยบายภาครัฐที่เน้นเรื่องส่งเสริมการเกษตร
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ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านการผลิตสินค้าเกษตร เน้นการส่งเสริมเกษตรกร  
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
สถานบันการเกษตร  สร้างเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับ
ให้มีความเข้มแข็งสามารถแปรรูปสินค้าเกษตร ที่ มีอัต
ลักษณ์ที่โดด เด่น โดยการน าความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร สร้างรายได้ที่ เพ่ิมขึ้น ทั้งด้านพืช ป ศุสัตว์ และ
ประมง  ในการเป็นเมืองเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
ของจังหวัดนครพนมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือก้าว
ไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมการเกษตรปลอดภัยใน
อนาคต ที่จังหวัดนครพนมต้องการเป็นศูนย์กลางตลาด
สินค้าเกษตรในอนุภูมิภาค จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนา
ด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กา ร พั ฒ นา สั งค ม
และคุณ ภ า พชี วิ ต
เพ่ือสร้างความสุ ข

อย่างยั่งยืน 

๔ .  ค ง เ ดิ ม . . . 
การพั ฒนาสังคม
และคุณภาพชี วิ ต
เพ่ือสร้างความสุข

อย่างย่ังยืน 

๑. มีภูมิสังคมมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีสานที่หลากหลายเป็นที่ประดิษฐานของ องค์พระธาตุ
พนมอัน ล้ า ค่ า  พ ร ะธา ตุส า คัญ อีก  7  พ ร ะธา ตุ   มี
ความส าคัญทางด้านศาสนาในระดับภูมิภาคไทย-ลาว อิน
โดจีนตลอดจนมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์แถบ
ลุ่มน้ าโขงที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ า
โขง 
๒. มีสถาบันทางสังคมที่เอ้ือต่อการพัฒนาจังหวัดในระยะ
ยาว อาทิ โครงการโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง,มหาวิทยาลัยนครพนม,วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม,วิทยาลัยการบินนานาชาติ,วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยว ,คณะเกษตรและเทคโนโลยีสถาบันภาษาศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา, ศูนย์อนุรักษ์และพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ าจืดลุ่มน้ าโขงรวมถึงจัดต้ังสมาคมผู้สูงอายุ ส าหรับ
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การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
๓. เป็น จังหวัดที่ได้ รับกา รส ารวจพบว่า ประชาชน มี
ความสุขเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ปี 2556 
๔. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม 
อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ประเพณีไหลเรือไฟ แหล่ง
ท่อ งเที่ ยวทา งธรรมชา ติ มีภู มิทั ศน์ ริมฝั่งแ ม่น้ าโขงที่
สวยงามที่สุด และอากาศดีตลอดปี โดยมีการออกแบบ
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ 
รวมไปถึงประชาชนทั่วไป 
๕. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ โดยมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 1: 7,470 ขาด
แพทย์สูงเป็นอันดับ 6 ของภาคอีสาน สูงเป็นอันดับต้นๆ
ของประเทศ ค่าเฉลี่ยประเทศ 1 : 2,960  
๖. อัตราการตายจากโรคฉุกเฉินทางศัลยกรรม อายุรกรรม 
และการส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักสูง 
๗. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย
ของค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ โดยวัดจากการสอบ O-Net และ 
GAT PAT ปี 2558 
๘. ปัญหาการบริหารจัดการขยะอย่างไม่เป็นระบบ 
๙. มีอัตราการเข้าถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศ 
๑๐. ประชาชนยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่ากับ 
39,2 24 ต่อคน ต่อปี  อยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่า ค่าเฉลี่ยของ
ประชาชนทั้งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 31ของรายได้เฉลี่ย
ของประชาชนทั้งประเทศ โดยมีสัดส่วนคนจนมากถึ ง 
32% สูงเกินเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศรวมไปถึงแรงงานมี
ระดับผลิตภาพแรงงานต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 3 เท่ า  
มีสั ดส่ วน ผู้ อยู่ ใน ร ะบบประกันสั งคมต่ า และภ า ค
การเกษตรมีผลผลิตต่อไร่ต่ า (เช็คสัดส่วนคนจน และผลิต
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ภาพแรงงาน) 
๑๑. เกษตรกรว่างงานนอกฤดูการท านาสูง มีปัญหาการ
ย้ายถิ่นของประชากรวัยท างานเข้าสู่เมืองใหญ่ 
๑๒. อัตราการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
ของเด็กและเยาวชน(วัยรุ่น) ต่ า 
๑๓. นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพแห่ งอนุ
ภูมิภาคอินโดจีน ตามมติ ครม.สัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี 
พ.ศ.2555 
๑๔. มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยได้รับ
การสนับสนุนแลกเปลี่ยน เรียนรู้  ด้านการศึกษา สังคม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
๑๕. การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๖. การแพร่ระบาดของยาเสพติด และการเพ่ิมขึ้นของ
อาชญากรรม 
๑๗. โครงสร้างของประชากรไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มี
แนวโน้ มที่ ภาครั ฐจะต้องให้ การช่วยเหลือและให้ บริ การ
ทางด้านสวัสดิการ สังคม และสุขภาพแก่ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 
๑๘. สถานการณ์ครอบครัวเสี่ยงต่อสภาวะครอบครัวล่มสลาย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

การรักษาความม่ันคง

ชายแดน 

๕. คงเดิม... 
การรักษา 
ความมั่นคง
ชายแดน 

 

1.มีหน่วยงานด้านความม่ันคงหลายหน่วยงานสามารถ
ตอบสนองต่อภารกิจในครอบคลุมในทุกมิติ   
2 มีนโยบายในการก ากับดูแลด้านความม่ันคงที่ชัดเจน 
3 มีแหล่งข่าวภาคประชาชนได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
4 มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจน 
๕.ขาดทรัพยากรในการด าเนินงานด้านความม่ันคง เช่น 
งบประมาณ ยุทโธปกรณ์ เป็นต้น 
๖.ขาดการบูรณาการและประสานงานร่วมกันอย่างจริงจัง
ในหน่วยงานด้านความม่ันคง 
๗.สภาพพ้ืนที่บริเวณชายแดนยากต่อการควบคุมดูแล 
๘.ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในพ้ืนที่ชายแดน 
๙. ปัญหาการข่าวด้านความม่ันคงยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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๑๐.มีการประชุมร่วมกัน และมีการด าเนินความสัมพันธ์
กับประเทศที่มีชายแดนร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
๑๑.การเปิดประชาคมอาเซียน 
๑๒.ปัญหาการลักลอบน าเข้ายาเสพติด 
๑๓.ปัญหาแรงงานต่างด้าว การลักลอบเข้าเมือง และ
การค้ามนุษย์ 
๑๔.อาชญากรรมและปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ตามแนว
ชายแดน ลักลอบเคลื่อนย้ายสิ่งผิดกฎหมายตามชายแดน 
เช่น โจรกรรมรถยนต์ข้ามฝั่ง การหลบหนีเข้าเมือง  ภัย
คุกคามข้ามชาติ 
๑๕.สถานการณ์การเกิดสาธารณภัย 
๑๖.การเกิดโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ที่มาจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
๑๗.ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
และการรักษาผลประโยชน์ของชาติตามล าแม่น้ าโขง 
๑๘. ปัญหาความปรองดองสถาบันของชาติในพ้ืนที่ 
๑๙. ปัญหาความม่ันคงด้านเทคโนโลยี 

  

 

๖ . เพ่ิ ม ใหม่ . . . . 
การบริ หารจั ดการ
ทรั พ ยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน 

จั งหวั ดน ครพ น มเป็ น จั งห วั ดห นึ่ ง ใน จั งห วั ดภา ค
ตะวั นออกเฉีย งเหนือที่ เคยมีความอุดมสมบู รณ์ทา ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันออก
เป็นที่ราบริมแม่น้ าโขง ด้านตะวีนตกเป็นเทือกเขาภูพาน
เป็นแหล่งก าเนิดล าน้ าสาขาหลายสายไหลลงสู่แม่น้ าโขง มี
พ้ืนที่ชุ่มน้ าสงครามเป็น พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ มีความส าคัญระดับ
พ้ืนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี(เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ) 
คุณภาพดินเหมาะสมแก่การปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
มีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 17.42 ของพ้ืนที่จังหวัด มีสถานที่
ส าคัญทางด้านท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติ ทาง
ธรณีวิทยา ทางประวัติศาสตร์ ทางศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี 
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        จากการตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติใน
ปี 2557-2558 พบว่าทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกท าลายลง
อย่างมากและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร และการพัฒนาประเทศ 
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงจนถึงขั้นวิกฤติก่อให้เกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม 
อุทกภัย ดินถล่ม หมอกควัน เป็นต้น ในขณะเดียวกันการ
พัฒนายังก่อให้เกิดมลพิษต่างๆตามมา เช่น ขยะมูลฝอย 
น้ าเสีย ควันพิษ ฝุ่นละออง มลพิษทางทัศนียภาพ เป็นต้น 
จากการวิเคราะห์พบว่าประชาชนยังขาดความรู้  ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ใช้ประโยชน์อย่างไร้คุณค่า หาประโยชน์ส่วนตัว ขาด
จิตส านึก และขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นเพ่ือให้การ
พัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์จังหวัดด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ขึ้น 

Positioning 1. เมืองการค้า
ชายแดนเพ่ือการค้า
และการลงทุนประตู
เศรษฐกิจสู่จีนตอน

ใต้ – ตะวันออก 

ป รั บ ใ ห ม่ . . . . . 
เมื อง ศูน ย์กลาง
การ ค้าชายแดน
แล ะก าร ลง ทุ น 
ประตู เศรษฐกิ จสู่
อาเซี ยนและ จี น
ตอนใต้ - ตะวันออก 

          จังหวัดนครพนม แม้จะเป็นจังหวัดชายแดนที่
ห่างไกล  มีปัญหาทางเศรษฐกิจในหลายๆ ด้านที่จะต้อง
เร่งรัดแก้ไขปัญหา  แต่เนื่องจากเม่ือพิจารณาถึงศักยภาพ
และสภาวะแวดล้อมที่ปรากฏในปัจจุบัน  ความร่วมมือ
ตามบันทึกความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ 
จังหวัด (ไทย ลาว เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข ๘ 
และ ๑๒ และกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับเมือง 
ฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็ นโอกาสอันดีของ
จังหวัดนครพนม ในการเป็นเมืองรองรับการพัฒนาตาม
กรอบความร่วมมือดังกล่าว และเป็ นเมืองเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ของประเทศไทยในการต้อนรับและเดินออกสู่อาเซียนและ
จีนตอนใต้ – ตะวันออกทางบกที่สั้นและสะดวกที่สุดดังนี้ 
๑. จังหวัดนครพนม ถือเป็น Gate-way  ส าคัญที่สามารถ
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เชื่อมโยงทางการค้ากับ  ลาว เวียดนาม จีนและกลุ่ ม
ประเทศเอเชียตะวันออกอ่ืนๆ ได้  โดยสะดวก  โดยการ
เชื่อมโยงทางถนนผ่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – ค า
ม่วน)  ที่เปิดใช้เม่ือวันที่ 11  พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา 

- ผ่านถนนหมายเลข 8ถึงเมืองวินห์330 กม. / 
นครพนม ถึง อาติงห์350 กม. / จากวินห์ ถึง ฮานอย290 
กม./ จากฮานอย ถึง ด่านผิงเสียง(จีน) 188 กม. / จากผิง
เสียง ถึง หนานหนิง 198 กม. รวมระยะทาง  นครพนม 
ถึงด่านชายแดนจีน(ผิงเสียง) 808 กม.  จากนครพนม ถึง 
หนานหนิง 1,006 กม.   

- ผ่านถนนหมายเลข 12  ถึง จังหวัดฮาติงห์ 
353 กิโลเมตร/ จากจังหวัดฮาติงห์ ถึง กรุงฮานอย 340 
กิโลเมตร /จากฮานอย ถึง ด่านชายแดนผิงเสียง(จีน) 188 
กิโลเมตร /และเดินทางจากด่านชายแดนผิงเสียง ถึง นคร
หนานหนิง 198 กิโลเมตร สรุประยะทางจากนครพนม - 
ด่านชายแดนผิงเสียง(จีน) จ านวน 831 กิโลเมตร และจาก
นครพนม ถึง นครหนานหนิง จ านวน 1,029 กิโลเมตรซ่ึง
เป็ น เส้ น ทา งที่ ส ะดวกและสั้ นที่ สุ ด   และปั จ จุ บั น
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย เฉพาะจีนตอน ใต้ ได้ ใช้
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางส าคัญในการเชื่อมโยงเข้าสู่อาเซียน 

- การเชื่อมโยงของนครพนมดังกล่าวนอกจาก
อาศัยการขนส่งทางถนนแล้ว ยังสามารถขนถ่ายสินค้าไป
ประเทศที่ 3  ได้แก่ จีนตอน ใต้ จีนตะวันออก ใต้หวัน 
ญี่ปุ่น เกาหลี ณ ท่าเรือของเวียดนามได้เป็นอย่างดีด้วย 

นอกจากนี้ มีข้อมูลส าคัญที่เป็นตัวชี้ให้เห็นถึ ง
ความมีศักยภาพในกา รพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนอีก
ประการหนึ่ง คือ “มูลค่าการค้าชายแดน” ซ่ึงภายหลัง
จากมีการเปิดใช้สะพานแล้ว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยก่อน
เปิดใช้สะพานมิตรภาพฯ ในปี ปี 2554 มูลค่าการค้า
ชายแดนรวม 6,795 ล้านบาท และในปี 2559 มูลค่า
การค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นมากกว่า 1 แสนล้านบาท ซ่ึงเป็น
การเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดบริบทส าคัญที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมก็คือการจัดต้ัง
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลที่ได้ก าหนดให้เป็นระยะที่ ๒  

Positioning 2. เมืองศูนย์กลา ง
การท่ องเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม ศาสนา 
ประวัติศาสตร์ และ

นิเวศน์ของอินโดจีน 

ป รั บ ใ ห ม่ . . . 
เมืองศูนย์กลางการ
ท่ อ ง เท่ี ย ว เชิ ง
วัฒนธรรม ศาสนา 
ประวัติศาสตร์  และ
นิ เว ศ น์ ใ น อ นุ
ภูมิ ภาคลุ่มแม่น ้ า
โขง 

ทั้งสองข้อลักษณะคล้ายกัน  แตกต่างกันที่เปลี่ยนจาก 
อินโดจีน เป็นอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  โดยจังหวัดนครพนม 
มีความโดดเด่นเชิงวัฒนธรรมที่มี ๘ ชนเผ่า มีองค์พระธาตุ
พนม เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ มีมายาวนานเดิมเป็นที่ ต้ัง
ของอาณาจักรศรีโคตรบู รณ์ มีแหล่งท่องเที่ย วตามล า
แม่น้ าโขงและแม่น้ าสาขาที่น่าสนใจ รวมถึงมีอุทยาน
แห่งชาติภูลังกาที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง
ปีจังหวัดนครพนมมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวท่ีโดดเด่น
และหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่ มีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองเช่น พระธาตุพนม 
พระธาตุประจ าวันเกิดทั้ง 7 วัน ประดิษฐานอยู่ โดยให้มี
การเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของ สปป.ลาว เพ่ือสร้าง
ควา มต้องกา รด้านกา รท่ องเที่ย วร่ วมกัน ระหว่าง  3 
ประเทศ (ไทย ลาว เวียดนาม) และเชื่อมโยงสู่จีนตอนใต้ 
และจีนตะวันออก สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
นครพนม มีแนวโน้ มกา รเติบโตได้ ดี โดย ในปี  2 55 8 
จังหวัดนครพนมมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1 ,555.73 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.55 
มีนักท่องเที่ยวเป็นจ านวน 982 ,620 คน สูงขึ้นร้อยละ 
7.76 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มของนั กท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี 
โดยในปี 2558 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.82 รายละเอียด
จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวชาวลาว 

Positioning 3 . เมื องศู นย์ กลาง 
การรั กษาพยาบาล 
และการผลิตบุคลากร
ทางสาธารณสุ ขของ

ปรับใหม่... 
เมืองศูนย์กลาง
การรักษาพยาบาล 
และการผลิต

เวียดนามมาใช้บริการด้านสาธารณสุขในจังหวัดนครพนม
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดข้างเคียง 
เช่น สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ แขวงค าม่วน สปป.ลาว 
ยั ง ไ ม่ มี วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล  มี จั งห วั ด น ค ร พ น ม 
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กรอบความร่วมมือ 3

ประเทศ 9 จังหวัด 

บุคลากรทาง

สาธารณสุข 

มีแห่งเดียว โดยมีจุดยืน 
๑. เป็นจังหวัดที่ เหมาะส าหรับการพักผ่อนของผู้สูงอายุ 
การพัฒนาให้เป็นเมืองสุขภาพริมโขง และแหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่งมีการยกระดับและเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะบริเวณอัฒจันทร์ริมแม่น้ าโขง 
ที่มีสิ่ งอ าน วยความสะดวกแก่ผู้ สูงอายุ  การยกระดับ
โรงพยาบาลนครพนมให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพอินโดจีนก็เป็น
ศักยภาพอีกอย่างที่จะให้บริการผู้สูงอายุในอนาคต 
๒. การยกระดับโรงพยาบาลนครพนมให้เป็นโรงพยาบาล
ศูนย์ สุขภาพอิน โดจี นเป็ น สิ่งหนึ่ งที่จ ะท า ให้จั งหวั ด
นครพนมก้าวสู่การเป็นเมืองบริการสุขภาพทั้งประชาชน
ชา ว ไทย  ลา ว  และเวี ย ดน า ม ป ร ะกอบ กับก า ร มี
สถาบันการศึกษาที่สามรถผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 
เช่ น  วิ ทยา ลัยพยาบา ลที่ มีอยู่ แล้ ว   และกา รจั ด ต้ั ง
คณะแพทย์ศาสตร์ในอนาคต 

Positioning ๔. เมืองการศึกษา

นานาชาติ 

 

 

ปรับใหม่ .....เมื อง
การศึกษารองรับการ
พัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียน 

จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนริมฝั่งแม่น้ าโขง เป็น
ประตูสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ลาว เวียดนามใช้เส้นทาง
นครพนมในการเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้น จังหวัดนครพนม
จะเป็น จุดเชื่ อมต่อโดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านการ ศึกษาร ะหว่าง ไทย ลาว เวียดนาม และจี น 
จังหวัดนครพนม จะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาคนี้ 

Positioning ๕. เมือง
อุตสาหกรรม
การเกษตรเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

ป รั บ ใ ห ม่ . . . . 
เมื องการเกษตร
ปลอดภั ยใส่ใจกับ

ส่ิงแวดล้อม 

เป็นเมืองที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้า

เกษตรโดยใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนท่ี 4 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 -2564 
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4.1 วิสัยทัศน์  

เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก 

4.2 เป้าประสงค์รวม 
“เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง ปลอดภัยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
๕. การรักษาความม่ันคงชายแดน 
๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) จังหวัดนครพนม 
๑. เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศาสนาประวัติศาสตร์ และนิเวศน์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
๒. เมืองการเกษตรปลอดภัยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม 
๓. เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก 
๔. เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 
๕. เมืองการศึกษารองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 

4.5 พันธกิจ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
1.๑ สร้างความเจ ริญเติบ โตทา งเศรษฐกิจให้จังหวัดโดย เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของ

ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนระดับประเทศ  
ในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประ เทศ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1.๒ การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นครพนม
หลุดพ้นจากจั งหวัดที่ป ระชาชน มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในร ะดับต่ าไปสู่ จังหวัดที่ ประชาชน  
มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ด้านสังคม  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาล  
ที่ได้มาตรฐาน ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุมีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษา
ค าคณภาพสูงมีโอกาสประกอบอาชีพที่ ม่ันคงในท้องถิ่นบ้านเกิด โดยใช้หลักศาสนาอัตลักษณ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนการขับเคลื่อนสังคม เพ่ือน าไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงและมีคุณธรรม 
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 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือมุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ 
การบริหารจัดการต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”ด้วยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. ด้านการจัดการ   มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะและบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐเอกชน และประชาชน 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กรให้โปร่งใส 

5. ด้านความมั่นคง เพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุขพ้ืนที่ชายแดนมีความม่ันคง
และปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 



ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน
โครงการ รวม ปี 61-64

งบประมาณของจังหวัด พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 489,276,750 499,708,300 458,758,300 444,508,300 1,892,251,650
2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 29 194,335,640 207,942,254 225,348,129 235,569,592 863,195,616

3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน 10 38,706,130 38,506,130 33,506,130 33,506,130 144,224,520
4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 8 225,029,700 221,511,800 182,186,800 628,728,300 1,257,456,600
5 การรักษาความมั่นคงชายแดน 9 38,816,110 38,360,010 38,368,010 38,376,010 153,920,140
6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30 57,765,560 24,942,660 24,942,660 24,942,660 132,593,540

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 36,000,000
รวม 92 1,052,929,890 1,039,971,154 972,110,029 1,414,630,992 4,479,642,066

งบประมาณของกระทรวง/กรม
1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 24 1,578,541,200 1,578,541,200 1,578,541,200 1,578,541,200 6,314,164,800
2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 186 666,106,036 698,467,639 734,065,403 773,222,943 2,871,862,021
3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน 176 21,136,585,000 20,853,385,000 20,658,585,000 20,351,725,000 83,000,280,000
4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 9 544,281,270 634,281,270 619,281,270 499,281,270 2,297,125,080
5 การรักษาความมั่นคงชายแดน - - - - - 0
6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 183,043,400 144,000,000 155,000,000 155,000,000 637,043,400

รวม 379 24,108,556,906 23,908,675,109 23,745,472,873 23,357,770,413 95,120,475,301
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 247,528,200 247,528,200 247,528,200 247,528,200 990,112,800
2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร - - - - - -
3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน - - - - - -
4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน - - - - - -
5 การรักษาความมั่นคงชายแดน - - - - - -
6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 0 0 0 0 0

รวม 0 247,528,200 247,528,200 247,528,200 247,528,200 990,112,800

สรุปงบหน้าโครงการตามร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 - 2564

งบประมาณ
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สารบัญ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ที ่ โครงการ หน้า 

1 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 1 
2 โครงการที่ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นส าคัญของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน 5 
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุส าคัญจังหวัดนครพนม 9 
4 โครงการพัฒนาการบุคลากรและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 12 
5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมเพ่ือเชื่อมโยง GMS 15 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

โครงการ หน้า 
1.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม 19 
2.โครงการพัฒนาแหล่งน  าและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยน  าท่วมและภัย
แล้งจังหวัดนครพนม 

22 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื นที่ลุ่มน  าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 23 
4.โครงการเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย (วันเกษตรลุ่มน  าโขง) 27 
5.โครงการพัฒนาการผลิตและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร  30 
6.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ 32 
7.โครงการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในเขตพื นที่ลุ่มน  าสงคราม 34 
8.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกระบือของเกษตรกรในจังหวัดนครพนม 37 
9.โครงการพัฒนาพันธุ์สัตว์ในเขตพื นที่จังหวัดนครพนม 39 
10.โครงการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจรในพื นที่แปลงใหญ่ 41 
11.โครงการครับ -ส่งเสริมการใช้ไบโอชาร์(ถ่านชีวภาพ)ในกระบวนการผลิตการเกษตร 44 
12.ส่งเสริมการลดพื นที่การใช้สารเคมีในนาข้าว  46 
13.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในกระบือ 48 
14.โครงการไข่ปลอดภัยไร้สารตกค้าง 51 
15โครงการไก่งวงนครพนม   53 
16.โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื นที่จัดที่ ดินตามนโยบายรัฐบาล 55 
17.โครงการส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การแข่งขัน 

58 

18.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 60 



โครงการ หน้า 
19.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

62 

20.เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ในจังหวัดนครพนมด้วยเทคโนโลยี 64 

21.โครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครพนมและอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 66 
22.โครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ด้านการเกษตร 69 
23.โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตร 71 
24.โครงการยกระดับภูมิปัญญา OTOP สู่สากลตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 73 
25.โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ ต าบลท่าอุเทน  
26.โครงการส่งเสริมการเลี ยงไก่ประดู่หางด าอ าเภอศรีสงคราม 75 
27.โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจปลูกแตงโมไร้เมล็ดอ าเภอศรีสงคราม 76 

28. โครงการก่อสร้างศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาอ าเภอศรีสงคราม 77 

29. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก อ าเภอศรีสงคราม 78 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน 

ที โครงการ หน้า 
1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนจังหวัดนครพนม 79 
2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 82 
3 โครงการส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด 

(ไทย-ลาว-เวียดนาม) และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
85 

4 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์จังหวัด 89 
5 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs 91 
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ 4.0 93 
7 โครงการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์การลงทุนในพื นที่  
8 โครงการพัฒนาตลาดกลางการเกษตรและศูนย์ OTOP อ าเภอท่าอุเทน  
9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
10 โครงการพัฒนาจุดผ่อนปรน อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 94 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

ท่ี โครงการ หน้า 
1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2 โครงการนครพนมเมืองสุขภาพดี 98 
3 โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน  
4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานจังหวัดนครพนม 100 
5 โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอ าเภอศรีสงคราม 102 
6 โครงการปรับปรุงอาคารทรงงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม 103 
7 โครงการพัฒนาทางการศึกษาส าหรับให้บริการเด็กพิการจังหวัดนครพนม 104 
8 โครงการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าพื นเมือง อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 

โครงการ หน้า 
1. โครงการปราบปรามการกระท าความผิดตามล าแม่น  าโขงจังหวัดนครพนม  
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ  
3. โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่และ
อาสามัคร หมู่บ้านชายแดนและพื นที่ตอนใน 

 

4. โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน  
5. โครงการพัฒนาระบบงานการข่าวป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงเชิงพื นที่  
6. โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม  
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม  
8. โครงการเสริมศักยภาพการขับขี่ปลอดภัยตลอดทั งปี  
9. โครงการเสริมพลังป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ท่ี โครงการ หน้า 
1 โครงการเพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการ  106 
2 โครงการเพาะช ากล้าไม้ท่ัวไปเพ่ือสนับสนุนนโยบายเพ่ิมพื นท่ีป่าไมข้องรัฐบาล 107 
3 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาป่าพื นบ้านแหล่งอาหารชุมชน  108 
4 โครงการรักป่าปลูกไผ่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  109 
5 โครงการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้  110 
6 โครงการเพาะช ากล้าไม้ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวพระราชด าริ 111 
7 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื นท่ีป่าชุมชน 112 



ท่ี โครงการ หน้า 
8 โครงการเพาะช ากล้าไม้ป่า มีค่าทางเศรษฐกิจไม้ใช้สอย และไม้ใช้เป็นอาหารสนับสนุนชุมชนและแจกจ่าย

ท่ัวไป  
113 

9 โครงการผลิตหวายพันธ์ุดี เพ่ือแจกจ่าย และส่งเสริมรายได้แก่ชุมชนและครัวเรือน  114 
10 โครงการสร้างป่าสร้างรายได้แก่ชุมชนตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  115 
11 โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการพื นท่ีป่าต้นน  าน  าก่ าเป็นแนวกันชนอุทยานแห่งชาติภูผายล 116 
12 โครงการปลูกเสริมป่าเพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติและระบบนิเวศต้นน  า 118 
13 โครงการโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว อ าเภอบ้านแพง 119 
14 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียน/ชุมชน จังหวัดนครพนม  121 
15 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะต้นทางและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะ 124 
16 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกในการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม  
125 

17 โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน เพ่ือรองรับการเป็นเมืองคาร์บอนต่ า 
(นครพนมน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า)  

130 

18 จ้างเหมาจัดมหกรรมในวันส่ิงแวดล้อมไทยและวันส่ิงแวดล้อมโลก  135 
19 โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 137 

20 โครงการเยาวชนร่วมใจกันเป็นนักสืบสายน  า จังหวัดนครพนม  139 
21 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 142 
22 โครงการฝึกอบรม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามแนวชายแดน  

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
143 

23 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน 144 
24 โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 145 
25 โครงการลาดตะเวนแบบการมีส่วนร่วม 146 
26 โครงการจัดท าแนวกันไฟ 147 
27 โครงการพัฒนาแหล่งน  าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน  าด่ืมสะอาดให้กับโรงเรียน  148 
28 โครงการระบบส่งน  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านดงยอ ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม   
29 โครงการระบบส่งน  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านดงต้อง ต.ดงขวาง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม   
30 โครงการระบบส่งน  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านดงหมู  ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม   
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 การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด: การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก สินค้า 

และบริการด้านการท่องเที่ยว 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดนครพนม งบประมาณ   850,102,000 บาท 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดนครพนม หรืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์  เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของชนเผ่าไท    มีพ้ืนท่ีอาณาเขต
ชายแดนเลียบฝ่ังแม่น้ าโขง เป็นจังหวัดท่ีมีทัศนียภาพสวยงาม ริมฝ่ังแม่น้ าโขง และมีสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ศาสนาท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ทางธรรมชาติ เช่น พระธาตุพนม และพระธาตุ
ประจ าวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ หมู่บ้านมิตรภาพโฮจิมินห์ วัดนักบุญอันนาหนองแสง พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติภูลังกาน้ าตกตาดโพธ์ิ ตาดขาม และอ่ืนๆอีกมากมาย อีกท้ังยังมี
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านท่ีมีอัตลักษณ์สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น งานประเพณีไหลเรือไฟ 
วัฒนธรรมชนเผ่า งานวันผู้ไทยโลก จังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ในฐานะเป็นประตูสู่อินโดจีน 
โดยเป็นจุดเช่ือมโยง การท่องเท่ียวในภูมิภาค อินโดจีนผ่านสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 ซ่ึงจังหวัดนครพนม   
มีนโยบายเพ่ือท่ีจะส่งเสริมชักจูงให้นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทย  ผ่านช่องทาง
สะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 นครพนม - ค าม่วน เพ่ือให้เป็นประตูสู่อินโดจีน และเป็นประตูจากอินโดจีนสู่
ภาคอีสานของประเทศไทย จากสถานการณ์การท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนม จากข้อมูลสถิติจากกรมการ
ท่องเท่ียว ในปี 2557 มีจ านวนนักท่องเท่ียว 913,138 คน ซ่ึงเพ่ิมจากปี 2556 จ านวน 4.49% และ
รายได้จากการท่องเท่ียวในปี 2557 มีรายได้จากการท่องเท่ียว 1,407.24 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 
2556 จ านวน 8.27% จะเห็นได้ว่าเกิดจากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม มีผลต่อ
สถานการณ์การท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : สภาพปัญหา/ความต้องการ : สืบเนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของ
จังหวัดนครพนม ท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หลายแห่งซ่ึงได้รับความ
สนใจจากนักท่องเท่ียว เร่ิมช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากสภาพอายุการใช้งาน จากระยะเวลาท่ีผ่านไผ 
ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิทัศน์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ียังไม่ได้มาตรฐาน และยังไมม่ีความ
เหมาะสมท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียว
ของจังหวัดนครพนม จึงจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) เร่งด่วนมาก เนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวถ้าไม่รับการ
สนับสนุนและพัฒนา จะไม่สามารถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเปิด AEC ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อขีด 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวริมฝ่ังแม่น้ าโขง  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ประเพณี  
วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม  เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้านรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม   

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1) จ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
2) ร้ายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเท่ียว 5 
3) แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระบุผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการท่ีสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเช่ือมโยงของโครงการกับ  
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
  - ภาคบริการ โดยการขยายฐานบริการให้หลากหลาย ท้ังเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยยกระดับ

บริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาฐานรายได้ใหม่ ๆ  เช่น การบริการสุขภาพ ธุรกิจ
ด้านการเงินและธุรกิจการบริการอ่ืน ๆ 
Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร์รายสาขา 
นโยบายการท่องเท่ียว 
วิสัยทัศน์ "วางรากฐานการพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ
อย่างมีดุลยภาพและย่ังยืน" 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียว มี 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่  
1) กลยุทธ์การ พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  
2) กลยุทธ์การพัฒนารายสาขา 
3) กลยุทธ์การพัฒนาการอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว  
4) กลยุทธ์การพัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว 
5) กลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว 

 
7.  ระยะเวลา  ตุลาคม2560 –กันยายน 2561 
8. กิจกรรมหลักของ

โครงการ 
 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดนครพนม งบประมาณ 850,102,000 บาท 

กิจกรรมหลัก ท่ี กิจกรรมหลัก หน่วยงาน งบประมาณ 
1.1 นครพนมเมืองคลาสสิค (Classic city) ริมโขง สนง.โยธาธิการผัง

เมืองจังหวัด
นครพนม 

35,000,000 

1.2 ก่อสร้างสะพานเช่ือถนนเลียบแม่น ้าโขงบ้านนาโดน - 
บ้านชะโงม ต้าบลขามเฒ่า อ้าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ยาว 68.00 เมตร 

สนง.โยธาธิการลัผ
งเมืองจังหวัด
นครพนม 

9,520,000 

1.3 ก่อสร้างสะพานเช่ือถนนเลียบแม่น ้าโขงบ้านขามเฒ่า - 
บ้านชะโงม ต้าบลขามเฒ่า อ้าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ยาว 48.00 เมตร 
 

สนง.โยธาธิการ
และเมืองจังหวัด
นคพรนม 

6,720,000 
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หัวข้อ รายละเอียด 
1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บุ่งยอด

ชาติ หมู่ท่ี 1 บ้านเหิบ ต้าบลนาขาม อ้าเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม 

อ.เรณูนคร 12,000,000 

1.5 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนลุ่มน ้าสงครามเชื่อมโยง
แม่น ้าโขง - การพัฒนาพื นท่ีการท่องเท่ียวแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือร้อยเรียงเร่ืองราวการท่องเท่ียวตามเส้นทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมลุ่มน ้าสงคราม
ตอนล่าง  

ม.นครพนม (คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) 

5,500,000 

1.6 ปรับปรุงซ่อมแซมแพท่องเท่ียว (ม. 6 ต.บ้านข่า) อ.ศรีสงคราม 500,000 
1.7 ปรับปรุงหาดทรายเป็นแหล่งท่องเท่ียว (หาดทราย 

โครงการ ม.5 ต.บ้านข่า) 
อ.ศรีสงคราม 1,000,000 

1.8 ก่อสร้างรั วรอบพิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์ และบันได
ผู้สูงอายุ ห้องผู้สูงอายุ เพ่ิมแอร์ห้องบรรยาย2 ตัน 2
ตัว  

อ.เมืองนครพนม 
(บ้านนาจอก) 

5,000,000 

1.9 ปรับปรุงนิทรรศการประธานโอจิมินห์ บริเวณชั นล่าง
อาคารหมู่บ้านมิตรภาพไทย - เวียดนาม 

อ.เมืองนครพนม 
(บ้านนาจอก) 

1,000,000 

1.10 จัดหารถรางน้าเท่ียวหมู่บ้านมิตรภาพไทย - เวียดนาม 
2 คัน 

อ.เมืองนครพนม 
(บ้านนาจอก) 

1,500,000 

1.11 ซ่อมสร้างท่อระบายน ้าพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม (หลังเดิม) 

ส้านักงานจังหวัด
นครพนม 

800,000 

1.12 ปรับภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม (หลังเดิม) 

ส้านักงานจังหวัด
นครพนม 

800,000 

1.13 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหนองญาติ สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครพนม 

10,000,000 

1.14 ซ่อมและสร้างทางจักรยานริมแม่น ้าโขง สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครพนม 

30,000,000 

1.15 บ้ารุงดูแลรักษาสวนสมุนไพรต้าบลท่าค้อ อ้าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม 

คณะเกษตรและ
เทคโนโลยี ม.
นครพนม 

1,000,000 

1.16 ปลูกพืชผักดอกไม้ต้นไม้ริมแม่น ้าโขง คณะเกษตรและ
เทคโนโลยี ม.
นครพนม 

2,000,000 

1.17 ปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดนครพนมเพ่ือบริการ
ประชาชน 

ส้านักงานจังหวัด
นครพนม 

5,000,000 

1.18 ปรับภูมิทัศน์ และจุดถ่ายภาพ Land Mark องค์พญา
ศรีสัตตนาคราช 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครพนม 

5,000,000 

1.19 สร้างโป๊ะเทียบเรือเพ่ือการท่องเท่ียว สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครพนม 

5,000,000 
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หัวข้อ รายละเอียด 
1.20 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว ชุมชนชายแดน ท่าอุเทนเชิงอนุรักษ์  
อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

อ.ท่าอุเทน 51,400,000 

1.21  โครงการศึกษาและปรับปรุงพื นท่ีเมืองโบราณไชยบุรี
เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 

อ.ท่าอุเทน 11,142,800 

1.22 โครงการศึกษาและปรับปรุงพื นท่ีแหล่งรอยตีน
ไดโนเสาร์เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและอนุรักษ์ 

อ.ท่าอุเทน 1,800,000 

1.23 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าน ้าตกตาดโพธ์ิ หมู่ 3 ต้าบล
ไผ่ล้อม 

อ.บ้านแพง 1,000,000 

1.24 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายน ้าตกตาดโพธ์ิ หมู่ 3 ต้าบล
ไผ่ล้อม 

อ.บ้านแพง 1,000,000 

1.25 ศึกษาและก่อสร้างหมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านนาบัว 
ต้าบลโคกหินแฮ่ อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
 - ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านนาบัว 7 
สิงหาคม 2508 
 - ก่อสร้างหินแกะสลักหินจ้าลองเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ 

อ.เรณูนคร 10,000,000 

1.26 ก่อสร้างถนนในบริเวณอนุสรณ์สถานฯภูพานน้อย  
ต้าบลพิมาน อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

อ.นาแก 1,893,300 

1.27 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีชมช่ืน (พระเจ้าองค์ทองหมื่น 
หรือเรียกว่า หลวงปู่องค์แสน) ต้าบลพิมาน อ้าเภอนา
แก จังหวัดนครพนม 

อ้าเภอนาแก 6,000,000 

1.28 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวนาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ชน
เผ่าผู้ไทยเสียงปืนแตก 

อ้าเภอเรณูนคร 3,694,000 

1.29 พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเท่ียวทะเลบัวแดง อ้าเภอนาหว้า 1,000,000 
1.30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองประชาเพ่ือการ

ท่องเท่ียว ต.ท่าเรือ 
อ้าเภอนาหว้า 1,500,000 

1.31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองโดก เพ่ือการท่องเท่ียว 
ต.เหล่าพัฒนา 

อ้าเภอนาหว้า 1,000,000 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



-- 5 - - 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด: การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่ 2.ส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน ประเพณี ศาสนา 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการที่ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นส าคัญของจังหวัดเช่ือมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน  

86,092,000 บาท 
2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

จังหวัดนครพนม  ได้มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนม  เพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวภายในจังหวัด  โดยได้
ก้าหนดจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ  ตลอดทั งปี   เช่น  กิจกรรมการแสดงดนตรี  การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเท่ียว  ส่งเสริมให้ทั งภาครัฐ  องค์กร
ภาคเอกชน  และกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมก้าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือให้มีการจัด
กิจกรรมการท่องเท่ียวตลอดทั งปี   และเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวในฐานะเป็น
ประตูสู่อินโดจีน โดยเป็นจุดเช่ือมโยงการท่องเท่ียวในภูมภิาคอินโดจีน  ผ่านสะพานมิตรภาพ 3  
มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมท่ีส้าคัญ  อีกทั งยังมีศิลปวัฒนธรรมพื นบ้านท่ีมีอัต
ลักษณ์สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน  ดังนั น  การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวใน
จังหวัดในงานประเพณีส้าคัญ  เช่น  ประเพณีไหลเรือไฟ  การส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื นบ้าน   การจัดงานมหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมสองฝ่ังแม่น ้าโขงเช่ือมโยงสองพระธาตุ    
และงานประเพณีส้าคัญของอ้าเภอ   ทั งนี   การด้าเนินกิจกรรมต่างๆ  ได้มีการด้าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องให้มีความย่ิงใหญ่เป็นประจ้าทุก  และได้ก้าหนดให้มีการจัดกิจกรรมใหม่ๆ  ให้มีความ
หลากหลาย  เช่น  การจัดแสดงแสง  สี  เสียง  ในแม่น ้าโขงในช่วงเทศกาลไหลเรือไฟ ให้สามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว  ซ่ึงจะเป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง  4 
ประเทศ(ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน)  จะท้าให้จ้านวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในจงัหวัดเพ่ิม  

จังหวัดนครพนม หรืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์  เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของชนเผ่าไท มี
พื นท่ีอณาเขตชายแดนเลียบฝ่ังแม่น ้าโขง เป็นจังหวัดท่ีมีทัศนียภาพสวยงาม ริมฝ่ังแม่น ้าโขง และ
มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางศาสนาท่ีส้าคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ทางธรรมชาติ 
เช่น พระธาตุพนม และพระธาตุประจ้าวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ หมู่ บ้านมิตรภาพโฮจิมินห์ วัด
นักบุญอันนาหนองแสง พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติภูลังกา
น ้าตกตาดโพธ์ิ ตาดขาม และอ่ืนๆอีกมากมาย อีกทั งยังมีศิลปวัฒนธรรมพื นบ้านท่ีมีอัตลักษณ์สืบ
ทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น งานประเพณีไหลเรือไฟ วัฒนธรรมชนเผ่า งานวันผู้ไทย
โลก จังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ในฐานะเป็นประตูสู่อินโดจีน โดยเป็นจุดเช่ือมโยง 
การท่องเท่ียวในภูมิภาค อินโดจีนผ่านสะพานมิตรภาพแห่ง ท่ี 3 ซ่ึงจังหวัดนครพนม มีนโยบาย
เพ่ือท่ีจะส่งเสริมชักจูง ให้นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทย  ผ่านช่องทาง
สะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 นครพนม - ค้าม่วน เพ่ือให้เป็นประตูสู่อินโดจีน และเป็นประตูจากอิน
โดจีนสู่ภาคอีสานของประเทศไทย จากสถานการณ์การท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนม จากข้อมูล
สถิติจากกรมการท่องเท่ียว ในปี 2557 มีจ้านวนนักท่องเท่ียว 913,138 คน ซ่ึงเพ่ิมจากปี 2556 
จ้านวน 4.49% และรายได้จากการท่องเท่ียวในปี 2557 มีรายได้จากการท่องเท่ียว 1,407.24 
ล้านบาท ซ่ึง เพ่ิมขึ นจากปี 2556 จ้านวน 8.27% จะเห็นได้ว่าเกิดจากผลการด้าเนินงานตาม
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม มีผลต่อสถานการณ์การท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 

สภาพปัญหา / ความต้องการ : สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดนครพนมเป็น
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่ีมีประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ท่ียึดถือ
สืบเนื่องมาช้านาน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีท้องถ่ินมีเพียงประเพณีไหลเรือไฟและงาน
นมัสการพระธาตุพนม ท่ีเป็นงานระดับชาติ อีกทั งจังหวัดนครพนมยังเป็นจังหวัดชายแดนท่ี
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หัวข้อ รายละเอียด 
สามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะในอนุภาคอินโดจีน ซ่ึง เป็นพื นท่ี
ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว ในภูมิภาคอ่ืนๆ 

ดังนั นจังหวัดนครพนมจึงควรส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับ
ภูมิภาคอินโดจีนเพ่ือให้งานเทศกาลประเพณีมีความน่าสนใจ และสร้างความพึ งพอใจให้
นักท่องเท่ียวได้หลากหลายและกว้างขวางย่ิงขึ น 

ความเร่ง ด่วน : (ระบุระดับความจ้าเป็นเร่งด่วน) เ ร่งด่วนมาก เนื่องจากงานประเพณี
ของจังหวัดนครพนมมีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ หารไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจะ
ท้าให้งานประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม ไม่เป็นท่ีสนใจและอาจเลือนรางหายไปใน
ทุกๆวัน อีกทั งจะไม่สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตัวชี วัดด้านการท่องเท่ียว
ก็จะไม่บรรลุเป้าประสงค์ของตัวชี วัด 
 (1.2) สรุปสาระส้าคัญ 

 สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟให้เป็นงานประจา้ปีท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวใหม่  การจัดแสดงแสง สี เสียง กลางล้าแม่น ้าโขงดึงดูด
นักท่องเท่ียว  และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีส้าคัญของจังหวัดเพ่ือการท่องเท่ียว  การ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือกระตุ้นให้มีการด้าเนินกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว  โดยเฉพาะกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน  งานประเพณีไหลเรือไฟ  งานประเพณี
ส้าคัญของแต่ล้าอ้าเภอ  กิจกรรมกลางคืน  งาน Event  เพ่ือสร้างเอกลักษณ์การท่องเท่ียวแบบ
จังหวัดนครพนม  จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดี  และสามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียวจากภายนอกเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดได้ 
 (1.3) ความเร่งด่วน: (ระบุระดับความจ้าเป็นเร่งด่วน) 

 จังหวัดนครพนมถือว่าการด้าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในจังหวัดเป็นส่ิงท่ี จังหวัด
ต้องด้าเนินการเป็นประจ้าทุกปี  และเป็นวาระเร่งด่วนท่ีจะต้องด้าเนินการเพ่ือกระตุ้นภาคการ
ท่องเท่ียวในระดับจังหวัดและระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง  เพ่ือให้จังหวัดนครพนมเป็นเมืองนา่
อยู่ระดับโลกควบคู่ความสัมพันธ์กับประเทศอินโดจีน  นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมงานไหล
เรือไฟในแต่ละปีมีจ้านวนเพ่ิมมากขึ น  ดังนั น  กิจกรรมในการจัดงานโดยเฉพาะการแสด
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครพนมเป็นท่ีได้รับความนิยมมาก  หากแต่จังหวัดจะต้อง
เพ่ิมความหลากหลายในการจัดแสดงงานเพ่ือให้นักท่องเท่ียวพึงพอใจและเดินทางกลับมาเย่ียม
เยียนจังหวัดนครพนมในปีต่อๆ ไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัดเช่ือมโยงกิจกรรม
การท่องเท่ียวกับอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

2) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  

3) เพ่ือเพ่ิมรายได้และจ้านวนนักท่องเท่ียวของจังหวัดและภูมิภาค 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของรายได้จากการท่องเท่ียวร้อยละ 5 

นักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ นร้อยละ 5 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ จังหวัดนครพนมมีกิจกรรมการท่องเท่ียวตลอดทั งปี  นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในจังหวัด
นครพนมไม่น้อยกว่า 5 แสนคนต่อ  ประชาชนมีรายได้จากการท่องเท่ียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมีอัตราการขยายธุรกิจเพ่ิมมากขึ น  เกิดการสร้างงานสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื นท่ี   แก้ไขปัญหาการว่างงาน   

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเช่ือมโยงของโครงการกับ  
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
- ภาคบริการ โดยการขยายฐานบริการให้หลากหลาย ท้ังเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม โดย
ยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาฐานรายได้ใหม่ ๆ เช่น การบริการ
สุขภาพ ธุรกิจด้านการเงินและธุรกิจการบริการอื่น ๆ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร์รายสาขา 
นโยบายการท่องเท่ียว 
วิสัยทัศน์ "วางรากฐานการพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ
อย่างมีดุลยภาพและย่ังยืน" 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียว มี 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่  
1) กลยุทธ์การ พัฒนาเชิงพื้นท่ี  
2) กลยุทธ์การพัฒนารายสาขา 
3) กลยุทธ์การพัฒนาการอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว  
4) กลยุทธ์การพัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว 
5) กลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว 

 
7.  ระยะเวลา  ตุลาคม2560 –กันยายน 2561 
9. กิจกรรมหลักของโครงการ  โครงการที่ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นส าคัญของจังหวัดเช่ือมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน  



-- 8 - - 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
กิจกรรมหลัก ท่ี กิจกรรมหลัก หน่วยงาน งบประมาณ 

2.1 ส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 
ประจ้าปี 2561 

สนจ.นพ. 8,000,000 

2.2 จัดงานหัตถศิลป์ถ่ินลุ่มแม่น ้าโขง สนง.ทกจ.
นพ. 

1,000,000 

2.3 สงกรานต์เรณูนคร อ.เรณูนคร 1,500,000 
2.4 ส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนสามอ้าเภอวังยาง 

ประจ้าปี 2561  เพ่ือการท่องเท่ียว 
อ.วังยาง 300,000 

2.5 ส่งเสริมงานประเพณีแข่งเรือ  บ้านหัวภูธร  ต้าบลวัง
ยาง  อ้าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม  เพ่ือการ
ท่องเท่ียว 

อ.วังยาง 300,000 

2.6 ส่งเสริมการท่องเท่ียว“งานปลาลุ่มน ้าสงคราม” อ.ศรี
สงคราม 

200,000 

2.7 ส่งเสริมและบ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ้าเภอบ้านแพง 

อ.บ้านา
แพง 

200,000 

2.8 วันผูไทโลก "รวมใจผู้ไททั งโลกเป็นหนึ่งเดียว" อ.เรณูนคร 3,000,000 
2.9 จัดงานวันผู้ไทยเรณูนคร อ.เรณูนคร 300,000 
2.1
0 

อบรมหมู่บ้านโฮมสเตย์ อ้าเภอเรณูนคร อ.เรณูนคร 305,000 

2.1
1 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน อ้าเภอเรณูนคร อ.เรณูนคร 300,000 

2.1
2 

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเท่ียวผู้ไทเรณู
นคร 

อ.เรณูนคร 758,000 

2.1
3 

จัดเทศการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านใน
กระบวนการน้าต่อหัวเสือมาประกอบอาหาร อบต.
ปลาปาก 

อ้าเภอปลา
ปาก 

260,000 

2.1
4 

ส่งเสริมงานประเพณีแห่ดาวจังหวัดนครพนม  สทกจ.นพ/ 1,500,000 

2.1
5 

ส่งเสริมกิจกรรมวันรวมชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 
เชื อชาติ  

สทกจ.นพ/ 1,800,000 

2.1
6 

ส่งเสริมงานประเพณีจัดท้าเรือไฟโบราณ เพ่ือ
ยกระดับการท่องเท่ียว 

สทกจ.นพ/ 1,500,000 

2.1
7 

จัดงานสงกรานต์ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)รวมใจ
ไทปลาปาก 

อ.ปลาปาก 300,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด: การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่ 2.ส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน ประเพณี ศาสนา 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวพระธาตุส าคัญจังหวัดนครพนม 367,956,000 บาท 

 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดนครพนม หรืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์  เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของชนเผ่าไท  มีพื นท่ีอาณาเขต
ชายแดนเลียบฝ่ังแม่น ้าโขง เป็นจังหวัดท่ีมีทัศนียภาพสวยงาม ริมฝ่ังแม่น ้าโขง และมีสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ศาสนาท่ีส้าคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ทางธรรมชาติ เช่น พระธาตุพนม และพระธาตุ
ประจ้าวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ หมู่บ้านมิตรภาพโฮจิมินห์ วัดนักบุญอันนาหนองแสง พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติภูลังกาน ้าตกตาดโพธ์ิ ตาดขาม และอ่ืนๆอีกมากมาย อีกทั งยังมี
ศิลปวัฒนธรรมพื นบ้านท่ีมีอัตลักษณ์สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น งานประเพณีไหลเรือไฟ 
วัฒนธรรมชนเผ่า งานวันผู้ไทยโลก จังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ในฐานะเป็นประตูสู่อินโดจีน โดย
เป็นจุดเช่ือมโยง การท่องเท่ียวในภูมิภาค อินโดจีนผ่านสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 ซ่ึงจังหวัดนครพนม  มี
นโยบายเพ่ือท่ีจะส่ง เสริมชักจูงใ ห้นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทย  ผ่านช่องทาง
สะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 นครพนม - ค้าม่วน เพ่ือให้เป็นประตูสู่อินโดจีน และเป็นประตูจากอินโดจีนสู่ภาค
อีสานของประเทศไทย จากสถานการณ์การท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนม จากข้อมูลสถิติจากกรมการ
ท่องเท่ียว ในปี 2557 มีจ้านวนนักท่องเท่ียว 913,138 คน ซ่ึง เพ่ิมจากปี 2556 จ้านวน 4.49% และรายได้
จากการท่องเท่ียวในปี 2557 มีรายได้จากการท่องเท่ียว 1,407.24 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ นจากปี 2556 จ้านวน 
8.27% จะเห็นได้ว่าเกิดจากผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม มีผลต่อสถานการณ์การ
ท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 

สภาพปัญหา / ความต้องการ : สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดนครพนมมีทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวหลากหลายทั งธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะพระ
ธาตุพนม และพระธาตุบริวาร ประจ้าวันเกิดทั ง 7 พระธาตุ อันเป็นปูยชะนีสถานส้าคัญ คู่บ้านคู่เมืองมา
ตั งแต่บรรพกาล ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนท่ัวสารทิศ ซ่ึงในทุกๆปีจะมีนักท่องเท่ียวมานัมัส
การและเย่ียมชมอยู่เสมอ จึงถือเป็นความโดดเด่น และเป็นจุดขายท่ีส้าคัญของจังหวัดนครพนมมาตลอด จึง
ต้องมีการบูรณะปรับปรุงพัฒนาพระธาตุให้คงความงดงามและทรงคุณค่าอยู่คู่เมืองนครพนมต่อไป และควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและสืบสานวัฒนธรรมอันดีแก่อนุชนรุ่น
หลัง 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ้าเป็นเร่งด่วน) เร่งด่วนมาก เนื่องจากการท่องเท่ียวจังหวัด
นครพนม ยังไม่มี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีกว้างพอ ท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวได้ หากไม่ไ ด้รับการ
สนับสนุนก็จะไม่มีกิจกรรมท่ีดึง ดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาในพื นท่ีไ ด้ ตัวชี วัดด้านการท่องเท่ียวก็จะไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ของตัวชี วัด 

จังหวัดนครพนมหรืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์  เป็นอาณาจักรเก่าแก่ มีพื นท่ีครอบคลุมสองฝ่ังแม่น ้า
โขง  ปัจจุบันจังหวัดได้พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวริม ฝ่ังแม่น ้าโขงตลอดระยะทาง  174 ก.ม. ต่อเนื่องมาตลอด  
ซ่ึงเป็นทิวทัศน์ริมแม่น ้าโขงท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทยและมีการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวส้าคัญทางศาสนา  
และประวัติศาสตร์  อาทิเช่น  พระธาตุประจ้าวันเกิด  7 พระธาตุ  ได้แก่ พระธาตุพนม  พระธาตุเรณูนคร 
พระธาตุศรีคูณ พระธาตุประสิทธ์ิ        พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุมหาชัย และพระธาตุนคร  เป็นต้น   เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นเมืองท่องเท่ียวในภูมภิาคอินโดจีนลุ่มน ้าโขง  ภายหลังจากการเปิด
ใช้สะพานข้ามแม่น ้าโขงแห่งท่ี 3  รวมทั งจังหวัดนครพนม   มีศักยภาพในฐานะเป็นประตูสู่อินโดจีน  โดย
เป็นจุดเ ช่ือมโยงการท่องเท่ียวในภูมิภาคอินโดจีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  โดยข้ามแม่น ้าโขง 
เช่ือมโยงพระธาตุส้าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางศาสนาท่ีส้าคัญ   อีกทั ง ยังมี
ศิลปวัฒนธรรมพื นบ้านท่ีมีอัตลักษณ์สืบทอดมาถึงปัจจุบัน   หากแต่ว่านักท่องเท่ียวทั งชาวไทยและชาว
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หัวข้อ รายละเอียด 
ต่างประเทศ  ยังไม่ รู้จักข้อมูลและแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
นครพนม เท่าท่ีควร 

ดังนั น  เพ่ือขับเคล่ือนและส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัด
นครพนม    จึงได้จัดท้าพัฒนาพระธาตุส้าคัญจังหวัดนครพนมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทางศาสนาและ
ประวัติศาสตร์  ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดนครพนม   ซ่ึงจะท้าให้
นักท่องเท่ียวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดนครพนมเพ่ิมมากขึ น 
 (1.2) สรุปสาระส้าคัญ  บูรณะฟ้ืนฟูพระธาตุส้าคัญของจังหวัดท่ีก่อสร้างมานาน  มีสภาพทรุดโทรม  
และส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุส้าคัญเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
 (1.3) ความเร่งด่วน : พระธาตุประจ้าวันเกิด และพระธาตุส้าคัญอ่ืนในพื นท่ีจังหวัดนครพนมถือว่า
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาประเพณีวัฒนธรรมหากไม่ได้รับการท้านุบ้ารุงอย่างต่อเนื่ององค์พระธาตุอาจ
ได้รับความเสียหาย  ประกอบการการส่งเสริมการจัดงานประเพณีเพ่ือนมัสการองค์พระธาตุต่างๆ  จะเป็น
การส่งเสริมการท่องเท่ียวส้าคัญของจังหวัด  นักท่องเท่ียวสามรถเดินทางมานมัสการได้ตลอดทั งปี 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1) เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ 
2) เพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1) จ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
2) ร้ายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเท่ียว 5 
3) แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1.  จังหวัดนครพนมมีจุดขายทางการท่องเท่ียวท่ีชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ 
2.  แหล่งท่องเท่ียวส้าคัญและมีศักยภาพของจังหวัดนครพนมได้รับการพัฒนาและมีการเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดฯ และประเทศเพ่ือนบ้าน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเช่ือมโยงของโครงการกับ  
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
- ภาคบริการ โดยการขยายฐานบริการให้หลากหลาย ท้ังเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยยกระดับ
บริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาฐานรายได้ใหม่ ๆ  เช่น การบริการสุขภาพ ธุรกิจ
ด้านการเงินและธุรกิจการบริการอ่ืน ๆ 
Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร์รายสาขา 
นโยบายการท่องเท่ียว 
วิสัยทัศน์ "วางรากฐานการพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ
อย่างมีดุลยภาพและย่ังยืน" 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียว มี 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่  
1) กลยุทธ์การ พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  
2) กลยุทธ์การพัฒนารายสาขา 
3) กลยุทธ์การพัฒนาการอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว  
4) กลยุทธ์การพัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว 
5) กลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 
7.  ระยะเวลา  ตุลาคม2560 –กันยายน 2564 
10. กิจกรรมหลักของ

โครงการ 
ท่ี กิจกรรมหลัก หน่วย

ด้าเนินการ 
งบประมาณรายปี 

3.1 ร้าบูชาพระธาตุพนม และงานนมัสการพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม 1,000,000 
3.2 ส่งเสริมงานประเพณีนมัสการพระธาตุท่าอุเทน เพ่ือการ

ท่องเท่ียว 
อ.ท่าอุเทน 1,400,000 

3.3 ส่งเสริมงานประเพณีนมัสการพระธาตุศรีคุณและบุญ
มหาชาติประจ้าปี 

อ.นาแก 300,000 

3.4 ส่งเสริมกิจกรมและงานนมัสการพระธาตุประจ้าวันเกิด  อ้าเภอ 3,000,000 
3.5 จัดงานนมัสการพระธาตุมหาชัย อ้าเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม 
อ.ปลาปาก 500,000 

3.6 มหัศจรรย์เส้นทางบุญ ไหว้พระธาตุวันเกิด 7 วัน 8 พระ
ธาตุ 

สทกจ.นพ 3,000,000 

3.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุประสิทธ์ิ อ้าเภอนา
หว้า 

1,500,000 

3.8 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้วัดพระธาตุศรี
คุณ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

อ้าเภอนาแก 1,289,000 

3.9 ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หอพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม 50,000,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด: การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่ 2.ส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน ประเพณี ศาสนา 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการบุคลากรและสินค้าทางการท่องเท่ียวจังหวัดนครพนม 33,825,650บาท 

 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดนครพนมหรืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์  เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของชนเผ่าไท มีพื นท่ีครอบคลุมสองฝ่ัง
แม่น ้าโขง เป็นจังหวัดท่ีมีทัศนียภาพสวยงาม มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางศาสนาท่ีส้าคัญ เช่น พระธาตุพนม 
และพระธาตุประจ้าวันเกิด  อีกทั งยังมีศิลปวัฒนธรรม พื นบ้านท่ีมีอัตลักษณ์สืบทอดมายาวนานจนถึง
ปัจจุบัน อาทิเช่น วัฒนธรรม ชนเผ่าเรณูผู้ไท จังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวในฐานะเป็นประตูสู่อิน
โดจีน โดยเป็นจุดเช่ือมโยง การท่องเท่ียวในภูมิภาค อินโดจีนผ่านสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 ซ่ึงจังหวัด
นครพนม มีนโยบายเพ่ือท่ีจะส่งเสริมชักจูงให้นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทย ผ่าน
ช่องทางสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 นครพนม - ค้าม่วน เพ่ือให้เป็นประตู   สู่อินโดจีน และเป็นประตูจากอิน
โดจีนสู่ภาคอีสานของประเทศไทย ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องพัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว ให้เป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียวทั งชาวไทยและต่างชาติมากย่ิงขึ น และในปี 2558  ประเทศ
ไทยก้าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
            เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558 ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ประกาศ
ก้าหนดพื นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 ให้ท้องท่ีต้าบลกุรุคุ ต้าบลนาทราย ต้าบลนาราชควาย 
ต้าบลในเมือง ต้าบลบ้านผึ ง ต้าบลโพธ์ิตาก ต้าบลหนองญาติ ต้าบลหนองแสง ต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอ
เมืองนครพนม และต้าบลโนนตาล ต้าบลรามราช ต้าบลเวินพระบาท อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่บุคลากร ผู้ประกอบการ ด้านการท่องเท่ียว ของจังหวัดนครพนม ยังขาด
ประสบการณ์ในการต้อนรับนักท่องเท่ียว การน้าเท่ียว การอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว บุคลากร
เหล่านี ควรได้รับการพัฒนา เพ่ือให้รองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเข้ามาในการเปิด AEC นี  
สภาพปัญหา / ความต้องการ : สภาพปัญหา/ความต้องการ :ปัจจุบันสถานการณ์การท่องเท่ียวจังหวัด
นครพนม มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความโดเด่น ทั งประเพณี และวัฒนธรรม เกิดขึ นเอง และมนุษย์สร้างขึ น แต่
บุคคลากรด้านการท่องเท่ียวจังหวัดนครพนม ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี หากบุคลากรด้านการท่อ
เท่ียวได้รับการพัฒนาจะท้าให้ภาพลักษณ์การท่อเท่ียวเนไปในทางท่ีดี และเกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้านการท่องเท่ียว ดงันั น ส้านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครพนม จึงได้จัดท้าโครงการ
พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเท่ียวจังหวัดนครพนมขึ น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวเพ่ือสามรถรองรับนักท่องเท่ียวและแข่งขันการตลาดด้านการท่องเท่ียวได้   
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ้าเป็นเร่งด่วน) เร่งด่วนมาก เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดนครพนมได้เปิดใช้
สะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 นครพนม -ค้าม่วน ขึ นแล้ว และยังเปิดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
ปลายปี 2558 นี จะเปิดเข้าสู่ AEC หากไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
จะท้าให้ไม่สามารถรองรับและแข่งขันด้านการท่องเท่ียวได้ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
เพ่ือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของบุคคากรด้านการท่องเท่ียว 
จ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือเป็นการพัฒนาและฟ้ืนฟูส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการท่องเท่ียวชุมชน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับ AEC 

 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างน้อยร้อยละ 80 
   - ตัวช้ีวัดความพึงพอใจขอผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ บุคลากรด้านการท่องเท่ียวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

ประชาชน นักท่องเท่ียวได้รับความประทับใจเมื่อได้มาเท่ียวและใช้บริการการท่องเท่ียวจังหวัด
นครพนม 

 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเช่ือมโยงของโครงการกับ  
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
- ภาคบริการ โดยการขยายฐานบริการให้หลากหลาย ท้ังเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม โดยยกระดับบริการท่ี
เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาฐานรายได้ใหม่ ๆ เช่น การบริการสุขภาพ ธุรกิจด้านการเงินและ
ธุรกิจการบริการอื่น ๆ 
Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร์รายสาขา 
นโยบายการท่องเท่ียว 
วิสัยทัศน์ "วางรากฐานการพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพอย่างมีดุลย
ภาพและย่ังยืน" 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียว มี 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่  
1) กลยุทธ์การ พัฒนาเชิงพื้นท่ี  
2) กลยุทธ์การพัฒนารายสาขา 
3) กลยุทธ์การพัฒนาการอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว  
4) กลยุทธ์การพัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว 
5) กลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว 

 
7.  ระยะเวลา  ตุลาคม2560 –กันยายน 2564 
11. กิจกรรมหลักของโครงการ ท่ี กิจกรรมหลัก หน่วย

ด้าเนินการ 
8,425,650 

4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการท่องเท่ียว อ.ท่าอเทน อ.ท่าอุเทน 2,225,650 

4.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว อ้าเภอบ้าน
แพง 

อ.น้านแพง 100,000 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.3 พัฒนาการบุคลากรและสินค้าทางการท่องเท่ียวจังหวัด

นครพนม 
สนง.การ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
นครพนม 

3,000,000 

4.4 พัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวจังหวัดนครพนมเพ่ือความเป็นเลิศ 

สนง.การ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด 

3,000,000 

4.5 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านโฮมสเตย์เคร่ืองดนตรีอีสานพื นเมือง
บ้านท่าเรือ 

อ.นาหว้า 100,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด: การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่ 2.ส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน ประเพณี ศาสนา 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดนครพนมเพื่อเช่ือมโยง GMS 84,320,000 บาท 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

    จังหวัดนครพนม หรืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์  เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของชนเผ่าไท มีพ้ืนท่ีอาณา
เขตชายแดนเลียบฝ่ังแม่น้ าโขง เป็นจังหวัดท่ีมีทัศนียภาพสวยงาม ริม ฝ่ังแม่น้ าโขง และมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางศาสนาท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ทางธรรมชาติ เช่น พระธาตุ
พนม และพระธาตุประจ าวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ หมู่บ้านมิตรภาพโฮจิมินห์ วัดนักบุญอันนา
หนองแสง พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติภูลังกาน้ าตกตาดโพธ์ิ ตาด
ขาม และอ่ืนๆอีกมากมาย อีกท้ัง ยังมีศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านท่ีมีอัตลักษณ์สืบทอดมายาวนานจนถึง
ปัจจุบัน อาทิเช่น งานประเพณีไหลเรือไฟ วัฒนธรรมชนเผ่า งานวันผู้ไทยโลก จังหวัดท่ีมีศักยภาพ
ด้านการท่องเท่ียว ในฐานะเป็นประตูสู่อินโดจีน โดยเป็นจุดเช่ือมโยง การท่องเท่ียวในภูมิภาค อิน
โดจีนผ่านสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 ซ่ึงจังหวัดนครพนม  มีนโยบายเพ่ือท่ีจะส่งเสริมชักจูงใ ห้
นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทย  ผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 
นครพนม - ค าม่วน เ พ่ือใ ห้เป็นประตูสู่อินโดจีน และเป็นประตูจากอินโดจีนสู่ภาคอีสานของ
ประเทศไทย จากสถานการณ์การท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนม จากข้อมูลสถิติจากกรมการ
ท่องเท่ียว ในปี 2557 มีจ านวนนักท่องเท่ียว 913,138 คน ซ่ึงเพ่ิมจากปี 2556 จ านวน 4.49% 
และรายได้จากการท่องเท่ียวในปี 2557 มีรายได้จากการท่องเท่ียว 1 ,407.24 ล้านบาท ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 8.27% จะเห็นได้ว่าเกิดจากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
นครพนม มีผลต่อสถานการณ์การท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 

สภาพปัญหา / ความต้องการ : สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดนครพนม
เป็นจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจังหวัดชายแดนฝ่ังโขง ซ่ึงมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
ท่ีสุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน มีภูมิประเทศติดริมโขง ซ่ึงแต่เดิม ท่ีผ่านมากิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเน้นส่งเสริมงานเทศกาลประเพณี ซ่ึงนักท่องเท่ียวนิยมมาหนาแน่นช่วงเทศ
กลาไหลเรือไฟ หรืองานนมัสการพระธาตุพนม ดังนั้นจึงควรส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีให้มีความหลากหลายและขยายกว้างข้ึน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวนอกเทศกลา
ประเพณี โดยจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านเ พ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในพ้ืนท่ี เพ่ือความหลากหลายสร้างความแปลกใหม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักท่องเท่ียว
กลุ่มเป้าหมาย สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาในพื นท่ีมากย่ิงขึ น 
   ความเร่ง ด่วน : (ระบุระดับความจ้าเป็นเร่งด่วน) เ ร่งด่วนมาก เนื่องจากการท่องเท่ียวจังหวัด
นครพนม ยังไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีกว้างพอ ท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวได้ หากไม่ได้รับ
การสนับสนุนก็จะไม่มีกิจกรรมท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาในพื นท่ีได้ ตัวชี วัดด้านการท่องเท่ียวก็จะ
ไม่บรรลุเป้าประสงค์ของตัวชี วัด 

   จังหวัดนครพนม  เป็นจังหวัดชายแดนท่ีอยู่ห่างไกลจากกรุง เทพมหานคร  ประมาณ  750 
กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางไกลมากท่ีสุดในภาคอีสาน  ถือว่าจังหวัดท่ีเงียบสงบมาก   จึงจัดกิจกรรม
การท่องเท่ียวเพ่ือกระตุ้นให้มีการด้าเนินกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว  โดย  จัดกิจกรรมจักรยานเพ่ือ
การท่องเท่ียวเลาะริมโขง  การท่องเท่ียว 3 วัน  300 ก.ม. 3 ประเทศ(ไทย-ลาว-เวียดนาม)  การจัด
งานมหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมสองฝ่ังแม่น ้าโขงเช่ือมโยงสองพระธาตุ    ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน   การแสดงดนตรี  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื นบ้าน  กิจกรรม
กลางคืน  งาน Event  การ จัด Frame trip ให้กับ agency ทางการท่องเท่ียวและส่ือมวลชน   Road 

Show ทางการท่องเท่ียวทั งในและต่างประเทศ  การส่งเสริมการท่องเท่ียวหมู่ บ้านมิตรภาพไทย -
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เวียดนาม  ทางประวัติศาสตร์  สนับสนุนส่ือรายการโทรทัศน์และวิทยุในการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียว  เพ่ือสร้างเอกลักษณ์การท่องเท่ียวแบบจังหวัดนครพนม  จะเป็น
ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดี  และสามารถดึง ดูดนักท่องเท่ียวจากภายนอกเข้า
มาท่องเท่ียวในจังหวัดได้ 

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดท่ีได้ช่ือว่าเป็นจังหวัดท่ีมีความสุขในประเทศไทย ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวมากขึ นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดนครพนมมีงดงาม หลากหลายทั งธรรมชาติความงดงามของทิวทัศน์ริมแม่น ้าโขง 
แนวเขาหินปูนในพื นท่ีแขวงค้าม่วน ท่ีตั งอยู่ฝ่ังตรงข้ามจังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติ เทศกาล
งานประเพณี วิถีวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเดินทางมาเพ่ือกราบสักการะพระธาตุประจ้าวันเกิดอัน
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีได้รับความนิยมมาโดยตลอด 

ปัจจุบันจังหวัดนครพนมนับเป็นประตูเช่ือมโยงการท่องเท่ียวไทย – ลาว – เวียดนามท่ี
ส้าคัญของประเทศไทย โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 3 ท่ีมีความสวยงามตระการตาท่ีสุด 
และเร่ิมมีนักท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ นอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน 

ฉะนั นการสร้างสรรค์สินค้าและกิจกรรมทางการท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนม การ
เสริมสร้างและพัฒนาด้านการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการในธุรกิจการ
ท่องเท่ียวท่ีก้าลังขยายตัว เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของรัฐบาล 
และเพ่ือรองรับการเติบโตในการรองรับมาตรฐาน AEC ดังนั น  การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิง
รุกจึงจ้าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้ผู้ประกอบการท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียวทั งในและต่างประเทศได้รับรู้
ศักยภาพทางการท่องเท่ียวเพ่ือกระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้เกิดความต้องการเดินทางมาท่องเท่ียว
ให้มากย่ิงขึ น  

จากผลการด้าเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนมในปีท่ี
ผ่านมา  จ้านวนนักท่องเท่ียวในปี เมื่อปี 2556  จ้านวน  1,747,853 คน  เพ่ิมขึ นร้อยละ 9.25  ซ่ึง
ถือว่าบรรลุตัวชี วัดแล้ว  ส้าหรับรายได้จากการท่องเท่ียวในปี 2556 จ้านวน  1,299.78  ล้านบาท  
ก็เพ่ิมขึ นเช่นกัน  เพ่ิมขึ นร้อยละ  16.81  และจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ น  เนื่องจากจังหวัดนคพรนม
ได้ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดสนุก  และเช่ือมโยง
การท่องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ท้าให้นักท่องเท่ียวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ น 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1).เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวของจังหวัดเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวกับอนุภูมิภาคลุ่มน า้
โขง 

2).เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  

3).เพ่ือเพ่ิมรายได้และจ้านวนนักท่องเท่ียวของจังหวัดทั งในและต่างประเทศ    

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างน้อยร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจขอผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ จังหวัดนครพนมมีกิจกรรมการท่องเท่ียวตลอดทั งปี  นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในจังหวัดนครพนม
ไม่น้อยกว่า 5 แสนคนต่อ  ประชาชนมีรายได้จากการท่องเท่ียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวมีอัตราการขยายธุรกิจเพ่ิมมากขึ น  เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
พื นท่ี   แก้ไขปัญหาการว่างงาน   

 
 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเช่ือมโยงของโครงการกับ  
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
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- ภาคบริการ โดยการขยายฐานบริการให้หลากหลาย ท้ังเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม โดยยกระดับ
บริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาฐานรายได้ใหม่ ๆ เช่น การบริการสุขภาพ ธุรกิจ
ด้านการเงินและธุรกิจการบริการอื่น ๆ 
Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร์รายสาขา 
นโยบายการท่องเท่ียว 
วิสัยทัศน์ "วางรากฐานการพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ
อย่างมีดุลยภาพและย่ังยืน" 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียว มี 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่  
1) กลยุทธ์การ พัฒนาเชิงพื้นท่ี  
2) กลยุทธ์การพัฒนารายสาขา 
3) กลยุทธ์การพัฒนาการอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว  
4) กลยุทธ์การพัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว 
5) กลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว 

 
7.  ระยะเวลา  ตุลาคม2560 –กันยายน 2564 
12. กิจกรรมหลักของโครงการ 5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดนครพนม

เพ่ือเช่ือมโยง GMS 
สทกจ.นพ/
สนจ.นพ/
อ้าเภอ 

21,080,000 

5.1 จัดงานสมโภชน์องค์พญาศรีสัตตนาคราช ส้านักงาน
จังหวัด
นครพนม 

3,000,000 

5.2 พัฒนาการท่องเท่ียว และสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวใน
ชุมชน พื นท่ีอ้าเภอบ้านแพง 

อ.บ้านแพง 300,000 

5.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) พื นท่ีอ้าเภอบ้านแพง 

อ.บ้านแพง 300,000 

5.4 กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว อ.บ้านแพง อ.บ้านแพง 100,000 

5.5 ป่ันพิชิตอนุสรณ์สถานฯภูพานน้อย ต้าบลพิมาน อ้าเภอ อ.นาแก 380,000 
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นาแก 

5.6 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวส้าคัญของจังหวัด
นครพนม 

สนง.การ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
นครพนม 

5,000,000 

5.6 จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดนครพนม สทกจ.นพ 1,500,000 
5.7 ส่งเสริมกิจกรรมป่ันเพ่ือสุขภาพส่งเสริมการท่องเท่ียววิถี

ไทย 
สทกจ.นพ 3,000,000 

5.8 ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวส้าคัญของ
จังหวัดนครพนมเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน ไทย-ลาว-
เวียดนาม 

สทกจ.นพ 5,000,000 

5.9
0 

ส่งเสริมงานประเพณีอ่ิมบุญตักบาตร รับอรุณวันใหม่ ส่ง
ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  

สทกจ.นพ/ 2,500,000 

 

 

 

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



 
 
 
 
 
 
 

Project Idea 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม  
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดนครพนม ถือว่า เป็น แหล่งปลู กข้ าวที่ส า คัญของภา คตะวันออก เฉีย งเหนื อ  
นอกเหนือจากการปลูกข้าวจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและ
มีชื่อเสียงเป็ นที่รู้จัก และเป็นสิน ค้าที่ส า คัญของจังหวัด ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา 
สับปะรด ลิ้นจี่  นพ.1 แตงโม ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย โคเนื้อ สุกร ไก่งวง และไข่ไก่         
ด้านประมง ประกอบด้วย ปลานิล และปลาเผาะ (สวายโมง) และการพัฒนาด้านการเกษตร 
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร     ได้ก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาสินค้าเกษตรโดยเน้นสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด ประกอบด้วย ข้าว 
ยางพารา สิ้นจี่ นพ.1 แตงโม สับปะรด ด้านปศุสัตว์ โคเนื้อ ประมงได้แก่ ปลานิล  ส าหรับ
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม มุ่งเน้นการพัฒนาการผลิต
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า  และปลายน้ า ในลักษณะห่วงโซ่การผลิต
อย่างครบวงจร และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่การเกษตร (Zoning)  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างสมรรถนะเกษตรกรให้
สามารถรองรับวิธีการผลิตด้านการเกษตรที่ทันสมัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตสินค้า
เกษตรและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครพนม 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เป็นการเพ่ิมรายได้
ให้แก่เกษตรกร 
3.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลินครพนม ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค 
4.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ได้แก่ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ของ
จังหวัดให้สามารถแข่งขันภายนอกจังหวัด และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมถึงกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
5.เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายข้าวหอมมะลิ  และสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น  
6.เพ่ือให้ผู้บริโภคและตลาดรู้จักและยอมรับข้าวหอมมะลินครพนมมาขึ้น 
7.เพ่ือสร้างองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลิตและการตลาดข้าว
หอมมะลิได้อย่างครบวงจร 
8.เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสินค้าเกษตรกรที่ส าคัญได้คุณภาพส่งออก 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กล้วย สับปะรด ลิ้นจี่ นพ.1 ไผ่ มันส าปะหลัง 
ปลานิล ปลาเผาะ(สวายโมง) โคเนื้อ กระบือ ไก่งวง) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9.มีแห่งจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด(ตลาดสีเขียว) 1 แห่ง 
10.เพ่ือให้จ านวนโคเนื้อเพ่ิมขึ้น และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการให้ผลผลิตลูกโคเนื้อสายเลือด
ผสมยุโรป ซ่ึงมีราคาสูงกว่าโคเนื้อสายพันธุ์โคพ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.82 
11.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือร้อยละ 80 ของเกษตรกรได้ใช้ฟาร์มเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาพันธุ์กระบือดีขึ้น 
12.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีการประยุกต์องค์ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือสร้างอาชีพเลี้ยงไก่งวง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการผลิตไก่งวง และพัฒนาเป็นภาพลักษณ์ของ
จังหวัดต่อไป 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายข้าวหอมมะลิ  และสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น 
2.ผู้บริโภคและตลาดรู้จักและยอมรับข้าวหอมมะลินครพนมมาขึ้น 
3.องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิได้
อย่างครบวงจร 
4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสินค้าเกษตรกรที่ส าคัญได้คุณภาพส่งออก และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กล้วย สับปะรด ลิ้นจี่ นพ.1 ไผ่ มันส าปะหลัง ปลานิล 
ปลาเผาะ(สวายโมง) โคเนื้อ กระบือ ไก่งวง) 
5.มีแห่งจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด(ตลาดสีเขียว) 1 แห่ง 
6.ผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกรที่ร่วม จ านวน 72,000 กก./ปี มูลค่าสัตว์
น้ าที่ผลิตได้ไม่น้อยกว่า 2,880,000 บาท/ปี 
7.ผลผลิตการเลี้ยงปลาเผาะ(สวายโมง) ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ จ านวน 86,400 กก./
ปี มูลค่าสัตว์น้ าที่ผลิตได้ไม่น้อยกว่า 8,640,000 บาท/ปี 
8.จ านวนโคเนื้อเพ่ิมขึ้น และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการให้ผลผลิตลูกโคเนื้อสายเลือดผสมยุโรป 
ซ่ึงมีราคาสูงกว่าโคเนื้อสายพันธุ์โคพ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.82 
9.ร้อยละ 80 ของเกษตรกรได้ใช้ฟาร์มเป็นต้นแบบในการพัฒนาพันธุ์กระบือดีขึ้น 
10.เกษตรกรมีการประยุกต์องค์ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือสร้างอาชีพเลี้ยงไก่งวง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
11.สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการผลิตไก่งวง และพัฒนาเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดต่อไป 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.เกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์ร้อยละ 50 
2.เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

อบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนยกระดับด้านการเกษตร 
นวัฒกรรม บรรจุภัณฑ์ และการตลาดด้านการเกษตร 

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและได้มาตรฐาน 
12,000,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม  
สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม  

8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ(กล้วย/ไผ่/มันส าปะหลัง/
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/พืชผักอินทรีย์/ลิ้นจี่/ถั่วลิสง/ปลานิล/ปลาเผาะ 
30,800,000 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ประมงจังหวัดนครพนม ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

8.3กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

นครพนมแหล่งโคเนื้อลุ่มน้ าโขง 
15,000,000 บาท 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
- 

8.4กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ไก่งวงนครพนมปลอดภัย 
2,000,000 บาท 
คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยนครพนม 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

8.5กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การจัดเก็บผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและประมง 
200,000 บาท 
สนง.คลังจังหวัดนครพนม 
- 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน  าและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยน  า

ท่วมและภัยแล้งจังหวัดนครพนม 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

เกษตรกรในพ้ืนที่ ขาดแคลนน้ าส าหรับการเพาะปลูกข้าว พืชผักและการท าเกษตรกรรม ซ่ึง
จากระบบเดิมไม่สามารถน าน้ ามาใช้สะดวก เพียงพอกับความต้องการ ท าให้เกษตรกร/
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเพ่ือเป็ นการเพ่ิมพ้ืนที่ ชลประทาน  บรรเทาความ
เดือดร้อน และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เกษตรกรและประชาชน ได้รับประโยชน์ในพ้ืนที่รับน้ าเพ่ือใช้ในการผลิตด้านการเกษตร 
2.เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือการเกษตร จ านวน 22,400 ไร่ 
 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เกษตรกรและประชาชนทั่วไป มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
2.เพ่ือพ้ืนที่ชลประทาน จ านวน 22,400 ไร่ 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.ระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 11 แห่ง 
6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ า (2558-2569) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรร)
ในการจัดการด้านความต้องการ บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม Zoning การเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ าและระบบชลประทาน พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าในพ้ืนที่
เกษตรน้ าฝน การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าใหม่และระบบกระจายน้ า การพัฒนาระบบผันน้ า
และระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ าภายในและระหว่างลุ่มน้ า/ต่างประเทศ การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

1) สร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
2) ขุดลอกแหล่งน้ า 
3) สร้างฝาย 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื นท่ีลุ่มน  าก่ าอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

  โครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริให้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าท่วมพ้ืนที่
เพาะปลูกในฤดูฝน และขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้งของพสกนิกรบริเวณ 2 ฝั่งล า
น้ าก่ า ในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม การด าเนินงานที่ผ่านมาได้ด าเนินการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า เพ่ือเก็บกักน้ า  จ านวน  7  แห่ง  อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 6 แห่ง  และ
การจัดท าคลองส่งน้ าพร้อมสถานีสูบน้ า ด้วยไฟฟ้า  จ านวน 28 แห่ง  คลอบคลุมพ้ืนที่
อ าเภอธาตุพนม  อ าเภอเรณูนคร  อ าเภอนาแก และอ าเภอวังยาง  รวม 14  ต าบล 65  

หมู่บ้าน  จากข้อมูลของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ า ก่ า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรจะมีการใช้พ้ืนที่ เพ่ือการเพาะปลูกหรือท า
กิจกรรมทางด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งในแต่ละปีประมาณร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ส่งน้ า
ทั้งหมด ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับต่ า จึงส่งผลต่อความคุ้มค่าของการส่งน้ าและมีผลต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
  ในปี  2560 จังหวัดนครพนมได้สนับสนุนงบประมาณภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรแ ละ
สหกรณ์ ด าเนินโครงการพัฒนาการเกษตรในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าก่ า อันเนื่องมาจากพระราชด า 
ในลักษณะของการบูรณาการ  ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมทั้งด้านพืช  ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง 
และด้านสถาบันเกษตรกร โดยด้านพืชจะเป็นการปลูกพืชที่ใช้อายุสั้น ใช้น้ าน้อย ให้
ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ และมีตลาดรองรับที่แน่นอน เช่น การผลิตข้าวโพดอาหาร
สัตว์แบบมีสัญญาเป็นต้น และสนับสนุนการด าเนินการเกษตรแบบผสมผสานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ ที่มีการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นด้านพืช  ด้านปศุสัตว์ ด้าน
ประมง  ด้านสถาบันเกษตรกรจะให้ความส าคัญของการจัดท าบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน
อาชีพ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้ า  การด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา
สามารถช่วยเหลือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง  ส าหรับ
การด าเนินโครงการในปี  2561   นอกจากจะให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่
ในช่วงฤดูแล้งแล้ว ยังจะให้ความส าคัญส าหรับการผลิตอาหารได้ตลอดฤดูกาล และ
ครอบคลุมกิจกรรมตามความต้องการของเกษตรกร สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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โดยมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขต พ้ืนที่ลุ่มน้ า ก่ า อันเนื่องมาจา ก
พระราชด าริ  และจากสภาพปัญหาด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้านพืช  จากข้อมูลของ
โครงการส่งน าและบ ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ าก่ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ การใช้ พ้ืนที่ด้าน
การเกษตรของเกษตรกรมีเพียงร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลักดัน
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ให้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น  ด้านปศุสัตว์ การ
ลดจ านวนลงของความและมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กับการใช้
ประโยชน์จากควายและการน าความไปใช้ไถนาหรือใช้แรงงาน จากรายงานมีตัวเลขการน า
ควายไปใช้แรงงานมีเพียง 0.41% ควายหมดคุณค่าและความส าคัญส าหรับชาวนา จึงมี
ความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ความกลับคืนสู่ผืนนาอีกครั้ง โดยการเพ่ิมคุณค่าและ
ศักยภาพของควายให้เป็นสัตว์ คู่กับชาวนาตลอดไป อีกทั้งในปัจจุบันการใช้สารเคมีทดแทน
ปุ๋ยอินทรีย์มีมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการผลิต    ปศุสัตว์ที่ให้ผลผลิตด้านโปรตีน
ที่จ าเป็นต่อการบริโภคของประชาชน และให้ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือนใน
กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุมและการเลี้ยงไก่ลูกผสม ด้านประมง  มีความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การขยายพันธุ์ปลาหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ลงสู่ล าน้ า ก่ าเพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนให้แก่
เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ และก่อให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรด้านประมง   ซ่ึง
ถ้าหากการด าเนิ นโครงการเป็นไปตามดังกล่าว จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและ
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มีชีวิติความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น มีความยังยืนในการประกอบอาชีพ 
สิ่งก่ อสร้า งของทางร าชการ เกิดควา มคุ้มค่า  เป็ น ไปตามพระรา ชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและความ
ต้องการของตลาด 

2.เพ่ือส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ าอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
3.เพ่ือสร้างแหล่งอาหารในชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และรู้จักการ
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 

4.ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าที่ทางราชการได้สร้างขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เพ่ิมพ้ืนที่การเกษตรในฤดูแล้ง จ านวน 500 ไร่ และเกษตรที่ร่วมโครงการ มีความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมมากขึ้น สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ รวมทั้งมี
รายได้มากขึ้น และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ และส่งผลให้มีการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตโครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เกษตรกรด าเนินการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 40 ราย 
3.สัตว์น้ าในแหล่งน้ าลุ่มน้ าก่ า มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นและเพียงพอต่อการบริโภคของ
ประชาชน 
4.ประชาชนในชุมชนลุ่มน้ าก่ า มีองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
5.เกษตรกรลดรายจ่ายในการใช้แรงงานควายไถนาแทนการใช้เครื่องจักรและใช้มูลสัตว์
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แทนปุ๋ยเคมี เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 
6.ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของเกษตรกร  สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ คืนกลับสู่ความเป็นวิถีชีวิต
ของเกษตรกรไทยแต่ดังเดิมและผืนนาให้มีความอุดรสมบูรณ์ 
7.กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมสามารถเลี้ยงหมูหลุมตามแบบธรรมชาติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์น าไปใช้ในภาคการเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ร้อยละ 60 ต่อครัวเรือน 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.จ านวนเกษตรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกิจกรรมการส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดอาหารสัตว์ จ านวน  500 ไร่ 
2.ผลผลิตสัตว์น้ าของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่พัฒนาลุ่มน้ าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ิม
มากขึ้น 80,000 ตัว 
3.เกษตรกรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จ านวน 100 ราย  
4.เกษตรกรมีความรู้ตามแนวทางการผลิตการเกษตรแบบผสมผสาน จ านวน 40 คน  
5.เกษตรกรมีความรู้ ความช านาญในการไถนาและสามารถน าความรู้ไปฝึกควายของตนเอง
ไถนาได้ ร้อยละ 100 
6.การเลี้ยงหมูหลุม 
    -มีคอกเลี้ยงหมู่หลุม/การเลี้ยงหมูหลุมแบบธรรมชาติ ร้อยละ 100 
    -ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ร้อยละ 70 
    -เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมร้อยละ 100 
7.เพ่ิมนวัฒกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร จ านวน 3 ชนิดสินค้า 
8.จัดแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย 1 ครั้ง 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

อบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนยกระดับด้านการเกษตร 
นวัฒกรรม บรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร 

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การผลิตสินค้า
เกษตรด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ 
3,000,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม  
สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม สนง.ประมงจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สนง.ตรวจบัญชี



-26 - 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
สหกรณ์จังหวัด  

8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สนับสนุนการผลิตด้านพืชและการพัฒนาการแปรรู้สินค้าด้านพืช  
1,500,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

8.3กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์เพ่ือการค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
2,000,000 บาท 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
- 

8.4กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเป็นสินค้านวัฒกรรมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปข้าว (ชนิดสินค้า) 
3,000,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

8.5กิจกรรมหลักที่ 5 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและการเชื่อมโยงการตลาดในพ้ืนที่ลุ่มน้ าก่ าฯ 
(สัมมนาจัดเวทีเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร และจัดแสดงสินค้าเกษตร
จ านวน 1 ครั้ง) 
1,500,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.5กิจกรรมหลักที่ 6 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมสอนคนฝึกควายตามภูมิปัญญาวิถีไทย (ฝึกอบรมและจัดต้ังศูนย์สาธิตโรงเรียนปศุ
สัตว์สอนคนฝึกควาย) 
1,000,000 บาท 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
- 

8.5กิจกรรมหลักที่ 7 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาพันธุ์กระบือในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าก่ าฯ จัดท าฟาร์มตัวอย่าง และพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาพันธุ์กระบือ 
1,000,000 บาท 
สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์จังหวัดนครพนม 
- 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีทันสมัย (วันเกษตรลุ่มน  าโขง) 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   การจัดงานวันเกษตรลุ่มน้ าโขง  จังหวัดนครพนมได้จัดต่อเนื่องมาหลายปีและจัดเป็น
ประจ าทุกปี   เป็นงานที่ผสมผสานผลงานทางวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดไปยังพ่ี
น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เป็นการพัฒนาและยกระดับการผลิต
ทางด้านเกษตรให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในงานนี้ยังได้มีการรวมเอาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  มาผนวกใน งานนี้ ด้วยท าให้มีการอนุรัก ษ์ศิลปวัฒนธรรมโดย เฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเกษตร  ให้มีอยู่เคียงคู่กับชุมชน ไปตลอด  ดังนั้น
เพ่ือให้งานวันเกษตรลุ่มน้ าโขงจังหวัดนครพนม เป็นมหกรรมการบริการวิชาการและการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม  ที่ยิ่งใหญ่จึงต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม  รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม    
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสในการบริการวิชาการด้าน
การเกษตร การบริการวิชาชีพ  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  ทั้งจังหวัดนครพนมและพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยกิจกรรมใน
โครงการประกอบด้วยกิจกรรมการบริการวิชาการและด้านวิชาชีพ การสัมมนาทางวิชาการ  
การจัดแสดงนิทรรศการ การจ าหน่ายสินค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนา การผลิต การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ การประกวดแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพ  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
การประกวดแข่งขันทางด้านศิลปวัฒนธรรม  และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นต้น  ซ่ึงถือเป็นโครงการที่สอดคล้อง กับ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครพนม โดยสถานที่จัดงานก าหนดจัดที่วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม   
จังหวัดนครพนมทุกปี ดังนั้นในการจัดงานดังกล่าวจึงเป็นโอกาสดีในการที่จะน านโยบาย 
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดนครพนม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวงานได้รับทราบ  

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด รัฐบาล แผนงาน
โครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.เพ่ือบริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรและด้านอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นให้กับประชาชนใน
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หัวข้อ รายละเอียด 
จังหวัดนครพนม  และจังหวัดใกล้เคียง 
3.เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่ร่วมด าเนินการ 
4.เพ่ือสร้างเครือข่ายพันธมิตรในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการบริการวิชาการด้าน
การเกษตร   บริการวิชาชีพ การประชุมทางวิชาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่
เก่ียวข้องกับด้านการเกษตรไปสู่ชุมชนต้ังแต่ในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   
5.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เกษตรกร เยาวชน ผู้ประกอบการเอกชน สถาบันเกษตรกร ประชาชนทั่วไปและส่วน
ราชการอ่ืนได้ทราบผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมทั้งผลงานวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่ร่วมด าเนินการ 
2.เกษตรกร เยาวชน ผู้ประกอบการเอกชน สถาบันเกษตรกร ประชาชนทั่วไปได้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรและด้านอ่ืนๆ  ที่จ า เป็น สามารถน าไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและชีวิตประจ าวัน 
3.มีเครือข่ายพันธมิตรในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการบริการวิชาการด้านการเกษตร   
บริการวิชาชีพ การประชุมทางวิชาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับ
ด้านการเกษตรไปสู่ชุมชนต้ังแต่ในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

5.ตัวชี้วัดโครงการ เกษตรกร  เยาวชน  ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เข้าร่วมชมงาน  ไม่น้อยกว่า  50,000 คน  

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึง
ปรารถนา พัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถปรับตัวเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงสุดและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

อบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและสหกรณ์ และเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและนวัฒกรรมทางด้านการเกษตรเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการผลิตทาง
การเกษตร  

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จัดเตรียมสถานที่การจัดงานและจัดนิทรรศการ เทคโนโลยี นวัฒกรรม ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ 
1,250,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม  
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หัวข้อ รายละเอียด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการเกษตรและสหกรณ์ 
500,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.3กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การประกวดแข่งขันด้านการเกษตรและสหกรณ์ 
200,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
สนง.เกษตรจังหวัด สนง.ประมงจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

8.4กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การประเมินผลการจัดงานและรายงานผล 
50,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการผลิตและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร  

(ท านา 1 ไร่ ได้ 1 แสน) 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

  จากการส ารวจข้อมูล จปฐ.ของจังหวัดนครพนม  รายได้เฉลี่ยของประชาชนประมาณ
46,271  บาท ต่อคนต่อปี จัดเป็นล าดับที่ 15 ของภาคและ ล าดับที่ 72 ของประเทศ ซ่ึง
ถือว่า เป็นจังหวัดที่มีความยากจน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ
การเกษตรและส่วนใหญ่เป็นการท าการเกษตรแบบเชิงเด่ียว และท าในฤดูเดียว เช่น การท า
นา ท าให้มีรายได้ต่ า ทั้งที่ในพ้ืนที่จังหวัดได้มีการพัฒนาระบบชลประทานแล้วก็ตาม  แต่
พฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ไม่
เต็มประสิทธิภาพ และยังไม่สามารถบริหารจัดการการผลิตให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ได้  ดังนั้น ถ้าหากได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้องค์ความรู้ในด้านการ
บริหารจัดการพ้ืนที่   บริหารจัดการผลิตและบริหารจัดการน้ า  รวมทั้งการบริหารจัดการ
ทางด้านการตลาดได้ครบวงจร  ท าให้เกษตรกรมีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี  ก็จะสามารถยกระดับรายได้  ให้กับเกษตรกร ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  และ
มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพด้วย   
   มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพราะเป็นเป็นการแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล  และเป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษในอนาคต 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือพัฒนาการผลิต  การตลาด  และยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร 
2.เพ่ือได้เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการพ้ืนที่และระบบบริหารจัดการน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ  สามารถประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  สร้างอาชีพและ
รายได้ได้อย่างยั่งยืน 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี 
2.เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการการผลิต การตลาด และสามารถบริหาร
จัดการพ้ืนที่และระบบบริหารจัดการน้ าได้มีประสิทธิภาพ  ท าให้มีรายได้สูงขึ้น 
3.การพัฒนาทางด้านการเกษตรเป็นการใช้สารอินทรีย์  ชื่อภาพ  ทดแทนการใช้สารเคมี ท า
ให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
4.เกิดการบูรณาการ การท างานในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาบันเกษตรกรและภาคเอกชน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละ 70  ของเกษตรกรที่สามารถท ากิจกรรมการเกษตร นา 1 ไร่ ได้ 1 แสน 
6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

อบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่หลากหลาย เน้นการท าเกษตร
ปลอดภัย สนับสนุนยกระดับด้านการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์  

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย เน้นการท าเกษตรปลอดภัย 
300,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม  
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1,600,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.3กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

แนะน าให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตร 
100,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม  
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   โครงการตามพระราชด าริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศา  
นุวงศ์ ทรงให้น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกร ได้ตรงความต้องการ
และสอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ โดยในจังหวัดนครพนมมีการด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าริ จ านวน 10 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว โครงการศูนย์ศิลปาชีพ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(ฟาร์มตัวอย่างบ้านหนองค้อเฒ่าและฟาร์ม ตัวอย่าง
บ้านวังกระเบา) โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ าก่ า   โครงการพัฒนาแหล่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โครงการประตู
ระบายน้ าห้วยแคน การด าเนินการที่ผ่านมายังขาดการจัดสรรงบประมาณเข้าไปด าเนินการ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุตามพระราชประสงค์  
   จังหวัดนครพนม จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โดยเน้นการด าเนินงานให้เกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด อัน
ได้แก่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด (อาหาร
กลางวันเด็กและเยาวชน) โดยต่อยอดการผลิตด้านการเกษตร ในการที่จะน ามาเป็นอาหาร
แก่เด็กและเยาวชน ให้ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ และครอบคลุมกิจกรรมตามความต้องการ
ของเกษตรกร สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยจะให้คว ามส าคัญ กับชุมชน
เกษตรกรในการส่งเสริมให้เป็นชุมชนต้นแบบการด าเนินการด้านการเกษตรและสหกรณ์ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงถ้าหากการด าเนินโครงการเป็นไปตามดังกล่าว จะ
สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มีชีวิติความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น มีความ
ยงัยืนในการประกอบอาชีพ  

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานโครงการพระราชด าริให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์
สูงสุด บรรลุตามเป้าหมายโครงการ 
2.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตรและสหกรณ์แหล่งโภชนาการการแปรรูปและ
ถนอมอาหารแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.เพ่ือพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพ่ึงพาตนเอง 
4.เพ่ือพัฒนาอาชีพหลักให้มีอาชีพเสริม และมีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ
บริโภคภายในครัวเรือน 
5.เพ่ือเพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เกษตรกรร้อยละ 70 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ที่สามารถสร้างรายได้ตลอด
ทั้งปี 
2.เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการการผลิต การตลาด และสามารถบริหาร
จัดการพ้ืนที่มีประสิทธิภาพท าให้มีรายได้สูงขึ้น 
3.เด็กและเยาวชนได้บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 
4.เกิดการบูรณาการ การท างานในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาบันเกษตรกรและภาคเอกชน 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.ร้อยละ 50  ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถขยายผลการท ากิจกรรมการเกษตร 
ในพ้ืนที่ของตนเอง 
2.ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนได้รับองค์ความรู้ด้านการผลิตทางการเกษตร และได้บริโภค
อาหารครบตามหลักโภชนาการ 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

พัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครพนม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครพนม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย  สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
1,000,000 บาทสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม  
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สนับสนุนอาหารกลางวันตามแนวพระราชด าริโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียน
ชุมชน 2,000,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในเขตพื นท่ีลุ่มน  าสงคราม 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

  ล าน้ าสงครามเป็นล าน้ าสาขาที่ส าคัญสายหนึ่งของแม่น้ าโขง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นล าน้ าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศที่เป็น
ถิ่นที่อยู่อาศัยของปลา ชุมชนสองฟากฝั่งบริเวณลุ่มน้ าสงครามตอนล่างมีวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจที่พ่ึงพิงการท าประมง และมีลักษณะทางนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว  ในระหว่างฤดูน้ าหลากจากเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ระดับน้ าในแม่น้ าโขงจะ
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และไหลย้อนกลับเข้าไปในล าน้ าสงคราม เม่ือรวมกับระดับน้ าสาขา
ภายในลุ่มน้ าเอง จึงท าให้ระดับน้ าไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่หนอง บึง กุด ทุ่ง บุ่ง ทาม กลายเป็น
ทะเลสาบครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 60,000 ไร่ ซ่ึงมีขนาดพ้ืนที่ขยายเพ่ิมขึ้นถึง 5-6 เท่าตัว
เม่ือเทียบกับช่วงฤดูแล้ง ลักษณะการขึ้น-ลงของระดับน้ าในแม่น้ าสงครามนี้ สัมพันธ์กับ
ฤดูกาลอพยพเพ่ือวางไข่และอนุบาลลูกอ่อนของปลาจากแม่น้ าโขงที่ว่ายเข้ามาในแม่น้ า
สงคราม  ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ าเป็นอย่างมาก มีความส าคัญต่อวิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่น ต้ังแต่อดีตที่มีการต้ังถิ่นฐานริมสองฝั่งแม่น้ าจนมาถึงปัจจุบัน 
นอกจากนั้นยังถูกจัดให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ  ระบบนิเวศน้ าท่วม
สลับกับน้ าแห้ง  เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า
หลากหลายชนิด  
   จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ประชากรเพ่ิมมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาของทาง
ราชการ การบุกรุกพ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทามและแหล่งน้ า เพ่ือท าการเกษตร สภาพสิ่งแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ระบบนิเวศน์และความสมดุลทางธรรมชาติลดลง ปริมาณสัตว์น้ า และ
ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ าลดลงมาก ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย อีกทั้งมีการจับสัตว์น้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์ที่เกินก าลังการผลิตของธรรมชาติ ท าให้สัตว์น้ า
ในแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าชุมชนลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สัตว์น้ าบางชนิด
ถูกคุกคามและใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งยวด เช่น ปลาบึก เป็นต้น  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่
จะพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือเป็น
อาชีพรองที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง 
และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู
พร้อมทั้งคงความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ าและเพ่ิมปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า
ชุมชนจังหวัดนครพนม  ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ส านักงานประมง
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หัวข้อ รายละเอียด 
จังหวัดนครพนมจึงขอเสนอโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชนลุ่ม
น้ าสงคราม โดย จัดซ้ือพันธุ์สัตว์น้ าท้องถิ่น (ปลาไทย) เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ าชุมชนในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าสงครามตอนล่างให้คงความหลากหลายเกิดความสมดุลทางธรรมชาติและเพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการบริโภคของประชากรในพ้ืนที่ต่อไป ทั้งนี้ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์
ปลาเหล่านั้น มิให้ถูกจับไปบริโภคก่อนเวลาอันสมควร โดยท าการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในรูปแบบของคณะกรรมการอนุรักษ์สัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่ และก าหนดเขตอนุรักษ์
ห้ามท าการประมง พร้อมทั้งแบ่งเขตพ้ืนที่ท่ีสามารถท าการประมงได้อย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสภาพแวดล้อม 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรในสภาพพ้ืนที่ระบบนิเวศน้ าท่วมสลับกับน้ าแห้ง ที่มี
ความหลากหลายของการท าการเกษตร 
2.เพ่ือสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่รับประโยชน์จาก
ลุ่มน้ าสงคราม 
3.เพ่ือพัฒนาอาชีพหลักให้มีอาชีพเสริม และมีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ
บริโภคภายในครัวเรือน 
4.พ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าท้องถิ่น ที่ปัจจุบันหายากในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสงครามตอนล่าง 
5.เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูและคงความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชน  
6.เพ่ือให้ประชาชนและชาวประมงสามารถใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ าสงครามได้อย่างมี       
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
7.เพ่ือจัดต้ังคณะกรรมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าในพ้ืนที่ก าหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.จ านวนชนิดสัตว์น้ าพ้ืนถิ่น เพ่ิมขึ้น 6 ชนิด 
2.มีคณะกรรมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าในพ้ืนที่ก าหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ส าหรับบริหาร
จัดการแหล่งน้ าในชุมชน จ านวน 100 แห่ง (20 คน/แห่ง) 
3.ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชนเพ่ิมขึ้น  
4.เกษตรกร ประชาชนทั่วไป  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ ได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5.ชาวประมงมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 32,000 บาท/คน/ปี 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.เกษตรกรร้อยละ 70 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตด้านการเกษตรที่หลากหลาย 
ที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี 
2.ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 20 แห่ง 
3.ผลผลิตสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 
4.จัดต้ังคณะกรรมการสัตว์น้ า 180 คน 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
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หัวข้อ รายละเอียด 
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชนลุ่มน้ าสงคราม และพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรที่หลากหลาย  

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชนลุ่มน้ าสงคราม 
3,500,000 บาท 
สนง.ประมงจังหวัดนครพนม  
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาพันธุ์กระบือในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าสงคราม 
2,000,000 บาท 
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

8.3กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การส่งเสริมการปลูกข้าวเปียกสลับแห้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสงคราม 
2,500,000 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.4กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งสร้างรายได้ 
2,000,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกระบือของเกษตรกรในจังหวัดนครพนม 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดนครพนมเป็นแหล่งผลิตกระบือที่ส า คัญของประเทศ และจังหวัดมีนโยบายส่งเสริม
การท าการเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้สินค้าเกษตร ปลอดสารเคมี และสารพิษ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนและสุขภาพอนามัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค  ทั้งนี้สภาพพ้ืนที่ของจังหวัด
นครพนมมีความเหมาะสมต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากภูมิอากาศที่เอ้ือต่อการ เจริญ
เติมโตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร โดยน ามาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ไม่เหมาะสม
ส าหรับการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอ่ืน หรือการเลี้ยงประมง และปศุสัตว์ โดยเฉพาะ
กระบือที่ มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการสูง และกระบือยังเป็นสินค้าที่ตลาดมีความ
ต้องการสูง จะเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรมากกว่าการปลูกข้าว อีกทั้งยังเป็นอีกปัจจัยที่ มีผล
ต่อการผลิตการเกษตรอินทรีย์ นอกเหนือจากการผลิตกระบือ ยังมีได้ผลลัพธ์ท่ีส าคัญของปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ือน ามาใช้ผลิตทางการเกษตรอีกด้วย 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ผลิตกระบือที่ดีของจังหวัด 
2.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ผลิตพันธุ์หญ้าคุณภาพสูงด้วยระบบให้น้ าพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 
3.พัฒนาชุมชนต้นแบบการเลี้ยงกระบือของจังหวัดนครพนม 
5.เพ่ือเพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 80 ของเกษตรกรมีความรู้การจัดการเลี้ยงดูกระบือที่ดี 
2.ร้อยละ 80 ของเกษตรกรมีแหล่งผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์และสถานที่ศึกษาดูงานการเลี้ยง
กระบือคุณภาพดี 
3.ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ มีแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
รายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
4.กระบือสามารถน าผลพลอยได้จากการเกษตรอ่ืนมาเป็นอาหาร และให้มูลไม่น้อยกว่า ตัว
ละ 2 ตันต่อปี เป็นปุ๋ยอินทรีย์บ ารุงดินใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชทางการเกษตร 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.เกษตรกรร้อยละ 80 มีความรู้การบริหารจัดการการเลี้ยงกระบือ 
2.มีแหล่งเรียนรู้การผลิตพันธุ์หญ้าคุณภาพสูงด้วยระบบให้น้ าพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 
3.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกระบือ จ านวน 600 ตัว 



-38 - 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในการบริหารจัดการการเลี้ยงกระบือคุณภาพดี 
และการจัดท าแปลงหญ้าอาหารสัตว์ต้นแบบ 

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

จัดท าแปลงหญ้าอาหารสัตว์ต้นแบบ เตรียมพ้ืนที่จัดท าแปลงหญ้า จัดท าระบบกระจายน้ า
โดยระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
1,225,000 บาท 
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

คัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงกระบือ การพัฒนาการ
บริหารจัดการเลี้ยงกระบือและจัดท าแปลงหญ้าเกษตรกร พร้อมทั้งพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการสุขาภิบาลและการป้องกันโรง 
605,000 บาท 
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาพันธ์ุสัตว์ในเขตพื นท่ีจังหวัดนครพนม 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   ในการผลิตสัตว์ การคัดเลือกสัตว์พ่อ-แม่พันธุ์เพ่ือจับคู่ผสมพันธุ์ ซ่ึงกันและกันเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการได้มาซ่ึงสัตว์รุ่นลูกที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ดีกว่าสัตว์รุ่นพ่อ-
แม่ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านการผสมเทียมได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นที่นิยม
ใช้กันอย่างกว้างขวางในการขยายพันธุ์สัตว์ น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์จ านวนมากได้รับการผลิตเพ่ือ
เสนอให้เกษตรกรได้มีโอกาสเลือกใช้อย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม จากความเป็นจริงที่ว่า 
“ สัตว์ท่ีมาจากต่างกลุ่มพันธุ์กันมีความสามารถทางพันธุกรรมแตกต่างกัน และสัตว์แต่ละ
ตัวถึงแม้ว่าอยู่ในกลุ่มพันธุ์เดียวกันก็มีความแตกต่างในความสามารถทางพันธุกรรมซ่ึงกัน
และกัน” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “ สัตว์แต่ละตัวมีความสามารถทางพันธุกรรมแตกต่าง
กัน” เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานในการเลือกใช้น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์เหล่านั้น 
เพ่ือให้การผสมพันธุ์สัตว์ท่ีตนเองมีอยู่แต่ละครั้งนั้นได้มาซ่ึงสัตว์ท่ีเราพึงประสงค์มากที่สุด 
โดยธรรมชาติ ลักษณะที่แสดงออกภายนอกของสัตว์แต่ละตัวเป็นผลมาจากอิทธิพลทาง
พันธุกรรมที่ได้รับมาจากพ่อและแม่ และจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่สัตว์เหล่านั้นได้รับ 
ดังนั้นในจับคู่ผสมพันธุ์ให้กับสัตว์ท่ีเราครอบครองอยู่จึง มักจะพิจารณาถึงความสามารถ
ทางพันธุกรรมที่มาจากสองส่วน คือ 1) จากแม่พันธุ์ท่ีเรามีอยู่ และ 2) จากพ่อพันธุ์ท่ีเรา
จะเลือกใช้ ทั้งนี้โดยคาดหวังอย่างหยาบๆ ว่า ลูกสัตว์ท่ีเกิดขึ้นใหม่นั้นจะมีความสามารถ
ทางพันธุกรรมของตนเอง เป็น “ครึ่งหนึ่งของผลรวมของความสามารถทางพันธุกรรมที่มา
จากพ่อและแม่พันธุ์แต่ละคู่ที่น ามาผสมพันธุ์กัน” นั่นเอง การพิจารณาเช่นนี้ท าได้ไม่ยาก 
หากเราเข้าใจและมีข้อมูลความสามารถทางพันธุกรรมของทั้งพ่อและแม่พันธุ์ท่ีเราจะ
เลือกใช้ อย่างไรก็ตาม โดยความเป็นจริงในเชิงปฏิบัติเกษตรกรในจังหวัดนครพนม ส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการคัดเลือกสัตว์ท่ีจะใช้เป็นพ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์
ที่ตนเองมีอยู่ ส าหรับการผลิตลูกรุ่นต่อไปให้มีความสามารถในการผลิตสูงกว่าสัตว์รุ่น
ปัจจุบัน เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในการปรับปรุงพันธุ์ การคัดเลือกและการจับ
คู่ผสมพันธุ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต  ตลอดจนเทคนิคการพิจารณาข้อมูลและการปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางพันธุกรรม  จึงมีความจ าเป็นต้องมีการศึกษาทดสอบ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีศักยภาพเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเกิดความเชื่อม่ันเป็นที่ยอมรับในการผลิต 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.พัฒนาพันธุ์สัตว์ให้มีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
2.เพ่ือสร้างความรู้และหลักการผลิตสัตว์ท่ีมีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยการ
ปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์โดยการวางแผนผสมพันธุ์สัตว์ 
และการน าเทคโยโลยีชีวภาพมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ของจังหวัดนครพนม 
3.เพ่ือพัฒนาอาชีพหลักให้มีอาชีพเสริม และมีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการบริโภคภายในครัวเรือน 
4.เพ่ือเพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.ได้พันธุ์สัตว์พันธุ์ดี แข็งแรง อัตราแลกเนื้อดี 
2.เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เสียเวลาน้อย ลดค่าใช้จ่าย มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3.รองรับการผลิตด้านปศุสัตว์ในภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4.เกิดการบูรณาการ การท างานในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  สถาบันเกษตรกรและภาคเอกชน 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.ร้อยละ 80 ได้พันธุ์สัตว์ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
2.ร้อยละ 80 พันธุ์สัตว์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ทางวิชาการที่ก าหนด 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้า
เกษตร และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่
แบบเกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

วิจัยทดสอบพันธุ์เป็ดเทศกบินทร์บุรี 400 แม่ 80 พ่อ ผลิตลูก 22,000 ตัว วิจัยทดสอบ
กระบือโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือตามโครงการธนาคารโคกระบือ 

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

วิจัยทดสอบพันธุ์เป็ดเทศกบินทร์บุรี 400 แม่ 80 พ่อ ผลิตลูก 22,000 ตัว 
1,233,000 บาท 
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

วิจัยทดสอบกระบือโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือตามโครงการธนาคารโค กระบือ
เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ กระบือ 100 แม่ 
1,500,000 บาท 
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจรในพื นท่ีแปลงใหญ่ 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   รัฐบาลได้มีนโยบายการด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการด้านการเกษตรและสหกรณ์ใน
รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซ่ึงรัฐบาลมีความมุ่งม่ันที่จะยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และน ามาใช้ในการปรับ
โครงสร้างการผลิต คือ การปรับกลไกบริหารจัดการสินค้าในระดับจังหวัดให้มีกลไกที่เป็น
เอกภาพในการวางแผนบริหารจัดการสินค้า และระบบการส่งเสริมเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่
เพ่ือสร้างความสมดุล ความต้องการสินค้า และปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ภายในจังหวัด ต้ังแต่
การจัดหาปัจจัยการผลิต การผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต การเก็บเก่ียว การบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ และการตลาด รวมถึง การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ยังจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ซ่ึงถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การผลิตภาคเกษตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
   จังหวัดนครพนม  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และเป็นเกษตรกรรายย่อย ที่มี
พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็กโดยเฉลี่ยรายละ 24 ไร่/ครัวเรือน และเป็นการผลิตที่มี
ลักษณะต่างคนต่างท า ประกอบกับการผลิตภาคเกษตรของไทยเผชิญกับข้อจ ากัดต่างๆ เช่น 
ต้นทุนการผลิตที่สูง การผลิตที่ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังจ ากัดหรือการไม่สามารถเพ่ิม
ปัจจัยการผลิตทั้งที่ดินและแรงงานได้มากเหมือนเช่นในอดีต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ก าหนดนโยบายส าคัญในการส่งเสริมการเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่ให้เป็นแปลงใหญ่ และการ
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรระดับพ้ืนที่ ที่มีการด าเนินงานในลักษณะการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรรายย่อยหลายๆ ราย เพ่ือวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพ้ืนที่
และท าการผลิตเอง  ทั้งนี้ การส่งเสริมการเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่แปลงใหญ่ โดยด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพ้ืนที่และสินค้าเป็นหลัก (Area And Commodity 
Approaches)   ซ่ึงจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการ จัดการทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ต้ังแต่การผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต การเก็บเก่ียว การบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ และการตลาด  
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานในทุกภาคส่วนด้านการส่งเสริมการเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่
แปลงใหญ่ การผลิตด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การบริหารจัดการ และการตลาด 
2.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
3.เพ่ือพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีและนวัฒกรรม 
4.เพ่ือเพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เกษตรกรร้อยละ 70 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ที่สามารถสร้างรายได้ตลอด
ทั้งปี 
2.เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการการผลิต การตลาด และสามารถบริหาร
จัดการพ้ืนที่มีประสิทธิภาพท าให้มีรายได้สูงขึ้น 
3.สามารถต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่แปลงใหญ่ 
4.เกิดการบูรณาการ การท างานในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาบันเกษตรกรและภาคเอกชน 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.ร้อยละ 80 ได้รับผลประโยชน์ต่อการท าการเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่แปลงใหญ่ มีอาชีพ
และรายได้เพ่ิมขึ้น  
2.ร้อยละ 90 สามารถพัฒนาตนเองในการผลิตด้านการเกษตรครบวงจร 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

การส่งเสริมกาผลิตด้านการเกษตรครบวงจร โดยใช้เกษตรทฤษฏีใหม่มาบริหารจัดการด้าน
การเกษตรในลักษณะกลุ่มเกษตรกร และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีหรือ    
นวัฒกรรม ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนการพัฒนาสินค้าเกษตร ตามสภาพความ
ต้องการของตลาด และผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการเกษตรครงวงจรในพ้ืนที่แปลงใหญ่ โดยใช้เกษตรทฤษฏีใหม่มาบริหารจัดการด้าน
การเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พืช ประมง ปศุสัตว์) 
2,000,000 บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
 

ส่งเสริมระบบตลาดแปลงใหญ่ต้นแบบและสนับสนุนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดยใช้
เทคโนโลยี หรือนวัฒกรรมทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
3,000,000 บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อ
โครงการ 

โครงการส่งเสริมการใช้ใบโอชาร์ (ถ่านชีวภาพ)ในกระบวนการผลิตการเกษตร 

2.
ความส า
คัญของ
โครงการ 
หลักการ
และ
เหตุผล 

“ไบโอชาร์” (Biochar) เป็นถ่านชีวภาพที่ผลิตจากชีวมวล เช่น วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆ มีคุณสมบัติ
แตกต่างจากถ่านทั่วไปคือไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิง แต่ใช้ในการปรับปรุงดิน เนื่องจากมีรูพรุนสูง ช่วยในการปรับ
สภาพของดิน ทั้งการอุ้มน้ า  การระบายอากาศ ช่วยดูดธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ลดความ
เป็นกรดของดิน และที่ส าคัญคือเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชในดินอีกด้วย  “องค์ความรู้ด้านไบ
โอชาร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ออกแบบเตาที่ไม่ซับซ้อนและมีต้นทุนต่ า รวมทั้งได้ผลิตผลิตภัณฑ์ไบ
โอชาร์ ภายใต้กระบวนการผลิตที่เรียกว่า Pyrolysis มีหลักการคือต้องน ามาผ่านความร้อนโดยไม่ใช้ออกซิเจน
หรือใช้น้อยมาก ซ่ึงจะมี 2 วิธี คือ แยกสลายอย่างเร็วและอย่างช้า ใช้อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 500-700 องศา
เซลเซียส จะได้ผลผลิตเป็นถ่านชีวภาพประมาณ 30% ไบโอชาร์ที่ได้จะมีลักษณะคล้ายกับถ่านทั่วไป แต่จะเบา
กว่า มีความเป็นมันเงา และคงสภาพของวัสดุที่ เผาได้มากกว่า กระบวนการเผาไบโอชาร์จะสามารถกักเก็บ
คาร์บอนไว้ได้และท าให้เกิดควันน้อยมาก โดยจะเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ ามันชีวภาพและแก๊สสังเคราะห์ เป็นการช่วย
ลดภาวะโลกร้อนได้” 
   และในการส่งเสริมด้านการเกษตรของจังหัดนครพนม เน้นเรืองการการผลิตด้านการเกษตรที่ปลอดภัย และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะน าไบโอชาร์ไปหมักกับปุ๋ยคอก ตัวไบโอชาร์จะช่วยดูดกลิ่นและดูดซับธาตุอาหาร
จากปุ๋ยเข้ามาไว้ในตัวถ่าน โดยสามารถเก็บไว้ได้นาน ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่เม่ือใส่ลงในดิน โอกาสชะล้างจะมีสูง พืชจึง
น าธาตุอาหารไปใช้ได้น้อย แต่ไบโอชาร์จะดูดซับไว้แล้วค่อยๆ ปล่อยให้พืชน าไปใช้ ปริมาณไบโอชาร์ที่ใช้โดย
เฉลี่ยคือ 1 ตันต่อไร่ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน โดยจะต้องมีการเก็บดินมาวิเคราะห์สภาพความเป็นกรด ความเป็นด่าง 
และธาตุอาหารในดินก่อน เพ่ือที่จะค านวณปริมาณการใส่ไบโอชาร์ที่เหมาะสม โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกร
รวมตัวกันผลิตเป็นกลุ่ม เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในเรื่องปุ๋ยเคมีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยให้ดีขึ้น  

3.
วัตถุประ
สงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพ่ือเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ 
2.เพ่ือลดต้นทุนด้านการเกษตร แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ของจังหวัดนครพนม 
3.เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน และส่งเสริมการใช้ถ่านไบโอชาร์ ทดแทนการใช้สารเคมี 
4.สร้างการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ีอให้มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการผลิต ผลผลิต และด้าน
การตลาด 
5.เพ่ือเพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยการต่อยอดการสร้างอาชีพจากการผลิตถ่านไบ
โอชาร์จ าหน่าย 

4. 1.เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดนครพนม ได้ร้อยละ 80 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผลผลิต/
และ
ผลลัพธ์ 

2.เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการการผลิต การตลาด และสามารถบริหารจัดการพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพท าให้มีรายได้สูงขึ้น 
3.เกิดการบูรณาการ การท างานในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบัน
เกษตรกรและภาคเอกชน 

5.ตัวชี้วัด
โครงการ 

1.เพ่ือพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ได้ร้อยละ 100 
2.เกษตรกรร้อยละ 80 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการผลิตถ่านไบโอชาร์ 

6.ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาส
ตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบเกษตรกรยั่งยืนที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.
ระยะเวล
า 

ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 

8.1
กิจกรรม
หลักที่ 1 
 
 
งบประม
าณ 
ผู้รับผิดช
อบ 
หน่วยงา
นที่
เก่ียวข้อง 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอชาร์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้การใช้ไบโอชาร์ในกระบวนการผลิตทางการ
เกษตรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต       ไบโอชาร์ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การ
ผลิตไบโอชาร์  
1,792,200 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการลดพื นท่ีการใช้สารเคมีในนาข้าว 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   การป้องกันก าจัดศัตรูพืชในทางเกษตรกรรม เป็นสิ่งจ าเป็นในปัจจุบัน และคงจะต้อง
ด าเนินต่อไปอีกนานในอนาคตนับเป็นทศวรรษ โดยเฉพาะใน จังหวัดนครพนม ซ่ึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือความอยู่รอด ภายใต้การแข่งขัน โดยจะต้องมี
การขยายตัวทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในขณะที่การใช้สารเคมีเพ่ือป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชยังเป็นวิธีการที่จ าเป็นต้องใช้อยู่ แต่เนื่องจากมีปัญหาในด้านท าให้ สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงในลักษณะต่างๆ จนเกิดภาวะมลพิษอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของคน 
พืชและสัตว์ จึงได้มีจัดท าโครงการส่งเสริมการลดพ้ืนที่ในการใช้สารเคมีในนาข้าว  เพ่ือให้
การใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชอยู่ในวงจ ากัด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีวิธีการใดที่ให้ผลในการปราบศัตรูพืชได้
เบ็ดเสร็จ หรือทดแทนการใช้สารเคมีจนหมดสิ้นได้  จังหวัดนครพนมจึงมีความจ าเป็นที่จะลด
ความเป็นพิษ หรือลดปริมาณการใช้สารพิษป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้น้อยลง เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และยังเป็นการให้ความส าคัญต่อผู้บริโภค 
โดยได้น ามาเป็นนโยบายในการบริหาร โดยเน้นการเกษตรปลอดภัย ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือส่งเสริมการลดพ้ืนที่ใช้สารเคมีในนาข้าว 
2.เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้
สารเคมี 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และสารพิษทางการเกษตรในนาข้าว 
2.เกษตรกร และผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง 
3.เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด 
4.เกิดการบูรณาการ การท างานในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
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หัวข้อ รายละเอียด 
ท้องถิ่น  สถาบันเกษตรกรและภาคเอกชน 

5.ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละ 100 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดการใช้สารเคมีในนาข้าว 
6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

เวทีเรียนรู้กระบวนการผลิตพืชอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการ
ใช้สารเคมีในนาข้าว และตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือด 

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เวทีเรียนรู้กระบวนการผลิตพืชอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการ
ใช้สารเคมีในนาข้าว และตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือด 
1,000,000 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-48 - 

 

 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในกระบือ 
2.ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   จังหวัดนครพนมเป็นแหล่งผลิตกระบือที่ส าคัญของประเทศ และจังหวัดมีนโยบาย
ส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้สินค้าเกษตร ปลอดสารเคมี และสารพิษ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนและสุขภาพอนามัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค  แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยมีความแปรปรวน ฝนตกหนัก อุณหภูมิเริ่ม
ลดลง ในหลายพ้ืนที่ ซ่ึงสภาพอากาศดังกล่าวส่งผลให้สัตว์ต่างๆ เช่น โค กระบือ แพะ 
แกะ สุกร เกิดความเครียด และมีผลต่อระดับภูมิคุ้มกัน ท าให้ร่างกายสัตว์อ่อนแอ 
โดยเฉพาะสัตว์ท่ีต้องเดินทาง หรือเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สัตว์ท่ีไม่
แข็งแรงจะไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ ท าให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย และยังเป็นตัวการ
ส าคัญที่ท าให้โรคระบาดต่างๆ แพร่กระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้อีกด้วย ซ่ึงการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคระบาดสัตว์นั้น จ าแนกเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในสัตว์ใหญ่ 
และสัตว์ปีก โดยอันดับแรกจะขอกล่าวถึงในสัตว์ใหญ่ว่า โรคระบาดสัตว์ท่ีอาจจะพบได้
ในช่วงนี้ ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) โรคเฮโมเรยิกเซฟติกซีเมีย หรือโรคคอ
บวม และโรคพี อาร์ อาร์ เอส หรือ โรคเพิร์ส    
   โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นโรคระบาดที่ส าคัญที่สุดโรคหนึ่งของ โค กระบือ แพะ 
แกะ สุกร ซ่ึงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เนื่องจากติดต่อได้
เร็วและควบคุมให้สงบลงได้ยาก โรคนี้ไม่ท าให้สัตว์ถึงตาย แต่สุขภาพทรุด-โทรม 
ผลผลิตลดลง มีสาเหตุ เกิดจาการติดเชื้อไวรัส สามารถติดต่อได้จากการกินอาหารหรือ
น้ าที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ หรือการหายใจเอาเชื้อที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้าไป   
   โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวม เป็นโรคระบาดรุนแรงในกระบือ แต่จะมี
ความรุนแรงน้อยลงในสัตว์อ่ืนๆ เช่น โค แพะ แกะ ม้า อูฐ กวาง และช้าง เป็นต้น มี
สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อชนิดนี้สามารถอยู่ในระบบทางเดินหายใจ
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หัวข้อ รายละเอียด 
สัตว์ปกติได้ โดยที่สัตว์ไม่แสดงอาการป่วย แต่เม่ือสัตว์อยู่ในภาวะเครียด สัตว์จะแสดง
อาการป่วย และขับเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนอาหารและน้ า เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้
สามารถมีชีวิตอยู่ในดินที่ชื้นแฉะ หรือในน้ าได้นานหลายชั่วโมง ถึงหลายวัน ติดต่อได้
จากการกินอาหารหรือน้ าที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ และขับเชื้อออกมากับสิ่งขับถ่ายต่างๆ 
เช่น น้ ามูก น้ าลาย อุจจาระ การระบาดของโรคจะเกิดได้ง่ายในสภาวะที่สัตว์เกิด
ความเครียด เช่น ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ขาดสารอาหาร การจัดการการเลี้ยงที่ ไม่ดี 
หรือการเคลื่อนย้ายสัตว์ เม่ือสัตว์ได้รับเชื้อจะมีอาการ ดังนี้ ลักษณะส าคัญของโรค สัตว์
จะหายใจหอบลึก มีเสียงดัง ยืดคอไปข้างหน้า คอ หรือหน้าบวม แข็ง อัตราการป่วย
และอัตราการตายสูง สัตว์อาจตายทันทีก่อนแสดงอาการให้เห็น หรือถ้าป่วยเรื้อรัง จะ
แสดงอาการนาน อาการแบบเฉียบพลัน ได้แก่ มีไข้สูง น้ าลายไหลฟูมปาก หยุดกิน
อาหาร ซึม หายใจถี่ ระยะแรกท้องผูก ต่อมาท้องร่วง อาจมีเลือดปนออกมากับอุจจาระ 
สัตว์จะตายภายใน 2-3 วัน ส่วนอาการแบบเรื้อรัง สัตว์ป่วยจะมีชีวิตได้นานประมาณ 
3-4 เดือน สุขภาพทรุดโทรม มีโรคแทรกซ้อน  
   จังหวัดนครพนม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการการป้องกันและเฝ้าระวัง แต่
เนื่องจากปริมาณการเลี้ยงกระบือของจังหวัดมีจ านวนมาก งบประมาณจากส่วน
ราชการมีน้อย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดในการ 
เฝ้าระวังและป้องกัน และควบคุมโรคกระบือการบริหารจัดการสุขาภิบาลสัตว์ เพ่ือให้
ลดการสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือของจังหวัดนครพนม  

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดโรคในกระบือของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
2.เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการสุขาภิบาลในการควบคุมและป้องกัน
โรคกระบือ 
3.เพ่ือลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้ เลี้ยงกระบือ 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เกษตรกรร้อยละ 100 สามารถเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคกระบือได้ 
2.เกษตรกร และชุมชนเกิดการเรียนรู้ด้านการควบคุมและป้องการโรคกระบือ ลดการ
สูญเสียทรัพย์สินของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.ลดพ้ืนที่เสียงต่อการเกิดโรคในกระบือ ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง (ใน 12 อ าเภอ) 
6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้า
เกษตร และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่
แบบเกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

การส ารวจและตรวจสอบเบื้องต้นเพ่ือการเฝ้าระวังและควบคุมโรค โดยสนับสนุนองค์
ความรู้ด้านโรคระบาด และเวชภัณฑ์ 

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การส ารวจและตรวจสอบโรคเบื้องต้น 
100,000 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การควบคุมป้องกันโรค  และสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาในการควบคุมโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ 
2,400,000 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการไข่ปลอดภัยไร้สารตกค้าง 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   ปัจจุบันทุกๆครัวเรือนของไทยมีการบริโภคไข่ไก่เป็นจ านวนมากและต่อเนื่อง    ไข่WDJ
ส่วนใหญ่ที่บริโภคมาจากฟาร์มต่างๆ บางฟาร์มมีการใช้สารเคมี และฮอร์โมนเร่งไข่มาใช้ใน
ขบวนการผลิตที่ เกินมาตรฐาน ท าให้มีสารตกค้างสะสมเป็นอันตราย และจังหวัดนครพนม 
มีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ จ านวนมากในพ้ืนที่บ้านกลาง  อ าเภอเมือง  ซ่ึงเป็นสินค้าเด่นที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านกลาง  ซ่ึงยังคงมีการใช้ยาปฏิชีวนะ 
ในการเร่งไข่  แต่ทุกวันนี้มีผู้บริโภคหันมามองเรื่องสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น สินค้าที่เป็นแนว
อินทรีย์จึงไม่จ าเป็นต้องไปแข่งเรื่องราคา เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ที่มีแนวโน้มมากขึ้น
ทุกวัน   อีกทั้งจังหวัดนครพนมได้มีนโยบายด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จึงเห็นควรของบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนครพนม ในการส่งเสริม
เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงไก่ไข 
โดยส่งเสริมการใช้ Pro biotics แทน ซ่ึงจะไม่มีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค อีก
ทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่กลุ่มเกษตรกร เนื่องจากไข่
ไก่ปลอดภัย มีราคาสูงกว่า ไข่ไก่ปกติ  รวมถึงการให้การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ไข่ไก่ปลอดภัยของจังหวัดนครพนมต่อไป  

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ปลอดภัยไร้สารต้นแบบจังหวัดนครพนม 
2.เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้ด้านกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ในการผลิตไข่ไก่ปลอดภัย
ไร้สารพิษ 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ไข่ไก่ปลอดสารพิษจังหวัดนครพนมผ่านช่องทางต่างๆให้ผู้บริโภคทราบ
อย่างทั่วถึง 
4.เพ่ือเพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เกษตรกรหันมาผลิตไข่ไก่คุณภาพดีได้มาตรฐาน ปลอดภัยไร้สารพิษ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2.เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างโอกาสในการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
3.ผู้บริโภคได้บริโภคไข่ไก่ปลอดภัย 
4.เกิดการบูรณาการ การท างานในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาบันเกษตรกรและภาคเอกชน 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.ร้อยละ 100 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผลิตไข่ไก่ปลอดภัยไร้สารพิษ  
 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตไข่ไก่ปลอดภัย ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และการป้องกัน
ควบคุมโรคโดยการใช้ Pro biotics แทนการใช้สารเคมี และการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดไข่ไก่
ปลอดภัย 

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การลดการใช้ยาปฎิชีวนะ ส่งเสริมการใช้ Pro biotics แทนการใช้ยาและสารเคมี ที่ไม่ท า
อันตรายและไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
370,500 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไก่ไข่ สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ในการสร้างอัตลักษณ์ และประชาสัมพันธ์เพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรปลอดภัย 
450,000 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการไก่งวงนครพนม 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

   ไก่งวงนครพนม โดยกลุ่มเกษตรกรบ้านค าเก้ิม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ถือว่าเป็นสัตว์
ปีกเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในการบริโภค และมีราคาสูง ปัจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 50 
ครัวเรือน ซ่ึงไก่งวงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านค าเก้ิมเป็นการเลี้ยงในครัวเรือน ซ่ึงมีทั้ง
การเลี้ยงแบบในเล้า เลี้ยงแบบก่ึงเล้า ก่ึงทุ่งกว้าง หรือเกษตรกรบางท่านได้ดัดแปลงอาคาร
พาณิชย์มาเป็นสถานที่เลี้ยงเพราะมี พ้ืนที่จ า กัด วิธีการเลี้ยงนั้นก็แล้วแต่พ้ืนที่ของเราให้ดูตาม
ความเหมาะสม ถ้าเลี้ยงมากต้องท าเป็นโรงเรือนที่แข็งแรงม่ันคง คอกสร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง
หลังคามุงสังกระสี กระเบื้อง หรือหญ้าคา จะต้องสร้างโดยให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าให้
อับชื้น ท าความสะอาดได้ง่าย ควรท าความสะอาดคอกให้สม่ าเสมอเปลี่ยนวัสดุรองพ้ืน ใช้ปูน
ขาวโรยฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ ให้น้ าอาหาร ต้องจัดท าที่แขวนไว้ และให้น ามาท าความสะอาดล้าง
ตากแดดให้แห้งอย่างสม่ าเสมอ และต้องมีลานส าหรับให้ ไก่งวง เดินออกก าลังกายด้วย ดังนั้น
การสร้างโรงเรือน จึงอาจเป็นลักษณะล้อมด้วยตาข่ายหรือรั้วไม้กว้างๆ แล้วมีโรงเรือนที่ มี
หลังคาอยู่ บริเวณกลางคอก หรือด้านข้างก็ได้ ส าหรับให้ไก่งวงหลบแดดหลบฝน สิ่งส าคัญ
จัดเตรียมท าคอนให้ไก่งวง เพราะนิสัยของไก่งวงชอบนอนที่สูงเนื่องจากไก่งวงมีพันธุกรรมของ
ไก่ป่า 
  จากสถานการณ์การบริโภคในปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจคุณภาพ อีกทั้งกลุ่มเกษตรกร    
ผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดนครพนม ยังไม่จ านวนไม่มาก จึงเป็นควรพัฒนาต่อยอดการเลี้ยงของ
เกษตรกร ส่งเสริมการเลี้ยงในระบบฟาร์มมาตรฐาน ที่ถูกต้องการหลักวิชาการ  ของกรม     
ปศุสัตว์ น าพืชสมุนไพรต่างๆที่ปลูกในสวน เช่น เหงือกปลาหมอ ฟ้าทลายโจร ขม้ินชัน ไพร มา
บด และผสมในอาหาร เพ่ือบ ารุงและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ไก่งวง ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่าด้วยเทคโนโลยี
และนวัฒกรรม เพ่ือพัฒนาเป็น “ไก่งวง OK” ที่ผู้บริโภคมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัย
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หัวข้อ รายละเอียด 
ภายใต้ระบบมาตรฐานสิน ค้าเกษตรปลอดภัย ต้ังแต่กระบวนการผลิตระดับฟาร์ม ถึงโต๊ะ
อาหารเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ เป็นการพัฒนาและสร้างสินค้าใหม่ของจังหวัดนครพนมต่อไป   

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือพัฒนาฟาร์มของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ 
2.เพ่ือสร้างความม่ันใจของผู้บริโภคในการบริโภคไก่งวงปลอดภัย 
3.เพ่ือพัฒนาตลาดไก่งวงภายในจังหวัดและนอกจังหวัด โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดเพ่ือสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 
4.เพ่ือเพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 

4.ผลผลิต/และ
ผลลัพธ์ 

1.มีฟาร์มไก่งวงที่ได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์  
2.เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการการผลิต การตลาด และสามารถบริหาร
จัดการพ้ืนที่มีประสิทธิภาพท าให้มีรายได้สูงขึ้น 
3.มีเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงเพ่ิมขี้น 
4.มีผลิตภัณฑ์ “ไก่งวง OK” ที่เป็นอัตลักษฑ์ของจังหวัด  

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.ร้อยละ 70 ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม 
2.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์ไก่งวง 
3.มีแบรน “ไก่งวง OK” จ านวน 1 แบรน 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบเกษตรกร
ยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

อบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านเลี้ยงไก่งวง และพัฒนาฟาร์มมาตรฐานเพ่ือให้สามารถรองรับ
เป็นไก่งวง OK  

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่งวงคุณภาพ และพัฒนาฟาร์มมาตรฐานเพ่ือให้สามารถรองรับเป็น
ไก่งวง OK 
450,000 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื นท่ีจัดท่ีดินตามนโยบาย

รัฐบาล 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเพ่ือให้การบริหารจัดการที่ ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมดลเป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพัฒนา
ด้านการเกษตรให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัด
นครพนมภายใต้การน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นรูปแบบการ
ด าเนินงานของจังหวัดนครพนม ซ่ึงปัจจุบันสภาพปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่จัดที่ ดินตาม
นโยบายของรัฐบาลเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ และขาดองค์
ความรู้ในการผลิตด้านการเกษตร   
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ จึงเห็นควรจัดโครงการด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้มีการผลิตสินค้าเกษตร 
ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และกิจกรรมลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ ให้แก่
เกษตรกร โดยส่งเสริมในลักษณะของการรวมกลุ่มการผลิต เพ่ือให้มีความม่ันคงและยังยืน 
โดยสนับสนุนการท าเกษตรผสมผสานเพ่ือให้มีรายได้ตลาดทั้งปี 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือสร้างอาชีพทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่จัดที่ดินตามนโยบาย
รัฐบาล ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ 
2.เพ่ือสร้างกลุ่มเกษตรกร ที่สามารถบริหารจัดการด้านการเกษตร การแปรรูป และ
การตลาดสินค้าเกษตร 
4.เพ่ือเพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่  

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เกษตรกรร้อยละ 70 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ที่สามารถสร้างรายได้
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หัวข้อ รายละเอียด 
ตลอดทั้งปี 
2.เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการการผลิต การตลาด และสามารถบริหาร
จัดการพ้ืนที่มีประสิทธิภาพท าให้มีรายได้สูงขึ้น 
3.เกิดการบูรณาการ การท างานในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาบันเกษตรกรและภาคเอกชน 
 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.ร้อยละ 80  ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถขยายผลการท ากิจกรรมการเกษตร 
ในพ้ืนที่ของตนเอง 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

อบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่หลากหลาย เน้นการท าเกษตร
ปลอดภัย สนับสนุนยกระดับด้านการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุ
สัตว ์

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบปล่อยลาน 
1,057,040 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.2กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการเกษตรด้านการประมง 
270,620 บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.3กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 และการปลูกกล้วยเป็นพืชแซม 
145,120 บาท 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.4กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

การส่งเสริมการปลูกไม้ผลและการแปรรูปถนอมอาหาร 
1,199,500 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8.5กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ศูนย์การเรียนรู้การท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงหมูหลุม) 
523,140 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

8.6กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือสนับสนุนอาชีพของสมาชิก 
2,277,600 บาท 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.7กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
211,800 บาท 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8.8กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ติดตามและประเมินผล 
90,000 บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการแข่งขัน 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ซ่ึงในสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันเกษตรกรต้องประสบปัญหาในการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก ได้แก่ปัญหาค่าครองชีพ 
ราคาผลผลิตที่แปรปรวนตลอดเวลา ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศท า
ให้รายได้ไม่แน่นอน วิธีการลดต้นทุนการผลิตจึงมีความส าคัญต่อการผลิตสินค้าเกษตรของ
เกษตรกร ได้แก่ การลดปัจจัยการผลิต การเพ่ิมผลผลิตต่อไร การบริหารจัดการ เพ่ิมบทบาท
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือลดต้นทุนการปลูกข้าวให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม 
2.เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และราคาถูกมา
จ าหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกรที่มีการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายได้รับ
หนังสือรับรองการจ าหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ  

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.เกษตรกรมีการลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
2.สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีช่องทางในการจัดหาปัจจัยการผลิตมาจ าหน่ายในราคาถูกให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.ร้อยละ 5 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตร 
2.ร้อยละ 50 ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีการจ าหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพราคาถูก 
3.สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จ านวน 5 แห่ง ได้รับหนังสือรับรอง Q shop 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



-59 - 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ส่งเสริมและแนะน าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในการจัดหาปัจจัยการผลิต และน าหลักเกณฑ์
ของสหกรณ์ไปใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิต 

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การบริหารจัดการปัจจัยการผลิตผ่านระบบสหกรณ์ 
112,300 บาท 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
- 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   ปัจจุบันสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประสบปัญหาการทุจริตเพ่ิมมากขึ้น คณะกรรมการ ฝ่าย
จัดการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน และสมาชิกขาดความเอาใจใส่ในความเป็น
เจ้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รัฐบาลจึงได้ผลักดันให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรมีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีระบบกาบริหารงานที่โปร่งใส่ 
ตรวจสอบได้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือให้ทุกฝ่ายสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในสาระของธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
2.เพ่ือให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตร น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างจริงจัง ใน
ทุกระดับ 
3.ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกประเภทและทุกสหกรณ์ มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
สหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.ทุกฝ่ายสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในสาระของธรรมาภิบาล 
2.สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งยัง
ยืน 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.ร้อยละ 60 ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้น 
2.สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จ านวน 18 แห่ง น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
 
 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ส่งเสริมและแนะน าให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ 

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงาน และตรวจสอบการบริหารจัดการของสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร 
116,920 บาท 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อ
โครงการ 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

2.
ความส าคัญ
ของ
โครงการ 
หลักการ
และเหตุผล 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินงานพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน
ในถิ่นทุรกันดาร มาต้ังแต่ปี 2538 โดยมีประราชประสงค์ที่จะช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  สามารถ
พ่ึงงตนเองได้ มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ส าหรับกลุ่มอาชีพในโครงการตามพระราชด าริฯ ในพ้ืนที่อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม มี 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มพัฒนาอาชีพต าบลนาทม กลุ่มพัฒนาอาชีพต าบลดอนเตย และกลุ่มพัฒนาอาชีพต าบลหนองซน มี
สมาชิกรวม 138 คน เดิมทอผ้าเป็นอาชีพหลักส่งจ าหน่ายร้านภูฟ้า และสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 คน มีพ้ืนฐาน
การตัดเย็บจากโรงงานและมีความสนใจที่จะขยายผลโดยใช้ทักษะการตัดเย็บ น ามาแปรรูปผ้าพ้ืนเมืองที่ทอ
ได้เองในท้องถิ่น และเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับสมาชิก เพ่ือน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
สู่ท้องตลาด จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามพระราชด าริฯ ต่อไป  

3.
วัตถุประสงค์
ของ
โครงการ 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งด้านการผลิต การตลาดและการบริหาร
จัดการกลุ่ม 
2.เพ่ือให้สมาชิกมีทักษะการตัดเย็บและการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมาตรฐาน 
3.เพ่ือให้สมาชิกสามารถเตรียมความพร้อมเก่ียวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ 

4.ผลผลิต/
และผลลัพธ์ 

1.กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า และมียอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 
2.กลุ่มอาชีพมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

5.ตัวชี้วัด
โครงการ 

1.กลุ่มอาชีพมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 ชนิด 
2.กลุ่มอาชีพมียอดจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

6.ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร และอาหารที่มีศักยภาพในการ
แข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบเกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรม
หลักของ
โครงการ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ด้านการบริหารจัดการ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

8.1กิจกรรม
หลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
116,400 บาท 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
- 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อ
โครงการ 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ในจังหวัดนครพนมด้วยเทคโนโลยี 

2.
ความส า
คัญของ
โครงการ 
หลักการ
และ
เหตุผล 

   ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  คนไทยมีแนวโน้มชื้อของผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้น ซ่ึงจากผลการส ารวจพบว่าคน
ไทยซ้ือของทางออนไลน์ 64.9% ถือว่าเป็นช่องทางจ าหน่ายสินค้าโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัฒกรรม
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการผลักดันคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้าที่ผลิตจากสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ ให้สามารถขยายโอกาศทางการตลา ด
และยกระดับไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ในอนาคต 
   และเนื่องจากสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากช่องทางการจ าหน่ายสินค้าสหกรณ์มีความจ ากัดในด้านท าเลที่ ต้ังสถานที่จ าหน่ายอยู่ไกลชุมชน 
ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงท าให้ยอดขายสินค้าของขบวนการสหกรณ์ยังไม่โดดเด่นในตลาด 
ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสมาชิกผู้ผลิต และสถาบันเกษตรกรโดยตรงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาสินค้าทั้งด้านผลิต การตลาด ให้มีคุณภาพ ได้รับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดท าโครงการ เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและตลาดสินค้า
สหกรณ์ในจังหวัดนครพนมด้วยเทคโนโลยี” เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าของสมาชิก
สหกรณ์ให้ได้รับการับรองมาตรฐาน ตลอดจนสามารถแข่งขันด้านคุณภาพและราคา และสร้างการยอมรับจาก
ผู้บริโภคในตัวสินค้าที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์  

3.
วัตถุประ
สงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ 
2.เพ่ือให้ผู้บริโภค ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดี และเป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคทั่วไปเกิดการซ้ือซ้ า 
3.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าสหกรณ์ 

4.
ผลผลิต/
และ
ผลลัพธ์ 

สินค้าสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม มีคุณภาพได้มาตรฐาน มียอดจ าหน่ายที่เพ่ิมขึ้นมีช่องทางการจ าหน่ายที่
ทันสมัย และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

5.ตัวชี้วัด
โครงการ 

1.ช่องทางการจ าหน่ายโดยใช้เทคโนโลยี 1 ช่องทาง 
2.จ านวนสินค้าที่จะเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายอย่างน้อย 4 ประเภท 
3.จ านวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 4 แห่ง 

6.ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาส
ตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบเกษตรกรยั่งยืนที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.
ระยะเวล
า 

ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 

8.
กิจกรรม
หลักของ
โครงการ 

อบรมให้ความรู้ความสามารถในการด าเนินการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์แก่สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์เพ่ือจ าหน่ายสินค้าออนไลน 

8.1
กิจกรรม
หลักที่ 1 
งบประม
าณ 
ผู้รับผิดช
อบ 
หน่วยงา
นที่
เก่ียวข้อง 

พัฒนาระบบการตลาดสินค้าสหกรณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
380,000 บาท 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
- 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครพนมและอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
2.ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจที่ส า คัญของ
ประเทศหลายชนิด เช่น ข้าว ยางพารา เป็นต้น ข้าวอินทรีย์เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งของ
จังหวัด ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ มีคุณภาพในระดับประเทศ 
และต่างประเทศ ซ่ึงจังหวัดนครพนมมีลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วย ล าน้ าก่ า ล า
น้ าสงคราม และล าน้ าโขง สร้างที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ จึงมีศักยภาพในการผลิตข้าว
หอมมะลิ ที่โดดเด่น มีความหอม นุ่ม เมล็ดเต็ม อันเกิดจากความสมบูรณ์ของดิน แร่
ธาตุ และน้ า มีวิถีการปลูกข้าวที่พ่ึงพาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับอาชีพรองที่เลี้ยงโคและกระบือ ให้มูลเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นทุนทาง
สังคม ในการ พัฒนาการปลู กข้าวแบบอินทรีย์ ให้เป็ นไปตามมาตร ฐานสากล 
เช่นเดียวกับยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ มีน้ ายางพาราที่มีคุณภาพดี 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ปริมาณน้ าฝนเพียงพอต่อการกรีดต้นยาง และใน
การพัฒนาปศุสัตว์ในจังหวัดนครพนมและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  ซ่ึงโครงการได้เสนอ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ของบประมาณเพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์
ให้กับนักศึกษาเพ่ีอเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่  AEC รวมถึงการถ่ายทอดการอบรม
ระยะสั้นให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ซ่ึงในการเพ่ิมศักยภาพและรองรับการแข่งขันทางด้าน
ปศุสัตว์ในปัจจุบัน มีการจัดล าดับความส าคัญของชนิดสัตว์ ได้แก่ 1.ไก่พ้ืนเมือง 2.ไก่ไข่ 
3.ไก่เนื้อ 4.โคเนื้อ 5.กระบือ 6.สุกร 7.ไก่งวง และ8.เป็ดเนื้อ แผนการพัฒนาและการ
วิจัยด้านปศุสัตว์จังหวัดนครพนมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดนครพนมมี 5 ชนิด คือ 1.
ไก่ไข่การรวมกลุ่มของเกษตรกรบ้านกลาง โดยการเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด 2.โคเนื้อ 
สามารถแบบออกเป็น 3 ประเภทคือ โคพ้ืนเมือง โคพันธุ์/โคลูกผสม และโคขุน 3.
กระบือ 4.ไก่งวง และ5 สุกร  ในด้านการประมง สภาพปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์น้ าใน
จังหวัดนครพนม ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตในด้านราคาอาหารที่สูงมาก ดังนั้นสาชา
ประมง คณะเกษตรฯ จึงได้เสนอโครงการศึกษาการผลิตอาหารสัตว์น้ าแบบพ้ืนบ้าน
ขึ้นมาเพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิ ตและการใช้ประโยชน์จากวัตถุ ดิบพ้ืนบ้ าน เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา  

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เข้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง การแปรรูป และการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตร 
3.เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร 
นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจด้านการเกษตร 
4.เพ่ือเป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปศุสัตว์ การ
ประมง เทคโนโลยีอาหาร  
5.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแปรรูป และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือให้
เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
6.เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์การ
ผลิตพืช การผลิตสัตว์น้ า และเทคโนโลยีอาหาร 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.พ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 50 ไร่ต่อปี  
2.ผลิตน้ ายางพาราเพ่ิมขึ้น 10% 
3.พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มสาธิตถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
4.เกษตรกร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป น าความรู้เพ่ือไปประกอบอาชีพและลดต้นทุน
การผลิตปศุสัตว์ และสัตว์น้ า 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.พ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 50 ไร่  
2.ฟาร์มสาธิตการผลิตสัตว์ จ านวน 4 ประเภท 
3.เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

6.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้า
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เกษตร และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่
แบบเกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนา
อาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ การศึกษาวิจัย และศูนย์สาธิตการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาการเกษตรด้านพืช ประมง 

และปศุสัตว์ ของจังหวัด และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
6,000,000 บาท 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
- 

8.1กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
6,000,000 บาท 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
- 

8.1กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

โครงการผลิตอาหารสัตว์น้ าแบบพื้นบ้าน 
2,000,000 บาท 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
- 

8.1กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภณัฑ์การเกาตรและตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหาร 
2,000,000 บาท 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
- 

8.1กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
4,000,000 บาท 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
- 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ ด้านการเกษตร 
2.ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   การผสมเทียม หรือการผสมพันธุ์ เทียม หมายถึงการที่มนุษย์น าน้ า เชื้อสัตว์ตัวผู้ส่งผ่านเข้าสู่
ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียโดยใช้อุปกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สัตว์เกิดการต้ังท้อง
ปัจจุบันวิธีการผสมเทียมเป็นที่ยอมรับและถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวาง แต่ยังมีข้อจ ากัด คือ 
ต้องใช้ผู้ที่ มีความรู้ความช านาญ และยงขาดแหล่งที่ให้ความรู้และฝึกอบรมการผสมเทียม 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาดสัตว์ในการฝึกทดลองและยังขาดบุคลากรที่ถ่ายทอดความรู้ท าให้
ผสมเทียมในสัตว์ยังมีข้อจ ากัด 
   ส าหรับการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่มาจากโรงช าแหละข นาด
เล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน ท าให้เนื้อที่จ าหน่ายในตลาดมีคุณภาพไม่ดี และขายได้ในราคาต่ า ซ่ึง
หากไม่มีการปรับปรุงโรงช าแหละให้ได้มาตรฐานรวมถึงไม่มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในเนื้อ
อาจส่งผลกระบทโดยตรงต่อผู้บริโภค คณะเกษตรฯ มีการช าแหละเนื้อสัตว์เพ่ือการเรียนการ
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หัวข้อ รายละเอียด 
สอน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาโรงช าแหละขนาดเล็กเพ่ือให้ได้มาตรฐาน จะสามารถผลิต
เนื้อสัตว์คุณภาพและปลอดภัยเพ่ือจ าหน่ายเพ่ิมสูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ
เกษตรกรผู้สนใจและนักศึกษาในการช าแหละเนื้อที่ได้มาตรฐาน สามารถยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพเนื้อสัตว์จากโรงช าแหละให้สูงขึ้นได้อีกแนวทางหนึ่ง 

   นอกจากการพัฒนาปศุสัตว์แล้ว จังหวัดนครพนมยังมีพ้ืนที่ต าบลบ้านกลางเป็นพ้ืนที่ๆมีการ
เพาะปลูกพืชผักเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงมีความอุดรสมบูรณ์ของดิน เหมาะสมกับการปลูกพืชทั้ง
พืชเศรษฐกิจ เช่า ยาสูบ พืชอาหารเป็นต้น และยังมีการเลี้ยงไก่ไข่ ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
ไข่และอาหารสัตว์บ้านกลางได้รวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้ เลี้ยงไก่ไข่ ใน
การแก้ไขปัญหาด้านอาหารสัตว์ เนื่องจากอาหารไก่ไข่มีราคาแพง จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้ สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร
ของจังหวัดที่ มีศักยภาพในแต่ละด้าน จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้าน
การเกษตรขึ้น เพ่ือน าเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดต่อไป  

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือเป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
รวมทั้งการตรวจวินิจฉัย เพ่ือหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ 
2.เพ่ือพัฒนากระบวนการช าแหละสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.เพ่ือส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพ้ืนที่
แปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้ชุมชน เป็นต้นแบบในการน าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ 
4.เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนใน
เขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.สามารถผลิตผู้ทีสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผสมเทียมของโค สุกร และสัตว์ปีก 
2.สามารถเพ่ิมระดับมาตรฐานชีวิตของผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยเพ่ิมสูงขึ้นในการบริโภค
เนื้อสัตว์  
3.เกษตรกรต าบลบ้านกลาง มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายผักอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.งานวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีด้านการผสมเทียม 3 ชิ้น 
2.สามารถผลิตเนื้อสัตว์ท่ีสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 5,000 ตัว 
3.เกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 20 ครัวเรือน 
4.เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดความรู้ด้านการผสมเทียม และการพัฒนาโรงช าแหละสัตว์เพ่ือให้ได้

มาตรฐาน และการถ่ายทอดความรู้การผลิตและทักษะการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านการเกษตร 
5,000,000 บาท 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตร 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    สินค้าอาหารและเครื่องด่ืมหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) มักเป็นอาหารแปรรูป
เบื้องต้นพร้อมจ าหน่าย ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาที่ ถ่ายทอดกันมา แต่สินค้าอาหารและ
เครื่องด่ืมบางส่วนมีคุณภาพและ ความปลอดภัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ท า
ให้ไม่ได้รับ การรับรองเป็นสินค้า OTOP ปัญหาที่พบเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องมาตรฐาน การผลิตที่ดีของผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งด้านสถานที่ผลิต คุณภาพและ ความ
ปลอดภัยของอาหาร วิธีการถนอมอาหาร การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสม และกระบวนการ
ผลิต ส านักงานพัฒนาชุมชน จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องด่ืมในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับวิสาหกิจกลุ่มอาหารและ
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หัวข้อ รายละเอียด 
เครื่องด่ืมให้สามารถ ผลิตสินค้าได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยเพ่ือเข้าสู่ การ
รับรองมาตรฐานต่างๆ อันน าไปสู่การเพ่ิมความสามารถทางการ แข่งขันทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ และช่วยให้ผู้ประกอบการ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทอาหารและเครื่องด่ืมในพ้ืนที่
เป้าหมายให้มีศักยภาพใน การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานฯ 
2.เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ปัญหาแก่ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร
และเครื่องด่ืม ให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขออนุญาตการผลิตต่อส านักงาน คณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) หรือขอรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ประเภทอาหารและ
เครื่องด่ืม หรือ มาตรฐานสินค้าเกษตร 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ์ 1.ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องด่ืม มีศักยภาพทางการแข่งขันเพ่ิมขึ้น  
2.ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.จ านวนผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโยโลยี จ านวน 20 กลุ่ม 
2.ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องด่ืม ที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขออนุญาตการผลิต
ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) หรือมาตรฐานสินค้าเกษตร จ านวน 20 ราย 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต และการขอรับรองเพ่ือเข้าสู่กระบวนการยื่นขอ
อนุญาตการผลิตต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือมาตรฐานสินค้าเกษตร  

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนามาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตร 
2,000,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 
- 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปผลโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสมได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการยกระดับภูมิปัญญา OTOP สู่สากลตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

  โครงการยกระดับภูมิปัญญา OTOP สู่สากลตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นโครงการที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้น าเอาภูมิปัญญาที่มีอัตลักษณ์ และทรัพยากรของท้องถิ่นนั้นมาเป็น
ส่วนส าคัญในการผลิตเป็นสินค้าจ าหน่าย เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นของ
ตนเอง การส่งเสริมโครงการยกระดับภูมิปัญญา OTOP สู่สากลตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็นงานที่รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การสนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ได้ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์
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หัวข้อ รายละเอียด 
ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมมูลค่าด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่าต่อ
ผู้บริโภค โดยเชื่อมโยงภูมิปัญญา วัฒนธรรม ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  การเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและการท าตลาดในเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการ OTOP ของไทย ซ่ึงจัดเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ระดับชุมชนได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็น
สากล เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม แบ่งเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ อาหาร, เครื่องด่ืม, ผ้า/เครื่องแต่งกาย, ของใช้ ของประดับ ของตกแต่งและ
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อีกทั้งยังจะช่วยในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าเอาเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์และบริการ และยังช่วยสร้างจิตส านึกความเป็น
ผู้ประกอบการบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เสริมสร้างโอกาสทางการตลาด เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกและปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน
ส่งเสริม OTOP ผ่านกระบวนการอบรม สัมมนา วินิจฉัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือบรรจุภัณฑ์ที่ดี
กว่าเดิม หรือการเพ่ิมคุณภาพการผลิต อีกด้วย 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือยกระดับภูมิปัญญา OTOP สู่สากลตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วย
การสนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ได้ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์
ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
2.เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดับชุมชนได้เข้าสู่
กระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นสากล เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาช่องทางการตลาดในการ
จ าหน่ายสินค้า Otop 
4.เพ่ือเพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 

4.ผลผลิต/และผลลัพธ ์ 1.ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเข้าถึงตลาด และกลุ่มผู้บริโภค 
2.เชื่อมโยงผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
3.สร้างกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กในจังหวัดนครพนม 
4.เกิดการบูรณาการ การท างานในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาบันเกษตรกรและภาคเอกชน 

5.ตัวชี้วัดโครงการ 1.ร้อยละ 70 ของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สามารถผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์   
2.ร้อยละ 60 ของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สามารถเข้าถึงช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุทชน 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการเสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร 
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบ
เกษตรกรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองการเกษตรและแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2564) 

7.ระยะเวลา ภายในระยะเวลา  1 ปี จ านวน 4 ปี 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

อบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับภูมิปัญญา OTOP สู่สากลตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ได้ใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

8.1กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การยกระดับภูมิปัญญา OTOP สู่สากลตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2,500,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม 
- 

 

 

แบบ  จ 1-1/กจ 1-1 
(Project idea  รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด:การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 2.ส่งเสริมสร้างมู่ลค่าเพ่ิม และการจัดการตลาดสินค้าทางการเกษตร    
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อ
โครงการ 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าอ าเภอศรีสงคราม 

2. ความส าคั
ญของ
โครงการ 
หลักการ
และ
เหตุผล 

ไก่ประดู่หางด าเป็นไก่พันธ์พ้ืนเมืองที่กรมปศุสัตว์สนับสนุนให้เกษตรเลี้ยง เนื่องจากเป็นไก่สายพันธุ์ท่ี
ทนโรค ออกลูกดก เลี้ยงง่ายและรสชาติอร่อย               ประกอบกับสามารถเลี้ยงในพ้ืนที่เปิด ไม่
ต้องท าโรงเรือน ท าให้สามารถลดต้นทุน แก่เกษตรกร นอกจากนี้คนไทยยังมีแนวโน้มนิยมรับประทาน
ไก่พ้ืนเมืองมากกว่า          ไก่พันธุ์ เนื่องจากกลัวโฮร์โมนและสารตกค้างต่างๆ และในห้วงที่ผ่านมา 
อ าเภอศรีสงคราม ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตาม
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 โดยเกษตรกรมีรายได้สามารถเลี้ยงได้ดีและมีรายได้เสริม 
ดังนั้น อ าเภอศรีสงครามจึงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ดีและ 
ผลักดันให้ไก่ประดู่หางด ากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจกิจของอ าเภอศรีสงคราม 



-76 - 

 

3. วัตถุประส
งค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า 
2. เพ่ือสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่แก่เกษตรกร 
3. เพ่ือผลักดันให้ไก่ประดู่หางด าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของนครพนม   

   
4. ตัวชี้วัด

ความส าเร็
จของ
โครงการ 

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด ารายใหม่ จ านวน 110 ราย มีรายได้เพ่ิมขึ้น 5,000 
บาท/ปี/คน  

5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

มีเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเพ่ิมขึ้น จ านวน 110 ราย      

6. ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาสต
ร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ระยะเวลา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. กิจกรรม

หลักของ
โครงการ 

จัดซ้ือไก่พันธุ์ประดู่หางด าและหัวอาหารให้แก่เกษตรกร จ านวน 110 ราย                

8.1 กิจกรรมหลัก
ท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

500,000บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสงคราม 

       8.2 กิจกรรม
หลักท่ี 2 
  หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

 

 
แบบ  จ 1-1/กจ 1-1 

(Project idea  รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการย่อ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด:การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 2.ส่งเสริมสร้างมู่ลค่าเพ่ิม และการจัดการตลาดสินค้าทางการเกษตร 
หัวข้อ รายละเอียด 

9. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจปลูกแตงโมไร้เมล็ดอ าเภอศรีสงคราม 
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10. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

  แตงโมไร้เมล็ดเป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของอ าเภอศรีสงคราม แต่ละปีสร้าง
มูลค่าและสร้างรายได้กว่า 80 ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่ม่ันคง รวมทั้ง
สร้างชื่อเสียงมาสู่อ าเภอศรีสงคราม ขณะเดียวกันอ าเภอศรีสงครามได้ยื่นขอจด
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภายใต้ชื่อ “แตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม” ดังนั้น 
ทิศทางและความต้องการของตลาดต่อแตงโมไร้เมล็ดจะเพ่ิมสูงขึ้นเป็นล าดับ ด้วย
เหตุนี้ อ าเภอศรีสงครามจึงเสนอโครงการดังกล่าว เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีการขยาย
จ านวนสมาชิกให้มากขึ้นและเพ่ิมปริมาณการผลิตแตงโมไร้เมล็ด 

11. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

4. เพ่ือส่งเสริมการปลูกแตงโมไร้เมล็ดให้เป็นสินค้าเกษตรหลักของอ าเภอ             
ศรีสงคราม 

5. เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรอ่ืนหันมาปลูกแตงโมไร้เมล็ด ซ่ึงมีราคาและทิศทาง
ตลาดรองรับที่แน่นอน 

6. เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้แตงโมไร้เมล็ดศรีสงครามเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย      

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

- ผลผลิตแตงโมไร้เมล็ดมีปริมาณสูงขึ้น 

13. ผลผลิต/ผลลัพธ์ มีจ านวนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจปลูกแตงโมไร้เมล็ดเพ่ิมขึ้น   
   

14. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

15. ระยะเวลา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
16. กิจกรรมหลักของ

โครงการ 
- การอบรมกลุ่มเกษตรกรปลูกแตงโมไร้เมล็ด 
- จัดซ้ือต้นพันธุ์แตงโมไร้เมล็ดแก่กลุ่มสมาชิก 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
600,000บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสงคราม 

       8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

 
แบบ  จ 1-1/กจ 1-1 

(Project idea  รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการย่อ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด:การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
กลยุทธ์ท่ี 1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าทางการเกษตรท่ี
เหมาะสม ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
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หัวข้อ รายละเอียด 

17. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาอ าเภอศรีสงคราม 
18. ความส าคัญของโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
อ าเภอศรีสงคราม ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ าสงคราม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ประมงน้ าจืด ได้แก่ การจับปลาการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังมีจ านวนมาก แต่ต้องไปซ้ือพันธุ์ปลาจากเอกชน 
ซ่ึงมีราคาแพงท าให้ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นจะต้องสร้างศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาชุมชนส าหรับให้เกษตรกรสามารถซื้อ
พันธุ์ปลาจากส านักงานประมงอ าเภอ/สมาชิกอาสาสมัครประมง ในราคาที่ถูก
เพ่ือให้เกษตรกรมีต้นทุนต่ าและสามารถสร้างผลก าไรจากการขายปลาในราคาที่
สูงขึ้น รวมทั้งส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น 
 

19. วัตถุประสงค์ของโครงการ 7. เพ่ือผลิตพันธุ์ปลาราคาถูกแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า       
8. เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์น้ า 

        
20. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ 
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 500 ครัวเรือน สามารถซื้อพันธุ์ปลาราคาถูก 

21. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลา จ านวน 1 แห่ง    
22. ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

23. ระยะเวลา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
24. กิจกรรมหลักของโครงการ - ก่อสร้างศูนย์ผลิตพันธุ์ปลา 

 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
997,000บาท (เก้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสงคราม 

 
 
 

แบบ  จ 1-1/กจ 1-1 
(Project idea  รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด:การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
กลยุทธ์ท่ี 1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าทางการเกษตรท่ี
เหมาะสม ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
หัวข้อ รายละเอียด 
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25. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก อ าเภอศรีสงคราม 
26. ความส าคัญของ

โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

อ าเภอศรี ส งคร า มมี พ้ืน ที่ ต้ั งอยู่ ริ มฝั่ ง แ ม่น้ า ส งคร า ม จึ ง มีกา รน า กกผื อ                       
ซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกผือ เช่น ที่รองแก้ว              
กล่องใส่กระดาษทิชชู่  กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ผ้าอ าเภอศรีสงคราม เป็นต้น ซ่ึงเป็น
การสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ และเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น
นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก ดังนั้น อ าเภอศรีสงครามจึงจัดท า โครงการ
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกขึ้น เพ่ือเป็นการขยายกลุ่มวิสาหกิจให้มีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น และเป็นส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

27. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

9. เพ่ือให้กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเสื่อกกมีรายได้มากขึ้น 
10. เพ่ือพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามและทันสมัย 
11. เพ่ือให้มีขยายกลุ่มสมาชิกให้เพ่ิมขึ้น    

  
28. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ 
กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเสื่อกกมีรายได้เพ่ิมขึ้น 10,000 บาท/ปี/คน  

29. ผลผลิต/ผลลัพธ์ มีกลุ่มวิสาหกิจเพ่ิมขึ้น จ านวน 40 คน      
30. ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

31. ระยะเวลา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
32. กิจกรรมหลักของ

โครงการ 
- อบรมกลุ่มสมาชิก จ านวน 140,000 บาท 
- จัดซ้ือจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการทอเสื่อให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ จ านวน 20 ตัว           
เป็นเงิน 360,000 บาท  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
500,000บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสงคราม 

       8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
             งบประมาณ 
             ผู้รับผิดชอบ 
             หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Project Idea 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
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 การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)  
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการค้า การลงทุน 
กลยุทธ์ ๒ พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ในประเทศภูมิภาคอาเซียนและจีนตอนใต้ 

– ตะวันออก 
กลยุทธ์ที่ ๔. : ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ในท้องที่ขึ้นสู่สากล 

 หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนของจังหวัดนครพนม 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

 1. นโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ และ
ก าหนดมาตรการเพ่ือสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ต้ังแต่ระดับ
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน 
เชื่อมโยงกับท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 
2. นโยบายในการส่งเสริมช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ซ่ึงเป็นธุรกิจระดับราก
หญ้าให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือน าไปพัฒนาสินค้าและบริการให้
มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด โดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) และนอกจากนี้ยังมี
นโยบายในการขยายตลาดสินค้าและบริการสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV ซ่ึง
มีความต้องการและนิยมบริโภคสินค้าไทย และอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง 
3. สร้างโอกาสในการค้า การลงทุน ใน 3 ประเทศ 9 จังหวัด โดยใช้
กรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ 9 จังหวัด 
4. สนับและส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม และ
ผู้ประกอบการ น านวัตกรรมมาเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการเป้าหมายที่มี
ศักยภาพสูง เช่น ข้าว โคขุน สับปะรด ลิ้นจี่ ไก่งวง ปลา เพ่ือส่งออกไป
ยังประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก CLMV  
5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดนครพนม เป็น “ศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน และจีนตอนใต้” โดยใช้ศักยภาพของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเส้นทางการคมนาคมที่ใกล้ที่สุดสู่
อาเซียนและจีนตอนใต้  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนม 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการจังหวัดนครพนม กับต่างจังหวัดและ
ต่างประเทศ ในการท าการค้า การลงทุนร่วมกัน  
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการใช้นวัตกรรมมาเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าและบริการ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
4. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางการค้า 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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 หัวข้อ รายละเอียด 
5. เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของจังหวัดนครพนม 
6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการของจังหวัดนครพนม ให้
สามารถแข่งขันได้   

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

1. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20 
2. ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา น าความรู้ไปต่อยอดในการ
ท าธุรกิจจนประสบความส าเร็จ เพ่ิมขึ้น จ านวน 40 ราย  
3. มีธุรกิจที่จดทะเบียนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 30 ราย 
4. จ านวนสินค้าและบริการที่มีการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้า ไม่น้อยกว่า 30 ชนิดสินค้า 
5. มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50  

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. ผู้ประกอบการ มีศักยภาพด้านการท าธุรกิจอย่างมืออาชีพ และ
สามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 
2. สินค้าและบริการของจังหวัด มีช่องทางทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
3. สินค้าและบริการมีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม
มากขึ้น 
4. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
5. มูลค่าการลงทุนในจังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้น 
6. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการรายใหญ่ รายเล็ก ทั้งใน
จังหวัด ต่างจังหวัด ต่างประเทศ เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการค้า การ
ลงทุนเพ่ิมขึ้น 
 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ  :  
     - การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ  
    - การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ 
    - การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒) แผนพัฒนา เศรษฐ กิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  ๑๒  : ร ะบบ
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิตอล เน้นอุปสงค์น าการผลิต ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่และมีผู้ป ระกอบการที่เข้มแข็ง ส ามารถ ใช้นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างคุณค่าสินค้าและบริการ 
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า 
การลงทุน มุ่งเน้น การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน แก่
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
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 หัวข้อ รายละเอียด 
ให้กับสินค้าและบริการในการค้า การลงทุน 
๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาการค้า การลงทุน มุ่งเน้น พัฒนา
เครือข่ายและความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ในประเทศภูมิภาค
อาเซียนและจีนตอนใต้– ตะวันออก และ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ในท้องที่ขึ้นสู่สากล 
๕) นโยบายของรัฐบาลในการใช้ศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน โดยใช้โอกาสการเชื่อมโยง
ภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการส่งออก
สินค้าและบริการของไทย  
ซ่ึงโครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ทันที เนื่องจากเป็นโครงการที่
ต่อยอดจากแผนงานโครงการของจังหวัด ปี 57-60 

7.  ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การ

ลงทุน และการส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการของจังหวัดนครพนม
ทั้งในและต่างประเทศ 
 

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาผู้ประกอบการค้าในจังหวัด และสร้างเครือข่ายการค้า การลงทุน
กับต่างจังหวัดและต่างประเทศ 
10 ล้านบาท (ปีละ 2.5 ล้านบาท) 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครพนม  

8.๒  กิจกรรมหลักท่ี 2  
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 
 ผู้รับผิดชอบ 
 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการของจังหวัดนครพนม (จัดงาน
แสดงสินค้าและบริการนานาชาติ และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ,การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการของนักการค้า (Trader) ทั่วประเทศและ
ต่างประเทศ พร้อมจัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ)   
 
60 ล้านบาท (ปีละ 15 ล้านบาท) 
 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม 
 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในจังหวัดนครพนม ในประเทศ และต่างประเทศ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนในพ้ืนที่ 

 



-82 - 

 

 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดการพัฒนาการค้าและการลงทุน 
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในฐานะประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอน

ใต้– ตะวันออก 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
๒.ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดท่ีได้รับส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลในการเป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ี ๒/๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เ ร่ืองก าหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒ 
ก าหนดให้จังหวัดนครพนม เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จังหวัดนครพนมซ่ึงมี
พ้ืนท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมีสะพานมติรภาพ ๓ (นครพนม -ค ามว่น) เป็นสะพาน
เช่ือมต่อไปยังอนุภูมภิาคอินโดจีนท่ีใกล้ท่ีสุด ส่งผลให้มมีูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนแบบ
ก้าวกระโดดข้ึนทุกๆ  ปี ซ่ึงจะส่งผลให้จังหวัดนครพนมมีศักยภาพอย่างมากในการพัฒนา
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงจะช่วยให้มีเศรษฐกิจท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคตได้ 
จังหวัดนครพนม จึงได้มีการเตรียมความด้านศักยภาพต่างๆ ท่ีมีความพร้อมท่ีจะรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ท้ังในด้านของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะต าบลท่ีมีเขตติดต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และอ าเภอท่ีเป็นแหล่งของการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีช่ือเสียงของ
จังหวัด ท่ีจะประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์ รูปแบบการลงทุนต่างๆ 
การบริหารจัดการท่ีมปีระสิทธิภาพ เพ่ือต้องการดึงดูดนักลงทุนท้ังไทยและต่างประเทศมา
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ดังนั้น หากจังหวัดนครพนมมีการ
เพ่ิมประสิทธิภาพเขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษนครพนมโดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้า  การลงทุน และแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม เพ่ือบริการให้ข้อมลูและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการค้า การลงทุนใน
จังหวัดนครพนม ด้านการให้สิทิประโยชน์ด้านต่างๆ การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม และสินค้าและบริการท่ีจะสามารถเช่ือมโยง/แลกเปล่ียนร่วมกัน เพ่ือ
ต้องการดึงดูดนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม ซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมเติบโตย่ิงข้ึน 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือเชิญชวนนักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

๒. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

๓. เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายนักลงทุนในจังหวัด ในประเทศ และต่างประเทศ ในการค้า 
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน 

๔. เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม  

๕. เพ่ือประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
๔.ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

๑.มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕ ต่อปี 

๒.มูลค่าการค้าผ่านแดนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๓.มูลค่าการค้าลงทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕ ต่อปี 

๔. จ านวนผู้ประกอบการท่ีเข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนมเพ่ิมข้ึน ๑๕ ราย ต่อปี 
๕. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ๑.เกิดการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

๒. เกิดการเ ช่ือมโยงเครือข่ายด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวระหว่างนักลงทุน

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ของจังหวัดนครพนม นักลงทุนของประเทศ และต่างประเทศ 

๓.มูลค่าการค้า การลงทุนของจังหวัดนครพนมเพ่ิมข้ึน 
๖.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
๗.ระยะเวลา  ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. กิจกรรมหลักของโครงการ ๘.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

๘.๒ กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม 
๘.๓ ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

๘.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน
ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
งบประมาณ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครพนม ส านักงานจังหวัดนครพนม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส านักงานจังหวัดนครพนม 

๑.จ้างเหมาบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานภายในส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม เดือนละ ๗๓,๐๐๐ บาท (ปีละ ๘๗๖,๐๐๐ บาท) 
๒. ค่าสาธารณูปโภค เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (ปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท) 
๓. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท (ปีละ ๒๔,๐๐๐ บาท) 
๔. ค่าเบ้ียเล้ียง/ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๕. ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมทรัพย์สินภายในส านักงาน ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๖. ค่าจัดเล้ียง/อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท (ปีละ ๑๒,๐๐๐ บาท) 
๗. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น ปีละ ๓๘,๐๐๐ บาท 

๘.๒กิจกรรมหลักท่ี ๒กิจกรรมเสริมสร้างองค์
ความรู้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานส านักงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
งบประมาณ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครพนม ส านักงานจังหวัดนครพนม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส านักงานจังหวัดนครพนม 

๑. การถ่ายทอดองค์ความ รู้ จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. สนับสนุนให้ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ด้วยการจัดอบรม ศึกษา
ดูงาน และด าเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตลอดจนนักลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนใน
ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
เช่ือมโยงความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านการค้า การลงทุนภายในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๘.๓ กิจกรรมหลักท่ี ๓ ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
งบประมาณ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครพนม ส านักงานจังหวัดนครพนม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส านักงานจังหวัดนครพนม 

๑. จัดท าระบบให้บริการออนไลน์ (Web – Based Application) ๓ ภาษา ได้แก่ ไทย จีน 
และอังกฤษ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักลงทุนท่ีมาติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลครบถ้วน เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย 
จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. จัดท าส่ือวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษนครพนม เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ และจูง ใจให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. จดัท าคู่มือนักลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ๓ ภาษา ได้แก่ ไทย จีน 
และอังกฤษ เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
มาตรการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการให้บริการอ านวยความสะดวก
ต่างๆ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม เพ่ือประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม กิจการเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ช่องทางการติดต่อ
ส าหรับนักลงทุน สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนจากภาครัฐ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๕. จัดท าป้ายริมทางหลวง โดยเป็นป้ายแขวนสูง ชนิดเสาเดียวบอกจุดหมายจากทาง
หลวงหมายเลข ๒๑๒สู่ปลายทางท่ีเป็นส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



-85 - 

 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาการค้าและการลงทุน 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในฐานะประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้– 
ตะวันออก    

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ    9 จังหวัด 

(ไทย-ลาว-เวียดนาม) และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน    ๒,๐0๐,๐๐๐ 
บาท 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

      เนื่องจากจังหวัดนครพนม ได้ริเร่ิมให้มีการประชุมความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง       3 

ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว - เวียดนาม) ท่ีใช้ประโยชน์บนถนนหมายเลข 8      และ 12 มา
ต้ังแต่ปี 2539 ซ่ึงประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ แห่งราชอาณาจัก
ไทย แขวงบอลิค าไซ แขวงค ามว่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดฮาตินห์ กวาง
บินห์และเหงะอาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบันมกีารผลัดเปล่ียนกันเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมหารือแก้ไขปัญหาการด าเนินการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน การท่องเท่ียว และการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ภายใต้กรอบการประชุมคณะ
ผู้บริหารระดับสูง  3 ประเทศ 9  จังหวัด (ไทย – ลาว - เวียดนาม) เป็นข้อตกลงร่วมกัน ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และท่ีส าคัญประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการส่งเสริมจากภาครัฐ ท าให้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจท้ังในระดับพ้ืนท่ีและ
ระดับชาติ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคอินโดจีนท่ีมีความเข้มแข็งและย่ังยืน     
ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน อีกท้ัง เป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคอินโดจีนด้วยกันในระดับท้องถ่ิน  หรือความ
ร่วมมือต่างๆ ระหว่างจังหวัด/แขวง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เร่ืองการต่างประเทศ การ
เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ของประเทศ และการเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน ซ่ึงจะท าให้เกิดความคล่องตัวและ        จะเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับเชิงพ้ืนท่ี
ก่อนถึงระดับรัฐบาล ดังนั้น รัฐบาลควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในเร่ืองนโยบาย
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับสะพานมิตรภาพ แห่งท่ี 3 ระหว่างจังหวัด
นครพนมกับแขวงค าม่วน     ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึง
ถือว่าสะพานฯแห่งนี้จะเป็นการเ ช่ือมโยงการค้า การลงทุน การขนส่งระหว่างประเทศ การ
ท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคอินโดจีน 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย – ลาว - เวียดนาม) และเป็นการ
เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมสู่จีนตอนใต้และจีนตะวันออกได้ส้ันและสะดวกท่ีสุด สนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด ซ่ึงมีศักยภาพอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลง      ด้านเศรษฐกิจ การค้า 
ธุรกิจชายแดน การเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการบริการขนส่ง และโลจิสติกส์ และ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมอีกด้วย        
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาการค้าและการ
ลงทุน การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบ  โลจิสติกส์
และการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือใ ช้เป็นแนวทางในการก าหนดบทบาท  ของจังหวัดให้
สามารถรองรับปริมาณการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการ -ท่องเท่ียว ดังนั้น ความ
ร่วมมือของคณะผู้บริหารระดับสูงระดับจังหวัด/แขวงของไทย -ลาว-เ วียดนาม ท่ีใช้เส้นทาง
หมายเลข 8 และหมายเลข 12 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเป็นกลไกส าคัญท่ี
จะขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและส่งเสริมการคมนาคมขนส่ง การค้า 
การท่องเท่ียวระหว่างประเทศในระดับพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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ตอนบนของไทย ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาคกลางของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตลอดจนเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งสู่นครหนานหนิง      
และเมืองเศรษฐกิจส าคัญในภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ต่อไป   

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือกระชับสัมพันธไมตรี ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมอืด้านการค้า การลงทุน             การ
ท่องเท่ียว การศึกษา กีฬา สังคมและวัฒนธรรม สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกษตรกรรม ของ 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ท่ีใช้เส้นทางหมายเลข  8 และ 12 
ประเทศจีนตอนใต้และจีนตะวันออก 

2. เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมในก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาลและวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครพนม  

3. เพ่ือศึกษา ดูงาน จัดประชุม สัมมนา ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ พัฒนา
ความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ รองรับประชาคมอาเซียน  

๔. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

1.ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ท่ีใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 (ไทย 
– ลาว – เวียดนาม) จ านวน 3 คร้ัง 

2.ร่วมประชุมกับเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 1 คร้ัง 

3. ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จ านวน 3 คร้ัง 

4.ประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงาน 5 คร้ัง 
๕. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ 1.จังหวัดนครพนมมีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การศึกษา กีฬ า 

วัฒนธรรม สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกษตรกรรม ในทางท่ีดีข้ึน รวมถึงมี
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับจังหวัดสมาชิกในกรอบความร่วมมือและประเทศจีนตอนใต้ 
2.สามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน การก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล และตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครพนม  ซ่ึงส่งผลให้มีการ
พัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

3.เพ่ิมศักยภาพในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศและเป็นการเตรียม
ความพร้อมในทุกๆด้านส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๖. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
๗. ระยะเวลา  ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. กิจกรรมหลักของโครงการ 1.น าผู้บริหารของจังหวัดไปร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ       เพ่ือ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด 
ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามบันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครพนมกับเมืองฉงจั่ว และ
จีนตะวันออก และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน    เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และ
ประเทศท่ีจะมีความร่วมมือในอนาคต 
2.น าเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน ของจังหวัดไปร่วม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือแข่งขันกีฬาเพ่ือกระชับความสัมพันธ์             ณ 
ต่างประเทศเพ่ือส่ง เสริมกลไกการประสาน และกระชับความสัมพันธ์ ให้มีความแน่นแฟ้นย่ิง
ข้ึน 
3. การประชุม/พบปะ แลกเปล่ียนการเยือนระหว่างผู้บริหารของคณะกรรมการร่วมมือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย –ลาว (จังหวัดนครพนมและแขวง  ท่ีมีชายแดนติดกัน 
สปป.ลาว) 
4.การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัดนครพนม ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือเสริมสร้างองค์ความรู้ และกรรมวิธีทางการทูตท่ีถูกต้อง เ พ่ือใช้รับรองแขก
ต่างประเทศท่ีเดินทางเยือนจังหวัดนครพนม 
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5.ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา การรับรองแขกต่างประเทศ         การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ ทบทวนผลการด าเนินงาน และค่าใ ช้จ่าย         ในส านักงานการ
ต่างประเทศจังหวัดนครพนม 

๘.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ 1.น าผู้บริหารของ
จังหวัดไปร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ณ 
ต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 
ประเทศ  9  จั งห วัด  ขั บ เค ลื่ อนก าร
ด าเนินงานตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง
จังหวัดนครพนมกับเมืองฉงจ่ัว และจีน
ตะวันออก และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ญี่ ปุ่น เกาหลีใต้
และประเทศท่ีจะมีความร่วมมือในอนาคต 
      งบประมาณ 650,๐๐๐ บาท 
      ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ส านักงานจังหวัดนครพนม 
      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส านักงานจังหวัด
นครพนม 

ค่าใช้จ่ายในการน าผู้บริหารน าผู้บริหารของจังหวัดไปร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน   ณ 
ต่างประเทศ เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 
ประเทศ 9 จังหวัด ดังนี้ 
๑. ค่าเช่าพาหนะ/ต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน ปีละ 150,000 บาท 
๒. ค่าเบ้ียเล้ียงการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ปีละ 400,000 บาท 
3. ค่าของท่ีระลึก คร้ังละ 5,000 

4. ค่าท่ีพัก/โรงแรม 95,000 
  

๘.๒ กิจกรรมหลักท่ี  ๒  น าเจ้าห น้าท่ีผู้
ประสานงาน ท่ีต้องปฏิบัติงาน ร่วมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน      ของจังหวัดไปร่วม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือแข่งขัน
กีฬาเพ่ือกระชับความสัมพันธ์          ณ 
ต่างประเทศเพ่ือส่งเส ริมกลไกการประสาน 
และกระชับความสัมพันธ์ ให้มีความแน่น
แฟ้นย่ิงขึ้น 
      งบประมาณ 200,๐๐๐ บาท 
      ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ส านักงานจังหวัดนครพนม 
      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส านักงานจังหวัด
นครพนม 

1.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการเดินทางเพ่ือศึกษาดูงาน ใ ห้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบั ติงานร่วมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน กระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมกลไก
การประสานงานให้ดีย่ิง ข้ึน สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ปีละ 100,๐๐๐ บาท 

2.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานระหว่างประเทศท่ีมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดนครพนมเพ่ือส่งเสริมกลไกการประสานงาน และกระชับความสัมพันธ์ 
จ านวน 100,000 บาท 

๘.๓ กิจกรรมหลักท่ี ๓ การประชุม/พบปะ 
แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บริหารของ
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว (จังหวัด
นครพนมและแขวงท่ีมีชายแดนติดกัน 
สปป.ลาว) 
งบประมาณ 400,๐๐๐ บาท 
      ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ส านักงานจังหวัดนครพนม 
      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส านักงานจังหวัด

1.จัดการประชุม และรับรองผู้บริหารชาวต่างชาติ (สปป.ลาว) ท่ีเดินทางมาร่วมการประชุม
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว        จ านวน 
300,000 บาท 

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยือน สปป.ลาว (แขวงท่ีมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดนครพนม) เพ่ือ
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว     จ านวน 
100,000 บาท 
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นครพนม 
๘.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัด
นครพนม ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือเสริมสร้างองค์ความรู้ และ
กรรมวิธีทางการทูตท่ีถูกต้อง เพ่ือใช้รับรอง
แขกต่างประเทศท่ีเดินทางเยือนจังหวัด
นครพนม 
งบประมาณ 150,๐๐๐ บาท 
      ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ส านักงานจังหวัดนครพนม 
      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส านักงานจังหวัด
นครพนม 

1.จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างองค์ความรู้ใ ห้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
จ านวน 150,000 บาท 

๘ .5 กิจกรรมหลั กท่ี  5  ขั บเคลื่ อนการ
ด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือผู้บริหาร
ระดั บสู ง 3 ประเทศ 9 จังหวัด  โด ย เป็น
ค่าใช้จ่ายในการประชุม  อบรม สัมมนา 
การรับรองแขกต่ างประเทศ  การ จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ทบทวน
ผล การด าเนินง าน แล ะค่ าใช้จ่ ายใน
ส านักงานการต่างประเทศจังหวัดนครพนม 
งบประมาณ 600,๐๐๐ บาท 
      ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ส านักงานจังหวัดนครพนม 
      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส านักงานจังหวัด
นครพนม 

1.ค่าตอบแทนพนักงาน/เจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานการต่างประเทศจังหวัดนครพนม จ านวน 
2 คน เป็นเงิน 395,000 บาท 
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานและค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 75,000 บาท 
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม การรับรองแขก และการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามกรอบ
ความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด จ านวน 100,000 บาท 
4.ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 30,000 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
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(Project idea รายโครงการ) 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
กลยุทธ์ ข้อ 4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ในท้องที่ขึ้นระดับสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์จังหวัด 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์จังหวัด             เป็น
โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ความมีลักษณะเฉพาะตัว 
(Originality) ภูมิปัญญาท้องถิ่น(Local wisdom) และศิลปวัฒนธรรม (Art 
& Culture) มาเป็ นทุ นใน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส ร้างสร รค์  (Creative 
Product)             และตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (Creative Brand) 
ของจังหวัด เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากจุดขายที่แตก ต่าง 
(Unique Selling Point) เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ น ามาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ ที่สามารถต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัด และประเทศชาติ
ต่อไปโดยกระบวน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
จังหวัด เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่การ
สร้างและค้นหาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สร้างต้นแบบ ทดสอบตลาด ตลอดจนการวางแนวทางการน า
ผลิตภัณฑ์ ไป ต่อยอดใน  เชิงพาณิชย์ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขี ดควา มสา มา รถ ในการแข่ งขั น ให้ กับ
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม OTOP         ของจังหวัด 
2. เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม OTOP ของจังหวัดให้
มีความรู้และทักษะเก่ียวกับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าและเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1. ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และทักษะในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อย่าง
น้อย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนกลุ่ม OTOP         มีความรู้

และทักษะในการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 15 
กลุ่ม                                                                           
2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ 15 ผลิตภัณฑ์ และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อย่างน้อยร้อยละ 80                                                             
.  

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
       
      หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ 
1,104,000  
นายสมชาย เถ่ือนสุวรรณ์ ต าแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 
- 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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แบบ จ.๑-๑ / กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด    การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ด้านการค้าการลงทุนสู่ระดับสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ข้อท่ี ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่
มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง และแผนแม่บทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555 – 2574 ข้อ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความ
เข้มแข็งและย่ังยืน จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความ
เช่ือมโยงในทุกภาคส่วน ซ่ึง SMES ถือเป็นภาคส่วนส าคัญอย่างย่ิงในการท่ีจะต้องเร่งสร้างความขีด
ความสามารถและความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน เนื่องจากเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคัญในการขับเคล่ือน
ประเทศและเก่ียวข้องกับห่วงโซ่มูลค่าท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพละขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัด  ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  ใน 5 ด้าน ดังนี้ 
1) การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 3) การลดต้นทุนพลังงาน 
4) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล 5) การบริหารจัดการด้านการเงิน 
(ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ สูงสุด 2 ด้าน/ 1 ราย) 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1) การบริหารจัดการโลจิสติกส์  : สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 10 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือ ลดความสูญเสีย หรือ ลด
ต้นทุนให้กับสถานประกอบการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละประเด็นปัญหา ท่ีเลือกข้ึนมา
แก้ไขปรับปรุง 
3) การลดต้นทุนพลังงาน :  สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนพลังงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
4) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล : สถานประกอบการได้รับการเตรียม
ความพร้อม เพ่ือย่ืนขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือรับรองระบบมาตรฐานอย่างน้อย 1 
ระบบ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือระบบมาตรฐานอย่างน้อย 1 ระบบ 
5) การบริหารจัดการด้านการเงิน :  
- สถานประกอบการมีแผนทางการเงินและระบบบริหารจัดการทางการเงิน 
- สถานประกอบการมีการน าแผนทางการเงิน 1 แผนงาน มาปฏิบัติจริง 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครพนม ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในด้าน
ท่ีประสบปัญหา หรือต้องการการพัฒนา  

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดท่ี ๑  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร 
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน 2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จัดจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ SMEs 
  ๑,000,000 บาท 
นายสมชาย  เถ่ือนสุวรรณ์ ต าแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม            
- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.๑-๑ / กจ.1-1 
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(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด    การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ด้านการค้าการลงทุนสู่ระดับสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวเข้าสู่ โมเดล ไทยแลนด์ 4.0 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง ย่ังยืน ข้อท่ี ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถ   ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วง
โซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เ พ่ือยกระดับศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง และแผนแม่บทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555 – 2574 ข้อ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความ
เข้มแข็งและย่ัง ยืน จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความ
เช่ือมโยงในทุกภาคส่วน ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาตามตัวแบบประเทศไทย 4.0 ท่ีเป็นแนวคิดท่ี
ต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรมสร้างความได้เปรียบในการแข่ง ขันด้วยการ           เติม วิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา ซ่ึง SMEs ถือเป็นภาคส่วน
ส าคัญอย่างย่ิงในการท่ีจะต้องเร่งสร้างองค์ความ รู้ ขีดความสามารถและความเข้มแข็ง และเตรียม
ความพร้อมเพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยใหม่ แนวคิดด้านเศรษฐกิจใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป เนื่องจาก      
เป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศและเก่ียวข้องกับห่วงโซ่มูลค่าท้ังภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และการบริการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครพนม ในการ      
ก้าวเข้าสู่ โมเดล ไทยแลนด์ 4.0 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการอบรม ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ     
ก้าวเข้าสู่ โมเดล ไทยแลนด์ 4.0 จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 80 ราย 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครพนม ได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความพร้อม      
เพ่ิมมากข้ึนในการปรับเปล่ียนการด าเนินกิจการเพ่ือก้าวสู่โมเดล ไทยแลนด์ 4.0 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดท่ี ๑  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร 
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน 

7. ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน 2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จัดอบรม / สัมมนา เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 
1,000,000 บาท 
นายสมชาย  เถ่ือนสุวรรณ์ ต าแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม            
- 

 

แบบ จ.๑-๑ / กจ.1-1 
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(Project idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด    การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ด้านการค้าการลงทุนสู่ระดับสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเปิดจุดแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างชายแดน 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล เพื่อจัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองของ 2 ประเทศ (ไทย-ลาว) ประเภท

สินค้าอุปโภค-บริโภค รวมท้ังวัตถุดิบเคร่ืองจักสาน อาทิ แขม ในการผลิตไม้
กวาดดอกหญ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆในพื้นท่ี รวมท้ังการจัดแสดงสินค้า
พื้นเมืองจากพื้นท่ีใกล้เคียงอื่นๆ เพื่อให้สินค้าระดับชุมชนรู้จักเป็นท่ีแพ ร่หลาย
และกระตุ้นยอดจ าหน่ายให้มีมูลค่าเพิ่มมาก ข้ึน 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อจัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองของ 2 ประเทศ (ไทย-ลาว)  
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนวัต ถุดิบในการผลิต สินค้าระดับชุมชนและ
เคร่ืองจักสานต่างๆ 
3. เพื่อให้สินค้าระดับชุมชนรู้จักเป็นท่ีแพร่หลายและกระตุ้นยอดจ าหน่ายให้มี
มูลค่าเพิ่มมากข้ึน 
4. เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุน บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ไทร 
มากย่ิงข้ึน และรู้จักเป็นท่ีแพร่หลาย 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1. ศูนย์กลางการแลกเปล่ียนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าระดับชุมชนและเค ร่ือง
จักสานต่างๆ 
2. มีกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองของ 2 ประเทศ (ไทย-ลาว) ท่ีจัดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 
3. สินค้าระดับชุมชนรู้จักเป็นท่ีแพ ร่หลายและกระตุ้นยอดจ าหน่ายให้มี
มูลค่าเพิ่มมากข้ึน 
4. การค้า การลงทุน บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ไทร มีมากย่ิงข้ึน และเป็น
รู้จักเป็นท่ีแพร่หลาย 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม(การค้าและการลงทุน) 
 

7.  ระยะเวลา  

9. กิจกรรมหลักของโครงการ ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ   150,000 
 ผู้รับผิดชอบนายอ าเภอบ้านแพง 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีท าการปกครอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมตลาดกลางการค้าชายแดน 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  เพื่อส่งเสริมการตลาดการค้าชายแดน การจัดมหกรรมสินค้า ท้ังอุปโภค-

บริโภค โดยมีการจับจ่ายซื้อสินค้า ณ บริเวณจุดผ่อนปรนโพธิ์ไทร ต าบลไผ่
ล้อม อ าเภอบ้านแพง ท้ังการจัดแสดงสินค้าพื้นเมือง และสินค้าต่างๆท่ีส าคัญ
จากพ่อค้า นักธุรกิจชาวไทย เพื่อกระตุ้นการค้าชายแดน และรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมการตลาดการค้าชายแดน 
2. เพื่อกระตุ้นการค้าชายแดน 
3. เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
4. เพื่อส่งเสริมให้จุดผ่อนปรนฯ และท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ไทรเป็นท่ีรู้จักและมี
การส่งออกสินค้าระหว่างประเทศมากข้ึน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

1. มียอดการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศมาก ข้ึน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. การตลาดการค้าชายแดนมียอดการค้าเพิ่มข้ึน 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ลาว มีความแน่นแฟ้นมากข้ึน 
3. จุดผ่อนปรนฯ และท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ไทรเป็นท่ีรู้จักและมีการส่งออก
สินค้าระหว่างประเทศมากข้ึน 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม(การค้าและการลงทุน) 
 

7.  ระยะเวลา จัดมหกรรมสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ภายใน 7 วัน ภายในปีงบประมาณ ในแต่
ละปี ของปี 2561-2564 

10. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ   150,000 
 ผู้รับผิดชอบนายอ าเภอบ้านแพง 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีท าการปกครอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ โรงรถจักรยานยนต์ และอาคารเข้า- 

ออก จุดผ่อนปรนของท่าเทียบเรือ บ้านโพธ์ิไทร ต.ไผ่ล้อม 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล อ าเภอบ้านแพงมีจุดผ่อนปรนบ้านโพธ์ิไทร และท่าเทียบเรือ การสร้าง

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน จึงมีความส าคัญท าให้ระบบการให้บริการมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้การก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงจอด
รถยนต์ และอาคารเข้า-ออก ก็เป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมี
เติบโตอย่างรวดเร็ว และความสะดวกมาใช้บริการท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังให้
สอดคล้องเกี่ยวกับมาตรการการจัดระเบียบตามแนวชายแดนให้มีความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย ควบคู่กับความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน การกระจายสินค้า
และบริการให้มีความปลอดภัยมาก ย่ิงข้ึน 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้มีโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงจอดรถยนต์ และอาคารเข้า-ออก 
เพียงพอต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว 
2. เพื่อให้มีสถานท่ีและอาคารท่ีเพียงพอแก่ ผู้มาใช้บริการท่ีเพิ่มมากข้ึน  
3. เพื่อให้สอดคล้องเกี่ยวกับมาตรการการจัดระเบียบตามแนวชายแดนให้มี
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ควบคู่กับความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน การ
กระจายสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัยมาก ย่ิงข้ึน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

1. มีสถานท่ีและอาคารท่ีเพียงพอแก่ผู้มาใช้บริการ ณ จุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์
ไทร 
2. การจัดระเบียบตามแนวชายแดนให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมี
ความปลอดภัยด้านทรัพย์สินมากข้ึน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม(การค้าและการลงทุน) 
 

7.  ระยะเวลา  

11. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

8.๑กิจกรรมหลักท่ี 1ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 
 งบประมาณ  124,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบนายอ าเภอบ้านแพง 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านแพง, อบต.ไผ่ล้อม  

 

8.๒  กิจกรรมหลักท่ี 2ก่อสร้างโรงรถ
จักรยานยนต์ 

 งบประมาณ  78,130 บาท 
 ผู้รับผิดชอบนายอ าเภอบ้านแพง 

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านแพง, อบต.ไผ่ล้อม 

 

8.3กิจกรรมหลักท่ี 3ก่อสร้างอาคารเข้า-ออก 
 งบประมาณ 1,400,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบนายอ าเภอบ้านแพง 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีท าการปกครองอ าเภอ

บ้านแพง, อบต.ไผ่ล้อม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างซุ้มประตูพญานาคทางเข้าท่าเทียบเรือ บ้านโพธ์ิไทร 

ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  อ าเภอบ้านแพงมีจุดผ่อนปรนบ้านโพธ์ิไทรและท่าเทียบเรือต าบลไผ่ล้อม 

ซึ่งมีการส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค ไปยังประเทศเพื่อนบ้านจ านวนมาก ท้ังน้ี
การปรับภูมิทัศน์ต่างๆ รวมท้ังการก่อสร้างซุ้มประตูพญานาคทางเข้าท่า
เทียบเรือ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการค้า การ
ลงทุนและเป็นส่ิงดึงดูดและเพิ่มความน่าสนใจแก่ ผู้มาใช้บริการ พ่อค้า และนัก
ลงทุน ให้มีการลงทุนเพิ่มมากข้ึนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าดังกล่าว  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือก่อสร้างซุ้มประตูพญานาคทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านโพธ์ิไทร 
2. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการค้า การลงทุนชายแดน และดึงดูด
และเพิ่มความน่าสนใจแก่ผู้มาใช้บริการ พ่อค้า และนักลงทุน  
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าการลงทุน และการส่งออกสินค้าอุปโภค 
บริโภค ไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากย่ิงข้ึน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

1. ได้ซุ้มประตูพญานาคทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านโพธ์ิไทร 
2. การค้า การลงทุนชายแดน มีประสิทธิภาพ และมีความน่าสนใจแก่ผู้มาใช้
บริการ พ่อค้า และนักลงทุนมากข้ึน 
3. การค้าการลงทุน และการส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค ไปยังประเทศเพื่อน
บ้านมากย่ิงข้ึน  

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ได้ซุ้มประตูพญานาคทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านโพธ์ิไทร จ านวน 1 ซุ้ม 
6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม(การค้าและการลงทุน) 

7.  ระยะเวลา  

12. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบนายอ าเภอบ้านแพง 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านแพง , อบต.ไผ่ล้อม 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Project Idea 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

เพื่อสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
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แบบจ๑-๑ 
(Project idea  รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการย่อ(Project idea ) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ ๑.พัฒนาระบบสาธารณสุข 
                    หัวข้อ                           รายละเอียด 
๑.ชื่อโครงการ นครพนมเมืองสุขภาพดี 

๒.ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่ มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว มี
ศักยภาพด้าน การขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทาง
อากาศ เป็น เขตเศรษฐ กิจ พิเศษ  ท าให้ มีการติดต่อ
ระหว่างประเทศอย่างหนาแน่นทั้งเพ่ือการค้า การลงทุน 
กา รท่ อง เที่ ย ว  แ ละกา ร รั ก ษา พ ยา บ า ล  ท า ให้ มี
นักท่องเที่ยว นักลงทุน และแรงงานต่างด้าว เพ่ิมมากขึ้น 

ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในจังหวัดมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทุกปี ปี 2557  84,813 คน  ปี 2558  จ านวน 
88,003 คน ปี 2559 จ านวน 91,551 คน   และมีจ านวน
ผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะยาว ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ซ่ึงกลุ่มประชาชนดังกล่าว หากไม่ได้รับ
การดูแลและการช่ วยเหลือการใช้ชีวิตประจ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะท าให้ไม่สมารถมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ
ชิวิตที่ดีได้  
           เพ่ือเป็นการรองรับประชาชนในจังหวัดนครพนม
นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ แรงงาน ที่จะเข้ามาในจังหวัด
นครพนมที่จะเดินทางท่องเที่ยวท้ังใน-นอกประเทศ  และ
ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้น ไป ตลอดจนผู้ป่วยที่จะต้อง
ดูแลระยะยาว  โรงพยาบาลนครพนม จึงต้องพัฒนา
ศักยภาพการให้ บริการแก่คน ไทย และคนต่างชาติที่
เดินทา งไปท่ องเที่ ย วและท างานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะยาว  

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพ่ือให้มีคลินิคให้บริการเวชศาสตร์การเดินทางและการ
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                    หัวข้อ                           รายละเอียด 

ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
๒.เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอและทั่วถึง
ส าหรับให้บริการผู้ป่วยดูแลระยะยาว   

๔.ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ๑.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวผ่านการ
ประเมินมาตรฐานจากกรมควบคุมโรค 
๒.ผู้ป่วยดูแลระยะยาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถผ่าน
การประเมินการด าเนินการกิจวัตรประจ าเป็นระดับที่ดีขึ้น
จากเดิม ร้อยละ 30 

๕.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑.อาคารแพทย์แผนไทยได้รับการปรับปรุงเป็นคลินิกเวช
ศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวตามแบบแปลน 
๒.คลินิคฯมีการให้บริการแบบครบวงจร (One stop 
service) 
๓.มีศูนย์ดูแลระยะยาวครอบคลุมทุกอ าเภอ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

๖.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ประเด็นที่ 1การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
ประเด็นที่ 2การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี๑๒  
-การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
-การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๘.กิจกรรมหลักของโครงการ  
๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ 
งบประมาณ ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ  โรงพยาบาลนครพนม 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง - 

๑.พัฒนาศักยภาพการให้บริการแก่คนไทย และคน
ต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวและท างานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยปรับปรุงอาคารและพัฒนาคลีนิค
ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวโดยการจัดหา
ครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง จัดหาบุคลากร 

๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒     ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลนครพนม 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้อง
ดูแลระยะยาว โดยการจัดหาครุภัณฑ์ และพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแล 
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 การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาโครสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐให้ทั่วถึง 

 หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจังหวัดนครพนม 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ปัจจุบันถนนโครงข่ายสายรองท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกลในจังหวัดนครพนม ซ่ึง
เช่ือมโยงถนนสายหลัก กับถนนสายย่อย  กระจายอยู่ในพ้ืนท่ี  การจราจรจากสาย
หลักผ่านไปยังสายย่อย หรือ รวบรวมจากสายย่อยผ่านไปยังสายหลัก เป็นตัวกลาง
เช่ือมระหว่างท้องถ่ินกับเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนมยังมปัีญหาและอุปสรรค
อย่างมาก  มีการ้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนท่ีในการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด  แต่ไม่สามารถเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณได้  เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์  อีกท้ังจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางท่ียังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกล 
     -เพ่ือให้เกิดการไหลล่ืนของการจราจร การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใน
โครงข่ายสายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม ยังมีบางส่วนท่ียังเป็นถนนผิวจราจร
ลูกรัง หรือผิวจราจรลาดยาง หรือ คอนกรีต ท่ีช ารุดไม่สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก  หากไม่ด าเนินการก็จะเกิดความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี  และเกิด
การร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก   
     -การพัฒนาโครงข่ายถนนในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกลของจังหวัดนครพนม จะเกิด
ผลดีเป็นอย่างย่ิง รวมถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ  เช่น  การ
ส่งเสริมให้มีลานกีฬาประจ าต าบล  การรักษาส่ิงแวดล้อม  การพัฒนาการให้บริการ
ด้านสถานท่ีของภาครัฐให้ได้มาตรฐานเพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ อนามัยท่ีดีของประชาชน  จึงสมควรอย่างย่ิงท่ีจะ
ได้รับการพัฒนาให้เป็นถนนท่ีมีผิวจราจรท่ีได้มาตรฐาน  เพ่ือเช่ือมโยงกับถนนสาย
หลัก(ทางหลวงแผ่นดิน)  ซ่ึงพัฒนาดีอยู่แล้ว  รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับถนน
และโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกลมากข้ึน  ซ่ึงเป็นท้ัง
เส้นทางล าเลียงผลิตผลทางการเกษตร  เช่น  ข้าวนาปี/นาปรัง  ยางพาราในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครพนม  รวมไปถึงเส้นทางเช่ือมโยงการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม
ซ่ึงจะท าให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม
ต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสารธรณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ลานกีฬา สร้าง
ปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกลจังหวัดนครพนมในการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งผลผลิตการเกษตรและเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวในจังหวัด 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(ไฟฟ้า ประปา ถนน ลานกีฬา) ร้อยละ 5 ต่อปี 

5.  ผลผลิต/ผลลพัธ์ โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสารธรณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ลานกีฬา และเส้นทาง

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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 หัวข้อ รายละเอียด 
คมนาคมได้รับการปรับปรุงสามารถเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรและ
สามารถเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดได้ดีข้ึน  ประชาชน
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

ประสิทธิภาพของภาครัฐ 

7.  ระยะเวลา ต.ค. 60 – ก.ย. 64 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑  กิจกรรมหลักท่ี 1  
 งบประมาณ 663,029,700บาท 
 ผู้รับผิดชอบ อ าเภอ แขวงทางหลวง
ชนบท แขวงทางหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กระจายความเจริญสู่ชนบทให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครรัฐอย่างท่ัวถึงใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสารธรณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ลานกีฬา สร้าง
ปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกลจังหวัดนครพนมในการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งผลผลิตการเกษตรและเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวในจังหวัด 
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แบบ  จ 1-1/กจ 1-1 
(Project idea  รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
บูรณาการ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอ าเภอศรีสงคราม 
2. ความส าคัญของ

โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

  อ าเภอศรีสงครามมีสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้าย้อมคราม ผ้าฝ้าย  และ
ผ้าขาวม้า ซ่ึงสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตและกลายเป็นสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียง
ของอ าเภอศรีสงคราม อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ผลิตยังขาดการสนับสนุนเก่ียวกับ
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการบรรจุหีบห่อที่สวยงาม 
     ด้วยเหตุนี้ อ าเภอศรีสงครามจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า
อ าเภอศรีสงคราม เพ่ือให้สินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย น าไปสู่ยอดขายที่
สูงขึ้นในแต่ละปี 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
2. เพ่ือให้การบรรจุหีบห่อมีสีสันที่สวยงามและจูงใจต่อผู้ซ้ือ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

- ปริมาณยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามีจ านวนสูงขึ้น 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ กล่องผลิตภัณฑ์ผ้า จ านวน.....กล่อง   
6. ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ 
 

7. ระยะเวลา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. กิจกรรมหลักของ

โครงการ 
จ้างออกแบบและผลิตกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ผ้า 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
500,000บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสงคราม 

       8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
             งบประมาณ 
             ผู้รับผิดชอบ 
             หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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(Project idea  รายโครงการ) 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
บูรณาการ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อ

โครงการ 
โครงการปรับปรุงอาคารทรงงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงอ าเภอศรีสงคราม 

๒. ความส าคั
ญของ
โครงการ 
หลักการ
และ
เหตุผล 

   ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ก่อต้ังตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริ-กิตต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป็นศูนย์ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ประชาชน เพ่ือสร้างองค์ความรู้และรายได้เสริมให้แก่แต่ละครัวเรือน 
โดยห้วงเวลาที่ผ่านมา ประชาชนชาวอ าเภอศรีสงครามได้น าองค์ความรู้จากศูนย์ศิลปาชีพไปขยายผล
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันศาลาทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม ดังนั้น อ าเภอศรีสงครามจึงเสนอโครงการปรับปรุงอาคาร
ทรงงานดังกล่าว เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกพระมหากรุณิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว
อ าเภอศรีสงคราม 

๓. วัตถุประส
งค์ของ
โครงการ 

๑. เพ่ือปรับปรุงอาคารทรงงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม และรองรับ
การมาดูงานของหน่วยงาน/องค์กรอ่ืนๆ 

๒. เพ่ือร าลึกพระมหากรุณิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงก่อต้ังศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง 
๓. ตัวชี้วัด

ความส าเร็
จของ
โครงการ 

อาคารทรงงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม  

๔. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

อาคารทรงงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงสามารถรองรับการมาเรียนรู้และดูงาน   
    

๕. ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาสต
ร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

๖. ระยะเวลา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๗. กิจกรรม

หลักของ
โครงการ 

- ปรับปรุงตัวอาคาร 
- ปรับปรุงห้องสุขา 
- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
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8.1 กิจกรรมหลักท่ี 
1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

 
1,900,000บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสงคราม 

โครงการ พัฒนาการศึกษาส าหรับให้บริการเด็กพิการจังหวัดนครพนม 
แผนงาน    กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์จังหวัด กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนครพนม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุพจน์  ชะพินใจ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  เบอร์โทร 0-4253-0873 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนครพนม เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการในระยะแรกเริ่ม 
ต้ังแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ ในลักษณะการเตรียมความพร้อม ฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กับเด็กพิการ ปัจจุบันมีนักเรียน
ทั้งหมดในความรับผิดชอบ 214 คน รับบริการแบบไป-กลับ จ านวน 92 คน และรับบริการตามบ้านจ านวน 122 คน โดยจัด
การศึกษา 2 ลักษณะ คือ แบบไป-กลับ หมุนเวียน และแบบบริการตามบ้าน  
 1. การจัดการศึกษาแบบไป -กลับ ได้แบ่งห้องเรียน และห้องส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ออกเป็น 4 ห้อง คือ 
ห้องเรียนนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ฯ ห้องเรียนเรียนบุคคลออทิสติก และห้อง
ดนตรี- ธาราบ าบัด ซ่ึงด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมาก ท าให้นักเรียนที่มีความบกพร่องซ่ึงมีข้อจ ากัดในเรื่องของสมาธิสั้น 
เกิดความหงุดหงิดและไม่มีสมาธิในการเรียน  ดังนั้น ห้องกระตุ้นพัฒนาการ“Sensory  room” ซ่ึงพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้
ที่บกพร่องทางหรือมีข้อจ ากัด  กลุ่มเด็กพิการซ้อน กล้ามเนื้อเกร็ง แขนขาอ่อนแรง และกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางการ
สื่อสาร สังคม และพฤติกรรมด้านต่างๆ จะตอบสนองได้ดีต่อแสง สี เสียง และกายสัมผัส ได้ดีกว่ากิจกรรมทั่วไปเพ่ือใช้ในการ
กระตุ้นพัฒนาการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการที่ดีขึ้นได้เป็นล าดับ  
 2. การจัดการศึกษาแบบรับบริการที่บ้าน ครูจะออกไปเยี่ยมนักเรียน เพ่ือให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
การสอนพ่อแม่ให้สามารถกระตุ้นพัฒนาการและดูลูกได้เองที่บ้าน โดยจะออกเยี่ยมบ้านทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  
ในปัจจุบันศูนย์ฯ ได้จัดท าโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอ 11 อ าเภอ รวมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดนครพนม 1 แห่ง เป็น 12 แห่ง  แต่ยังขาดอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการในจังหวัดนครพนม ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้าน
การศึกษาต้ังแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จึงได้จัดท าโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา ส าหรับให้บริการเด็ก
พิการ ขึ้น เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดนครพนมต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
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1. เพ่ือจัดหาห้องกระตุ้นพัฒนาการ“Sensory  room”พร้อมอุปกรณ์   
2. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ม้าบ าบัดให้ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอ  จ านวน 11 อ าเภอ 

และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนครพนม  1 แห่ง  เป็น 12 แห่ง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนครพนม ได้รับการจัดสรรห้องกระตุ้น พัฒนาการ“Sensory  
room”พร้อมอุปกรณ์   

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนครพนม ได้รับอุปกรณ์ม้าบ าบัด  เพ่ือให้บริการ 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เด็กพิการในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอ  จ านวน  12  อ าเภอ  

      
3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนพิการที่มารับบริการการศึกษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดนครพนม จ านวน  92 คน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นล าดับตามศักยภาพของแต่ละบุคคล    

2. นักเรียนพิการรุนแรงที่รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามบ้านและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ า
อ าเภอ  จ านวน 122 คน ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นล าดับตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล    
  

4.  วิธีด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

 
5.  

รายละเอียดงบประมาณท่ีขอสนับสนุน 
1. ห้องกระตุ้นพัฒนาการ“Sensory  room”พร้อมอุปกรณ์    เป็นเงิน  490,000.00    บาท 
2. อุปกรณ์ม้าบ าบัด (ม้าโยกขี่ได้เสมือนจริง)     เป็นเงิน  584,400.00     บาท 
     รวมท้ังส้ิน                 1,074,400.00     บาท 

       (หน่ึงล้านเจ็ดหมื่นส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
 

6.  การประเมินผล 
 

ล าดับ ขั้นตอนด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน 
จากจังหวัดนครพนม 

16 ก.ย. 59 นายสุพจน์ ชะพินใจ 

 2 เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม 

19 ก.ย.59 

3 เสนอขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด
นครพนม 

ปีงบ 2560 
(1 ต.ค.59-30 ก.ย.60) 

4 ด าเนินการประกาศจัดซ้ือตามระเบียบงาน
พัสดุ 

หลังได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม ได้รับการการสนับสนุนห้องกระตุ้นพัฒนาการ 

“Sensory  room”  พร้อมอุปกรณ์   
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนครพนม ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ม้าบ าบัด  

 
 



 
 
 
 
 

Project Idea 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การรักษาความม่ันคงชายแดน 
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 การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)  
แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย) 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม   
วงเงิน   250,000  บาท (จ านวน 5 รุ่นๆ ละ 50,000 บาท) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด :  การรักษาความม่ันคงชายแดน 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม    
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญประสงศ์  นวลสายย์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ   
สถานท่ีติดต่อ : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม   
1.หลักการและเหตุผล 
 1.1 ท่ีมา  : จ ากสถานการณ์ภัยพิบัติที่ เกิ ดขึ้นในหลายพ้ืนที่ ได้ ก่อให้เกิดควา มเสี ยหาย ต่อชีวิต ทรัพย์สิ น                
และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจ านวนมาก สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการที่ชุมชนยังไม่
มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย แนวทางในการลดความสูญเสีย
ดังกล่าวจึงควรมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการระดมพลังแก้ไขปัญหา โดยใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพัฒนาผู้น าให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย  ซ่ึงจะเป็นฐานรากที่ ม่ันคงของสังคมและ
ประเทศต่อไป 
          ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น โดยน าหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ( Community 
Based Disaster Risk Management : CBDRM) มาเป็นแนวทางด าเนินงานโครงการ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนใน
การป้องกัน เตือนภัย บรรเทา และฟ้ืนฟูสาธารณภัย โดยท าให้คนในชุมชนมีความตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนและมุ่งม่ัน
ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงภัย ป้องกันและ
ควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัย ตลอดจนสามารถฟ้ืนฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่สภาวะปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   
 
1.2  สรุปสาระส าคัญ  

สภาพปัญหา/ความต้องการ :  สถานการณ์ภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจ านวนมาก สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการที่
ชุมชนยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย แนวทางในการลดความ
สูญเสียดังกล่าวจึงควรมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการระดมพลังแก้ไขปัญหา โดยใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้น าให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย  ซ่ึงจะเป็นฐานรากที่ ม่ันคงของ
สังคมและประเทศต่อไป  

 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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2.ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ:   

- เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยของชุมชนอย่างเป็นระบบ  โดยชุมชน
คิดเอง  ท าเองและใช้ทรัพยากรของชุมชนเอง 
           - เพ่ือให้ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย โดยให้คณะกรรมการ 
ชุมชน/หมู่บ้าน สามารถที่จะป้องกันและลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            - เพ่ือให้เกิดเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน/หมู่บ้าน 
 2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า ท่องเที่ยว และบริการของ

จังหวัด                 

   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                   

 การอนุรักษ์ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม                                    
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ                                                  

    การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
 2.3 ลักษณะโครงการ 
      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ 

     การบริหารจัดกรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

 2.4  สถานภาพของโครงการ 
      โครงการเดิม        โครงการใหม่ 

2.5 ประเภทของโครงการ 
                   พัฒนา                          ด าเนินการปกติ 

2.6 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
- ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน ของปีงบประมาณ 
2.7 สถานทีด าเนินโครงการ :  
- ด าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย/น้ าป่าไหลหลากในจังหวัดนครพนม จ านวน ๕ รุ่น รุ่นละ ๓ ชุมชน/หมู่บ้าน  รวม

ทั้งสิ้น ๑๕ ชุมชน/หมู่บ้าน 
  

3.กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./อปพร./อสม./กู้ชีพกู้ภัย/มิสเตอร์

เตือนภัย/ประชาชน ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย/น้ าป่าไหลหลากในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
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(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน  
 
 
 
 

4.เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
                     (4.1) เป้าหมายโครงการ  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2559
แผน 
ผล* 

ปี 2560 
แผน 

ปี2561
แผน 

ปี2562
แผน 

ปี2563
แผน 

1. ประชาชนมีความพร้อม
ในการจัดการสาธารณภัย
ของชุมชนอย่างเป็นระบบ   

100 % 90 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

2. ประชาชนมีความพร้อม
ในการป้องกันภัยพิบัติ
สามารถบริหารจัดการและ
ลดความเสียหายเม่ือเกิด   
สาธารณภัยขึ้น 

100 %  90 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

3. เกิดเครือข่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระหว่าง
ชุมชน/หมู่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
ราชการ และภาคเอกชน 

100 %  90 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

 
  (4.2) ผลลัพธ์:  

- ชุมชน/หมู่บ้านเสี่ยงภัยมีความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติสามารถบริหารจัดการและลดความเสียหายเม่ือเกิดสา
ธารณภัยขึ้น 
 - เกิดเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคราชการ และ
ภาคเอกชน 
 - คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เสี่ยงภัยมีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
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  (4.3) ผลกระทบ : 
         เชิงบวก : ชุมชน/หมู่บ้าน มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยของชุมชนอย่างเป็นระบบ  โดย
ชุมชนคิดเอง  ท าเองและใช้ทรัพยากรของชุมชนเอง 
 
               เชิงลบ :  - 
    
5.ขั้นตอนการด าเนินงาน  กิจกรรม  แนวทางการด าเนินงานอย่างละเอียดชัดแจน 
 ๑)  คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายตามแนวทาง ดังนี้ 
  - ชุมชน/หมู่บ้าน ที่ เคยประสบภัยหรือเสี่ยงภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด บัญชี
รายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี ฯลฯ 
  - คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินโครงการฯ 
  - พ้ืนที่เป้าหมาย ชุมชน/หมู่บ้าน  ที่ได้รับการคัดเลือกในพ้ืนที่เสี่ยง 
 ๒)  เตรียมพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการประสานงานกับชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          เพ่ือ
ด าเนินการ 
  - ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการ 
  - พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพร้อมและสมัครใจที่จะเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาตาม
หลักสูตรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน/หมู่บ้านพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือใช้ประกอบการฝึกอบรม  
        

 ๓) จัดการฝึกอบรม หลักสูตร ๒ วัน ด าเนินการในรูปแบบของการบรรยายและแบ่งกลุ่มด าเนินกิจกรรม โดย
วิทยากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัด และวิทยากรการ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานประจ าจังหวัดและรายงานผล   การฝึกอบรมให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทราบ 
 ๔) ติดตามให้ค าแนะน าแก่ชุมชนในการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน และจัดส่ง
ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๕) ประสานกับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีการจัดฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชน 
และรายงานผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ 
 ๖) ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของชุมชน/หมู่บ้านในการด าเนินกิจกรรมตามแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน 

 
6. วิธีการด าเนินงาน                ด าเนินการเอง                               จ้างเหมา 
 



-๑๐๙ - 

 

7.วงเงินของโครงการ                                                                                 หน่วย : บาท 
 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

ปี 2561 
ปี 2562 
ปี 2563 
ปี 2564 

250,000 
250,000 
250,000 
250,000  

250,000 
250,000 
250,000 
250,000 

 
 
 
    

รวมทั้งสิ้น 1,000,000 - 1,000,000 
 
 
 
 
8. รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                          หน่วย:บาท 
                                     

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 250,000.-  

งบด าเนินงาน   
 - ค่าตอบแทน 99,000.-  
 - ค่าใช้สอย 114,500.-  
 - ค่าวัสดุ 20,000.-  
 - ค่าสาธารณูปโภค 16,500.-  
งบลงทุน   
 - ค่าครุภัณฑ์   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจ่ายอ่ืน   
   

 
9. ความพร้อมของโครงการ 
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    9.1 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

               ด าเนินการได้ทันที  หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการ ได้ทันที 

               อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย  
      อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
    9.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
                มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  ส านักงาน ปภ. จังหวัดนครพนม  
                มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ............................................. 

                ไม่มี   
   9.3 ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการด าเนินการ 
  *บุคคลมีประสบการณ์    ทั้งหมด    บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์ 
  *เครื่องมือด าเนินการ     มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

                                                  มีบางส่วนต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
                                                  ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
  *เทคนิคในการบริหารจัดการ      มีประสบการณ์สูง 
                                                มีประสบการณ์ปานกลาง 
                                                 ไม่มีประสบการณ์ 
 
 
 
    9.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

   ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
   อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
    9.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม 
   ไม่ต้องรายงานความเหมาะสม 
   ต้องท ารายงานการศึกษา 
    9.6 ผลตอบแทน 
   มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
   ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
10 วิธีการบริหารจัดการหรอืการบ ารงุดูแลรักษาเม่ือโครงการแลว้เสร็จ เ พ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  โดยให้ระบุ
หน่วยงานที่จะรับโอนทรัพย์สินที่เกิดข้ึนจากโครงการ  และหน่วยงานที่จะบริหารจัดการโครงการต่อ  
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- ติดตามให้ค าแนะน าแก่ชุมชนในการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน และจัดส่งให้แก่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ประสานกับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน/หมู่บ้าน  ให้มีการจัดฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชน และ
รายงานผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ 
 - ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของชุมชน/หมู่บ้านในการด าเนินกิจกรรมตามแผนป้องกันและบรรเทา   สา
ธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน 
11.ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : - 
12.แนวทางแก้ไข : -  
 



 
 
 
 
 
 

Project Idea 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 



ผนวก 
ค ำอธิบำยแบบ จ.๑/กจ.๑ 

 
 

(๑) วิสัยทัศน์ หมายถึง สถานภาพท่ีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนท่ี 

(๒) ประเด็นยุทธศำสตร์  หมายถึง ประเด็นหลักในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือ ประเด็นหลักท่ี
หน่วยงานในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

(๓) เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์หมายถึง ส่ิงท่ีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องบรรลุเพ่ือรักษาหรือท าให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซ่ึงจะก าหนดทิศทางระยะยาวของ การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและเป็น
แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและปรับเปล่ียนการจัดสรรทรัพยากร 

(๔) ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์หมายถึง สารสนเทศท่ีเป็นตัวเลขท่ีบอกจ านวนปัจจัยน าเข้า ผลผลิต 
และผลการด าเนินการของกระบวนการ ผลผลิต บริการ และผลการด าเนินการของจังหวัดโดยรวมตัวช้ีวัดอาจเป็นแบบง่าย ๆ ท่ี
ได้จากการวัดแต่ละคร้ัง หรือแบบหลายตัวประกอบกันและควรมีข้อมูลท่ีสำมำรถวัดผลได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ อีกท้ัง
ควรเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและส่งผลไปยัง ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ นโยบายส าคัญของ
รัฐบาล รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

(๕) ค่ำเป้ำหมำย พ.ศ. .... หมายถึง ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัดท่ีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องการ
บรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปีท่ีก าหนดไว้และควรมีข้อมูลท่ีสำมำรถวัดผลได้ 

(๖) ค่ำเป้ำหมำยพ.ศ. .... – พ.ศ. ....  หมายถึง ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดเฉล่ีย ๔ปีและควรมีข้อมูล ท่ี
สำมำรถวัดผลได้ 

(๗) กล ยุทธ์  หม าย ถึ ง แนวทา งและวิ ธีกา รด าเนิ น ง าน  ท่ี คาด ว่าจ ะ น าไป สู่ความ ส าเ ร็ จ 
ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๘) โครงกำร  หมายถึง  ช่ือโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญเฉพาะ
โครงการของกระทรวง กรมควรมุ่งเน้นเฉพาะโครงการท่ีมีความส าคัญสูงและส่งผลต่อการขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๙) แหล่งงบประมำณ  หมายถึง  แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยก าหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุ
หมายเลขของแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 

  ๑  หมายถึงงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
  ๒  หมายถึง  งบประมาณของกระทรวง/กรม 
  ๓  หมายถึง  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ๔  หมายถึง  งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี) 
(๑๐)  ผลผลิตหมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยก าหนดไว้ ๕ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลข

ของผลผลิต ดังนี้ 
  ๑  หมายถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ๒  หมายถึง  การพัฒนาด้านสังคม 
  ๓  หมายถึง  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๔  หมายถึง  การรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  ๕  หมายถึง  การบริหารจัดการ 
(๑1) หน่วยด ำเนินกำรหมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการโครงการ หากโครงการมีหลาย

หน่วยรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ให้ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
(๑2) งบประมำณด ำเนินกำร หมายถึง งบประมาณในการด าเนินการของโครงการในแต่ละปีงบประมาณ 

โดยให้ใช้หน่วยเป็น “บาท” 


