


สารบัญ 

ค าชี้แจงเพ่ิมเติม : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เล่มที่ 1 ต้ังแต่หน้า 1 - 500) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เล่มที่ 2 ต้ังแต่หน้า 501 - 928) 
 

ล าดับที ่  หน้า 
 บทสรุปผู้บริหาร ก 
 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

และสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 
ข-1 

 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค-1  
 แผนที่สรุปต าแหน่งที่ ต้ังหลักของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดนครนายก 
ง 

 แบบ จ.2 : สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัด จ-1 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  1 
1 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : ส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย

ตรงกับความต้องการของตลาด 
2 

 โครงการที่ 1 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร  
 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ส่งเสรมิการปรับปรุง/บ ารุงดินเพื่อการเกษตรคณุภาพ 3 
 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 พัฒนาแหล่งน  าและระบบกระจายน  าเพื่อการเกษตร 20 
 โครงการที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
 

 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 79 
 กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP SMEs และ Cluster เพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิต 
126 

 โครงการที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  
เพ่ือปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) 

 

 กิจกรรมหลักที ่3.1 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 182 
 กิจกรรมหลักที ่3.2 ส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 239 
 โครงการที่ 4 สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร  
 กิจกรรมหลักที่ 4.1 ส่งเสรมิการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 269 
2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชงินิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบรกิาร

และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 
330 

 โครงการที่ 5 พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
การท่องเท่ียว 

 

 กิจกรรมหลักท่ี 5.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรอง 331 
 โครงการที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก  
 กิจกรรมหลักท่ี 6.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีส าคัญ

ของจังหวัดนครนายก 
355 

 กิจกรรมหลักที ่6.2 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวชุมชนเกษตรวิถีท้องถิ่น 383 
 โครงการที่ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัย

การท่องเที่ยว 
 

 กิจกรรมหลักท่ี 7.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับสู่มาตรฐานการบริการ 414 
 กิจกรรมหลักที ่7.2 ยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 450 
 โครงการที่ 8 ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงสู่การท่องเท่ียว  
 กิจกรรมหลักที ่8.1 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 467 

 



สารบัญ (ต่อ) 

3 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
รวมท้ังเสรมิสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข  

501 

 โครงการที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่  
 กิจกรรมหลักท่ี 9.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสายหลักสายรอง 502 

 กิจกรรมหลักท่ี 9.2 ขยายเขตประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

514 

 โครงการที่ 10 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย  
 กิจกรรมหลักท่ี 10.1 เสริมพลังผูสู้งอายุ (Active Ageing) กลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส  

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
545 

 กิจกรรมหลักท่ี 10.2 เสริมพลังสงัคม ครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง ความมั่นคงปลอดภัย 560 
 โครงการที่ 11 พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ  
 กิจกรรมหลักท่ี 11.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่มทักษะอาชีพรองรับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 
600 

 กิจกรรมหลักท่ี 11.2 พัฒนาอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

615 

 กิจกรรมหลักท่ี 11.3 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจังหวัดนครนายก 634 
4 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
644 

 โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ า และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ า คลองสายหลัก 
และคลองธรรมชาติ 

 

 กิจกรรมหลักท่ี 12.1 ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งรมิแม่น  าและคลองสาขา 645 
 โครงการที่ 13 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

 กิจกรรมหลักท่ี 13.1 พัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 841 
 กิจกรรมหลักท่ี 13.2 บูรณาการแก้ไข บรรเทา และป้องกันผลกระทบจากช้างป่าและสตัว์ป่า 853 
 กิจกรรมหลักที ่13.3  เพิ่มผลผลติทรัพยากรสัตว์น  า เพ่ือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น  า 

ในแม่น  านครนายก 
876 

 โครงการที่ 14 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและบ าบัดน้ าเสียในชุมชนของจังหวัดนครนายก  
 กิจกรรมหลักท่ี 14.1 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชนอย่างครบวงจร 921 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปด าเนินการ 928 

 
 
 
 
 



จ-2

ประเดน็การพัฒนา/
โครงการของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

ล าดับ
ความ
ส าคัญ

แผนงาน กิจกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดัโครงการ หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)

        87,761,000

1. โครงการของจังหวัด      87,761,000

1.1 โครงการที่ 1 พัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานดา้นการผลิต
ภาคการเกษตร

แผนงานที ่1 : การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต
การเกษตร

ปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์

รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืน

ถ่ินเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.5

      64,604,500

1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1  
ส่งเสรมิการปรบัปรงุ/บ ารงุ
ดินเพ่ือการเกษตรคุณภาพ

2.3 สถานีพัฒนาที่ดิน
นครนายก

        19,604,500

2.3 63 กจิกรรมยอ่ย 1) สาธติและจัดท้าระบบอนุรักษดิ์นและน ้า
 และสาธติการปรับปรุงบ้ารุงดิน

สถานีพฒันาที่ดิน
นครนายก

              9,520,500

2.3 56 กจิกรรมยอ่ย 2) ส่งเสริมการปรับปรุงบ้ารุงดินเพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

สถานีพฒันาที่ดิน
นครนายก

            10,084,000

1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2 
 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
กระจายน้ าเพ่ือการเกษตร

5.19 โครงการส่งน้ าและ
บ ารงุรกัษาขุนดา่น

ปราการชล

        45,000,000

5.19 17 กจิกรรมยอ่ย 1) กอ่สร้างอาคารบังคับน ้าบ้านเขาน้อย
โครงการส่งน ้า และบ้ารุงรักษาขนุด่านปราการชล บ้าน
เขาน้อย ต้าบลหินตั ง อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวดั
นครนายก

โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาขนุด่าน

ปราการชล

15,000,000            

5.19 48 กจิกรรมยอ่ย 2) กอ่สร้างอาคารบังคับน ้าบ้านสันป่าตั ง
พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาขนุ
ด่านปราการชล ต้าบลหนองแสง อ้าเภอปากพลี จังหวดั
นครนายก

โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาขนุด่าน

ปราการชล

30,000,000            

1.2 โครงการที่ 2  
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภยั/เกษตรอินทรยี์ และ
ส่งเสรมิวิสาหกิจชมุชนเพ่ือ
เพ่ิมมลูค่าผลผลิต

2.3 แผนงานที ่1 : การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต
การเกษตร

ปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์

รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืน

ถ่ินเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.5

       8,443,700

1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 2.1 
ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรยี์

2.3 สนง.เกษตร
จงัหวัด/สนง.

ประมงจงัหวัด/
สนง.ปศุสัตว์

จงัหวัด

          3,102,100

2.3 11 กจิกรรมยอ่ย 1) ส่งเสริมการใชปุ้๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน
และธาตุอาหารเสริมในไม้ผล

สนง.เกษตรจังหวดั
นครนายก

                 444,000

2.3 1 กจิกรรมยอ่ย 2) การควบคุมแมลงวนัผลไม้โดยวธิี
ผสมผสานและการผลิตขยายสารชวีภณัฑ์

สนง.เกษตรจังหวดั
นครนายก

                 358,400

2.3 10 กจิกรรมยอ่ย 3) ส่งเสริมการจัดท้ามาตรฐาน GAP สัตว์
น ้าและส่งเสริมการเลี ยงสัตวน์ ้าตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีง

สนง.ประมงจังหวดั
นครนายก

              2,053,400

2.3 8 กจิกรรมยอ่ย 4) ส่งเสริมพฒันาอาชพีการเลี ยงสัตวแ์ละ
การผลิตสินค้าปศุสัตวป์ลอดภยั

สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั
นครนายก

                 246,300

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจงัหวดันครนายก

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 ส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภณัฑ์แปรรปูให้มคีวามปลอดภยัตรงกับความตอ้งการ
ของตลาด



จ-3

ประเดน็การพัฒนา/
โครงการของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

ล าดับ
ความ
ส าคัญ

แผนงาน กิจกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดัโครงการ หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)

1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2.2 
 พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สินค้า OTOP SMEs และ 
Cluster เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต

2.3 สนง.พัฒนา
ชุมชนจงัหวัด
นครนายก

          5,341,600

2.3 36 กจิกรรมยอ่ย 1)   พฒันาอาชพีและส่งเสริมผลิตภณัฑ์
สินค้า OTOP และผลิตภณัฑ์ชมุชน เพื่อเพิ่มมูลค่า

สนง.พัฒนาชุมชน
จงัหวัดนครนายก

              5,341,600

1.3 โครงการที่ 3 ส่งเสรมิ
การใชเ้ทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปร
รปูสินค้าเกษตร เพ่ือ
ปรบัเปลี่ยนสู่เกษตรอัจฉรยิะ 
(Smart Farming)

2.3 แผนงานที ่1 : การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต
การเกษตร

ปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์

รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืน

ถ่ินเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.5

        6,900,500

1.3.1 กิจกรรมหลัก 3.1  
การน าเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร

2.3 สนง.เกษตรจงัหวัด/
สนง.อุตสาหกรรม

จงัหวัด/สนง.ประมง
จงัหวัด/สนง.สหกรณ์

จงัหวัด

          5,900,100

2.3 46 กจิกรรมยอ่ย 1) การใชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสมส่งเสริม
ผลิตพชืในโรงเรือน

สนง.เกษตรจังหวดั
นครนายก

                 744,400

2.3 51 กจิกรรมยอ่ย 2) ฝึกทักษะการพฒันานวตักรรม เพื่อสร้าง
แนวคิด และผลิตภณัฑ์ต้นแบบ

สนง.เกษตรจังหวดั
นครนายก, มศว.

                 500,000

2.3 38 กจิกรรมยอ่ย 3) เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและแปรรูป
ของสถาบันเกษตรกร

สนง.สหกรณ์จังหวดั
นครนายก

                 111,500

2.3 31 กจิกรรมยอ่ย 4) พฒันาสินค้าเกษตรแปรรูปให้แขง่ขนัได้
ในยคุ New normal

สนง.อตุสาหกรรม
จังหวดันครนายก

              3,867,700

2.3 45 กจิกรรมยอ่ย 5) ส่งเสริมการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าด้วยเกษตร
อจัฉริยะ

สนง.ประมงจังหวดั
นครนายก

                 151,500

2.3 54 กจิกรรมยอ่ย 6) เชือ่มโยงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สนง.เกษตรจังหวดั
นครนายก

                 525,000

1.3.2 กิจกรรมหลัก 3.2 
ส่งเสรมิการใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต

2.3 สนง.พลังงาน
จงัหวัดนครนายก

          1,000,400

2.3 62 กจิกรรมยอ่ย 1) ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร

สนง.พลังงาน
จังหวดันครนายก

                 580,200

2.3 61 กจิกรรมยอ่ย 2) ติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สนง.พลังงาน
จังหวดันครนายก

                 420,200

1.4 โครงการที่ 4 สรา้ง
โอกาสและขยายชอ่งทาง
การตลาดสินค้าเกษตร

2.3 แผนงานที ่1 : การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต
การเกษตร

ปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์

รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืน

ถ่ินเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.5

       7,812,300

1.4.1 กิจกรรมหลัก 4.1  
ส่งเสรมิการตลาดสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

2.3 สนง.พาณชิย์
จงัหวดันครนายก/

สนง.เกษตร
จงัหวดั/สนง.พช.

          7,812,300

2.3 41 กจิกรรมยอ่ย 1) พฒันาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้าง
เครือขา่ยทางการค้า

สนง.พาณิชยจ์ังหวดั
นครนายก

871,000                 

2.3 4 กจิกรรมยอ่ย 2) เพิ่มชอ่งทางการจัดจ้าหน่ายและส่งเสริม
การตลาดสินค้าเกษตร Offline/Online

สนง.พาณิชยจ์ังหวดั
นครนายก/สนง.
เกษตรจังหวดั

นครนายก

6,941,300              



จ-4

ประเดน็การพัฒนา/
โครงการของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

ล าดับ
ความ
ส าคัญ

แผนงาน กิจกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดัโครงการ หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)

79,812,800     

1. โครงการของจงัหวดั 79,812,800     

2.1 โครงการที่ 5 พัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยว 
ปรบัปรงุภมูทิัศน์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกรองรบั
การท่องเที่ยว

2.5 แผนงานที ่2 : 
พัฒนามาตรฐาน
การทอ่งเทีย่วและ
บริการ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์
อยา่งทัว่ถึง

ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของรายได้
ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 

1.5

     67,000,000

2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 5.1 
พัฒนาและปรบัปรงุโครงข่าย
เชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเมืองรอง

2.5 แขวงทางหลวง
นครนายก

        67,000,000

2.5 50 กจิกรรมยอ่ย 1) กอ่สร้างทางจักรยาน ทางหลวง
หมายเลข 3049 ตอน นครนายก - น ้าตกนางรอง 
ระหวา่ง กม.2+000 - กม.7+500 ระยะทาง 5.500 
กโิลเมตร

แขวงทางหลวง
นครนายก

            37,000,000

2.5 12 กจิกรรมยอ่ย 2)  กอ่สร้างขยายทางจราจร หลวงหลวง
หมายเลข 3239 ตอน นครนายก-เขือ่นขนุด่านปราการ
ชล ต้าบลหินตั ง อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก 
ระหวา่ง กม.12+500 - กม.14+000 เป็น 4 ชอ่ง
จราจร ระยะทาง 1.5000 กโิลเมตร

แขวงทางหลวง
นครนายก

            30,000,000

2.2 โครงการที่ 6 พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

2.5 แผนงานที ่2 : 
พัฒนามาตรฐาน
การทอ่งเทีย่วและ
บริการ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์
อยา่งทัว่ถึง

ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของรายได้
ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 

1.5

       7,269,800

2.2.1 กิจกรรมหลักที่ 6.1 
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์และประเพณี
ส าคัญของจงัหวัดนครนายก

2.5 สนง.วัฒนธรรม
จงัหวัดนครนายก

          5,900,000

2.5 42 กจิกรรมยอ่ย 1) มหกรรมวถิถีิน่ วถิไีทย จังหวดันครนายก
 ภายใต้วถิชีวีติใหม่ New Normal

สนง.วฒันธรรม
จังหวดันครนายก

              2,700,000

2.5 14 กจิกรรมยอ่ย 2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวยลวถิชีมุชน และ
กลุ่มชาติพนัธุ ์ จังหวดันครนายก ภายใต้วถิชีวีติใหม่ New
 Normal

สนง.วฒันธรรม
จังหวดันครนายก

              3,200,000

2.2.2 กิจกรรมหลัก 6.2 
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชน
เกษตรวิถีท้องถ่ิน

2.5 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวัด

นครนายก

          1,369,800

2.5 27 กจิกรรมยอ่ย 1) ส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวชมุชน สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

                 440,400

2.5 20 กจิกรรมยอ่ย 2) พฒันาการท่องเที่ยวชมุชนบ้านเขาทุเรียน สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

                 144,900

2.5 37 กจิกรรมยอ่ย 3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิเกษตร สนง.เกษตรจังหวดั
นครนายก

                 500,000

2.5 25 กจิกรรมยอ่ย 4) พฒันาเครือขา่ยการท่องเที่ยวโดยชมุชน
 จังหวดันครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วถิใีหม่การ
ท่องเที่ยวโดยชมุชน

สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

                 284,500

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชงินิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การบรกิารและการประชมุที่
ไดม้าตรฐาน



จ-5

ประเดน็การพัฒนา/
โครงการของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

ล าดับ
ความ
ส าคัญ

แผนงาน กิจกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดัโครงการ หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)

2.3 โครงการที่ 7 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ผู้ประกอบการดา้นการ
ท่องเที่ยว และยกระดบัความ
ปลอดภยัการท่องเที่ยว

2.5 แผนงานที ่2 : 
พัฒนามาตรฐาน
การทอ่งเทีย่วและ
บริการ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์
อยา่งทัว่ถึง

ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของรายได้
ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 

1.5

       2,292,500

2.3.1 กิจกรรมหลักที่ 7.1 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวและ
ยกระดับสู่มาตรฐานการ
บรกิาร

2.5 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวัด
นครนายก/ที่ท า
การปกครอง

จงัหวัด

          1,750,400

2.5 3 กจิกรรมยอ่ย 1) พฒันาผู้ประกอบการที่พกัโฮมสเตยแ์ละ
โฮมลอดจ์ สู่มาตรฐานชมุชนท่องเที่ยว

สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

                 300,000

2.5 18 กจิกรรมยอ่ย 2) ยกระดับมาตรฐานการบริการที่พกัแรม
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วถิใีหม่ด้านการท่องเที่ยว

สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

                 287,000

2.5 19 กจิกรรมยอ่ย 3) พฒันานักส่ือความหมายในพื นที่
ท่องเที่ยวจังหวดันครนายก

สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

                 264,500

2.5 24 กจิกรรมยอ่ย 4) พฒันาศักยภาพการบริหารจัดการ
ผู้จัดการโรงแรมจังหวดันครนายก

สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

                 511,400

2.5 43 กจิกรรมยอ่ย 5) พฒันาความรู้ด้านกฎหมายวา่ด้วย
โรงแรม จังหวดันครนายก

ที่ท้าการปกครอง
จังหวดันครนายก

387,500                 

2.3.2 กิจกรรมหลัก 7.2 
ยกระดับความปลอดภัยและ
สรา้งความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยว

2.5 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวัด

นครนายก

            542,100

2.5 2 กจิกรรมยอ่ย 1) ยกระดับความปลอดภยัด้านอาหารสู่
มาตรฐานบริการอาหาร เพื่อการท่องเที่ยว (Tourism 
Standard)

สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

                 248,100

2.5 28 กจิกรรมยอ่ย 2) พฒันาอาสาสมัครความปลอดภยัด้าน
การท่องเที่ยวในจังหวดันครนายก

สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

                 294,000

2.4 โครงการที่ 8 ส่งเสรมิ
การตลาด การประชาสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว

2.5 แผนงานที ่2 : 
พัฒนามาตรฐาน
การทอ่งเทีย่วและ
บริการ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์
อยา่งทัว่ถึง

ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของรายได้
ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 

1.5

       3,250,500

2.4.1 กิจกรรมหลัก 8.1 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จงัหวัดนครนายก

2.5 สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวัด
นครนายก

3,250,500          

2.5 60 กจิกรรมยอ่ย 1) Fam Trip นักท่องเที่ยว ประชาชนที่
สนใจการท่องเที่ยวเชงิการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีง

สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

                 264,500

2.5 30 กจิกรรมยอ่ย 2) "ปั่นปันรัก" Bike for Love, Health 
and Wellness

สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

              1,986,000

2.5 47 กจิกรรมยอ่ย 3) พฒันาศักยภาพและสร้างนวตักรรม
บริการการท่องเที่ยว

สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

              1,000,000



จ-6

ประเดน็การพัฒนา/
โครงการของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

ล าดับ
ความ
ส าคัญ

แผนงาน กิจกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดัโครงการ หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)

41,374,600        

1. โครงการของจงัหวดั 41,374,600        

3.1 โครงการที่ 9 พัฒนา
โครงสรา้งพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคเพ่ือรองรบัการ
เป็นเมอืงน่าอยู่

แผนงานที ่3 : 
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์สังคม เมือง
 และยกระดบั

คุณภาพชีวิตใหม้ี
ความมั่นคง
ปลอดภัย

ประชาชนเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานของรัฐ/ระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ิมขึน้

     12,631,100

 3.1.1 กิจกรรมหลักที่ 9.1
 พัฒนาและปรบัปรงุ
เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
ระบบโลจสิติกสายหลักสาย
รอง

2.7 แขวงทางหลวง
นครนายก

        12,000,000

2.7 21 กจิกรรมยอ่ย 1) กอ่สร้างขยายทางจราจร ทางหลวง
หมายเลข 3369 ตอนวดัอ้าภาศิริวงศ์-คลอง 16 ต้าบล
พระอาจารย ์อ้าเภอองครักษ ์จังหวดันครนายก ระหวา่ง 
กม.12+200 - กม.13+305 ระยะทาง 1.105 
กโิลเมตร

แขวงทางหลวง
นครนายก

            12,000,000

3.1.2 กิจกรรมหลักที่ 9.2 
ขยายเขตประปาภูมิภาค
และประปาหมู่บ้านเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

5.19 การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา
นครนายก

            631,100

5.19 32 กจิกรรมยอ่ย 1) ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยหลังปั๊มพทีี 
ต้าบลเกาะโพธิ ์อ้าเภอปากพลี จังหวดันครนายก ความ
ยาว 625 เมตร

การประปาส่วน
ภมูิภาคสาขา
นครนายก

423,800                 

5.19 33 กจิกรรมยอ่ย 2) ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยชลประสิทธิ์
 8 ต้าบลนครนายก อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวดั
นครนายก ความยาว 170 เมตร

การประปาส่วน
ภมูิภาคสาขา
นครนายก

87,800                   

5.19 34 กจิกรรมยอ่ย 3) ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยหลังป่าไม้ 
ต้าบลนครนายก อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก
 ความยาว 248 เมตร

การประปาส่วน
ภมูิภาคสาขา
นครนายก

119,500                 

3.2 โครงการที่ 10 พัฒนา
คุณภาพชวีิตและสรา้งเสรมิ
สุขภาวะที่ดใีห้ประชาชนทุก
กลุ่มวัย

แผนงานที ่3 : 
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์สังคม เมือง
 และยกระดบั

คุณภาพชีวิตใหม้ี
ความมั่นคง
ปลอดภัย

คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึน้/คนจนเป้าหมายได้รับ

ความช่วยเหลือ/เข้าถึง
บริการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20

     13,188,500

3.2.1 กิจกรรมหลักที่ 10.1
 เสรมิพลังผู้สูงอาย ุ(Active
 Ageing) กลุ่มเปราะบาง 
และผู้ด้อยโอกาส ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

4.15 สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคง

ของมนุษย์
จงัหวัดนครนายก

          3,436,600

4.15 5 กจิกรรมยอ่ย 1) พฒันาคุณภาพชวีติรองรับสังคมผู้สูงอายุ
อยา่งมีคุณภาพ

สนง.พฒันาสังคม
และความมัน่คงของ

มนุษยจ์ังหวดั
นครนายก

              2,250,000

4.15 40 กจิกรรมยอ่ย 2) พฒันาฐานขอ้มูลผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม

สนง.พฒันาสังคม
และความมัน่คงของ

มนุษยจ์ังหวดั
นครนายก

              1,186,600

3.2.2 กิจกรรมหลักที่ 10.2
 เสรมิพลังสังคม ครอบครวั 
ชุมชนเข้มแข็ง ความมั่นคง
ปลอดภัย

1.1 ปค.,ยตุิธรรม
จงัหวัด,สนง.

วัฒนธรรมจงัหวัด
,สนง.ท่องเที่ยว

และกีฬา

          9,751,900

1.1 39 กจิกรรมยอ่ย 1) เสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยัเพื่อ
สังคมมีสุข

ที่ท้าการปกครอง
จังหวดันครนายก

              1,477,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจดัเตรยีมโครงสรา้งพ้ืนฐานให้บรกิาร
ประชาชนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสรมิสรา้งความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
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1.1 53 กจิกรรมยอ่ย 2) พฒันาศักยภาพผู้น้าชมุชน เสริมสร้าง
ความมัน่คงปลอดภยั

สนง.ยติุธรรม
จังหวดันครนายก

                 456,000

1.1 15 กจิกรรมยอ่ย 3) ส่งเสริมการขบัเคล่ือนพลัง บวร ในการ
พฒันา "นครนายก" สู่สังคมคุณภาพ

สนง.วฒันธรรม
จังหวดันครนายก

              5,953,700

1.1 44 กจิกรรมยอ่ย 4) ยติุธรรมใส่ใจสร้างภมูิคุ้มกนั เยาวชน
ไทยห่างไกลยาเสพติด

สนง.ยติุธรรม
จังหวดันครนายก

                 365,200

3.13 58 กจิกรรมยอ่ย 5) ส่งเสริมการออกก้าลังกายและเล่นกฬีา
เพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้แกช่มุชนจังหวดันครนายก

สนง.ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวดันครนายก

              1,500,000

3.3 โครงการที่ 11 พัฒนา
คุณภาพดา้นการศึกษา และ
เพ่ิมทักษะการประกอบอาชพี

แผนงานที ่3 : 
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์สังคม เมือง
 และยกระดบั

คุณภาพชีวิตใหม้ี
ความมั่นคง
ปลอดภัย

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึน้

สนง.ศึกษาธกิาร
จงัหวัดนครนายก
,สนง.เขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก

     15,555,000

3.3.1 กิจกรรมหลักที่ 11.1
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และเพ่ิมทักษะอาชีพรองรบั
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

3.12 สนง.ศึกษาธกิาร
จงัหวัดนครนายก
,สนง.เขตพ้ืนที่

การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก

          8,414,500

3.12 65 กจิกรรมยอ่ย 1) ส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนในสังกดั
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกให้มี
ทักษะการคิดวเิคราะห์ในศตวรรษที่ 21

สนง.เขตพื นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
นครนายก

              6,401,000

3.12 57 กจิกรรมยอ่ย 2) การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และอาชพี
ในศตวรรษที่ 21 ส้าหรับเยาวชน

สนง.ศึกษาธกิาร
จังหวดันครนายก, 

มศว.

              2,013,500

3.3.2 กิจกรรมหลักที่ 11.2
 พัฒนาอาชีพและยกระดับ
ฝีมือแรงงาน และเตรยีม
ความพรอ้มในการเป็น
ผู้ประกอบการ

4.16 สนง.พัฒนาฝีมือ
แรงงานจงัหวัด
นครนายก/สนง.
พัฒนาชุมชน

จงัหวัดนครนายก

         4,655,500

4.16 6 กจิกรรมยอ่ย 1) พฒันาทักษะก าลังแรงงานเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชพี

สนง.พัฒนาฝีมือ
แรงงานจงัหวัด
นครนายก

148,500                 

4.16 9 กจิกรรมยอ่ย 2) พฒันาทักษะฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สนง.พัฒนาฝีมือ
แรงงานจงัหวัด
นครนายก

290,000                 

4.16 13 กจิกรรมยอ่ย 3) พฒันาคุณภาพชวีติครัวเรือนยากจนและ
ด้อยโอกาส

สนง.พัฒนาชุมชน
จงัหวัดนครนายก

4,217,000              

3.3.3 กิจกรรมหลักที่ 11.3
 ขยายผลโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
จงัหวัดนครนายก

3.12 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด
นครนายก

2,485,000          

3.12 16 กจิกรรมยอ่ย 1) ขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ จังหวดันครนายก

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด
นครนายก

2,485,000              
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114,234,400   

1. โครงการของจังหวัด 114,234,400   

4.1 โครงการที่ 12 โครงการ
พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้า และ
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งรมิ
แมน่ ้า คลองสายหลัก และ
คลองธรรมชาติ

5.19 แผนงานที ่4 : 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

พ้ืนที่ตลิง่ที่ถูกกัดเซาะได้รับ
การป้องกันเพ่ิมขึน้

     61,150,000

 4.1.1 กิจกรรมหลักที่ 
12.1 ป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่งรมิแม่น ้าและคลองสาขา

5.19 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

        61,150,000

5.19 23 กจิกรรมยอ่ย 1) กอ่สร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิงริมแม่น  า
นครนายก บริเวณวดัดง ต าบลนครนายก อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวดันครนายก ความยาว 80.00 เมตร

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

              9,600,000

5.19 29 กจิกรรมยอ่ย 2) กอ่สร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิงริมแม่น  า
นครนายก บริเวณวดัพระคริสต์ประจักษ ์- บ้านเล่า 
(ต่อเนือ่งเขือ่นเดิม) ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวดันครนายก ความยาว 85.00 เมตร

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

              8,500,000

5.19 35 กจิกรรมยอ่ย 3) กอ่สร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิงริมคลองดอน
ยอ บริเวณวดัดอนยอ ต้าบลดอนยอ อ้าเภอเมือง
นครนายก จังหวดันครนายก ความยาว 185.00 เมตร

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

            16,650,000

5.19 52 กจิกรรมยอ่ย 4) กอ่สร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิงริมคลองบ้าน
นา บริเวณวดัทองยอ้ย (ต่อเนือ่งเขือ่นเดิม) ต้าบลบ้านนา 
อ้าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก ความยาว 180.00 เมตร

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

            14,400,000

5.19 55 กจิกรรมยอ่ย 5) กอ่สร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิงริมคลองสาม 
บริเวณวดัคลองสาม ต้าบลบางสมบูรณ์ อ้าเภอองครักษ ์
จังหวดันครนายก ความยาว 120.00 เมตร

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

            12,000,000

4.2 โครงการที่ 13 
เสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มใน
การบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.18 แผนงานที ่4 : 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมได้รับการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

     52,884,400

4.2.1 กิจกรรมหลักที่ 13.1
 พัฒนาเครอืข่ายการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5.18 สนง.
อุตสาหกรรม

จงัหวัดนครนายก

            103,000

5.18 26 กจิกรรมยอ่ย 1) การสร้างและพฒันาเครือขา่ย
อตุสาหกรรมรักษส่ิ์งแวดล้อม

สนง.อตุสาหกรรม
จังหวดันครนายก

                 103,000

4.2.2 กิจกรรมหลักที่ 13.2
 บูรณาการแก้ไข บรรเทา 
และป้องกันผลกระทบจาก
ช้างป่าและสัตว์ป่า

5.18 อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่

        49,791,700

5.18 7 กจิกรรมยอ่ย 1) พฒันาเครือขา่ยประชาชนอาสาสมัคร
เฝ้าระวงัและป้องกนัชา้งป่า

อทุยานแห่งชาติเขา
ใหญ่

                 227,700

5.18 22 กจิกรรมยอ่ย 2) กอ่สร้างรั วเพนียดเพื่อแกไ้ขและป้องกนั
ผลกระทบจากชา้งป่า บริเวณแนวเขตอทุยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ ต้าบลสาริกา อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวดั
นครนายก

อทุยานแห่งชาติเขา
ใหญ่

            49,564,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดลุตอ่
ระบบนิเวศ โดยประชาชนมสี่วนรว่ม
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4.2.3 กิจกรรมหลัก 13.3  
เพ่ิมผลผลิตทรพัยากรสัตว์
น้ า เพ่ือการอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูทรพัยากรสัตว์น้ าใน
แม่น้ านครนายก

5.18 สนง.ประมง
จงัหวัดนครนายก

         2,989,700

5.18 59 กจิกรรมยอ่ย 1) สร้างเครือขา่ยชมุชนในการอนุรักษแ์ละ
ฟื้นฟทูรัพยากรสัตวน์ ้า

สนง.ประมงจงัหวัด
นครนายก

              2,345,900

5.18 64 กจิกรรมยอ่ย 2) อนุรักษแ์หล่งพอ่แม่พนัธุป์ลาหน้าวดั สนง.ประมงจงัหวัด
นครนายก

                 643,800

4.3 โครงการที่ 14 แก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะและ
บ้าบัดน ้าเสียในชมุชนของ
จังหวัดนครนายก

5.18 แผนงานที ่4 : 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละของขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ถูกก าจดัอยา่งถูก

หลักวิชาการ

          200,000

4.3.1 กิจกรรมหลักที่ 14.1
 แก้ไขปัญหาการจดัการขยะ
ในชุมชนอยา่งครบวงจร

5.18 สนง.ส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน
จงัหวัดนครนายก

            200,000

5.18 49 กจิกรรมยอ่ย 1) ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชมุชน จังหวดันครนายก

สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จงัหวัดนครนายก

                 200,000

2. โครงการของกระทรวง กรม

3. โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

4. โครงการของเอกชน (ถ้าม)ี

ค่าใช้จา่ยในการบรหิารงานจงัหวดั
แบบบรูณาการ

6.20 ค่าใช้จา่ยในการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ ส้านักงานจงัหวัด
นครนายก

            8,000,000

รวมทัง้สิน้       331,182,800
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3.3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปด าเนินการ  
(อธิบายถึงกระบวนการ/ แนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบผลส าเร็จ) 
 

   เมื่อจังหวัดนครนายกได้ผ่านความเห็นชอบโครงการจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จังหวัดนครนายก ได้ด าเนินการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ดังนี้  
   1. ให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเตรียมเสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก โดยให้ตรวจสอบความพร้อมของการด าเนินงานในมิติต่าง ๆ ทั้งเรื่องพ้ืนที่ด าเนินการ 
บุคลากร และอ่ืน ๆ 
   2. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานไปด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแบบมีเงื่อนไข โดยจะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 
ส านักงบประมาณแล้ว และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ 
   3. ให้ส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือจังหวัดเสนอ
ให้ส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว 
   4. เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ  
และส านักงบประมาณได้จัดสรรเงินประจ างวดให้จังหวัด จังหวัด จะได้แจ้งให้ส่วนราชการที่ ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพัน และด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการเร่งรัด
เบิกจา่ยงบประมาณของคณะรัฐมนตรี 
   5. แต่งตั้งคณะท างานเร่งรัดติดตามการด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือก ากับ
ติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กรณีที่พบปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน จะด าเนินการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
   6. จัดส่งโครงการให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เพ่ือด าเนินการสอดส่อง
โครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินโครงการต่อไป 
   7. รายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้คณะกรมการจังหวัดได้รับทราบ 
และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานบนเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ    
   8. เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จะได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จังหวัดนครนายก เพ่ือพิจารณาการโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้งบประมาณจังหวัดให้หน่วยงานต่อไป 
    

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


	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการ ปี 66 เล่ม 2
	Blank Page

	(1) สารบัญ
	(จ-2) แผนปฏิบัติราชการ ปี 2566
	แผนปฏิบัติราชการ ปี 66 เล่ม 2

	เอกสารแก้ไข19102564
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	เอกสารแก้ไข19102564
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	เอกสารแก้ไข19102564
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	เอกสารแก้ไข19102564
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	เอกสารแก้ไข19102564
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	เอกสารแก้ไข19102564
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	เอกสารแก้ไข19102564
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (เล่ม2)
	แผนปฏิบัติราชการ ปี 66 เล่ม 2
	กระบวนการขับเคลื่อนแผน (ท้ายเล่ม)


