


สารบัญ 

คำชี้แจงเพ่ิมเติม : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มที่ 1 ต้ังแต่หน้า 1 - 580) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มที่ 2 ต้ังแต่หน้า 581 - 1064) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มที่ 3 ต้ังแต่หน้า 1065 - 1475) 
 

ลำดับที ่  หน้า 
1. บทสรุปผู้บริหาร ก 
2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 
ข-1 

3. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค-1  
 3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 
 

 3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
4. แผนที่สรุปตำแหน่งท่ีต้ังหลักของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ของจังหวัดนครนายก 
ง 

5. แบบ จ.2 : สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัด
นครนายก 

จ-1 

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  1 
7. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย 

ตรงกับความต้องการของตลาด 
2 

 โครงการที่ 1 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร  
 กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสรมิการปรบัปรุง/บำรุงดินเพื่อการเกษตรคณุภาพ 3 
 กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร 39 
 กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาและปรบัปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสนิค้าทางการเกษตร 210 
 โครงการที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
 

 กิจกรรมหลัก 2.1 ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 581 
 กิจกรรมหลัก 2.2 พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP SMEs และ Cluster  

เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
646 

 โครงการที่ 3 ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  
เพ่ือปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) 

 

 กิจกรรมหลัก 3.1 ส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 677 
 โครงการที่ 4 สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร  
 กิจกรรมหลัก 4.1 ส่งเสรมิการตลาดสินค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ชุมชน 705 

8. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชงินิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการ
และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

759 

 โครงการที่ 5 พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
รองรับการท่องเท่ียว 

 

 กิจกรรมหลัก 5.1 พัฒนาและปรบัปรุงโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรอง 760 
 โครงการที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก  
 กิจกรรมหลัก 6.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีสำคัญ

ของจังหวัดนครนายก 
915 

 กิจกรรมหลัก 6.2  ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 952 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 โครงการที่ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัย 
การท่องเที่ยว 

 

 กิจกรรมหลัก 7.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับสู่มาตรฐานการบริการ 971 
 กิจกรรมหลัก 7.2 ยกระดับความปลอดภัยและสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับนักท่องเที่ยว 985 
 โครงการที่ 8 ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงสู่การท่องเท่ียว  
 กิจกรรมหลัก 8.1 มหกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการสร้างสรรค์ 1000 
 โครงการที่ 9 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองโบราณดงละคร จังหวัดนครนายก  
 กิจกรรมหลัก 9.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปตัย์ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และพัฒนา

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณดงละคร 
1033 

 กิจกรรมหลัก 9.2 พัฒนาชุมชนและศูนย์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษา และการท่องเที่ยว
เมืองโบราณดงละคร 

1047 

9. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข  

1065 

 โครงการที่ 10 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่  
 กิจกรรมหลัก 10.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสายหลักสายรอง 1066 
 โครงการที่ 11 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนทกุกลุ่มวัย  

 กิจกรรมหลัก 11.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 1119 
 กิจกรรมหลัก 11.2 เสริมพลังผู้สงูอายุ (Active Ageing) กลุม่เปราะบาง และผูด้้อยโอกาส  

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
1132 

 กิจกรรมหลัก 11.3 เสริมพลังสังคม ครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง ความมั่นคงปลอดภัย 1143 
 กิจกรรมหลัก 11.4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ มุ่งสูเ่มืองแห่งสุขภาวะที่ด ี 1176 
 โครงการที่ 12 พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ  
 กิจกรรมหลัก 12.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่มทักษะอาชีพรองรับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 
1187 

 กิจกรรมหลัก 12.2 พัฒนาอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1210 

 กิจกรรมหลัก 12.3 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จงัหวัดนครนายก 1245 
10. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
1319 

 โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก 
และคลองธรรมชาติ 

 

 กิจกรรมหลัก 13.1 ป้องกันการกดัเซาะตลิ่งรมิแม่น้ำและคลองสาขา 1320 
 โครงการที่ 14 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

 กิจกรรมหลัก 14.1 บูรณาการแกไ้ข บรรเทา และป้องกันผลกระทบจากช้างป่าและสตัว์ป่า 1451 
11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปดำเนินการ 1475 

 
 
 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































