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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



1. ด้านการเมือง 
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. ด้านกฎหมาย 
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5. ด้านเศรษฐกิจ 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ด้านสาธารณสุข 
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

9. ด้านสังคม 
10. ด้านพลังงาน 
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
12. ด้านการศึกษา 
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน



2.นครนำยกรวมใจ

รว่มสรำ้งสจุรติ

3.สง่เสรมิกำรผลิต               

สินคำ้เกษตรมลูค่ำสงู

4.สง่เสรมิกำรท่องเท่ียว

ตำมวิถีใหม่ สรำ้งรำยไดส้ ูช่มุชน

5.สรำ้งคนสรำ้งงำนเป็นแรงงำนและ

ผ ูป้ระกอบกำรคณุภำพใหส้อดคลอ้งกบั

ควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน

7.เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

และถนนสวยงำม (Colourful)

8.สนบัสนนุโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 

ท่ีจ ำเป็นใหช้มุชน/หม ู่บำ้นอยำ่งทัว่ถึง

10.นครนำยกปลอดภยั

จำกอบุติัเหตทุำงถนน

12.เสรมิพลงัน ำชำ้ง

กลบัคืนป่ำ

6.กำรขจดัควำมยำกจน

ลดควำมเหลื่อมล ้ำ
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9.หนำ้บำ้นน่ำมอง 

กำรลด คดัแยกขยะ และน ้ำเสีย

11.อ ำนวยควำมยติุธรรม               

ลดอำชญำกรรมและอบำยมขุ 

สรำ้งสขุใหส้งัคม

1.ปกป้องและเทิดทนู 

สถำบนัหลกัของชำติ

13.สง่เสรมิสวมผำ้ไทย

ทัว่ทัง้จงัหวดั

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



จังหวัดจัดประชุม
ก าหนดกรอบ
วาระจังหวัด
นครนายก

จังหวัดประกาศ
วาระจังหวัด

นครนายกในการ
ประชุมคณะ

กรมการจังหวัด

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก+
เจ้าภาพรอง ประชุม
ก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงาน และตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ภายใน   

20 ธ.ค. 64
และส่งให้จังหวัด

ทุกหน่วยงาน
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางภายใต้
วาระจังหวัด
นครนายก

หน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก+หน่วยงาน

เจ้าภาพรอง 
รายงานผลการ
ด าเนินงานในที่

ประชุมคณะกรมการ
จังหวัด

ส านักงานจังหวัด
นครนายกสรุปผล

การขับเคลื่อน
วาระจังหวัด
รายงานต่อที่
ประชุมคณะ

กรมการจังหวัด

25 พ.ย. 64

ระยะเวลาด าเนินการ
การขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก

29 พ.ย. 64 30 พ.ย.-20 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 เม.ย. – ก.ย. 65 ก.ย. 65
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ข้อมูลเพิม่เตมิ



วาระจังหวัด เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง

1. ปกป้องและเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ

ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั
นครนำยก
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญ                  
หน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

-กอ.รมน.
-สถำนีต ำรวจภูธรจังหวัดนครนำยก
-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนำยก
-สนง.พระพุทธศำสนำจังหวัดนครนำยก
-สนง.ศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก
-สนง.ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนำยก

2.นครนายกรวมใจ
ร่วมสร้างสุจริต

สนง.ปปช.นย.
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญ                    
หน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

-สนง.ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนำยก
-ส ำนักงำนจังหวัดนครนำยก

3. ส่งเสริมการผลติ               
สินค้าเกษตรมูลคา่สูง

สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครนำยก 
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญ                   
หน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

-หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-สนง.พำณิชย์จังหวัดนครนำยก
-สนง.พลังงำนจังหวัดนครนำยก
-สนง.อุตสำหกรรมจังหวัดนครนำยก
-สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัดนครนำยก
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วาระจังหวัด เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามวิถีใหม่ สร้างรายได้            
สู่ชุมชน

สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดนครนำยก
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญ                       
หน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

-สนง.กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนนครนำยก
-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนำยก
-สนง.เกษตรจังหวัดนครนำยก
-สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัดนครนำยก
-สนง.พำณิชย์จังหวัดนครนำย

5.สร้างคนสร้างงานเป็นแรงงาน
และผู้ประกอบการคุณภาพ           
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

สนง.แรงงำนจังหวัด
นครนำยก
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญ                        
หน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

-หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน (สนง.แรงงำนจังหวัด/                 
สนง.จัดหำงำนจังหวัด/สนง.พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด/                         
สนง.สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด/สนง.ประกันสังคม)
-สนง.ศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก และหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร (สพป./สพม./อำชีวะศึกษำ/กศน.)

6. การขจัดความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ า

สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัด
นครนำยก
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญ                        
หน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

-สนง.สำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก
-สนง.พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครนำยก และหน่วยงำนในสังกัดกระทรง พม.
-หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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วาระจังหวัด เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง

7. เพิ่มพื้นที่สีเขยีว
และถนนสวยงาม 
(Colourful)

สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครนำยก
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญ                        
หน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

-ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดนครนำยก
-สนง.ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนำยก
-องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครนำยก
-เทศบำลเมืองนครนำยก

8. สนับสนุนโครงสรา้ง
พื้นฐาน ที่จ าเป็นให้ชุมชน/
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง

สนง.ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นนครนำยก

(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญ                       
หน่วยเจ้ำภำพรองเพิ่มเติมได้)

-โครงการชลประทานนครนายก
-โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาขุนด่านปราการชล
-โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครนายก
-แขวงทางหลวงนครนายก
-แขวงทางหลวงชนบทนครนายก
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก
-การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
-การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา

9. หน้าบ้านน่ามอง 
การลด คัดแยกขยะ              
และน้ าเสีย

สนง.ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นนครนำยก
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญ                     
หน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

-ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดนครนำยก และอ ำเภอทุกอ ำเภอ
-สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครนำยก
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วาระจังหวัด เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง

10. นครนายกปลอดภัย
จากอุบัติเหตุทางถนน

สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดนครนำยก
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญหน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

-แขวงทำงหลวงนครนำยก
-แขวงทำงหลวงชนบทนครนำยก
-สถำนีต ำรวจภูธรจังหวัดนครนำยก
-ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดนครนำยก
-สนง.ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนำยก

11. อ านวยความยุติธรรม               
ลดอาชญากรรมและ
อบายมุข สร้างสุขให้สังคม

ที่ท ำกำรปกครองจังหวดันครนำยก
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญหน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

-กอ.รมน.
-สถำนีต ำรวจภูธรจังหวัดนครนำยก
-สนง.สำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก
-หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนำยก
-สนง.ยุติธรรมจังหวัดนครนำยก
-สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครนำยก
-สนง.บังคับคดีจังหวัดนครนำยก
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วาระจังหวัด เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง

12. เสริมพลังน าช้างกลับคืนป่า สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนำยก
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญ                                    
หน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

-อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่
-อ ำเภอเมืองนครนำยก     
-อ ำเภอปำกพลี

13. ส่งเสริมสวมผ้าไทยทั่วทั้ง
จังหวัด

สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัด
นครนำยก
(หน่วยเจ้ำภำพหลักสำมำรถเชิญ                                     
หน่วยเจ้ำภำพรองเพ่ิมเติมได้)

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนำยก
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