
บัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดนครนายก 
ประเด็นการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม หน่วยดำเนินงาน งบประมาณ

รวม 13 โครงการ 21 กิจกรรม 1 รายการค่าใช้จ่าย 162,580,300
ประเด็นการพฒันาท่ี 1 : สง่เสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรง
กับความต้องการของตลาด 

52,916,700

1.โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตการเกษตรสร้างมูลคา่ 46,000,000
   1.1 กิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านท่าซุงพร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ขดุลอก
คลองยาว 1.500 กิโลเมตร และถนนขนส่งผลผลิตความยาว 
2.000 กิโลเมตร 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 
ขุนด่านปราการชล 

24,000,000

   1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสีเสียด-บุ้งเข้พร้อม
อาคารประกอบ 

22,000,000

2.โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าด้านการเกษตร 1,577,800
   2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การตลาดผลไม้นครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 1,500,000
   2.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-commerece) 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก 77,800

3.โครงการพฒันาแปลงผลติสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 680,000
   3.1 กิจกรรมพัฒนาแปลงผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 680,000

4.โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตข้าวเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4,658,900
   4.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผลิตข้าวเพ่ิมมูลค่าด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 4,658,900

ประเด็นการพฒันาท่ี 2 : สง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม
การประชุมที่ได้มาตรฐาน 

65,454,600

5.โครงการพฒันาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการ ท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยง
ภูมิภาค 

566,300

   5.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ
จังหวัดนครนายก ปี 2563 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 223,500

   5.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสุขาภิบาลอาหารของ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

342,800

6.โครงการพฒันาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเท่ียวเมืองรองนครนายก 63,210,400
   6.1 กิจกรรมก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3239 สู่เขื่อน
ขุนด่านปราการชล ต้ังแต่ช่วงแยกวัดอุดม - แยกศรีนาวา เป็น 4 
ช่องทางจราจร กม.0+800 - 1+912 ระยะ 1.2 กิโลเมตร 

แขวงทางหลวงนครนายก 26,600,000
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ประเด็นการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม หน่วยดำเนินงาน งบประมาณ
   6.2 กิจกรรมขยายเส้นทางทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน 
บางอ้อ-สำนักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติขยายไหล่ทางให้ได้
มาตรฐานต้ังแต่ กม.5+885 - 8+000 เป็นช่วงๆระยะทาง 4 
กิโลเมตร 

แขวงทางหลวงนครนายก 27,000,000

   6.3 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัสติกส์ทางเข้า
และสันทำนยดินบริเวณอ่างเก็บน้ำทรายทอง 

โครงการชลประทานนครนายก 4,385,900

   6.4 กิจกรรมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 33 ตอน
คลองยาง-นครนายก ต้ังแต่ กม. 127+400-128+400 

แขวงทางหลวงนครนายก 2,224,500

   6.5 กิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณท้ายเขื่อนขุน
ด่านปราการชล 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่าน
ปราการชล 

3,000,000

7.โครงการพฒันาวิสาหกิจชุมชนและแหล่งผลิตรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1,677,900
   7.1 กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและแหล่งผลิตรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 1,677,900

ประเด็นการพฒันาท่ี 3 : พฒันาความรู้และทักษะในการประกอบอาชพีของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพืน้ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสรา้งความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

26,209,000

8.โครงการพฒันาและแก้ไขปัญหาตามแผนหมู่บ้าน ชมุชนตำบล อำเภอ 1,014,800
   8.1 กิจกรรมหมู่บ้านหลักในการส่งเสริมการเกษตร อำเภอปากพลี 902,300
   8.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือการค้า อำเภอปากพลี 112,500
9.โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัยและผูด้้อยโอกาส 4,500,000
   9.1 กิจกรรมรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
4,500,000

10.โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9,999,700
   10.1 กิจกรรมขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

สำนักงานจังหวัดนครนายก,สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก, 
อำเภอทุกอำเภอ 

9,999,700

11.โครงการสง่เสริมหมู่บ้าน ชุมชน ม่ันคง ปลอดภัย 1,694,500
   11.1 กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก 1,694,500
12.โครงการารบริการเฝา้ระวังภัยเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก 9,000,000
   12.1 กิจกรรมการบริการเฝ้าระวังภัยเพ่ือความปลอดภัยใน
พ้ืนที่จังหวัดนครนายก จัดซือ้พร้อมติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) และระบบกล้องอ่ายป้ายทะเบียนรถยนต์ ฯ 

ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 9,000,000
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ประเด็นการพฒันาท่ี 4 : อนรุักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนรว่ม 

10,000,000

13.โครงการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,000,000
   13.1 กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา 
บริเวณวัดสมอบุญคง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก ความยาว 100.00 เมตร 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จังหวัดนครนายก 

10,000,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000
   5.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานจังหวัดนครนายก 8,000,000

 
 



บัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(จังหวัดนครนายก) 

ประเด็นการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม หน่วยดำเนินงาน งบประมาณ
รวม 2 โครงการ 2 กิจกรรม 1 รายการคา่ใช้จ่าย 35,156,500

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร (ผลไม้ ปศุสัตว์
และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัย อย่างครบวงจร 

23,461,200

1. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตและควบคุมรักษามาตรฐานผลไม้ปลอดภัย 23,461,200
    1.1 กิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านวังยาว พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
ตำบลหินต้ัง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก รายการก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ำบ้านวังยาวพร้อมส่วนประกอบอ่ืน ตำบลหินต้ัง อำเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก ขนาดสูง 3.5 เมตร ยาว 32 เมตร พร้อมขุดลอกคลองยาว 
1,500 เมตร 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ขุนด่านปราการชล 

23,461,200

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มี
ความม่ันคงปลอดภัย 

11,395,300

2. โครงการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 11,395,300
    2.1 กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครนายก 
11,395,300

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 300,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

สำนักงานจังหวัด
นครนายก 

300,000

 
 


