
บัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนครนายก 
ประเด็นการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม หน่วยดำเนินงาน งบประมาณ

รวม 7 โครงการ 21 กิจกรรม 1 รายการคา่ใช้จ่าย 176,844,200
ประเด็นการพฒันาท่ี 1 : สง่เสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรง
กับความต้องการของตลาด 

63,765,000

1.โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตการเกษตรสร้างมูลคา่ 61,228,700
   1.1 กิจกรรมปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสีเสียด-บุ้งเข้พร้อม
อาคารประกอบ ระยะ 2 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 
ขุนด่านปราการชล 

23,000,000

   1.2 กิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำท่าชัยพร้อมส่วนประกอบ
อ่ืน ขนาด 3.5 เมตร ยาว 60 เมตร 

34,000,000

   1.3 กิจกรรมขุดลอกคลองอาษา หมู่ที่ 1,2 ตำบลพิกุลออก/หมู่
ที่ 3,7 ตำบลอาษา/ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว จังหวัดนครนายก 

โครงการชลประทานนครนายก 1,900,000

   1.4 กิจกรรมขุดลอกคลองวัว หมู่ที่ 5,6,9 ตำบลพิกุลออก/ หมู่
ที่ 1,3,6 ตำบลอาษา/ หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง จังหวัดนครนายก 

1,800,000

   1.5 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 528,700
2.โครงการส่งเสริมตลาดสนิค้าด้านการเกษตร 2,536,300
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด Offline สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก 1,411,300
   2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการตลาดผลไม้นครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 1,125,000
ประเด็นการพฒันาท่ี 2 : สง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม
การประชุมที่ได้มาตรฐาน 

32,266,000

3.โครงการพฒันาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเท่ียวเมืองรองนครนายก 32,266,000
   3.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 4,320,000
   3.2 กิจกรรมขยายเส้นทาง ทล 3051 ตอนบางอ้อ - สำนักงาน
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ขยายไหล่ทางให้ได้มาตรฐานทางหลวง 
ต้ังแต่ กม.9+710 - 11+010 เป็นช่วงๆ 

แขวงทางหลวงนครนายก 18,000,000

   3.3 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัสติกส์ ทางเข้า
และสันทำนบดินบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโบด 

โครงการชลประทานนครนายก 4,314,000

   3.4 กิจกรรมปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัสติกส์ ทางเข้าและ
สันทำนบดินบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองกลาง 

5,632,000

ประเด็นการพฒันาท่ี 3 : พฒันาความรู้และทักษะในการประกอบอาชพีของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพืน้ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสรา้งความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

26,013,200

4.โครงการพฒันาเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ 15,855,000
   4.1 กิจกรรมขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที ่1-7 ตำบล
โคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
นครนายก 

4,526,000
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ประเด็นการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม หน่วยดำเนินงาน งบประมาณ
   4.2 กิจกรรมวางท่อขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณชุมชนวัด
หนองบัวขอนและสถานีรถไฟปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
นครนายก 

3,971,500

   4.3 กิจกรรมก่อสร้างสระพักน้ำดิบ 7,357,500
5.โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6,648,200
   5.1 กิจกรรมขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สำนักงานจังหวัดนครนายก 6,648,200
6.โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย 3,510,000
   6.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและพลังผู้สงูอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
3,510,000

ประเด็นการพฒันาท่ี 4 : อนรุักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนรว่ม 

46,800,000

7.โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแม่นำ้ลำคลองในจังหวัดนครนายก 46,800,000
   7.1 กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา 
วัดทองย้อย ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ความยาว 200.00 เมตร 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จังหวัดนครนายก 

14,000,000

   7.2 กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก 
บริเวณวัดท่าช้าง (ต่อเน่ืองเขื่อนเดิม) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 38.00 เมตร 

3,800,000

   7.3 กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก 
บริเวณวัดนาบุญ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
ความยาว 150.00 เมตร 

15,000,000

   7.4 กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา 
(ต่อเน่ืองเขื่อนเดิมวัดเนินสะอาด) บริเวณหน้าโรงเรียนวัดเนิน
สะอาด ตำบลเขาเพ่ิม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (ต่อเน่ือง
เขื่อนเดิม) ความยาว 100.00 เมตร 

10,000,000

   7.5 กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก
บริเวณวัดอรุณรังษี (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม) ตำบลบางลูกเสือ อำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 40.00 เมตร 

4,000,000

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

 
 



บัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(จังหวัดนครนายก) 

ประเด็นการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม หน่วยดำเนินงาน งบประมาณ
รวม 1 โครงการ 4 กิจกรรม 1 รายการคา่ใช้จ่าย 89,264,200

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุม
ที่ได้มาตรฐาน 

88,964,200

1. โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ 88,964,200
    1.1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมทวารวดี
และขอมโบราณในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี นครนายก และสระแก้ว 

สำนักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดนครนายก 

1,464,200

    1.2 กิจกรรมขยายทางหลวงหมายเลข 3239 ตอนนครนายก เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.0+800 กว้าง 20.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 0.800 
กิโลเมตร 

แขวงทางหลวงนครนายก 30,000,000
  
  

    1.3 กิจกรรมปรับปรุงพ้ืนที่ท่าลงเรือล่องแก่งแม่น้ำนครนายกบริเวณท้าย
เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินต้ัง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
พ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 22,960 ตารางเมตร 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ขุนด่านปราการชล 

23,500,000

    1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางจักรยาน  ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน 
นครนายก - น้ำตกนางรอง  ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
ระหว่าง กม.7+500 - กม.12+500 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 
5.000 กิโลเมตร 

แขวงทางหลวงนครนายก 34,000,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 300,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สำนักงานจังหวัด
นครนายก 

300,000

 
 


