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การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดนครนายก

วิสัยทัศน์
“นครนายกเมืองน่าอยู่”

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์
1. ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ
สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด

2. แหล่งเกษตรกรรมและผลิตอาหารปลอดภัย 
สนับสนุนครัวโลกและความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศ

3. เมือง ที่อยู่อาศัยและนา่อยู่ ส าหรับรองรับผู้มา
เยือนและใกล้ความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์
ปย.1 : พัฒนาการเกษตรครบวงจร
ปย.2 : บริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ปย.3 : เสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมนา่อยู่

(จุดแข็ง/โอกาส : SO  เชิงรุก) (จุดอ่อน/โอกาส : WO  เชิง
แก้ไข)

(จุดอ่อน/อุปสรรค: WT  เชิงรับ)(จุดแข็ง/อุปสรรค: ST  เชิงป้องกัน)

1) เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ
สนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศน์ เกษตร 
วัฒนธรรมที่มอีัตลักษณ์ของจังหวัด
2) เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตร อาหาร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมอาหารสู่
ครัวโลก
3) เป็นศูนย์กลางการศกึษาและ Logistic 
ไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน (AEC)
4) เป็นเมืองใกล้กรุงเทพฯ ที่สะอาด 
ปลอดภัย น่าเที่ยวและน่าอยู่อาศัย

1) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ว
2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มี
มาตรฐาน
3) ยกระดับคุณภาพสินคา้เกษตรแปร
รูปและลดต้นทนุเพื่อการแขง่ขนั
4) ก าหนดอัตลักษณ์การทอ่งเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยวจังหวัด

1) พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน
เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมและชุมชนเมือง
2) พัฒนาระบบป้องกนัภัยพิบัติ อุทกภัย
ในเขตพ้ืนที่ที่ส าคญัของจังหวัด
3) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและการ
ท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน
และสังคมผู้สูงอายุ

1) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเมือง
2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับการขยายตวัของเมือง
3) ยกระดับและส่งเสริมฝีมือแรงงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความตอ้งการตลาดแรงงาน
ในภูมิภาค



ค านิยามของค าว่า “เมืองน่าอยู่”
องค์การอนามัยโลก 

(World Health Organization) 
ได้ก าหนดลักษณะของเมืองน่าอยู่ไว้ 11 ประการ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบความคิด

ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่
จังหวัดนครนายกได้ก าหนดกรอบเมืองน่าอยู่

1. การรักษาความสะอาดด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพรวมทั้งคุณภาพของที่อยู่อาศัย

2. ระบบนิเวศน์ที่ยึดโยงการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช 
สัตว์ และสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลย์
อย่างยั่งยืนนาน

3. ชุมชนมีความเก้ือกูลและไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน
และกัน

4. ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนด
ควบคุมและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยและการกินดีอยู่ดี

5. การสนองตอบความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ( อาหาร, น้ า, 
ที่พักอาศัย, รายได,้ ความปลอดภัยและการมีงานท า)

6. มีกลไกการระดมความคิด ประสบการณ์และ
ทรัพยากร   อันหลากหลายจากการประสานงาน
การติดต่อและการท างานร่วมกับชุมชน

1. ด้านสังคม
1.1 ประชาชนได้รับการศึกษา ความรู้ การ
ฝึกอบรม ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว
1.2 มีบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอ่ืน 
ๆ ที่พอเพียงและสะดวก
1.3 มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตและรักษา
ทรัพย์สิน
1.4 มีคดีอาชญากรรม ยาเสพติดจ านวนน้อย
1.5 ภาคีการพัฒนาทุกระดับมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการพัฒนาเมือง
1.6 สิทธิของประชาชนและความยุติธรรมได้รับ
การคุ้มครอง

2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 มีบรรยากาศท่ีดีส าหรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
2.2 ค่าครองชีพไม่สูง ประชาชนมีงานท าและมี
การประกอบสัมมาอาชีพท่ีดี

1. พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้
และผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น

2. สร้างสังคมคุณภาพและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอ้ืออาทรต่อกันให้จังหวัดเป็น
สังคมบูรณาการ

3. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนอย่างมี
คุณค่า

4. ส่งเสริมและพัฒนาคนนครนายกเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและสวัสดิการสาธารณะของภาครัฐอย่าง 
เท่าเทียมกัน

5. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลอย่างยั่งยืน

6. รักษาความมั่นคง ปลอดภัย  ทางสังคม และชีวิต 
ทรัพย์สินให้สามารถด ารงชีวิตอย่างสันติสุข



องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization) 

ได้ก าหนดลักษณะของเมืองน่าอยู่ไว้ 
11 ประการ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ได้ก าหนดกรอบความคิดในการพัฒนาเมืองน่าอยู่
จังหวัดนครนายกได้ก าหนดกรอบเมืองน่าอยู่

7. เป็นเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย 
มีชีวิตชีวาและมีนวัตกรรมอยู่เสมอ

8. เสริมสร้างการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม สภาพ
ทางชีวภาพอันดีงาม รวมท้ังเอกลักษณ์ของกลุ่มชนใน
ชุมชนของแต่ละชุมชน

9. ให้มีรูปแบบการด าเนินงานที่สามารถขับเคลื่อน
โครงการให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

10. ให้มีระบบการให้บริการดูแลความเจ็บป่วยที่
เหมาะสมส าหรับประชาชนทุกคน

11. มีสภาวะสุขภาพของประชาชนในระดับดีมาก คือ 
มีสุขภาพอนามัยในระดับสูง และมีอัตราการเจ็บป่วย
ในระดับต่ า

3. ด้านกายภาพ
3.1 เป็นเมืองที่มีระเบียบด้วยการวางผังเมืองที่มี
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน
3.2 มีการวางแผนและจัดบริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้ทันต่อความต้องการของประชาชน
3.3 มีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย
และไม่สิ้นเปลือง
3.4 มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
พ้ืนที่สีเขียวและท่ีว่างโล่งอย่างพอเพียง
3.5 มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะอย่าง
เหมาะสม

7. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน เพ่ือการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมือง
น่าอยู่

8. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดตามหลัก
ธรรมมาภิบาล



ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ “นครนายกเมืองน่าอยู่” กับลักษณะเมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก (WHO)

วิสัยทัศน์

นครนายกเมืองน่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1

พัฒนาการเกษตรครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2

บริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3

เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมน่าอยู่

1.การรักษาความสะอาดด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพรวมทั้งคุณภาพของที่อยู ่อาศัย

2. ระบบนิเวศน์ท่ียึดโยงการอยู่ร่วมกนัระหวา่งพืช สัตว์ 
และสิ่งแวดล้อมที่สามารถอยูร่่วมกนัอย่างสมดุลย์อย่างยั่งยืนนาน

3. ชุมชนมีความเกื้อกูลและไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

4. ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวางในการก าหนดควบคุม
และตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติสุขภาพ
อนามัยและการกินดีอยู่ดี

5. การสนองตอบความจ าเป็นพื้นฐาน ( อาหาร, 
น้ า, ที่พักอาศัย, รายได้, ความปลอดภัยและการมีงานท า)

6. มีกลไกการระดมความคิด ประสบการณ์และทรัพยากร
อันหลากหลายจากการประสานงาน การติดต่อและการท างานร่วมกบัชมุชน

7. เป็นเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวาและมี
นวัตกรรมอยู่เสมอ

8. เสริมสร้างการเชื่อมโยงมรดกทางวฒันธรรม สภาพทางชีวภาพอันดีงาม 
รวมทั้งเอกลักษณ์ของกลุ่มชนในชมุชนของแต่ละชุมชน

9. ให้มีรูปแบบการด าเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนโครงการ
ให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

10. ให้มีระบบการให้บริการดูแลความเจบ็ป่วยทีเ่หมาะสมส าหรับ
ประชาชนทุกคน

11. มีสภาวะสุขภาพของประชาชนในระดับดีมาก คือ 
มีสุขภาพอนามยัในระดับสูง และมีอัตราการเจ็บป่วยในระดับต่ า

วิสัยทัศน์
และ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
นครนายก

ลักษณะ
เมืองน่าอยู่ 

11 
ประการ

ของ
องค์การ

อนามัยโลก 
(WHO)



การเช่ือมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 – 2564 
“แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)



แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (ผช.)
(6 ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์เสริม)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 4 ปี (ผ 20)
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก 4 ปี

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

ย. 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ย. 2 : การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า

ในสังคม
ย. 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ 

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ย. 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ  

พัฒนาอย่างยั่งยืน
ย. 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสู่ความมั่นค่ังและยั่งยืน
ย. 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน

การทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาล
ในสังคมไทย

ย. 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจสิติกส์

ย. 8 : การพัฒนาวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม

ย. 9 : การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ย. 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

ย. 1 : ความมั่นคงและปลอดภัย
ย. 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ย. 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ย. 4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม
ย.5 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ย. 6 : การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ

ย. 1 : การพัฒนาเกษตรครบวงจร (ผช. : ย. 3 , ย. 4) 
(ผ 20 : ย 2)

ย. 2 : การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  
(ผช. : ย. 3 , ย. 4) (ผ 20 : ย. 2)

ย. 3 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมน่าอยู่
(ผช. : ย. 1 , ย. 2 , ย. 4 , ย. 5 , ย. 6) 
(ผ 20 : ย. 1 , ย. 3 , ย. 4 , ย. 5 , ย. 6)

วิสัยทัศน์ : ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



แนวทางการพัฒนารอง
1) ด้านการเกษตร

- ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพ
- พัฒนาธุรกิจการค้าผลไม้ เพ่ือเป็นฐาน

การผลิตและส่งออก
2) ด้านการท่องเท่ียว

- ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ,เกษตร,สุขภาพ
- ท่องเท่ียวโดยชุมชน

3) ด้านแหล่งน้ า
- พัฒนาแหล่งน้ าเดิม/เพ่ิมเติม

4) ด้านสิ่งแวดล้อม
- มลพิษและสิ่งแวดล้อม
- ป่าไม้

แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก
วิสัยทัศน์

นครนายกเมืองน่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์
- พัฒนาการเกษตรครบวงจร
- บริหารจัดการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมน่าอยู่

องค์ประกอบนครนายกเมืองน่าอยู่
.............

 ด้านรายได้/มีงานท า
 ด้านสังคม
 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต

ชุมชน
 ด้านบริการภาครัฐ/ภาคเอกชนและ

สาธารณะ
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
 ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ด้านบริหารจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล

ปย : เกษตร
 5 กลยุทธ์
 7 โครงการ 24 กิจกรรม
 9 ตัวช้ีวัด

ปย : ท่องเที่ยว
 4 กลยุทธ์
 6 โครงการ 16 กิจกรรม
 6 ตัวช้ีวัด

ปย : มั่นคงและสังคมน่าอยู่
 7 กลยุทธ์
 6 โครงการ 29 กิจกรรม
 13 ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคฯ กับบทบาทจังหวัดนครนายก ระยะ 4 ปี
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก “นครนายกเมืองนา่อยู่”
ประเด็นยุทธศาสตร์........พัฒนาการเกษตรครบวงจร..............

มิติ
ประสิทธิผล

มิติคุณภาพ

การให้บริการ

มิติ

ประสิทธิภาพ

มิติพัฒนา

องค์กร

เกษตรกรมอีงค์ความรู้
การเกษตรสมัยใหม่

เกษตรกรมีสุขภาพ

ปลอดภัยจากสารเคมี

มีแหล่งน้ าปริมาณ
กักเก็บน้ าไว้ใช้

เพิ่มขึ้น
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปริมาณผลิตสินค้าเกษตรมากขึ้น

แหล่งเกษตรอินทรีย์/
เกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน

ตลาดจ าหน่าย

สินค้าเกษตร/

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สินค้าเกษตรท่ี

ได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

GPPด้านเกษตรเพิ่มสงูขึน้

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตรเพิ่มข้ึน

ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม

1)น้ าเสียจากเกษตร

2)มลพิษทางอากาศจากปศุสัตว์

พัฒนาคุณภาพ

1)ส่งเสริมและจัดการเกษตรระบบอินทรีย์,เกษตร

ปลอดภัย(พืช ปศุสัตว์ ประมง)

2)การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเกษตรถึงมือ

ผู้บริโภค

ตลาดสินค้าชุมชน

มหกรรมสินค้า

การเกษตร

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

บรรจุภัณฑ์สินค้า

เกษตร

บริหารจัดการน้ า

ฟื้นฟูทรัพยากรดิน
เส้นทางการขนส่ง

การเกษตร

เพ่ิมผลผลิต
1.1 ส่งเสรมิพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่(ข้าว 
มะยงชิด ปลา กุ้ง)
1.2 ปรับปรุงคุณภาพดิน
1.3 สร้างทางเลือกการเกษตรเพิ่มมูลค่า
1.4 ใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการผลติ 
(พืช ปศุสัตว์  ประมง)
1.5 ขยายผลการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

ลดต้นทุน
1) ศูนย์รวบรวมและกระจายพันธ์ุ
การเกษตร 
2)ส่งเสริมเทคโนโลยีพลงังานเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต
3) ศูนย์ปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน
4) เครื่องจักรกลขนาดเลก็ช่วยเหลอื
การเกษตร
5) ตรวจสุขภาพเกษตรกร

การแปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตร (พืช ปศุสัตว์ 

ประมง)

ตรวจสอบ รับรอง
มาตรฐานสินค้า

พัฒนาบคุลากร

องค์ความรู้

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเกษตร

ศึกษา/วจิัย

พัฒนาสหกรณ์

พัฒนาเกษตรกรตาม

รายสาขา ประเมินผล

ยุทธศาสตร์

พัฒนาสถาบัน

เกษตรกร ตรวจสุขภาพ

เกษตรกร

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก “นครนายกเมืองนา่อยู่”
ประเด็นยุทธศาสตร์........บริหารจดัการทอ่งเที่ยวแบบบูรณาการ..............

มิติ
ประสิทธิผล

มิติคุณภาพ

การให้บริการ

มิติ

ประสิทธิภาพ

มิติพัฒนา

องค์กร

นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวได้รับการรับรองมาตรฐาน

รายได้การท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น

กิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

สินค้า OTOP ที่รับความนิยมและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในความปลอดภัยจาก

การท่องเที่ยว

GPP ด้านท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึน้

พัฒนาธุรกิจบริการทอ่งเทีย่ว
1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทยและธุรกิจบริการท่องเที่ยว
3. พัฒนามาตรฐานของที่ระลึกและ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาธุรกิจการประชุมสัมมนา
5. ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เพ่ือการท่องเที่ยว

การตลาดและประชาสัมพันธ์
1. กิจกรรม Road Show ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน social network
3. ป้ายและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
4. Promotion การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

.

ปัจจัยพื้นฐานด้านการทอ่งเที่ยว
1. โครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ปรับปรุงเส้นทางและการจราจรเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

1.2 ป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว รองรับ AEC

1.3 รถเช่า/บริการน าเที่ยวสร้างความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

1.4  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม/แห่งใหม่

3. ปรับปรุงศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP

4. ปรับปรุงสถานบริการสุขาในแหล่งท่องเที่ยว

5. จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว

6.เสริมสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ข้าราชการพนักงานบริการ,มัคคุเทศก์,อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ต ารวจ

ท่องเที่ยวชุมชน)

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ
1 น้ าตกสาริกา 2. น้ าตกลานรัก
3.อ่างเก็บน้ าวังบอน

4. แหล่งท่องเท่ียวพื้นท่ี อบต.ดงละคร
5. แหล่งดูนก อบต.ท่าเรือ
6. เขาหล่น อบต.สาริกา
7. พิพิธภัณฑ์เข่ือนขุนด่านปราการชล
8. ปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียว

ส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียว
1.ไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15
2.งานแข่งเรือ อบต.ทรายมูล
3.งานว่ิงเข่ือนขุนด่านฯ
4. งานกาชาด 
5. งานมะยงชิดมะปรางหวาน
6. กิจกรรมล่องแก่ง
7. กิจกรรมล่องเรือเหนือเข่ือนฯ
8. กิจกรรมจักรยาน
9. กิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดและอ าเภอ
10. ส่งเสริมการประชุม/สมัมนา สนับสนุนท่องเที่ยว

จัดท าแผนบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว

ศูนย์ประสานความช่วยเหลือ

และบริการนักท่องเท่ียว
เสริมสร้างพัฒนาบุคลากร

ด้านการท่องเท่ียว

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

นักท่องเท่ียวเพ่ือการวางแผน

ศึกษาและวิจัย
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก “นครนายกเมืองนา่อยู่”
ประเด็นยุทธศาสตร์........เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมนา่อยู่...........

มิติ
ประสิทธิผล

มิติคุณภาพ

การให้บริการ

มิติ

ประสิทธิภาพ

มิติพัฒนา

องค์กร

1. สังคมเอื้ออาทร

2. สังคมปลอดภัย

นครนายกเมืองแห่งความสุข

3. สังคมอุดมปัญญา 4. สังคมสุขภาพ

6. บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5. สังคมวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่ย่ังยืน

1. พัฒนาความรู้ การศึกษา จริยธรรม
คุณธรรมและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมสมัยใหม่

2.ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

3. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน

4. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว สตรี เด็ก 

เยาวชน ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ทุนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน

6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์

สังคมน่าอยู่

7.นครนายกเมืองสะอาด

8.การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

สังคมน่าอยู่

1.ลดปัญหาความขัดแย้ง
1.สร้างความปองดอง
สมานฉันท์
2.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
3. ส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน

5.บริหารพัฒนาทรัพยากรฯ
1.การอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน น้ า ป่า 
โดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
2.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
3.จัดระเบียบการบุกรุกและท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การวางผังพัฒนาเมืองอย่างเป็น
ระบบ

4.ลด เฝ้าระวังและขจัดภัยพิบตัิ
1. เสริมสร้างเพิ่มประสทิธิภาพการ
ป้องกันภัยพิบัติ
2. พัฒนาประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ี 
อปพร.

3.พัฒนาระบบเตือนภัยและระบบ
เครือข่ายสื่อสารในพื้นท่ีเสี่ยงภัย

3. การจัดการแรงงานตา่งดา้ว
1.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการแรงงาน

2.พัฒนาระบบสาธารณสุขให้แรงงานต่าง
ด้าว

3.ส่งเสริมความรู้ วัฒนธรรมประเพณีและ
การด ารงชีวิตในเมืองไทย

4. การบังคับใช้กฎหมาย กรณี แรงงาน
ต่างด้าวท่ีผิดกฎหมาย

2.เพิ่มประสิทธิภาพบรูณาการ
1.บูรณาการทุกภาคส่วนร่วม
ป้องกันอาชญากรรมและ
อุบัติเหตุการจราจร
2.ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด
3. สร้างกลไกลปราบปรามยาเสพ
ติดท่ีมีประสิทธิภาพ

6.โรคระบาด
1. พัฒนาระบบควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ
2. พัฒนาระบบควบคุม
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

จัดท าแผนพัฒนาเสริมสร้างความ

มั่นคงแบบบูรณาการ
ประเมินสถานการณ์เพือ่ความมั่นคง

ปรับปรุงองค์กรและกลไก    

การท างานแบบบูรณาการ

ศึกษาและวิจัย

สร้างกระบวนการแบบมีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วน
พัฒนาบุคลากร

10



สรุปโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครนายก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

วิสัยทัศน์
“นครนายกเมืองน่าอยู่”

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการเกษตรครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมน่าอยู่

โครงการ
แบบบูรณาการ

1) บริหารจัดการน้ าการเกษตร
แบบบูรณาการ

2) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร  
เพ่ิมมูลค่า

3) บริหารจัดการข้าวแบบครบวงจรอย่าง
ผลสัมฤทธิ์
4) พัฒนาผลไม้นครนายกเชิงธุรกิจ
5) ขยายการเกษตรตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรและ 

SMEs 
7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริการท่องเท่ียว
ท่องเที่ยว

2) ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว บริการและ 
OTOP เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
3) พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ SME 

ภาคบริการและการท่องเที่ยว
4) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
5) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์

ด้านการท่องเที่ยว
6) ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัด

1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) พัฒนาความม่ันคง สาธารณภัยและ

ภัยพิบัติแบบบูรณาการ
3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และชุมชนสีเขียว
4) เสริมสร้างสังคมแบบบูรณาการ
5) นครนายกเมืองสะอาด
6) พัฒนาคนนครนายก มุ่งสู่ Thailand 4.0

งบประมาณ รวมงบประมาณ  640.28 ล้านบาท รวมงบประมาณ  626.46  ล้านบาท รวมงบประมาณ  278.66 ล้านบาท

หน่วยงาน
ท างานแบบ
บูรณาการ
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ระดับ
โครง
การ/

กิจกรรม

วิสัยทัศน์จังหวัด “นครนายกเมืองน่าอยู่” พ.ศ. 2561 -2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการเกษตรครบวงจร

ระดับกลยุทธ์

พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน , ถนน , พลังงาน

ทดแทน , โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม     

แปรรูปการเกษตร

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการตลาดไปสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

และอาหารปลอดภัย

ส่งเสริมพัฒนาเกษตร
ทางเลือกและสร้าง

ภาพลักษณ์ผลไม้ เพื่อธุรกิจ
การตลาดและการค้า

ส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนและส่งเสริม
การตลาด สถาบันเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน SMEs ภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมแปร

รูปการเกษตร

2) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรเพิ่มมูลค่า
- กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าใน  

แหล่งน้ าธรรมชาติ
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 

ด้านปศุสัตว์
*- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอาหาร
สุขภาพ

5) บริหารจัดการขา้วครบวงจร
อย่างผลสัมฤทธ์ิ
- กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชน

- กิจกรรมส่งเสริมระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลด  
ต้นทุนการผลิตการเกษตร

*- กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
การผลิตพันธ์ุข้าวเพื่อเพ่ิมมูลค่า

*- กิจกรรมการวิจัยเพิ่มมูลค่าข้าว
- กิจกรรมพัฒนาการตลาดใน
เกษตรแปลงใหญ่โดยวิถีสหกรณ์

1) บริหารจัดการน้ าการเกษตร
แบบบูรณาการ
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ 
การเกษตร

*- กิจกรรมพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อการระบายน้ า 
ระบบชลประทาน

- กิจกรรมการพัฒนาแหลง่น้ า
ระบบไร่นา

6) พัฒนาผลไม้นครนายกเชิง
ธุรกิจ
- กิจกรรมส่งเสริมผลไม้ที่
ส าคัญของจังหวัด (ทุเรียน 
ส้มโอ มะยงชิด กล้วยน้ าว้า)

*- กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ผลไม้

*- กิจกรรมบรรจุภัณฑ์และหีบ
ห่อผลิตภัณฑ์ผลไม้

4) ขยายการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ า
ช่วยเหลือเกษตรกรระบบ
ไร่นา

- กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

*- กิจกรรมพัฒนา OTOP 
และหมู่บ้านท่องเที่ยวตาม 
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

- กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) พัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตร
และ SMEs
*- กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
เกษตร
*- กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ 
SME ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร
*- กิจกรรมส่งเสริมการตลาดใน
ระบบ E-commerce
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ระดับ
โครง
การ/

กิจกรรม

วิสัยทัศน์จังหวัด “นครนายกเมืองน่าอยู่” พ.ศ. 2561 -2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการเกษตรครบวงจร

ระดับกลยุทธ์

พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน , ถนน , พลังงาน

ทดแทน , โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม     

แปรรูปการเกษตร

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการตลาดไปสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

และอาหารปลอดภัย

ส่งเสริมพัฒนาเกษตร
ทางเลือกและสร้าง

ภาพลักษณ์ผลไม้ เพื่อธุรกิจ
การตลาดและการค้า

ส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนและส่งเสริม
การตลาด สถาบันเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน SMEs ภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมแปร

รูปการเกษตร

หน่วยงาน
บูรณาการ
ท างาน

ขับเคลื่อน

-สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด -สนง.เกษตรจังหวัด
-สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
-ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
-สนง.พลังงานจังหวัด
-สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด
-สนง.พาณิชย์จังหวัด
-สนง.พัฒนาชุมชน
-สนง.สหกรณ์จังหวัด
-มศว. 
-สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
-สนง.ประมงจังหวัด

-สนง.เกษตรและสหกรณ์   
จังหวัด
-สนง.เกษตรจังหวัด
-สนง.พาณิชย์จังหวัด
-สนง.สหกรณ์จังหวัด
-สนง.อุตสาหกรมจังหวัด
-สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด

-สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
-สนง.เกษตรจังหวัด
-สนง.สหกรณ์จังหวัด
-สนงพัฒนาชุมชนจังหวัด

- ที่ท าการปกครองจังหวัด
- อ าเภอ

- โครงการชลประทานนครนายก
- โครงการส่งน้ าฯ นครนายก
- โครงการส่งน้ าฯ ขุนด่านปราการชล
- โครงการส่งน้ าฯ รังสิตใต้
- กรมทรัพยากรน้ า ภาค 6

(นครนายก)
- กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 3
สระบุรี

- สนง.ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
- สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
- สน.โยธาฯ   
- สนง.ปภ.
- อบจ.   
- สนง.ท้องถิ่นจังหวัด

*- กิจกรรมเสริมสร้างองค์กร  
ชาวนาและ Smart Farmer 
ให้เข้มแข็ง

- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงดิน
และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุน
การผลิต

7) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการเกษตร
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ระดับ
โครง
การ/

กิจกรรม

หน่วยงาน
บูรณาการ
ท างาน

ขับเคลื่อน

วิสัยทัศน์จังหวัด “นครนายกเมืองน่าอยู่” พ.ศ. 2561 -2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ระดับกลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการท่องเท่ียว/

แพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน

รักษาและส่งเสริมกจิกรรมท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเท่ียว

บริหารจัดการตลาดท่องเท่ียวและ
การประชุม รวมท้ังประชาสัมพันธ์

เชิงรุก

3) พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการ SME ภาคบริการ
และการท่องเที่ยว
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว

*- กิจกรรมการเสรมิสร้าง
ผู้ประกอบการ SME ด้านการ
บริการและการท่องเที่ยว

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการท่องเท่ียว
- กิจกรรมพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ 
การท่องเท่ียว

- กิจกรรมบริการเฝ้าระวังภัยสนับสนุนเพื่อการ
ท่องเท่ียว

5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- กิจกรรมปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวตามมาตรฐาน

6) ประเมินมาตรฐานด้านการท่องเท่ียว
- แหล่งท่องเท่ียว
- ท่ีพัก
- ร้านอาหาร
- อื่นๆ

2) ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว บริการและ 
OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
- กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
*- กิจกรรมท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี

- กิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัย
- กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
*- กิจกรรมส่งเสริมสปาและการแพทย์แผนไทย
*- กิจกรรมพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน

4) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว
*- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
*- กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยว  
จังหวัดนครนายก

- กิจกรรมสายสัมพันธ์สื่อมวลชนและองค์กร
ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัด
- กิจกรรมส่งเสริมการประชุม/สัมมนา
สนับสนุนการท่องเที่ยว

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
- โครงการส่งน้ าฯ เขื่อนขุนด่านปราการชล
- แขวงทางหลวงนครนายก
- แขวงทางหลวงชนบทนครนายก
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด
- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
- ที่ท าการปกครองจังหวัด
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด
- สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
- อ าเภอ

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
- สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
- อ าเภอ
- สมาคม , ภาคเอกชนธุรกิจท่องเที่ยว
- สื่อมวลชน/หนังสือพิมพ์
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ระดับ

กลยุทธ์

บริหารจัดการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัย

แบบบูรณาการ

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี และศีลธรรม 

จริยธรรม

พัฒนาระบบสาธารณสขุ
และกีฬา/ออกก าลังกาย        

เพ่ือสุขภาพของ
ประชาชน

พัฒนาสังคม สถาบัน
ครอบครัวและสังคมผูส้งู
วัยอย่างมีประสิทธิภาพ

บูรณาการ พัฒนา 
นครนายกเมืองสะอาด 
เพื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่

ส่งเสริมธรรมาภิ
บาล ภาครัฐและ

ภาคเอกชน

ระดับ
โครง
การ/

กิจกรรม

วิสัยทัศน์จังหวัด “นครนายกเมืองน่าอยู่” พ.ศ. 2561 -2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมน่าอยู่

หน่วยงาน
บูรณาการ
ท างาน

ขับเคลื่อน

2) ฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้และชุมชน
สีเขียว
- กิจกรรมปลูกป่าใน
พื้นที่เสื่อมโทรม
และที่สาธารณะ
ประโยชน์

- กิจกรรมการ
อนุรักษ์ป่าไม้โดย
ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม

- กิจกรรมเพาะ
กล้าไม้สนับสนุน  
เพื่อสร้างเมืองสีเขียว

1) ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- กิจกรรมด้านป้องกัน
- กิจกรรมด้าน
บ าบัดรักษา

- กิจกรรมด้าน
ปราบปราม

- กิจกรรมการบรหิาร
จัดการแก้ปัญหา
ยาเสพติดแบบ
บูรณาการ

5) พัฒนาความมั่นคง
สาธารณภัยและภัย
พิบัติแบบบูรณาการ
- กิจกรรมเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน

- กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันภัยพิบัติ

- กิจกรรมเสริมสร้าง
ความมั่นคงภายใน
ระดับพื้นท่ีและ  
หมู่บ้าน

3) เสริมสร้างสังคมแบบบูรณาการ
*- กิจกรรมการบริหารจดัการสังคมผู้สงูอายุอยา่งบูรณาการ
- กิจกรรมพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ
*- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า
- กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- กิจกรรมการจราจรและอุบัติภัยเพื่อความปลอดภัย

6) พัฒนาคนนครนายก มุ่งสู่ Thailand 4.0
*- กิจกรรมด้านการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต
*- กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม
*- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

4) นครนายกเมืองสะอาด
- กิจกรรมรณรงค์ 5 ส. ภาครัฐ และแหล่ง 
ท่องเที่ยวบริการ

- กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้า
- กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนน่าอยู่
- กิจกรรมรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมอืง
*- กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยใน อปท.
- กิจกรรมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ าเสีย  
ผักตบชวาและมลพิษทางอากาศ)

*- กิจกรรมส่งเสริมธรรมมาภิบาล
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ระดับ

กลยุทธ์

บริหารจัดการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัย

แบบบูรณาการ

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี และศีลธรรม 

จริยธรรม

พัฒนาระบบสาธารณสขุ
และกีฬา/ออกก าลังกาย        

เพ่ือสุขภาพของ
ประชาชน

พัฒนาสังคม สถาบัน
ครอบครัวและสังคมผูส้งู
วัยอย่างมีประสิทธิภาพ

บูรณาการ พัฒนา 
นครนายกเมืองสะอาด 
เพื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่

ส่งเสริมธรรมาภิ
บาล ภาครัฐและ

ภาคเอกชน

ระดับ
โครง
การ/

กิจกรรม

วิสัยทัศน์จังหวัด “นครนายกเมืองน่าอยู่” พ.ศ. 2561 -2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมน่าอยู่

หน่วยงาน
บูรณาการ

ท างาน
ขับเคลื่อน

- สนจ.นย.
- สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

- ส่วนราชการทุกส่วนราชการ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- อ าเภอ
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัด

- ที่ท าการปกครอง
จังหวัด

- ต ารวจภูธรจังหวัด
- สนง.ท้องถิ่นจังหวัด
- กอ.รมน.จังหวัด
- สนง.จัดหางานจังหวัด
- สนง.สาธารณสุข
จังหวัด

- สนง.ทรัพฯจังหวัด
- สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด

- สนง.พม.จังหวัด
- สนง.ปภ.จังหวัด

- สนง.ท้องถิ่นจังหวัด
- สนง.ทรัพฯ จังหวัด
- แขวงทางหลวง
นครนายก

- แขวงทางหลวง
ชนบทนครนายก

- อ าเภอ

- ท่ีท าการปกครอจังหวัด
- ต ารวจภูธร
- สนง.เขตพ้ืนท่ีฯ
- สนง.เขตพื้นท่ีมัธยม  
ฯ เขต 7

- สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด

- สนง.พระพุทธฯ
จังหวัด

- สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัด

- สนง.พัฒนาชุมจังหวัด
-สนง.พัฒนาสังคมฯ 
- กศน.จังหวัด

- สนง.สาธารณสุข
จังหวัด

- สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

- การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยจังหวัด

- สนง.เขตพื้นท่ีมัธยมฯ 
เขต 7

- สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัด

- สนง.พัฒนาสังคมฯ 
- สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด

- สนง.พัฒนาสังคมฯ 
- สนง.พระพุทธฯ
จังหวัด

- สนง.พัฒนาชุม
จังหวัด

- สนง.สาธารณสุข
จังหวัด

- อ าเภอ

- กิจกรรมบริหาร
จัดการแรงงาน
ต่างด้าว

- กิจกรรมปกป้อง
สถาบันหลักและ
สร้างความ
ปรองดอง

- กิจกรรมพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุม  
โรคติดต่อ
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การเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน
จังหวัดนครนายก

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1

พัฒนาการเกษตรครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2

บริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3

เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมน่าอยู่
จังหวัด

อ าเภอ

ท้องถิ่น

หมู่บ้าน/
ชุมชน

สร้างรายได้/
ประกอบอาชีพ

การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

พัฒนาคน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สร้างงาน/อาชีพ
การมีงานท า การศึกษา/การเรียนรู้

ความเชื่อ/ศรัทธา
ทางศาสนา

ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
สิ่งสาธารณประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมชุมชน/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาธารณภัย/ภัยพิบัติ

สุขภาพประชาชน

ยาเสพติด

ถนน

ความปลอดภัย
ทางสังคม

แรงงานต่างด้าว

อาชญากรรม

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง

เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ

แหล่งน  า

ผู้สูงวัย

สมานฉันท์/ปรองดอง

อุบัติเหตุ/การจราจร

โครงสร้างพื นฐาน/
สาธารณูปโภค

วิสัยทัศน์

นครนายกเมืองน่าอยู่
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การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ประเด็น 
ยุทธ

ศาสตร์

รวมงบ
ประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

จังหวัด
กระ
ทรวง

ท้องถิ่น เอกชน

ปย.1
เกษตร

1,605.91 ลบ.
640
(7 คก.)

904
(39 คก.)

40
(6 คก.)

20
(1 คก.)

ปย.2
ท่อง
เท่ียว

1,327.63 ลบ
626
(6 คก.)

567
(12 คก.)

111
(12 คก.)

21
(4 คก.)

ปย.3
สังคม
น่าอยู่

530.33 ลบ.
321 
(6 คก.)

162 
(17 คก.)

6
(13 คก.)

40
(1 คก.)

รวม 3,463.88 1,587 1,633 157 81

4. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

5. ด้านบริการภาครฐั ภาคเอกชนและสาธารณะ

6. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

8. ด้านบริหารจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล
มั่งคง

(4),(6),(8)
มั่งคั่ง

(1),(5)
ยั่งยืน

(2),(3),(7)

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ปย.1 : พัฒนาการเกษตรครบวงจร
(5 กลยุทธ์ 4 เป้าประสงค์ 9 ตัวช้ีวัด)

ปย.2 : บริหารจัดการท่องเท่ียว
แบบบูรณาการ

(4 กลยุทธ์ 4 เป้าประสงค์ 6 ตัวช้ีวัด)
ปย.3 : เสริมสร้างความมั่นคง

และสังคมน่าอยู่
(7 กลยุทธ์ 6 เป้าประสงค์ 13 ตัวช้ีวัด)

1. ด้านรายได้และการมีงานท า

2. ด้านสังคม

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

5. ด้านบริการภาครฐั ภาคเอกชนและสาธารณะ

องค์ประกอบวิสัยทัศน์ 
“นครนายกเมืองน่าอยู่”

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

สรุปงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการเกษตรครบวงจร

1. งบประมาณจังหวัด (7 โครงการ)

1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ิมมูลค่า

1.2 โครงการบริหารจัดการข้าวแบบครบวงจรอย่างผลสัมฤทธิ์

1.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

1.4 โครงการบริหารจัดการน้ าการเกษตรแบบบูรณาการ

1.5 โครงการพัฒนาผลไม้นครนายกเชิงธุรกิจ

1.6 โครงการพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรและ SME

1.7 โครงการขยายการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. งบกระทรวงกรม (39 โครงการ)

3. งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 โครงการ)

4. งบเอกชน (1 โครงการ)

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทางการเกษตรที่
เพิ่มขึ้น (ข้าว,ผลไม้, ปศสุัตว์,ประมง)
2) จ านวนแปลง/ฟาร์มทีผ่่านรับรองมาตรฐาน   
(ข้าว , ปศุสัตว์ , ประมง , มะยงชิด)
3) จ านวนแหล่งน้ าไดร้ับการพัฒนา
4) จ านวนเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ไดม้าตรฐาน
5) ร้อยละผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรที่ไดร้ับ
การรับรองมาตรฐาน6) จ านวนแปลงผลผลิต
การเกษตรที่ได้รบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
7) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกร ผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรปูการเกษตร
8) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรประกอบอาชีพ
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
9) ร้อยละของมูลค่าการจ าหนา่ยสินคา้ขา้วที่
เพ่ิมขึ้น

วิสัยทัศน์จังหวัด “นครนายกเมืองน่าอยู่” พ.ศ. 2561 -2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการเกษตรครบวงจร

งบ 
1,605 

ลบ.
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วิสัยทัศน์จังหวัด “นครนายกเมืองน่าอยู่” พ.ศ. 2561 -2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

งบ 
1,327

ลบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณา
การ
1. งบประมาณจังหวัด (6 โครงการ)

1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ SME 
ภาคบริการและการท่องเท่ียว

1.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการการท่องเท่ียว
1.3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจังหวัด
1.4 โครงการประเมินมาตรฐานด้านการท่องเท่ียวจังหวัด
1.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียว บริการและ OTOP

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด
1.6 โครงการส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียว
2. งบกระทรวงกรม (12 โครงการ)
3. งบองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (12 โครงการ)
4. งบเอกชน (4 โครงการ)

ตัวชี้วัด

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ด้าน
การท่องเท่ียว
2) ร้อยละเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเท่ียว
3) จ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับรองมาตรฐาน
4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
5) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME ด้านการท่องเท่ียว
6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนา
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วิสัยทัศน์จังหวัด “นครนายกเมืองน่าอยู่” พ.ศ. 2561 -2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมน่าอยู่

งบ 
530
ลบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมนา่
อยู่
1. งบประมาณจังหวัด (6 โครงการ)

1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
1.2 โครงการพัฒนาความมั่นคงสาธารณภัยและภัยพิบัติ

แบบบูรณาการ
1.3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และชุมชนสีเขียว
1.4 พัฒนาคนนครนายก มุ่งสู่ THAILAND 4.0
1.5 โครงการเสริมสร้างสังคมแบบบูรณาการ
1.6 โครงการนครนายกเมืองสะอาด 

2. งบกระทรวงกรม (17 โครงการ)
3. งบองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (13 โครงการ)
4. งบเอกชน (1 โครงการ)

ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปรองดองสมานฉันท์
2. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านยาเสพติดทั้งหมดของจังหวัดนครนายก
- หมู่บ้านสีขาว - หมู่บ้านสีแดง
3. ร้อยละของคดีอาชญากรรม คดี 3 ฐานความผิดที่ลดลง
4. ร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท างาน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานและการด ารงชีวิตในจังหวัด
5. ระดับความส าเร็จของหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง ได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันภัยพิบัติ
6.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการปลูกป่าและพ้ืนที่สีเขียว
7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
8. ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับบริการสวัสดิการและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์มีสุขภาวะที่ดี
9. จ านวนหมู่บ้านได้รับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
10. ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการ “นครนายกเมืองสะอาด”
11. ระดับความส าเร็จของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโครงการ
หมู่บ้าน/ชุมชนรักษาศีลห้า
12. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ม.ปลาย
13. ค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กอายุ 6-15 ปี



แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก ขับเคลื่อนสู่ THAILAND 4.0
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)

ประเทศไทย
ท 1.0 เน้น ภาคการเกษตร
ท 2.0 เน้น อุตสาหกรรมเบา
ท 3.0 เน้น อุตสาหกรรมหลัก
...............................................

ท 4.0
 เกษตรสมัยใหม่ (เกษตรกรเป็น

ผู้ประกอบการ)
 SMEs เป็น Enterprises และ 

Startups ท่ีมีศักยภาพสูง
 High Value Service
 แรงงานมีความรู้/เชี่ยวชาญ/

ทักษะสูง

ปย.1 ด้านพัฒนาการเกษตรครบวงจร
จ านวน 6 โครงการ 11 กิจกรรม

(สอดคล้องกลุ่ม 1)

ปย.2 ด้านบริหารจัดการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ
จ านวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม
(สอดคล้องกลุ่ม 2 และกลุ่ม 5)

ปย.3 ด้านม่ันคงและสังคมน่าอยู่
จ านวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม
(สอดคล้องกลุ่ม 2 และกลุ่ม 4)

THAILAND 4.0
5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เป้าหมาย
กลุ่ม 1 : กลุ่มอาหาร เกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่ม 2 : กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและ

เทคโนโลยีทางการแพทย์
กลุ่ม 3 : กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 

หุ่นยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม

กลุ่ม 4 : กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี Internet
กลุ่ม 5 : กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

แผนโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน 
THAILAND 4.0

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
 โครงสร้างการบริหารแบบบูรณาการ
 บุคลากรมีคุณภาพและงบประมาณมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
 ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต
 สร้างแรงจูงใจและแสวงหาความร่วมมือพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
 ประเมินผลความส าเร็จการพัฒนาจังหวัด 22
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

นครนายก
เมืองน่าอยู่

โครงสร้างการบริหาร
แบบบูรณาการ

กลุ่มความ
ม่ันคง

กลุ่ม
เศรษฐกิจ

กลุ่มสังคม

กลุ่มบริหาร
จัดการ

กลุ่มทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาบุคลากรและ
งบประมาณมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์

จัดสรร
งบประมาณ

แบบบูรณาการ

มาตรฐาน
คุณธรรม/
จริยธรรม

กลุ่ม
ข้าราชการ/
พนักงาน

มาตรฐาน
งานและ
ผลผลิต

หลัก
ธรรมาภิบาล

ข้อมูลข่าวสาร/
เทคโนโลยีและ
อินเตอร์เน็ต ข้อมูล

ข่าวสารทาง
เศรษฐกิจ

ข้อมูล
ข่าวสารทาง

สังคม

สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

ระบบ IT 
ชุมชน

ระบบ
E-Marketing

ติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จ

ตัวช้ีวัดด้าน
การท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดการพัฒนาข้าราชการ
และความพึงพอใจการบริหาร

ในจังหวัด

ตัวช้ีวัดด้าน
เกษตรครบวงจร

ตัวช้ีวัดด้าน
ความม่ันคงและ

สังคมน่าอยู่

สร้างแรงจูงใจและ
พันธมิตรการพัฒนา

(การมีส่วนร่วม)
กลุ่ม

ข้าราชการ

กลุ่มธุรกิจ/
ผู้ประกอบการ

กลุ่มประชา
สังคมและ

องค์กรเอกชน

กลุ่มอาชีพ
กลุ่ม

สื่อมวลชน

กลุ่มผู้สูงอายุ/
จิตอาสา


