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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนครนายก 
1.1 ความเป็นมา 

              นครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง พ้ืนที่ของนครนายกปรากฏหลักฐานว่าเคย
เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคนั้น เช่น ขวาน
หินทั้งชนิดมีบ่าและไม่มีบ่า ลูกปัดหินและลูกปัดแก้ว หินดุ แท่นหินเขียว แวดินเผา ขวานส าริด สันนิษฐานว่านครนายก
เคยเป็นเมืองโบราณที่มีอายุสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยในสมัยทราวดี จากแหล่งโบราณ 
“บ้านดงละคร” ซึ่งอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองนครนายกไปทางทิศใต้ระยะทาง ๘ กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเนินดินสูงคล้าย
เกาะ เนื้อที่ประมาณ ๖ ตารางกิโลเมตร มีคันดินสูงล้อมรอบเป็นวงรี ด้านนอกคันดินมีคูน้ าล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง มีประตู
เข้าออก ๔ ประตู โดยเมืองนี้อาจมีพัฒนาการและอายุร่วมสมัยกับเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี และเมืองพระรถ
ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน ประกอบด้วย ระฆังหิน
สมัยทราวดี พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัย และอยุธยา เป็นต้น  

ในปี พ.ศ. ๑๘๙๓ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ก าหนดให้เมืองนครนายกเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันออก (เมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศเหนือ 
เมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศใต้ และเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันตก 
ระยะทางจากเมืองหน้าด่านถึง ราชธานีกรุงศรีอยุธยาใช้เวลาเดินทาง ๒ วัน)  ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ตัด
เขตท้องที่เมืองลพบุรีทางตะวันออกกับเขตท้องที่เมืองนครนายกทางตะวันตก รวมกันตั้งขึ้ นเป็นเมืองสระบุรี ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๔๕ ทรงปฏิรูปการปกครองใหม่ เรียกว่า การปกครอง
มณฑลเทศาภิบาล จัดตั้งมณฑลปราจีนบุรี ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี เมืองฉะเชิงเทรา เมืองนครนายก เมืองพนม
สารคาม เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมือง บางละมุง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ให้ยุบ
รวมอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรวมกับจังหวัดสระบุรี และให้ยุบรวมอ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอองครักษ์ 
และอ าเภอปากพลีไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี  

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๖ ก าหนดให้แยกอ าเภอนครนายก 
อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอปากพลี ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี กับให้แยกอ าเภอบ้านนา ออกจากการ
ปกครองของจังหวัดสระบุรี จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า จังหวัดนครนายก 

ประวัติของชื่อ “นครนายก” มีข้อสันนิษฐาน ๒ ประการ ดังนี้ ในสมัยก่อนดินแดนของนครนายกเป็นป่า
รกชัฏมีไข้ป่าชุกชุมผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อ่ืนจนเกือบเป็นเมืองร้าง ต่อมามีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งไม่มี
หลักฐานยืนยันว่าในยุคสมัยใด (แต่ก่อนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรีอยุธยา เพราะชื่อ
เมืองนครนายกปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองแล้ว) ต้องการที่จะจูงใจราษฎรให้เข้ามาหักร้างถางพงท ามาหากินอยู่
อาศัยในบริเวณนี้จึงให้ยกเว้นเก็บอากรค่านา จึงเรียกเมืองนี้ว่า “เมือง นา–ยก” และเป็นเมืองนครนายก เหตุผลที่สอง 
คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา การปกครองในเมืองหลวงใช้ระบบจตุสดมภ์ ส่วนการปกครองหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก    
ในหัวเมืองด้านเหนือมีสมุหนายก ปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร ในหัวเมืองด้านใต้มีสมุหกลาโหมปกครองทั้ง        
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ฝ่ายพลเรือนและทหาร เมืองนครนายกนั้นเดิมอยู่ในสังกัดสมุหกลาโหม ภายหลังถูกโอนให้อยู่ในสังกัด สมุหนายก พ้ืนที่นี้
จึงได้ชื่อว่านครนายกนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
       ที่ตั้ง  จังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่  ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทาง
จากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เลียบคลองรังสิตผ่านอ าเภอ
องครักษ ์ ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 105  กิโลเมตร 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 82 กิโลเมตร ท่าเทียบเรือคลองเตย 120 กิโลเมตร  ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง 163 กิโลเมตร 

      ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอ าเภอ
บ้านนา อ าเภอเมืองนครนายก และอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก  
3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของ
จังหวัดคือ ยอดเขาเขียว  มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่ราบอันกว้าง
ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาที่เรียกว่า “ที่ราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและ
ดินเหนียวเหมาะแก่การท านา ท าสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย  ซ่ึงติดกับจงัหวดัฉะเชิงเทราและปทุมธานี 

     สภาพภูมิอากาศ  จังหวัดนครนายกมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  21.70 – 37.30  องศาเซลเซียส  
ปริมาณน้ าฝนวัดได้เฉลี่ยประมาณ  188.30  ม.ม. 

 

1.3 ข้อมูลปกครอง/ประชากร 

  
 อาณาเขต  จังหวัดนครนายกมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
 -  ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี      และจังหวัดนครราชสีมา 
 -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดปราจีนบุรี 

 -  ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   และจังหวัดปราจีนบุรี 
 -  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี 
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เขตการปกครอง   
จังหวัดนครนายก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อ าเภอ 41 ต าบล 408 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง (เทศบาลเมืองนครนายก) ๕ เทศบาลต าบล (เทศบาลต าบลท่าช้าง เทศบาลต าบลบ้านนา 
เทศบาลต าบลองครักษ์ เทศบาลต าบลเกาะหวาย เทศบาลต าบลพิกุลออก) และ ๓๙ องค์การบริหารส่วนต าบล 

โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง  และส่วนท้องถิ่น   
จังหวัดนครนายก แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 4 อ าเภอ 41 ต าบล 408 หมู่บ้าน  1  เทศบาลเมือง 

5 เทศบาลต าบล และ 39 องค์การบริหารส่วนต าบล  
อ าเภอเมืองนครนายก  จ านวน 13 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลนครนายก ต าบลท่าช้าง ต าบลบ้าน

ใหญ่ ต าบลวังกระโจม ต าบลท่าทราย ต าบลดอนยอ ต าบลศรีจุฬา ต าบลดงละคร ต าบลศรีนาวา ต าบลสาริกา ต าบล
หินตั้ง ต าบลเขาพระ ต าบลพรหมณี 

อ าเภอปากพลี จ านวน 7 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลปากพลี ต าบลเกาะหวาย ต าบลเกาะโพธิ์ ต าบล
โคกกรวด ต าบลท่าเรือ ต าบลหนองแสง ต าบลนาหินลาด 

อ าเภอบ้านนา จ านวน 10 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลบ้านนา ต าบลบ้านพร้าว ต าบลบ้านพริก ต าบล
อาษา ต าบลทองหลาง ต าบลบางอ้อ ต าบลพิกุลออก ต าบลป่าขะ ต าบลเขาเพิ่ม ต าบลศรีกะอาง 

อ าเภอองครักษ์ จ านวน 11 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลองครักษ์ ต าบลพระอาจารย์ ต าบลบึงศาล 
ต าบลศรีษะกระบือ ต าบลโพธิ์แทน ต าบลบางสมบูรณ์ ต าบลทรายมูล ต าบลบางปลากด ต าบลบางลูกเสือ ต าบลชุม
พล ต าบลคลองใหญ่ 
 

โครงสร้างประชากร  จังหวัดนครนายกมีประชากรจ านวน  258,157 คน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 
2559)  แยกเป็นชาย 127,795 คน  หญิง  130,362 คน จ านวน 93,501 หลังคาเรือน  แยกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 

 
- 

ที่มา  : ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
       : ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ วันที่ มิถุนายน 2559 
 

จังหวัดนครนายก ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จ านวนบ้าน 

อ าเภอเมืองนครนายก 42,477 41,879 84,356 30,796 

อ าเภอปากพล ี 11,114 11,581 22,695 7,798 

อ าเภอบ้านนา 31,703 32,005 63,708 22,120 

อ าเภอองครักษ ์ 29,735 30,673 60,408 20,082 

เทศบาลต าบลองครักษ ์ 1,299 1,398 2,697 1,261 
เทศบาลต าบลบ้านนา 2,477 2,813 5,290 2,330 

เทศบาลต าบลเกาะหวาย 901 1,019 1,920 728 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 509 541 1,050 321 

เทศบาลเมืองนครนายก 7,580 8,453 16,033 8,065 
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• จากโครงสร้างประชากรจังหวัดนครนายก  ปี 2557  มีลักษณะพีระมิดแบบหดตัว (constrictive 
pyramid or declining pyramid) เป็นพีระมิดประชากรที่มีรูปแบบของฐานพีระมิดแคบ ตรงกลางพองออกและยอด
ค่อยๆ แคบเข้าคล้ายรูปดอกบัวตูม ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของอัตราการเกิดและอัตราการตายที่ต่ า หรือมีโครงสร้าง
ประชากรลดลง 

ความหนาแน่นของประชากรจังหวัดนครนายก 
-  ความหนาแน่นของประชากร  เขตชุมชนเมือง  (เขตเทศบาล)  ประมาณ  1,3๒๘ คน/ตร.กม. 
-  ความหนาแน่นของประชากร  นอกเขตชุมชนเมือง  (ต าบล  หมู่บ้าน นอกเขตเทศบาล) ประมาณ               

๙๘ คน/ตร.กม. 
-  ประชากรมีอัตราการเพ่ิมประมาณร้อยละ  0.๑๘  ต่อปี 

 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างประชากรตั้งแต่ปี พ.ศ.255๑-2559 
 

ที ่ ปี พ.ศ. จ านวนราษฎร (คน)  
  ชาย หญิง รวม การเปลี่ยนแปลงประชากร 

๑ 2551 12๔,0๑๓ 126,๗๔๐ 250,๗๕3  - 
๒ 2552 12๔,๕๔๒ 12๗,๑๔1 2๕๑,6๘๓ เพ่ิมข้ึน 930 คน 
๓ 2553 12๕,๑13 12๗,๖๒๑ 25๒,73๔ เพ่ิมข้ึน 1,051 คน 
๔ 255๔ 12๕,๖๓๑ 12๘,๒๐๐ 25๓,83๑ เพ่ิมข้ึน ๑,097 คน 
๕ 2555 12๖,3๕๑ 128,๘๒6 25๕,๑๗๔ เพ่ิมข้ึน 1,343 คน 
๖ 2556 126,466 129,102 255,568 เพ่ิมข้ึน 394 คน 
๗ 2557 127,473 129,752 257,225 เพ่ิมข้ึน 1,657 คน 
๘ ๒๕๕๘ 127,3๑๔    1๓๐,๑๔๗   257,๔๖๑ เพ่ิมข้ึน ๒3๖ คน 
9 2559 127,795 130,362 258,157 เพ่ิมข้ึน 696 คน 

 

   หมายเหตุ : จ านวนประชากรของจังหวัดนครนายกมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

       ประชากรหญงิ                ประชากรชาย   
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1.4 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP)  จังหวัดนครนายก  ณ  ราคาประจ าปี 
                                                                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต 
มูลค่า 
พ.ศ.

2551 

มูลค่า 
พ.ศ.

2552 

มูลค่า 
พ.ศ.

2553 

มูลค่า 
พ.ศ.

2554 

มูลค่า 
พ.ศ.

2555 

มูลค่า 
พ.ศ.

2556 

มูลค่า 
พ.ศ.

2557 

มูลค่า 
พ.ศ.

2558p 
ภาคเกษตร 4,598 4,856 5,518 5,996 7,804 7,843 7,238 5,737 
1.  สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว ์และการป่าไม้ 4,305 4,488 5,102 5,543 7,343 7,450 6,800 5,296 
2.  สาขาประมง 293 368 416 454 460 394 438 440 
ภาคนอกเกษตร 11,635 12,296 13,623 14,368 15,983 16,686 20,098 21,709 
3.  สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหนิ 63 67 73 89 85 96 49 47 
4.  สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) 1,433 1,372 1,839 2,255 2,085 2,168 4,941 5,443 
5.  สาขาการไฟฟา้ ก๊าซ และการประปา 345 431 457 459 533 593 690 683 
6.  สาขาก่อสร้าง 739 916 926 848 949 830 1,280 2,039 
7.  สาขาการขายส่ง การขายปลกี การซ่อมแซม

ยานยนต ์จกัรยานยนต ์ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครวัเรือน 

1,537 1,826 1,975 1,935 2,269 2,226 2,531 2,658 

8.  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 540 530 500 448 669 822 853 1,071 
9.  สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า  
      และการคมนาคม 

808 828 1,166 1,359 980 999 1,016 1,079 

10. สาขาตวักลางทางการเงิน 770 761 701 728 874 995 1,169 1,305 
11. สาขาบรกิารด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้

เช่าและบริการ ทางธุรกจิ 
898 968 881 901 1,049 1,201 1,102 1,157 

12. สาขาการบริหารราชการและการปอ้งกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาค
บังคับ 

1,972 2,036 2,227 2,430 3,416 3,448 2,930 2,789 

13. สาขาการศึกษา 1,641 1,713 1,802 1,736 1,702 1,844 1,964 1,740 
14. สาขาบรกิารด้านสุขภาพและงาน 
      สังคมสงเคราะห์ 

550 463 696 771 863 924 1,038 1,146 

15. สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคม    
      และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 

311 317 320 367 417 444 435 448 

16. สาขาลกูจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 30 68 60 40 91 96 99 103 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 16,234 17,152 19,141 20,364 23,787 24,530 27,336 27,446 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาทต่อ
คนต่อปี) 

65,602 69,413 77,608 81,120 93,159 94,368 
103,37

3 
102,052 

จ านวนประชากร (1,000 คน) 247 247 247 251 255 260 264 269 
 

ที่มา  :  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
       :  ส านักงานคลังจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561  
หมายเหตุ : p หมายถึง ข้อมูลเบื้อง 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) จังหวดันครนายก แบบปริมาณลูกโซ่ ปอี้างอิง พ.ศ.2545 
                                                                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลติ 
มูลค่า 
พ.ศ.

2551 

มูลค่า 
พ.ศ.

2552 

มูลค่า 
พ.ศ.

2553 

มูลค่า 
พ.ศ.

2554 

มูลค่า 
พ.ศ.

2555 

มูลค่า 
พ.ศ.

2556 

มูลค่า 
พ.ศ.

2557 

มูลค่า 
พ.ศ.

2558p 
ภาคเกษตร 3,092 3,071 3,394 3,577 3,878 3,789 3,827 3,395 
1.  สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการป่าไม้ 2,626 2,605 2,873 3,027 3,331 3,283 3,336 2,938 
2.  สาขาประมง 449 455 517 546 484 407 364 358 
ภาคนอกเกษตร 

9,108 9,478 10,201 
10,44

7 
11,426 11,533 13,403 14,049 

3.  สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 54 50 56 70 67 70 34 31 
4.  สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) 907 868 1,047 1,238 1,255 1,229 2,631 2,727 
5.  สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 345 397 437 451 531 516 582 590 
6.  สาขาก่อสร้าง 547 704 695 598 651 562 864 1,436 
7.  สาขาการขายส่ง การขายปลีก การ

ซ่อมแซมยานยนต์ จกัรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

1,252 1,341 1,387 1,325 1,443 1,411 1,533 1,585 

8.  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 490 520 488 444 656 772 797 951 
9.  สาขาการขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า  
      และการคมนาคม 

756 750 1,057 1,201 842 853 861 837 

10. สาขาตัวกลางทางการเงิน 525 569 505 506 611 662 766 852 
11. สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์  
      การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 

956 1,015 911 924 1,062 1,221 1,122 1,170 

12. สาขาการบริหารราชการและการ
ป้องกันประเทศ รวมท้ังการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

1,442 1,472 1,586 1,689 2,299 2,231 1,832 1,686 

13. สาขาการศึกษา 1,141 1,159 1,204 1,093 1,012 1,064 1,084 911 
14. สาขาบริการด้านสุขภาพและงาน 
      สังคมสงเคราะห์ 

398 330 488 531 576 591 640 682 

15. สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคม 
และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 

251 256 251 277 306 320 309 322 

16. สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 29 70 59 37 77 73 68 65 
ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP - 
CVMs) 

12,28
1 

12,615 13,681 
14,12

9 
15,413 15,394 17,141 17,236 

 
ที่มา  :  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

           :  ส านักงานคลังจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561  
หมายเหตุ : p หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น 
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สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดนครนายก 
 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกปี พ.ศ.2558 พิจารณาได้จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP)  ณ ราคาประจ าปี มีค่าเท่ากับ 27,446 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว เท่ากับ 102,052 บาทต่อคน
ต่อปี เรียงล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดคิดเป็นล าดับที่ 5 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และเป็นล าดับ     
ที่ 64 ของประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อหัว เป็นล าดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และเป็นล าดับที่ 34 
ของประเทศซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัด 3 อันดับแรก ได้แก่  

 
อันดับที่ 1 สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต)  ร้อยละ 19.8  
อันดับที่ 2 สาขาเกษตรกรรมฯ ร้อยละ 19.3                           
อันดับที่ 3 สาขาบริหารราชการฯ ร้อยละ 10.2   
      

  ส าหรับภาคเกษตร  ในปี 2558 สร้างมูลค่าเพ่ิม
จ านวน 5,737 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 1,501 
ล้านบาท ส่วนภาคนอกเกษตร ในปี  2558 สร้าง
มูลค่าเพ่ิม จ านวน 21,709 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 
2557 เท่ากับ 1,611 ล้านบาท 
 

 

  หากพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่
จะพบว่าเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก ในปี  
พ.ศ.2558 ขยายตัวจากปีที่แล้วร้อยละ 0.6 เป็น
ผลมาจากการขยายตัวของสาขาการผลิตที่ส าคัญ 
ได้แก่ สาขาก่อสร้าง เนื่องจากมีการก่อสร้างใน
จังหวัดเพ่ิมขึ้น อาทิเช่น ถนน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
สาขาโรงแรมและภัตตาคารจากการขยายตัวของ
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในพ้ืนที่จังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง และสาขาอุตสาหกรรม (การผลิต)     
จากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

 



-8- 
 

1.5 ลักษณะทางสังคม   
 การนับถือศาสนา   

          ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดนครนายกนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 92.85 นับถือศาสนา 
อิสลามประมาณร้อยละ 5.61 และนับถือศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ 1.54  ศาสนสถานในจังหวัดนครนายก ดังนี้  

   มหานิกาย  
- วัดและส านักสงฆ์  จ านวน 197  แห่ง 
- ที่พักสงฆ ์  จ านวน   12  แห่ง 

      ธรรมยุติ  
- วัดและส านักสงฆ์  จ านวน   12  แห่ง 
- ทีพั่กสงฆ ์  จ านวน     4  แห่ง  

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  ข้อมูล เดือนธันวาคม 2560 
 

 การศึกษาและการเรียนรู้ 
  ข้อมูลด้านการศึกษา ปี 2559 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สรุปได้ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีจ านวน 13๔ โรงเรียน 
แยกเป็นโรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา จ านวน 10๒ โรง เป็นโรงเรียนเปิดสอนระดับ
ก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  32 โรง  
           -จ านวนนักเรียน  นกัเรียนทั้งหมด  2๐,๘08  คน 
                     -ระดับก่อนประถมศึกษา                   จ านวน    4,209   คน 
                     -ระดับประถมศึกษา                         จ านวน  14,684   คน 
                     -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 จ านวน    ๑,๙15    คน 
           -จ านวนห้องเรียน                                     จ านวน   1,259   ห้อง 
           -จ านวนครูทั้งหมด                                    จ านวน   1,359   คน   
 

พ.ศ. จ านวน
โรงเรียน 

ก่อนประถม ประถม มัธยม
ต้น 

รวม
นักเรียน 

รวม
ห้องเรียน 

จ านวน
ครู 

การ
เปลี่ยนแปลง
ของจ านวน
นักเรียน 

2558 134 4,1๘๙    14,7๑๓    ๑,๙๙1     2๐,๘9๓   1,274 1,304 - 303 
2559 134 4,209 14,684 1,915 20,808 1,259 1,359 -85 
 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ข้อมลู 10 มิถุนายน 2559 
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อัตราการรับนักเรียนปี 2559 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม อาย(ุปี) ชาย หญิง รวม 
รวมอนุบาล  1 - 2 2,192 2,017 4,209 3-4 2,918 2,758 5,676 
รวม ป.1-ป.6 7,708 6,976 14,684 6-11 9,191 8,592 17,783 
รวม ม.1-ม.3 1,077 838 1,915 12-14 4,384 4,098 8,482 
รวมนักเรียนทั้งหมด 10,977 9,831 20,808  16,493 15,475 31,7941 

             ที่มา : จ านวนนักเรยีน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ข้อมลู 10 มิถุนายน 2559 
      หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนระดับ ม.1 - ม.3  เป็นจ านวนนักเรียนเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส (32 โรง)            
                     ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก เท่าน้ัน 
 

ตารางเปรียบเทียบอัตราการรับนักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2559 

 

ปี พ.ศ. ก่อนประถมศึกษา
(คน) 

ประถมศึกษา 
(คน) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น (คน) 

รวมท้ังสิ้น (คน) แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง 

2558 4,1๘๙    14,7๑๓    ๑,๙๙1     2๐,๘9๓   ลดลง 
2559 4,209 14,684 1,915 20,808 ลดลง 

 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 7 (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 

โดยมีโรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดนครนายกจ านวน 11 โรงเรียน สรุป ดังนี้   จ านวนครู 523 คน จ านวนนักเรียน
มัธยมศึกษา 9,383 คน ห้องเรียน 268 ห้อง 

 

จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 ปี 2559 

 

พ.ศ. น.ร.ชาย
มัธยมต้น 

น.ร.หญิง
มัธยมต้น 

ห้องเรียน
มัธยมต้น 

น.ร.ชาย
มัธยมปลาย 

น.ร.หญิง
มัธยมปลาย 

ห้องเรียน
มัธยมปลาย 

นักเรียน
รวม (คน) 

การเปลี่ยนแปลง
จ านวนนักเรียน 

2558 2,650 2,782 148 1,572 2,360 126 9,365 - 286 
2559 2,686 2,769 145 1,637 2,291 123 9,383 +18 
    ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 
 

3. วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก มีจ านวน  5 วิทยาลัย 
คือ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก, วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยอาชีพองครักษ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
นครนายก และวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ สรุปข้อมูลได้ ดังนี้  

  - จ านวนนักศึกษา มีนักศึกษาทั้งหมด  5,423  คน   
  - จ านวนห้องเรียน       233 ห้อง 

      - จ านวนครูทั้งหมด      223  คน 
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ตารางจ านวนนักศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก  
แยกตามระดับชั้น ปวช.และ ปวส. 

 

พ.ศ. ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช. ปวส.1 ปวส.2 รวม ปวส. รวม การเปลี่ยนแปลง
นักศึกษา 

2558 964 722 920 2,606 700 806 1,506 4,112 + 834 
2559 2,429 825 706 3,960 813 631 1,463 5,423 +1311 
ที่มา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก, วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยอาชีพองครักษ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  
        และวิทยาลยัเทคโนโลยีวรีพฒัน์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 

 

4. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีจ านวน 15 โรงเรียน 
- จ านวนนักเรียน นักเรียนทั้งหมด  4,527 คน นักเรียนชาย 2,340 คน นักเรียนหญิง 2,187 คน  
- จ านวนห้องเรียน   ห้องเรียน                          จ านวน     153  ห้อง 
- จ านวนครู           ครูทั้งหมด                         จ านวน     273  คน  
 

ตารางเปรียบเทียบนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2559 

 

พ.ศ. ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวช. ปวส. รวม การเปลี่ยนแปลง 
2558 1,158 1,830 1,100 265 704 354 5,411 - 1587 
2559 979 2,188 987 373 - - 4,527 -884 
ทีม่า :  กลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ข้อมลู 10 มิถุนายน 2559 

 

 การสาธารณสุข 
 

ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข สถานพยาบาลของรัฐ 
 

สถานพยาบาล จ านวนเตียง
ทั้งหมด 

จ านวนเตียงที่ให้บรกิาร 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
โรงพยาบาลนครนายก 360 เตยีง 314 เตยีง 314 เตยีง 314 เตยีง 314 เตยีง 
โรงพยาบาลบ้านนา 90  เตยีง ๗0 เตยีง 70 เตยีง 70 เตยีง 76 เตยีง 
โรงพยาบาลองครักษ ์ 60  เตยีง 40 เตยีง 40 เตยีง 40 เตยีง 33 เตยีง 
โรงพยาบาลปากพล ี 10 เตยีง 10 เตยีง 10 เตยีง 10 เตยีง 10 เตยีง 
โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อย จปร. 90 เตยีง 60 เตยีง 60 เตยีง 60 เตยีง 30 เตยีง 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 500 เตยีง 363 เตยีง 363 เตยีง 363 เตยีง 362 เตยีง 
กองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร 60 เตยีง 60 เตยีง 60 เตยีง 60 เตยีง 60 เตยีง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๕๖ แห่ง     

รวม 1,170 เตียง     
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บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ท่ีปฏิบัติงานจริง  
 

ประเภทบุคลากร จ านวน  (คน) อัตราส่วนประชากรต่อบุคลากร 1 คน ระดับประเทศ 
      แพทย ์ 40 6,403 2,521 
      ทันตแพทย์ 24 10,671 10,580 
      เภสัชกร 28 9,146 6,352 
      พยาบาลวิชาชีพ 461 556 503 
      พยาบาลเทคนิค 36 7,114 9,867 
      บุคลากรอื่นๆ 589 437.11 - 

รวม 1,178 218.55 - 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครนายก  ข้อมลู ณ กันยายน 255๘ 

 
 

ปี พ.ศ. จ านวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ 

พยาบาล
เทคนิค 

บุคลากร
อ่ืนๆ 

255๕ 1,110(857) 36 16 26 479 52 742 
255๖ 1,110(857) 36 16 26 479 52 742 
255๗ 1,170 44 24 28 473 41 643 
2558 859 49 27 31 479 40 793 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก,กองการแพทย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ข้อมูล ณ กันยายน 255๘ 
 
 ด้านการเกษตร 

ประชากรจังหวัดนครนายกเป็นครัวเรือนเกษตรกรรม มีจ านวน ๒๑,829 ครัวเรือน หรือเท่ากับ   
ร้อยละ 23.55 ของครัวเรือนทั้งหมด (92,701 ครัวเรือน ,กรมการปกครอง 2558) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 
2558 เล็กน้อย ซึ่งจากเดิมมีครัวเรือนท าการเกษตรร้อยละ 23.75 โดยสว่นใหญ่มีอาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตรกรรม 
การปศุสัตว์ และการประมง ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 708,983 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.48 ของพ้ืนที่จังหวัด 
โดยสรุปอาชีพท่ีส าคัญดังนี้ 

 การเกษตรกรรม 
๑.การปลูกข้าว มีพ้ืนที่ท านาทั้งหมด 526,464  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 74.26 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม

ของจังหวัด แบ่งการเพาะปลูกเป็นข้าวนาปี และข้าวนาปรัง โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี ประมาณ 367,857 ไร่ ผลผลิต
ข้าวนาปี 205,133 ตัน ผลผลิตข้าวนาปี เฉลี่ย ๕60 กก./ไร่  และมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ประมาณ 176,246 ไร่ 
ผลผลิตข้าวนาปรัง 108,167 ตัน ผลผลิตข้าวนาปรัง เฉลี่ย ๖14 กก./ไร่ (ที่ความชื้น ๑๕%)  โดยพ้ืนที่ปลูกข้าว
บางส่วนในทุกอ าเภอเป็นพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวในกลุ่มพันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์ข้าวน้ าลึก หรือพันธุ์ข้าวขึ้นน้ า ซึ่งกลุ่ม
ข้าวพันธุ์ดังกล่าวให้ผลผลิตในปริมาณที่ไม่สูงนัก และนอกจากนั้นในพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดส่วนใหญ่ประสบปัญหาดิน
เปรี้ยวท าให้ได้ผลผลิตไม่สูง 
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๒. การท าสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น มีพ้ืนที่ท าสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้นประมาณ 49,637 ไร่ ที่นิยมปลูกกัน
มาก ได้แก่ มะยงชิด มะปรางหวาน กระท้อน กล้วย ขนุน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ไผ่เลี้ยง และมะนาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมะยงชิด มะปรางหวานที่นับว่าเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก และเนื่องจากการท าสวนไม้ผลใน
จังหวัดส่วนใหญ่เป็นแบบสวนผสมผสาน ท าให้มีผลผลิตจากผลไม้ชนิดต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันออกตลอดทั้งปี ท ารายได้
ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างด ี

๓. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีการเพาะปลูกทั้งในลักษณะของไม้ช าถุง ช ากิ่ง  ไม้กระถาง  ไม้ตัดใบ 
รวมถึงไม้ประดับขุดล้อม ส่วนมากอยู่ในเขตอ าเภอองครักษ์ ซึ่งมีการเพาะกล้าไม้จ าหน่ายทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ 
จ านวนกว่าพันชนิด จังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 6,๔0๘ ไร่  ถือได้ว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกไม้
ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

๔. การปลูกพืชผักและสมุนไพร มีการเพาะปลูกพืชผักและสมุนไพรประมาณ 3,602 ไร่ เพ่ือใช้
บริโภคในครัวเรือน ทั้งน าออกจ าหน่ายภายในจังหวัดและพ้ืนที่จังหวัดข้างเคียง เช่น ตลาดปราจีนบุรี ตลาดไท และ
ตลาดสี่มุมเมือง โดยปลูกกันมากในพ้ืนที่อ าเภอบ้านนา อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอปากพลี 
ตามล าดับ 

 
 

 
 
 การปศุสัตว์ 

จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์เล็กและสัตว์ปีก 
เช่น สุกรขุน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดเนื้อ เนื่องจากมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว อยู่ใกล้แหล่งผลิตอาหารสัตว์ 
โรงงานแปรรูป หรือแหล่งรับซื้อผลผลิต และมีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในพ้ืนที่หลายราย ผู้ประกอบการมีการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการป้องกันโรคระบาดสัตว์ การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การจัดการฟาร์มระบบมาตรฐาน
ฟาร์ม 

 

จ านวนปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปี 2556-2559 
 

ชนิดสัตว์ จ านวนปศุสัตว์ ณ วันที่ (ตัว) จ านวนผู้เลี้ยง (ราย) 
1 ม.ค.2559 1 ม.ค.2556 1 ม.ค.2557 1 ม.ค.2558 1 ม.ค.2559  

โคนม 117 93 70 - - 
โคเนื้อ 9,550 9,879 9,319 7,761 808 
กระบือ 10,308 15,504 13,883 7,669 657 
สุกร 52,949 94,538 95,543 119,146 126 
เป็ดเนื้อ 233,200 295,939 307,267 357,252 198 
เป็ดไข่ 19,666 46,005 43,407 6,673 396 
เป็ดเทศ 22,216 22,823 22,522 19,914 812 
ไก่เนื้อ 2,351,216 1,911,640 1,884,540 2,334,721 65 
ไก่ไข่ 4,683,622 4,529,722 4,560,026 5,419,274 120 

 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 (ระบบฐานข้อมลูการปรบัปรุงทะเบียน
เกษตรกร กรมส่งเสรมิการเกษตร) 
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ชนิดสัตว์ จ านวนปศุสัตว์ ณ วันที่ (ตัว) จ านวนผู้เลี้ยง (ราย) 
1 ม.ค.2559 1 ม.ค.2556 1 ม.ค.2557 1 ม.ค.2558 1 ม.ค.2559  

ไก่ไข่ 4,683,622 4,529,722 4,560,026 5,419,274 120 
ไก่พืน้เมือง 285,072 122,205 125,025 310,858 9,466 
ห่าน 767 871 895 335 71 
นกกระจอกเทศ - 5 5 - - 

 

           ที่มา : ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดนครนายก  
 

จ านวนแหล่งผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิดของประเทศ โดยมีครัวเรือนการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 
ที ่ อ าเภอ จ านวนครัวเรือน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 
1 อ.เมืองนครนายก 30,034 2,985 10 
2 อ.ปากพลี 7,714 1,792 23 
3 อ.บ้านนา 21,729 2,247 10 
4 อ.องครักษ์ 19,663 3,627 18 
 รวม 4 อ าเภอ 79,140 10,651 13 

 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก  
 

จ านวนสัตว์ท่ีเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

ที ่
อ าเภอ 

 
ชนิดสัตว์(ตัว) 

โคเน้ือ กระบือ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่เน้ือ ไก่ไข่ เป็ดเน้ือ 
1 อ.เมืองนครนายก 1,670 2,502 4,800 67,356 276,817 13,811 208 
2 อ.ปากพลี 270 480 5,619 146,698 251,278 2,597 98,508 
3 อ.บ้านนา 786 3,758 103,161 11,109 1,417,957 5,281,374 69,197 
4 อ.องครักษ์ 5,070 929 5,566 85,695 388,669 121,492 189,339 
 รวม 4 อ าเภอ 7,761 7,669 119146 310,858 2,334721 5,419,274 357,252 

         
                ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก  
 

มูลค่าการผลิตด้านปศุสัตว์ 

การผลิต 
ชนิดสัตว์ 

โคเน้ือ(ตัว) กระบือ(ตัว) สุกร(ตัว) ไก่พื้นเมือง(ตัว) ไก่เน้ือ(ตัว) ไข่ไก่(ฟอง) เป็ดเน้ือ(ตัว) 
ปรมิาณการผลิต 

ต่อป ี
6,208 6,135 190,634 2,486,864 9,338,884 1,582,482,000 1,429,008 

ราคาต่อ(บาท/
ตัว/หน่วย) 

35,000 40,000 6,500 150 86.4 2.94 210 

มูลค่าการผลิต 217,280,000 245,400,0
00 

1,239,121,00
0 

373,029,600 806,879,577 4,652,338,320 300,091,680 

รวมมูลค่าการผลิต  7,838,140,177 บาท 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก  
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สถานที่ด าเนินกิจการด้านปศสุัตว์ท่ีสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดนครนายก 
1. โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทโคนมไทยอาหารสัตว์ จ ากัด ต าบลหนองแสง 

อ าเภอปากพลี และบริษัทฟาร์มจงเจริญ จ ากัด ต าบลอาษา อ าเภอบ้านนา 
2. ร้านขายอาหารสัตว์ จ านวน 94 ร้าน 
3. โรงฆ่าสัตว์เล็ก,สัตว์ปีก จ านวน 7 โรงฆ่า 

- โรงฆ่าสัตว์เล็ก จ านวน 4 โรงฆ่า 
- โรงฆ่าสัตว์ปีก จ านวน 3 โรงฆ่า 

4. โรงคัดไข่มาตรฐาน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทซีพีเอฟ จ ากัด อ าเภอบ้านนา และบริษัทแสงทองสห
ฟาร์ม อ าเภอบ้านนา 

 ด้านการประมง 
              พ้ืนที่การประมงของจังหวัดมี 31,711.61 ไร่ สัตว์น้ าที่เกษตรของจังหวัดนครนายกนิยมเลี้ยง ได้แก่ 
ปลาน้ าจืด ปลายี่สก ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาดุกบิ๊กอุย กุ้งขาวแวนนาไม และการอนุบาลลูกปลาดุก จ านวน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 3,747 ราย แยกเป็นกุ้งทะเล 656 ราย ปลาน้ าจืด 2,906 ราย การอนุบาลลูก
ปลาดุก จ านวน 185 ราย ก าลังการผลิตกุ้งทะเล 3,350,322 กิโลกรัม ปลาน้ าจืด 17,648,098 กิโลกรัม และ
อนุบาลลูกปลาดุก 1,534,648,700 ตัว คิดเป็นมูลค่ากุ้งทะเล 369 ล้านบาท ปลาน้ าจืด 441.2 ล้านบาท และ
อนุบาลลูกปลาดุก 614 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,423.8 ล้านบาท  
 

ยอดผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวในพื้นที่น้ าจืด  ปี 2559 จังหวัดนครนายก  แต่ละหมู่บ้าน 
 

อ าเภอ 
จ านวน(ต าบล) 

จ านวนเกษตรกร
(ราย) พ้ืนที่(ไร่) 

องครักษ ์ 7 492 6,262.75 

เมือง 3 200 2,273.50 

ปากพลี 1 10 148.50 

รวม 702 8,536.25 
    

ยอดผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด ปี 2559 จังหวัดนครนายก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ปลาน้ าจืด ปี 59 

จ านวนราย จ านวนฟาร์ม เนื้อที่(ไร่) 
ก าลังการ
ผลิต(ก.ก.) 

    รวมทั้งจังหวัด 11 11 117.5 6,500 

       บ้านนา 1 1 .05 0 

        -พิกุลออก 1 1 .05 0 
       ปากพลี 2 2 71 0 
        - ท่าเรือ 2 2 71 0 
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***หมายเหตุ  ชนิดสัตว์น้ า ปลานิล ปลาตะเพียน  ปลายีสก ปลาจีน  ปลาสลิด  ปลาดุก  ปลาหมอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ***หมายเหตุ  ชนิดสัตว์น้ า  ปลาดุกบิ๊กอุ๊ย  ปลาดุกรัสเซีย 

             ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559 
 

 ด้านอุตสาหกรรม 

               สภาวะของอุตสาหกรรมในจังหวัดนครนายก 
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน จ านวน 

299 โรงงาน เงินลงทุนรวม 7,193,513,000 บาท มีการจ้างงาน 7,257 คน โดยแยกเป็นชาย 4,007 คน หญิง 
3,246 คน  ก าลังเครื่องจักรรวมทั้งสิ้น 153,679 แรงม้า โดยแยกตามอ าเภอ ได้แก่ 

 

อ าเภอ 
จ านวนโรงงาน 

(ราย) 
เงินลงทุน 
(บาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

เมือง 118 2,209,276,000 1,182 
ปากพลี 18 121,556,000 567 
บ้านนา 92 1,516,186,000 2,625 
องครักษ์ 71 3,346,495,000 2,870 

รวม 299 7,193,513,000 7,244 

  
ปลาน้ าจืด ปี 59 

จ านวนราย จ านวนฟาร์ม เนื้อที่(ไร่) 
ก าลังการ
ผลิต(ก.ก.) 

    เมือง 4 4 5 6,500 

        - ศรีจุฬา 4 4 5 6,500 

    องครักษ์ 4 4 41 0 
        - บางปลากด 1 1 20 0 
        - บางสมบูรณ์ 1 1 15 0 

        - บึงศาล 2 2 6 0 

  
อนุบาลปลาน้ าจืด ปี 59 

จ านวนราย จ านวนฟาร์ม เนื้อที่(ไร่) 
ก าลังการผลิต

(ก.ก.) 

รวม 4 4 16 28,200,000 

    เมือง 4 4 16 28,200,000 

        - ศรีจุฬา 4 4 16 28,200,000 
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 โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครนายกส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ซึ่งอ าเภอเมืองนครนายกมีโรงงานมากท่ีสุด มีจ านวน 118 โรงงาน เช่น 
  1. บริษัท ทิมฟู้ด จ ากัด ประกอบกิจการ ผลิตผัก ผลไม้ แช่แข็ง และผัก ผลไม้สุก เงินลงทุน 
651,725,734 บาท ส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น  
  2. บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน จ ากัด ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เงินลงทุน 750,000,000 บาท 
  3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนขุนด่านปราการชล) ประกอบกิจการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า เงินลงทุน 363,030,420 บาท 
  4. บริษัท บีดี สตรอว์ จ ากัด ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น หลอดกาแฟ ส่งออก
ภายในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เงินลงทุน 233,000,000 บาท 
  และยังมีโรงงานขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมเพ่ือการบริการ เช่น โรงท าน้ าแข็ง อู่ซ่อมรถยนต์ 
เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชน ระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมสะดวก อันดับสองรองลงมาคืออ าเภอบ้านนา          
มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น โรงงานปั่นด้ายและทอผ้า อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอ 
ปากพลี ตามล าดับ 
 

ตารางแสดงโรงงานอุตสาหกรรมตามหมวดอุตสาหกรรม  
 

กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน (โรงงาน) 

ผลิตภัณฑ์จากพืช 19 
อุตสาหกรรมอาหาร 55 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 4 
สิ่งทอ 4 
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า 2 
ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 1 
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 47 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอ่ืน 3 
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 17 
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 3 
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 1 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 15 
ผลิตภัณฑ์อโลหะ 28 
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 10 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 20 
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและเครื่องกล 7 
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 3 
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 3 
ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 39 
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 21 

รวม 299 
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จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม  ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญหรือผู้ประกอบการให้ความสนใจใน
การมาประกอบกิจการโรงงานในจังหวัดนครนายก พิจารณาจากสัดส่วนหมวดอุตสาหกรรมในปี ๒๕60 จะเห็นได้ว่า ๕ 
อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร  แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์ ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน และการผลิตอ่ืน ๆ ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละของจ านวน
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในปี ๒๕60 ตามล าดับในตารางดังนี้ 

 
ตารางแสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามหมวด 5 อันดับแรก 
 

หมวดการผลิต 
จ านวนโรงงาน 

ปี ๒๕60 ปี ๒๕๕9 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

อุตสาหกรรมอาหาร 55 18.33 61 20.40 
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 47 15.67 48 15.38 
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ 39 12.67 38 12.70 
อุตสาหกรรมอโลหะ 28 9.33 29 10.03 
การผลิตอ่ืน ๆ 19 6.33 19 8.69 

 
 การจ้างงานจ านวนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ในปี ๒๕60 มีจ านวน มีการ

จ้างงาน 7,244 คน โดยแยกเป็นชาย 4,007 คน หญิง 3,237 คน โดยลดลงจากปี ๒๕๕9 จากการปรับใช้ข้อมูลจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยหมวดอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานสูงสุด  ๕ อันดับแรกของจังหวัดนครนายก  ได้แก่ 

 1. อุตสาหกรรมอาหาร มีอัตราการจ้างแรงงาน 2,089 คน   
  2. อุตสาหกรรมพลาสติก การจ้างงาน 844 คน 
  3. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ มีการจ้างงาน 832 คน  
  4. ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล การจ้างงาน 594 คน  

 5. ผลิตภัณฑ์อโลหะ มีการจ้างงงานจ านวน 518 คน  
 

 ตารางแสดงการจ้างงานตามหมวดอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
 

หมวดการผลิต 
การจ้างงาน 
ปี ๒๕60 

คน ร้อยละ 
อุตสาหกรรมอาหาร 2,089 28.78 
อุตสาหกรรมพลาสติก 844 11.63 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 832 11.46 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 594 8.18 
อุตสาหกรรมอโลหะ 518 7.14 
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ปัญหา  อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของจังหวัดนครนายก  เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ธุรกิจครอบครัว  
และเป็นการรับจ้างการผลิตท าให้ปริมาณความต้องการขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นส าคัญ ราคาน้ ามันที่ 
ผันผวน  อัตราดอกเบี้ยภาวะเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้น และอัตราค่าจ้างข้ันต่ า 300 บาทเป็นสาเหตุที่ท าให้ต้นทุนการผลิต
เพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งนโยบายจังหวัดนครนายกสนับสนุนให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยว  จึงพยายามคัดสรรโรงงานที่มีเทคโนโลยี
สะอาดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    

 ประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดนครนายก  พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 129 ตอน 81 ก วันที่ 
24 สิงหาคม  2555 ซึ่งมีผลท าให้การลงทุนในจังหวัดนครนายกชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง  

 
 ข้อเสนอแนะ ภาครัฐควรเร่งให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ที่สามารถรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้น  

ได้แก่  ไฟฟ้า  ประปา  และโทรศัพท์  รวมทั้งระบบขนส่งที่ได้มาตรฐาน และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการลงทุน
แก่ผู้ประกอบการ  การใช้จ่ายเงินของภาครัฐ  การกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการบริโภคของประชาชน การปรับปรุงแก้ไขผัง
เมืองรวมจังหวัดนครนายกเพ่ือส่งเสริมการลงทุนและเกิดการจ้างงานในจังหวัดนครนายกเพ่ิมสูงขึ้น  
 

 การพาณิชยกรรม 
 สินค้าน าเข้า  น าเข้าจากต่างจังหวัด  เช่น  สินค้าอุปโภคบริโภค  สินค้าอุตสาหกรรม 

สินค้าอุตสาหกรรมเช่น น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ยานพาหนะ 
เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆโดยผู้ประกอบการจะสั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนจ าหน่ายหรือพนักงานขายของบริษัท
เพ่ือน ามาจ าหน่ายให้ผู้ซื้อในจังหวัด 

สินค้าเกษตรผัก ผลไม้ ผู้ค้าส่งไปรับซื้อจากตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดมหาชัย ตลาดแม่กลอง      
มาส่งให้กับผู้ค้าปลีกในตลาดสดเพ่ือจ าหน่ายผู้บริโภคต่อไป 

สินค้าประมง  เช่น อาหารทะเล ผู้ค้าส่งไปรับซื้อจากตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดมหาชัย          
ตลาดแม่กลอง  มาส่งให้กับผู้ค้าปลีกในตลาดสดเพื่อจ าหน่ายผู้บริโภค 

สินค้าส่งออก  ส่วนใหญ่เป็นผลิตผลทางการเกษตร   
-  ข้าวสาร  ข้าวนึ่ง  ผู้ประกอบการโรงสี  สีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ข้าวนึ่ ง ส่งให้กับ         

ผู้ส่งออกที่โกดัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ เพ่ือให้ผู้ส่งออก ส่งให้กับประเทศ  คู่ค้าใน
ต่างประเทศต่อไป 

- ผลไม้  พืชผัก  เกษตรกรจะจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางรวบรวมส่งตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท และ
เกษตรกรบางรายจะจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงที่สวน ตลาดประจ าจังหวัด อ าเภอ แผงจ าหน่ายบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวและตลาดนัด  

-ไม้ดอก ไม้ประดับ เกษตรกรจะผลิตและจ าหน่าย  ณ ตลาดไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 โดยมีคู่ค้าจาก
ต่างจังหวัดเข้ามาซื้อผลผลิตเพ่ือน าไปจ าหน่ายที่ตลาดนัดสวนจตุจักร บางบัวทอง และจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป 

สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก 
- มะยงชิด – มะปรางหวานเป็นผลไม้ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายก เกษตรกรมีการ

รวมกลุ่มเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและจ าหน่าย มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รสชาติดี    ผลใหญ่ 

สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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- ผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ไม้มะม่วง ไม้ไผ่ ไม่ยางพารา น ามาผลิต แปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ แจกัน โคมไฟ เป็นต้น ซึ่งผู้ผลิตมีช่องทางการจ าหน่ายโดยจ าหน่ายเอง ณ แหล่งผลิต จ าหน่ายบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดการผลิตและจ าหน่ายตามค าสั่งซื้อ (Order) ของลูกค้า และการเข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้าที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น  ส าหรับผู้ประกอบการบางรายที่มีศักยภาพสามารถท าการค้า กับต่างประเทศ โดย
ส่งออกโดยตรงไปยังคู่ค้าในต่างประเทศ และร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุน  

- ผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนผู้ผลิตมีช่องทางการจ าหน่ายโดยจ าหน่ายเอง ณ แหล่งผลิตจ าหน่ายบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด การผลิตและจ าหน่ายตามค าสั่งซื้อ (Order) ของลูกค้าและการเข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้าท่ีภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น   

 

 การพาณิชย์ 
จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดขนาดเล็กจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ การประกอบ

พาณิชยกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบพาณิชยกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นลักษณะของการค้าปลีก-ค้าส่งเป็น
ส่วนใหญ่  

จ านวนผู้ประกอบธุรกิจการค้าในจังหวัดนครนายก 

ปี นิติบุคคลประเภท 
บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

คงอยู่ 
(ราย) 

จดใหม่ 
(ราย) 

เลิก  
(ราย) 

คงอยู่ 
(ราย) 

จดใหม่ 
(ราย) 

เลิก  
(ราย) 

คงอยู่ 
(ราย) 

จดใหม่ 
(ราย) 

เลิก  
(ราย) 

2557 331 35 8 390 42 25 1 - - 
2558 412 39 13 385 22 24 1 - - 

 
ศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center : AIC) 

 

จังหวัดนครนายก จัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือศูนย์ AEC ณ 
ที่ท าการส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างความตื่นตัว กระจายข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ท าหน้าที่ในฐานะเป็นศูนย์กลางของกระทรวงพาณิชย์ในแต่ละจังหวัด ในการประสานงานและ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับ AEC อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังท าหน้าที่ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของจังหวัด เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าร่วม AEC ในปี 2558 

 

 ด้านการท่องเที่ยว 
- แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก  ที่

ส าคัญมีดังนี ้
 

อ าเภอ แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี/
กิจกรรม ธรรมชาติ มนุษย์สร้างข้ึน วัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์ 

เมือง 
นครนายก 

1. อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ 
-น้ าตกเหวนรก 
-น้ าตกกองแก้ว 

1. เขื่อนขุนด่าน 
    ปราการชล 
2. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
3. โรงเรียนนายร้อย จปร. 

1. ศาลหลักเมือง 
2. วัดอุดมธานี 
(พระอารามหลวง) 
3. วัดพราหมณี 

1. ประเพณีสู่ขวัญข้าว 
 
- ประเพณีท้องถิ่น 
ต าบลเขาพระ 
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อ าเภอ แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี/

กิจกรรม ธรรมชาติ มนุษย์สร้างข้ึน วัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์ 
-น้ าตกเหวสุวัตร 
-น้ าตกเหวไทร 
-น้ าตกผากล้วยไม้ 
2. น้ าตกสาริกา 
3. น้ าตกนางรอง 
4. น้ าตกลานรักหรือ
น้ าตกตาดหินกอง 
5. อุทยานวังตระไคร้ 

4. อ่างเก็บน้ าห้วยปรือ 
5. อ่างเก็บน้ าทรายทอง 
6. อุทยานพระพิฆเณศ 
7. พุทธสถานจีเต็กลิ้ม 
8. พุทธอุทยานมาฆบูชา
อนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 

2600 ป ี

(พระอารามหลวง) 
-หลวงพ่อปากแดง 
-อนุสรณ์สถานกองพล
ทหารญี่ปุ่น 
4. ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน 
5. ศาลเจ้าพ่อปลัดจ่าง 
6. วัดใหญ่ทักขิณาราม 
(วัดลาว) 
7. วัดบุญนาครักขิตาราม 
(วัดต่ า) 
-หลวงพ่อเศียรนคร 
8. วัดเกาะทอง 
-หลวงพ่อสมหวัง 
9. วัดเขานางบวช 
-รอยพระพุทธบาทจ าลอง 
10. วัดคีรีวัน 
- พระแก้วมรกตองค์
จ าลองใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย 
11. วัดถ้ าสาริกา 
-สถานที่บ าเพ็ญ 
ศาสนธรรมของ 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
12. วัดสันตยาราม 
-พระมหาธาตุเจดีย์ 
(สันตยาศรีนครนายก) 
13. วัดพระพุทธฉาย 
(วัดเขาชะโงก) 
14. วัดโบสถ์การ้อง 
15. วัดท่าช้าง 
(วัดทา่คเชนทร์) 
16. วัดท่าซุง 
-หอกลอง-หอระฆัง  
สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง 
17. วัดโพธิ์ไทร 
18. วัดโพธิ์งาม 
19. วัดบุหย่อง 

2. ล่องแก่งในล าน้ า
นครนายก 
 
3. กิจกรรมผจญภัย 
เขาหล่น 
4. กิจกรรมเดินป่า 
ท่องไพรศึกษาธรรมชาติ 
5. กิจกรรมจักรยาน
ท่องเที่ยว 
7. กิจกรรมผจญภัย 
-ขับรถ ATV 
-ยิงปืน Paint Ball/ 
BB Gun 
-ผจญภัย โรงเรียน 
นายร้อย จปร.  
(เขตทหารน่าเที่ยว) 
8. กิจกรรมดูนก 
9. กิจกรรมนั่งรถชม
ทัศนียภาพเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล 
10. ศูนย์การท่องเที่ยว
เรียนรู้บ้านหุบเมย 
11. กิจกรรมเรียนรู้ 
เกษตรพอเพียง 
สวนศรียา (สวนลุงไสว) 
12. กิจกรรมชมสวน 
ส้มโอ (พ้ืนที่ต าบลหินตั้ง
และต าบลสาริกา) 
13. กิจกรรมชมสวน 
ทุเรียนโบราณ 
(สวนละอองฟ้า) 
14. กิจกรรมชมสวน
ดอกดาหลา 
15. กิจกรรมชมสวน
มะยงชิด-มะปรางหวาน 
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อ าเภอ แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี/

กิจกรรม ธรรมชาติ มนุษย์สร้างข้ึน วัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์ 
20. วัดธรรมปัญญา 
-พระหลวงพ่อเสาร์ 5 
21. วัดเขาแดง 
-หลวงพ่อใหญ่ 
 
22. วัดเขาทุเรียน 
-อุโบสถ วิหาร ศาลา และ 
ศาสนสถานที่ทาสีชมพู 
-แหล่งประวัติศาสตร์สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 
23. วัดวังตูม 
-พิพิธภัณฑ์พระเครื่อง
เมืองไทย 
24. วัดเจดีย์ทอง 
25. วัดมณีวงศ์ 
26. วัดหนองโพธิ์ 
27. วัดวังยายฉิม 
28. วัดท่าข่อย 
29. วัดศรีนาวา 
30. วัดพรหมมหาจุฬามนี
พรหมรังษี (วัดชวดบัว) 
31. วัดดง 
-หลวงพ่อสามพ่ีน้องศักดิ์สิทธิ์ 
32. เมืองโบราณดงละคร
32. อาคารพิพิธภัณฑ์ 
รร.จปร.  100 ปี 

บ้านนา 1. น้ าตกกะอาง 1. โรงเตรียมทหาร 
- พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
(ยุทโธปกรณ์) 

1. วัดศรีกะอาง(พระสัม
พุทธสากยมุณีโลกนาถ 
พระพุทธชินราชจ าลอง
องค์จ าลองที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย 
2. วัดทองย้อย 
-พระพุทธบาทสี่รอยอายุ 120 ปี 
3. วัดอัมพวัน 
4. วัดเขาเพ่ิมศรีสว่าง 
5. วัดบุหัวแหวน 
6. วัดทองย้อย 

1. กิจกรรมผจญภัยและ
ทดสอบก าลังใจ 
โรงเรียนเตรียมทหาร 
2. พิธีร าผีมอญ 
-พิธีกรรมส าคัญของ 
ชาวมอญ เฉพาะในเขต
ต าบลบ้านนา 
3. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
บ้านทุ่งกระโปรง  
หมู่  12 ต าบลป่าขะ 
-แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
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อ าเภอ แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี/

กิจกรรม ธรรมชาติ มนุษย์สร้างข้ึน วัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์ 
7. วัดเขาคอก 
8. วัดช้าง-พระกริ่งวัดช้าง 
9. วัดกระดาน 
10. วัดดอนเปร็ง 
-พระพุทธพิทักษไทยทศทิศ 

ต้นแบบเศรษฐกจิ 
พอเพียงและหมู่บ้าน 
เกษตรผักปลอดสารพิษ 

ปากพลี 1. น้ าตกวังม่วง 1. อา่งเก็บน้ าวังบอน 
2. อ่างเก็บน้ าคลอง 
สีเสียด 
3. พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้า 
ไทยพวน 

1. วัดฝั่งคลอง 
2. วัดป่าศรีถาวรนิมิต 
-สถานที่ส าหรับผู้สนใจ
ปฏิบัติธรรม 
3. วัดโพธิ์ปากพลี 
4. วัดปทุมวงษาวาส(วัดบ้านใหม่) 
5. วัดล าบัวลอย 
6. วัดขุมข้าว 

1. กิจกรรมเรียนรู้วิถี 
ชุมชนบ้านบุ่งเข้  
ต าบลหนองแสง  
(บุ่งเข้โฮมสเตย์) 
2. ประเพณีสงกรานต์ 
วัดฝั่งคลอง 
3. งานลอยกระทง 
วัดฝั่งคลอง 

องครักษ์  1. แหล่งเพาะพันธุ์พืช
และจ าหน่ายไม้ดอก 
ไมป้ระดับ คลอง 15  
 

1. ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ 
2. วัดประสิทธิเวช 
3. วัดโพธิ์แทน 
4. มัสยิดฮากีมุดดิน 
5. โบสถ์คริสวัดพระผู้ไถ่
เสาวภา 

1. ประเพณีสารทไทย 
และแข่งเรือยาวประเพณี
บริเวณหน้าวัดทวีพูลรังสรรค์ 
2. งานมหกรรมไม้ดอกไม้ 
ประดับคลอง 15 
3. กิจกรรมเรียนรู้วิถี  
ชุมชนหมู่บ้านไม้ดอก 
ไม้ประดับ คลอง 15 

 
 

- สนามกอล์ฟ ของจังหวัดนครนายก ดังนี้ 
1. สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์ 
2. สนามกอล์ฟโรงเรียนนายร้อย จปร. 
3. สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ 
4. สนามกอล์ฟไพร์มซิตี้ 
5. สนามกอล์ฟอาทิตยา รอยัล คันทรี คลับ 
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6. สนามกอล์ฟคาสคาตา 

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 

           ปี 2557 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว คนละ 1,349 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 คิด
เป็นร้อยละ 2.42 และในปี 2558 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว คนละ 1,4169 บาท โดยเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 4.96 

 วันพักเฉลี่ย 

            ปี 2557 นักท่องเที่ยวมีวันพักเฉลี่ย 1.87 วัน จ าแนกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1.92 วัน และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2.33 วัน 
 

ปี พ.ศ. นักท่องเที่ยวชาวไทย(คน) นักท่องเที่ยวต่างชาติ(คน) รวม(คน) เพ่ิมขึ้น (คน) 
2553 1,141,065 9,455 1,150,520 - 
2554 1,426,577 7,613 1,434,190 283,670 
2555 2,146,726 23,534 2,170,260 736,070 
2556 2,347,548 24,236 2,371,784 201,524 
2557 2,414,166 24,336 2,438,502 66,718 
2558 2,594,143 26,094 2,620,237 181,735 

อ้างอิงข้อมูลจาก กรมการท่องเท่ียว ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559 
 

 ที่พักแรม 
ที่พักแรมในจังหวัดนครนายกเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  ปัจจุบันที่

พักแรมในจังหวัดนครนายก  ประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท และที่พักแบบโฮมสเตย์  มีมากกว่า 100 แห่ง   
 

สามารถรองรับผู้เข้าพักแรมตลอดทั้งปีมากกว่า  800,000 คน  โดยความหนาแน่นอยู่ ในเส้นทางที่ไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด  โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครนายก 

 

 ที่พักแรมที่สามารถรองรับผู้เข้าพักแรม และจัดการประชุมแต่ละแห่งรวมกันครั้งหนึ่งได้มากกว่า 1,000 คน  เช่น  
- โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา 
- ภูเขางามรีสอร์ท แอนด์พาโนรามา 
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- ชลพฤกษ์รีสอร์ท 
- วังรีรีสอร์ท   

  - สีดารีสอร์ท 
  - อิงธารรีสอร์ท 
 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 
 (1) สถานการณ์  

              จากการส ารวจที่ดิน ของกองส ารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2522 ได้จ าแนกดินภายในจังหวัด
นครนายกไว้ทั้งหมด 28 ชุดดิน และจากการศึกษาข้อมูลของชุดดินเหล่านี้ สามารถ วิเคราะห์ลักษณะ และคุณสมบัติ
ของทรัพยากรดินนครนายกเป็น 5 กลุ่มคือ 

1.  ดินที่เกิดจากตะกอนล าน้ าใหม่ (Recent alluvium) บริเวณนี้เป็นที่ราบน้ าท่วมถึง (Flood 
plain)  ปรากฏให้เห็นตามสันดินริมน้ า และบริเวณแอ่งริมน้ าของแม่น้ านครนายก และคลองบ้านนา  ดินที่เกิดบนสัน
ดินริมน้ า มีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง ดินที่เกิดบริเวณแอ่งริมน้ า มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
ดินที่เกิดจากตะกอนล าน้ าใหม่มีเนื้อที่ประมาณ 32,360 ไร่ หรือปริมาณร้อยละ 2.44 ของพ้ืนที่จังหวัด 

2.  ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ ากร่อย (Brackish water deposits)  ในบริเวณที่ราบ
น้ าท่วมถึงในอดีต (Former tidal flat) ปรากฏให้เห็นอย่างกว้างขวางในที่ลุ่มต่ าตอนใต้ของจังหวัด  บริเวณอ าเภอ
องครักษ์  ตอนใต้ของอ าเภอเมืองฯ  และอ าเภอปากพลี  เนื้อดินเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลว  ความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า  ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจัด (ดินเปรี้ยว) บริเวณนี้มีพ้ืนที่ประมาณ 604,171 ไร่  หรือ 45.55 
เปอร์เซ็นต์  ของพ้ืนที่จังหวัด 

3.  ดินที่เกิดจากตะกอนล าน้ าค่อนข้างใหม่และตะกอนล าน้ าเก่า  (Semi–recent alluvium) 
พบเป็นแนวกว้างทางตอนกลางของจังหวัดขึ้นไปจรดเทือกเขาทางตอนเหนือ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มดอน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ลานตะพักระดับต่ า เนื้อดินบนเป็นดินทรายหรือทรายแป้ง  ดินล่างเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก  มีการระบายน้ าเลว ความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า มีพ้ืนที่ปริมาณ 260,607 ไร่ หรือ 19.65 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่จังหวัด  ส าหรับดินบนลานตะพัก
ระดับสูงขึ้นไป  เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปน
ทรายแป้ง มีการระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีพ้ืนที่ประมาณ 9,814 ไร่ หรือ 0.74 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่จังหวัด 

4. ดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของวัตถุต้นก าเนิดที่สลายตัวอยู่กับที่และวัตถุต้นก าเนิดที่
เคลื่อนที่มาทับถมตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Residuum  and  colluviums) บนลานตะพักที่ง่ายต่อการกัดกร่อน  
และบริเวณเชิงเขา (Erosion  terrace  and  foot  hills)  พบกระจายอยู่เป็นแห่ง ๆ  และในบริเวณเชิงเขาตอนเหนือ
ของจังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นดินค่อนข้างตื้น  มีเศษหิน ก้อนกรวด หรือลูกรังปะปนอยู่มีการระบายน้ าดี  ความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง มีพ้ืนที่ประมาณ 14,987 ไร่ หรือ 1.13 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่จังหวัด 

5. ดินที่เกิดจากภูเขา ปกคลุมด้วยหินในยุคต่าง ๆ  พบอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีพ้ืนที่
ประมาณ  401,123 ไร่ หรือ 30.24 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่จังหวัด (ท่ีมา : ส านักงานที่ดินจังหวัดนครนายก) 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ 1,326,250 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
708,983 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.48 รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 401,251 ไร่ ร้อยละ 30.26 และพ้ืนที่ชุมชนและสิ่ง
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ปลูกสร้าง 153.44 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 8.62 จังหวัดนครนายกได้มีการวางผังเมืองรวมจังหวัดเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาในภาพรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดตามความเหมาะสมและศักยภาพของพ้ืนที่ไว้แล้ว 

ตารางท่ี 10 พื้นที่และประเภทสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2558 

หน่วย : ไร่ (ร้อยละ) 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ.ศ. 

2551 2554 2558 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 95,897 (7.23) 97,142 (6.72) 114,601 (8.62) 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 739,188 (55.74) 713,252 (53.79) 708,983 (53.48) 
พ้ืนที่ป่าไม ้ 403,383 (30.42) 401,642 (30.28) 401,251 (30.26) 
พ้ืนทีน่้ า 24,346 (1.83) 25,042 (1.88) 26,288 (1.99) 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 63,436 (4.78) 89,172 (6.75) 75,127 (5.65) 

รวม 1,326,250 (100) 1,326,250 (100) 1,326,250 (100) 
ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก  
 

(2) ปัญหา  
                          ปัญหาหลัก  

1. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินน้อยกว่า 1.5 % มีพ้ืนที่ร้อยละ 
69.85 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือประมาณ 926,440 ไร่   

1.1 ดินเปรี้ยวจัดมากหรือเป็นกรดจัดมาก (มีปฏิกิริยาความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0-5.0) 
และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินบนชั้นล่าง น้อยกว่า 1.5 % คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 41.78 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือ 
ประมาณ 554,091 ไร่ โดยแยกเป็น  
                1.1.1 รุนแรงมาก 15.16 % หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 201,104 ไร่  
                                        1.1.2 รุนแรงปานกลาง 23.26 % หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 308,541 ไร่  
                 1.1.3 รุนแรงน้อย 3.35 % หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 44,446 ไร่  

1.2 ดินมีอินทรียวัตถุน้อยกว่า 1.5 % มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีพ้ืนที่ร้อยละ 16.42 ของ
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 217,821 ไร่  
                  1.3 ดินมีอินทรียวัตถุในดินล่างน้อยกว่า 1.5 % มีพ้ืนที่ร้อยละ 11.65 ของพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัด หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 154,528 ไร่  

2. ดินมีความลาดเทสูง มีการชะล้างพังทลายของดินสูง มีพ้ืนที่ร้อยละ 30.15 ของพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัด หรือคิดเป็นพื้นที่ 399,810 ไร่  

ปัญหารอง  
           ดินตื้น อาจมีกรวดเศษหินปะปน มีพ้ืนที่ร้อยละ 1.86 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดหรือคิดเป็นพ้ืนที่
ประมาณ 24,711 ไร่ พ้ืนที่ที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เป็นป่า ต้นน้ าล าธาร ประมาณร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือคิด
เป็นพื้นที่ประมาณ 397,875 ไร่ 
 
 
 



-26- 
 

 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
                  1) ทรัพยากรป่าไม้ 
                      (1) สถานการณ์  

จังหวัดนครนายก มีพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายทั้งหมด 421,181 ไร่ หรือ 673.89 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 31.76 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด (1,326,250 ไร่ หรือ 2,122 ตารางกิโลเมตร) จากหนังสือข้อมูลสถิติ
กรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2554 (ข้อมูลล่าสุดที่ได้จากการแปลจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2551 -2552 
มาตราส่วน 1:50,000) คงเหลือพ้ืนที่ป่าจ านวน 399,975 ไร่ หรือ 639.96 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 30.16 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งถูกบุกรุกไปจ านวน 24,206 ไร่ หรือ 33.96 ตารางกิโลเมตร เฉลี่ยปีละประมาณ 2,200 ไร่ 
ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร และในพ้ืนที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ใช้ประโยชน์ในราชการทหาร  

เนื่องจากจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ โดยพ่ึงพาอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ าตก ภูเขา และป่าไม้ โดยมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นศูนย์กลาง ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่    
ป่าไม้ยังคงมีอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ตะเข็บรอยต่อของแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกจากนี้มีปัญหาเรื่อง      
การลักลอบเข้าไปเก็บหาของป่า เช่น ไม้กฤษณา กล้วยไม้ เป็นต้น แต่ไม่รุนแรงมากนัก  

 

ส่วนพื้นที่ป่าไม้ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มีปัญหาในการเข้าไปครอบครองท าประโยชน์แทบ
ทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะป่าไม้ถาวรเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามมติ ค.ร.ม. ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ของชาติ เหตุผลส าคัญก็เนื่องจาก
แนวเขตที่ก าหนดไว้ไม่ชัดเจน ไม่มีรั้วหรือหลักเขต ประชาชนทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวเขตดังกล่าวเริ่มต้นที่ไหน 
อย่างไร และสาเหตุมาจากความต้องการที่ดินท ากินของประชาชนโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ป่า (ไม่มีเอกสารสิทธิ์)  

ส าหรับพื้นที่ป่าไม้ในเขตที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ใช้ประโยชน์ในราชการทหารนั้น มีการบุกรุก 
ครอบครองเข้าไปท าประโยชน์มาก ไม่เฉพาะแต่พ้ืนที่ราบเท่านั้น ยังมีการบุกรุกเข้าไปท าประโยชน์ในพ้ืนที่บริเวณลาด
เขา และเขาสูง สาเหตุประการส าคัญเนื่องจากขาดการดูแลรักษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดนครนายก มีท้ังพ้ืนที่ป่าที่เป็นผืนใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และพ้ืนที่ป่าตามภูเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง ดังนี้ 

-  ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ านวน 340,575 ไร่ หรือ 544.92 ตร.กม. 
-  ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2508 และวันที่  28  ธันวาคม  2536 

จ านวน 17,710 ไร่ หรือ 28.336 ตร.กม. 
 

-  ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (พ้ืนที่ป่าตามภูเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง)
จ านวน 10,97 ไร่ หรือ 17.562 ตร.กม. 

- ป่าบริเวณเขาชะโงก ในราชการกระทรวงกลาโหม จ านวน 51,921 ไร่ หรือ 83.074 ตร.กม. 
 

หมายเหตุ :  ได้เพิกถอนพ้ืนท่ีป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บางส่วนเพ่ือท าโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
               จังหวัดนครนายก ประมาณ  1,925-1-73 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นท่ีปลูกป่าเพิ่มเติมดังนี้ 

 

ประเภทพ้ืนที่ จ านวนพ้ืนที่ (ไร่/ตร.กม.) 
1. พื้นที่ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
ฯ (พ.ศ.2539-2545) 

74 ไร่ / 0.118 ตร.กม. 

2. พื้นที่ปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ  
(พ.ศ.2537-2542)  

1,662 ไร ่ / 2.659 ตร.กม. 

3. พื้นที่ปลูกป่าตามโครงการพัฒนาป่าชุมชน (พ.ศ.2531-
2542) 

2,351 ไร่ / 3.762 ตร.กม. 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2559 
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(2) ปัญหา  
สภาพป่าเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เนื่องมาจาก 

มีการบุกรุกแผ้วถางป่า และเกิดปัญหาไฟป่า  

2) ทรัพยากรสัตว์ป่า   
(1) สถานการณ์ 
สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีอาณาเขตครอบคลุม 11 อ าเภอ ของ 4 

จังหวัด ได้แก่ อ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อ าเภอปากช่อง อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
อ าเภอนาดี อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอประจันตคาม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และอ าเภอปากพลี อ าเภอบ้านนา  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นป่าผืนใหญ่ตั้งอยู่ใน
เทือกเขาพนมดงรัก ในส่วนหนึ่งของดงพญาไฟ หรือ ดงพญาเย็นในอดีต ประกอบด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนหลาย
ลูก เป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธารที่ส าคัญหลายสาย เช่น แม่น้ านครนายก  และแม่น้ ามูล อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้
และสัตว์ป่านานาชนิด เช่น  ช้างป่า กวางป่า เก้ง กระทิง เสือ  ตลอดจนมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ เป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมาก โดยอาจจะเห็นโขลงช้างออกหากินริมถนน บริเวณตั้งแต่ที่ชมวิว
กิโลเมตรที่ 30 จนถึงปากทางเข้าหนองผักชี ตลอดจนโป่งต้นไทร  เป็นต้น จากการศึกษาตามโครงการการอนุรักษ์ช้างป่า 
และการจัดการพ้ืนที่ป้องกัน (ELEPHANT CONSERVATION AND PROTECTED AREA MANAGMENT) โดย          
MR. ROBERT J. DOBIAS ภายใต้ความร่วมมือของ WWF และ IUCN ในปี พ.ศ.2527-2528 พบว่า มีช้างจ านวน
ประมาณ 250 เชือก 

 

    สัตว์ป่าที่สามารถพบได้บ่อยๆ และตามโอกาสอ านวย ได้แก่ เก้ง กวาง ตามทุ่งหญ้าทั่วๆ ไป 
นอกจากนี้ยังพบ เสือโคร่ง กระทิง เลียงผา หมี เม่น ชะนี พญากระรอก หมาไม้ ชะมด อีเห็น กระต่ายป่า บ่าง หมีขอ นก
ชนิดต่างๆ จ านวน 250 ชนิด จากจ านวนไม่น้อยกว่า 340 ชนิด ที่ส ารวจพบอาศัยอยู่บริเวณป่าเขาใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งหา
อาหารและที่อาศัยอย่างถาวร นกที่น่าสนใจและพบเห็นได้บ่อย ได้แก่ นกเงือก นกขุนทอง นกขุนแผน นกพญาไฟ นกแต้ว
แล้ว นกโพระดก นกแซงแซว นกเขา นกกระปูด ไก่ฟ้า และนกกินแมลงชนิดต่างๆ นกเงือกทั้ ง 4 ชนิด ซึ่งได้แก่ นกกก 
นกเงือกกรามช้าง นกแก๊ก และนกเงือกสีน้ าตาล ที่พบบนเขาใหญ่นับว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักดูนกเป็นอย่างดี เพราะพบเห็น
ได้ทั่วไป พวกแมลงที่มีมากกว่า 5,000 ชนิด ที่สวยงามและพบเห็นบ่อยได้แก่ ผีเสื้อ มีรายงานพบกว่า 216 ชนิด  
(ที่มา : www.moohin.com) 
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(2) ปัญหา  
   มีการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 

3) ทรัพยากรธรณี 
(1) สถานการณ์ 

แร่ธาตุที่ส าคัญของจังหวัดนครนายกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 11 ทรัพยากรธรณี พ.ศ.2550 

ล าดับที ่ ชื่อแร ่
ท้องที ่

หมายเหตุ ต าบล อ าเภอ 

1 แร่หินประดับชนิด
หินแกรนิต 

เขาพระ เมือง - มีประทานบัตรท าเหมืองจ านวน 1 แปลง  ค าขอประทานบัตร
จ านวน 4 แปลง 

2 แร่หินประดับชนิดหิน
กรวดมน 

สาริกา เมือง - ไม่มีการท าเหมืองแร่ชนิดนี้  มีค าขอประทานบัตรจ านวน 1 
แปลง 

3 แร่ดินขาว สาริกา เมือง - ไม่มีการท าเหมืองแร่ชนิดนี้  มีค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจ
แร่จ านวน 3 แปลง 

4 แร่บอลเคลย ์ สาริกา เมือง - ไม่มีการท าเหมืองแร่ชนิดนี้  มีค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจ
แร่จ านวน 3 แปลง 

5 แร่เหล็ก สาริกา เมือง - ไม่มีการท าเหมืองแร่ชนิดนี้  มีค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจ
แร่จ านวน 2 แปลง 

6 แร่ตะกั่ว สาริกา เมือง - ไม่มีการท าเหมืองแร่ชนิดนี้  มีค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจ
แร่จ านวน 2 แปลง 

7 แร่ดิกไกด์ (ไพโรฟลิสไ์ลท์
,หินสบู)่ 

บ้านนา บ้านนา - ไม่มีการท าเหมืองแร่และไม่มีค าขอส ารวจแร่แต่อย่างใด 

8 แร่หินโรโอไลท์เพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

หินตั้ง เมอืง - มีการขอครอบครองแรเ่พื่อใช้ประโยชน์เฉพาะโครงการก่อสร้าง
เขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ที่มา : www.nakhonnayok.go.th  

http://www.nakhonnayok.go.th/
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ภาพที่ 2 แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดนครนายก 
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๔) ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ า 
4.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(1)  สถานการณ์ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่ 1,353,471.53 ไร่ ประกอบไปด้วย จังหวัดนครนายก 

สระบุรี ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 
จากระบบนิเวศทางธรรมชาติที่มีหลากหลาย ผืนป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่จึงเป็นถิ่นที่อยู่

อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จ านวนมาก ซึ่งหลายชนิดพันธุ์มีภัยคุกคามหรือถูกกดดันจากการพัฒนาของมนุษย์
ในรูปแบบต่างๆ จากการส ารวจพบว่าประเทศไทยนั้นพบชนิดพันธุ์พืชทั้งหมด ราว 15 ,000 ชนิด โดยพบในพ้ืนที่ดง
พญาเย็น-เขาใหญ่จ านวน 2,500 ชนิด ประมาณ 1 ใน 6 ของชนิดพันธุ์ที่ปรากฏในประเทศ โดยมีชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น 
16 ชนิด มีสัตว์ป่ามากถึง 805 ชนิด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 112 ชนิด มีนก 392 ชนิด และมี
สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกรวมกัน 209 ชนิด โดยมี 9 ชนิด ที่เป็นชนิดพันธุ์หายาก ได้แก่ ตะพาบหัว
กบ หรือกราวเขียว หรือกริวดาว  จิ้งจกหินเมืองกาญจน์   ตุ๊กแกเขาหินทราย  กิ้งก่าภูวัว  จิ้งเหลนด้วงตะวันตก  
จิ้งเหลนเรียวโคราช  งูกินทากลายขวั้น  จระเข้น้ าจืด  และในจ านวนสัตว์ป่าที่พบทั้งหมดมีหลายชนิดที่มีความส าคัญใน
ระดับโลก และมี 3 ชนิดพันธุ์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ ช้างป่า  เสือโคร่ง  และวัวแดง  (ที่ มา : ส านักอุทยาน
แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 2549) ส าหรับการส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มน้ าในจังหวัดนครนายก
พบว่าแม่น้ านครนายกซึ่งเป็นต้นน้ าของแม่น้ าบางปะกงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าระดับชาติ 

 

4.2 พื้นที่ชุ่มน้ า 
(1)  สถานการณ์ 
แม่น้ านครนายกมีต้นก าเนิดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหล

ลงมาทางทิศใต้ผ่านตอนบนของอ าเภอเมืองนครนายกแล้วไหลไปทางทิศตะวันตกผ่านตอนกลางของอ าเภอเมือง
นครนายก เข้าพ้ืนที่ตอนล่างของอ าเภอบ้านนาและไหลไปทางทิศใต้อีกครั้งผ่านอ าเภอองครักษ์ไปบรรจบกับแม่น้ า
ปราจีน เป็นแม่น้ าบางประกง เป็นต้นน้ าของลุ่มน้ าบางประกง แม่น้ านครนายกถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับชาติ
ของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

(2) ปัญหา  
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าแม่น้ านครนายกในปัจจุบันเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ      

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ าธรรมชาติ ไปเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ  เช่น การระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ชุมชนพื้นที่
เกษตรกรรม หรือพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การขยายเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนการพัฒนาโครงการสร้าง
พ้ืนฐานที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา การท่องเที่ยวโดยมิได้ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศพ้ืนที่
ชุ่มน้ าและระบบนิเวศโดยรวมทั้งระบบที่ส าคัญที่สดุคือมิได้ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตประจ าวันของชุมชนใน
ท้องถิ่นที่ต้องพ่ึงพาอาศัยพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
    นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งใน
เมืองและชนบท ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพียงพอ ในคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
และขาดความตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที่ คุณค่าและคุณประโยชน์ที่ครบถ้วนแท้จริงของพ้ืนที่ชุ่มน้ า จึงเป็นผลให้     
ขาดความระมัดระวังและใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ าอย่าง ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมีความไม่สอดคล้อง         
ขาดการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในการจัดการพ้ืนที่และในหลายกรณีกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่
มีประสิทธิผลในการบังคับใช้และไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า อย่างยั่งยืน (www.onep.go.th) 
 

 

http://www.onep.go.th/
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5. ด้านสิ่งแวดล้อม 
1) คุณภาพน้ า 

(1) สถานการณ์  
 การเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ านครนายก โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 

ก าหนดเป็นแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่  3 ตรวจวัดคุณภาพน้ าตั้ งแต่  บริ เวณปากแม่น้ านครนายก อ าเภอ  
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ถึง บริเวณคลองท่าด่าน ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีสถานีตรวจวัด 5 
สถานี ดังนี้ 

สถานี   บริเวณ 
NY01 ปากแม่น้ านครนายก อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
NY02 สามแพร่งองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
NY03 วัดอัมพวัน อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
NY04 สะพานนครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
NY05 คลองท่าด่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

    

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่น้ านครนายก 
โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 
ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 และครั้งที่ 4 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 เมื่อน าผล      
การตรวจวิเคราะห์มาประเมินคุณภาพน้ าโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน พบว่า ผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ าของแม่น้ านครนายกโดยรวม ตลอดปี 2558 มีคุณภาพน้ าจัดอยู่ในคุณภาพน้ าประเภทที่ 4 อยู่ใน เกณฑ์
เสื่อมโทรม สามารถใช้เป็นแหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภค
และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน และใช้เพ่ือ      
การอุตสาหกรรม 
 

(2) ปัญหา  
คุณภาพน้ าแม่น้ านครนายกเสื่อมโทรม เนื่องจากจังหวัดนครนายกยังไม่มีระบบบ าบัด            

น้ าเสียรวม ดังนั้นน้ าเสียจากบ้านเรือน/ชุมชนจึงถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งลงสู่แม่น้ านครนายกโดยตรง 
 

2) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(1) สถานการณ์ 

ในปัจจุบัน จังหวัดนครนายกยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังนั้นน้ าเสียจากบ้านเรือน/
ชุมชนจึงถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งลงสู่แม่น้ านครนายกโดยตรง อย่างไรก็ตาม จังหวัดได้มีการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียในแต่ละเทศบาล โดยบริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ 
จ ากัด เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 ซึ่งหากมีความพร้อมสามารถด าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
เพ่ือบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

3) คุณภาพอากาศ 
(1) สถานการณ์ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7  ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศบริเวณเทศบาลเมืองนครนายก ต าบลนครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก จากการวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นใน
บรรยากาศ เมื่อเดือนมกราคม 2554 พบว่า ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) มีค่า 0.076 มิลลิกรัม
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ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต้องไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ซึ่งสรุปได้ว่าคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ตารางท่ี 12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (มกราคม 2554) 
 

สารมลพิษ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้น
ในเวลา 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ 

ค่ามาตรฐาน* 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชม. 0.076 ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 
 1 ปี  ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 

ที่มา * ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศใน            
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนท่ี 52 ง. วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 
(พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2547 
ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7, พ.ศ. 2554  
  

4) คุณภาพเสียง 
(1) สถานการณ์ 

การตรวจวัดคุณภาพเสียงจ านวน 4 จุดเก็บตัวอย่างทุกๆ เดือน พบว่าระดับเสียงที่วัดได้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 3 สถานี รายละเอียดดังตารางที่ 14 
  
ตารางท่ี 13 ผลการตรวจวัดระดับเสียง (พ.ศ.2548) 
 

สถานีตรวจวัดระดับเสียง ช่วงความถี่ในการตรวจ ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 
สี่แยกถนนเสนาพินิจ ทุก 1 เดือน ระดับเสียงเฉลี่ยเกินมาตรฐาน 

หน้าโรงพยาบาลจังหวัดนครนายก ทุก 1 เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 

หน้าสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านนา ทุก 1 เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 

หน้าป้อมต ารวจสามแยกองครักษ์ ทุก 1 เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มาตรฐานระดับเสียง*  ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

 
ที่มา * ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
มาตรา 32 (5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 และ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การค านวณค่าระดับเสียง ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540 
ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบรุ ี
หมายเหตุ : ระดับเสียงเฉลี่ยใน 1 ช่ัวโมง   ไม่เกิน 70 เดซิเบล 
 
 
 
 
 
 

http://www.nakhonnayok.go.th/
http://www.nakhonnayok.go.th/
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5) ขยะมูลฝอย 
(1) สถานการณ์ 

1. ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
จังหวัดนครนายก มีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔๕ แห่ง แบ่งเป็น

เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลต าบล ๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๓๙ แห่ง เก็บรวบรวมขยะและ 
น าไปก าจัด จ านวน 27 แห่ง ยังไม่มีการเก็บรวบรวมขยะ จ านวน 18 แห่ง เก็บรวบรวมขยะได้ 126.03 ตัน/วัน จาก
อัตราการเกิดขยะ ๑48.33 ตัน/วัน มีปริมาณขยะท่ีส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 22.3 ตัน/วัน 
 

ตารางท่ี 14  แสดงข้อมูลปริมาณขยะและการบริหารจัดการขยะ 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ อปท. ปริมาณขยะ (ตัน) วิธีบริหารจัดการขยะ หมายเหตุ 

 

  ต่อวัน ต่อปี     
1 เทศบาลเมืองนครนายก 30.00 10,950.00 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

2 เทศบาลต าบลท่าช้าง 1.00 365.00 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

3 เทศบาลต าบลบ้านนา 8.00 2,920.00 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

4 เทศบาลต าบลองครักษ ์ 5.50 2,007.50 เทกอง ท่ีบ่อขยะ อบต.ทรายมูล ส่งไป อบต.ทรายมลู 

5 เทศบาลต าบลเกาะหวาย 2.00 730.00 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

6 เทศบาลต าบลพิกุลออก - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน  

7 อบต.พรหมณ ี 13.00 4,745.00 เทกอง ท่ีบ่อขยะ อบต.พรหมณ ี เอกชนรับซื้อขยะเก่า 

8 อบต.สาริกา 11.00 4,015.00 เทกองที่เอกชน บ่อขยะ อบต.นาหินลาด ส่งไป อบต.นาหินลาด 

9 อบต.ศรีจุฬา - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน  

10 อบต.ดงละคร - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน  

11 อบต.เขาพระ 1.00 365.00 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

12 อบต.หินตั้ง 5.00 1,825.00 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

13 อบต.ศรีนาวา 2.50 912.50 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

14 อบต.ท่าทราย 1.70 620.50 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

15 อบต.ดอนยอ - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน  

16 อบต.บ้านใหญ ่ 3.00 1,095.00 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

17 อบต.ท่าช้าง - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 1.5 ตัน 

18 อบต.วังกระโจม 0.23 83.95 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด / 
ทม.ปราจีนบรุ ี

 

19 อบต.บ้านพริก 3.00 1,095.00 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

20 อบต.ศรีกะอาง 0.30 109.50 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

21 อบต.ทองหลาง - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 
 22 อบต.บางอ้อ - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 4 ตัน 

23 อบต.บ้านพร้าว 4.00 1,460.00 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด 
 ตารางท่ี 14  แสดงข้อมูลปริมาณขยะและการบริหารจัดการขยะ (ต่อ) 
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ล าดับ

ที ่ ชื่อ อปท. ปริมาณขยะ (ตัน) วิธีบริหารจัดการขยะ หมายเหตุ 
    ต่อวัน ต่อปี     

24 อบต.เขาเพิ่ม - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 1 ตัน 
25 อบต.ป่าขะ - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 1.8 ตัน 
26 อบต.อาษา - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 1 ตัน 
27 อบต.บ้านนา 8.00 2,920.00 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด  

28 อบต.ศีรษะกระบือ - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 5 ตัน 
29 อบต.บางสมบรูณ ์ - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน  

30 อบต.องครักษ ์ 4.00 1,460.00 ฝังกลบในพ้ืนท่ีหมู่ที ่4 
 31 อบต.บางลูกเสือ - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 

 32 อบต.พระอาจารย ์ - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 
 33 อบต.บางปลากด 5.00 1,825.00 เทกอง ท่ีบ่อขยะ อบต.ทรายมูล ส่งไป อบต.ทรายมลู 

34 อบต.ทรายมลู 5.00 1,825.00 เทกอง ที่บ่อขยะ อบต.ทรายมูล รวม 4 อปท.+มศว. 
35 อบต.ชุมพล - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 1 ตัน 
36 อบต.บึงศาล - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 5 ตัน 
37 อบต.คลองใหญ ่ 5.00 1,825.00 เทกอง ท่ีบ่อขยะ อบต.ทรายมูล ส่งไป อบต.ทรายมลู 
38 อบต.โพธ์ิแทน - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 

 39 อบต.เกาะหวาย 0.30 109.50 ส่งไป บ.ทีพีไอโพลีน แก่งคอย จ ากัด 
  40 อบต.ปากพล ี 1.00 365.00 ทม.ปราจีนบรุ ี

  41 อบต.หนองแสง 1.00 365.00 เทกองที่เอกชน บ่อขยะ อบต.นาหินลาด ส่งไป อบต.นาหินลาด 

 42 อบต.เกาะโพธิ ์ 0.50 182.50 ทม.ปราจีนบรุ ี
  43 อบต.โคกกรวด 2.50 912.50 เทกองที่เอกชน บ่อขยะ อบต.นาหินลาด ส่งไป อบต.นาหินลาด 

 44 อบต.ท่าเรือ - - ส่งเสริมการก าจัดในครัวเรือน 2 ตัน 

 45 อบต.นาหินลาด 2.50 912.50 เทกองที่เอกชน บ่อขยะ อบต.นาหินลาด รวม 4 อปท. 
   รวม 126.03 46,000.95   

   

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2559) 
 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย สามารถแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยออกเป็น 9 ประเภท  โดย 
พบขยะมูลฝอยประเภทมูลฝอยเปียก (เศษอาหาร, ผัก, ผลไม้) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.94 ของมูลฝอยทั้งหมด 
พลาสติก ร้อยละ 18.89  ดังตารางที่  15 
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ตารางท่ี 15 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย  
 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละโดยน้ าหนัก 
มูลฝอยเปียก (เศษอาหาร., ผัก, ผลไม้) 54.94 
กระดาษ 8.82 
พลาสติก 18.89 
แก้ว 2.55 
โลหะ 2.46 
อ่ืนๆ (ระบุ กิ่งไม้, ยาง, ผ้า) หิน, กระเบื้อง ฯลฯ 12.34 
รวมทั้งหมด 100.00 

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ (สิงหาคม 2549) 
 

ตารางท่ี 16 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดนครนายก 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนพื้นที่ 

(ไร่) 
ประเภทระบบ

ก าจัดขยะมูลฝอย 
การคาดการปริมาณ 

ขยะสะสม (ตัน) 
1. เทศบาลเมืองนครนายก  
    ต.เขาพระ อ.เมือง 

29 ไร่ 
2 งาน  

12 ตรว. 

ฝังกลบ (ปิด) 100,000 

2. ต.พรหมณี  อ.เมือง  37 ไร่ เทกอง  50,000 
3. ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ 80 ไร่ เทกอง (ยกเลิก) 45,000 
๔. ต.นาหินลาด อ.ปากพลี 20 ไร่ เทกอง,ฝังกลบ (ปิด) 10,000 
5. เทศบาลต าบลบ้านนา อ.บ้าน
นา 

15 ไร่ ฝังกลบ (เลิกใช้แล้ว) 2,000 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 25๕9) 
 

2. การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
จังหวัดนครนายกมีโรงพยาบาลของรัฐบาลทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลบ้านนา โรงพยาบาลองครักษ์  
โรงพยาบาลปากพลี  และโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จ านวนเตียงรวมทั้งสิ้น 1,170 เตียง 
จ านวนเตียงที่ให้บริการ 910 เตียง มีสถานีอนามัยทั้งหมด 56 แห่ง ดังตารางที่ 18 ซึ่งตามมาตรฐานของ
โรงพยาบาลทั่วไปจะมีปริมาณขยะติดเชื้อ 0.33 กิโลกรัมต่อป่วย 1 ราย ดังนั้นจังหวัดนครนายกจะมีขยะติดเชื้อ
ประมาณ 300 กิโลกรัมต่อวัน หรือประมาณ 9,000 กิโลกรัมต่อเดือน การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาล
นครนายกมีเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ แต่เนื่องจากการด าเนินการมีค่าใช้จ่ายสูงและมีการร้องเรียนด้านมลพิษจาก
การเผาโรงพยาบาล จึงให้บริษัทเอกชนเข้ามาด าเนินการและน าไปก าจัดโดยการเผาที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ซึ่งมีความสะดวกและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการเผาด้วยตนเอง        

 

ในส่วนของการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัย ก าจัดโดยการเผาในเตาเผา 
อย่างไรก็ตามเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัยยังไม่ถูกหลักวิชาการ นอกจากนี้ปัญหาการจัดการขยะมูล
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ฝอยติดเชื้อของจังหวัดนครนายกยังเกิดจากคลินิกเอกชนทั้งสิ้น 53 แห่ง ซึ่งยังไม่มีการควบคุมการจัดการขยะมูล
ฝอยติดเชื้อของคลินิกเหล่านี้อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามตามตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 17 การคาดการขยะติดเชื้อในจังหวัดนครนายก 

สถานพยาบาล จ านวนเตียง
ทั้งหมด 

จ านวนเตียงที่
ให้บริการ 

การคาดการปริมาณ
ขยะติดเชื้อ (กก./วัน) 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีฯ 

500 เตียง 363 เตียง 119.79 

โรงพยาบาลนครนายก 360 เตียง 314 เตียง 103.62 
โรงพยาบาลบ้านนา 90 เตียง 70 เตียง 23.10 
โรงพยาบาลองครักษ์ 60 เตียง 33 เตียง 10.89 
โรงพยาบาลปากพลี 10 เตียง 10 เตียง 3.30 
โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ 90 เตียง 60 เตียง 19.80 
กองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร 60 เตียง 60 เตียง 19.80 

รวม 1,170 เตียง 910 เตียง 300.30 
ที่มา : บรรยายสรุปจังหวัดนครนายก, พ.ศ. 2559   

3. การจัดการขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม และการจัดการสิ่งปฏิกูล 
จังหวัดนครนายกยังไม่มีการคัดแยกขยะและของเสียอันตราย ขยะอุตสาหกรรม 

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ในส่วนของสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองนครนายกมีรถสูบสิ่งปฏิกูล แต่ยัง
ไม่พบว่ามีสถานที่จัดการสิ่งปฏิกูล เช่นเดียวกัน 

 

(2) ปัญหา  
1. ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเพ่ิมข้ึน 
2. ขาดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอันตราย 
3. ขาดระบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 

 

6) สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 
(1) สถานการณ์ 
ชุมชนเมืองนครนายกมีทิศทางการขยายตัวของชุมชนไปในแนวเส้นทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 33 (สุวรรณศร) ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดและเป็นเส้นทางสายส าคัญจากภาคกลางสู่ภาคตะวันออก
ตอนบน บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (องครักษ์ -รังสิต) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 
(นครนายก–น้ าตกนางรอง) โดยลักษณะการขยายตัวของชุมชนในช่วงที่ผ่านมายังคงเบาบาง และมีลักษณะไม่เด่นชัด 
เนื่องจากไม่ได้มีปัจจัยส าคัญใดที่จะท าให้ชุมชนเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ชุมชนในเขตผังเมืองรวมยังคงรูปแบบ
ศูนย์กลางเดียวที่ท าหน้าที่ให้บริการทางการค้า การบริการ และเป็นศูนย์ราชการของจังหวัด 

ปัญหาในการพัฒนาชุมชนเมืองของจังหวัดนครนายกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่รองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ ในการพัฒนาของชุมชนและอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมขาดการ
ก ากับโดยผังเมืองที่ดี โดยเฉพาะสองฝั่งแม่น้ านครนายก และการวางผังเมืองรวมทั้งจังหวัดยังไม่แล้วเสร็จ จึงก่อให้เกิด
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไร้กฎเกณฑ์ และขาดการก ากับดูแล การพัฒนาของชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม ขาดการ

http://www.local.tongthin.com/
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ก ากับโดยผังเมืองโดยเฉพาะสองฝั่งของแม่น้ านครนายก ท าให้เกิดมลภาวะต่างๆ ลงสู่แม่น้ านครนายก แต่ยังคงขาด
งบประมาณในการแก้ไข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับยังขาดความร่วมมือ บูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่เป็นระบบ
ภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกันของจังหวัด (ที่มา: โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศของลุ่มน้ าบางปะกง นิเวศเมืองและชุมชน, http://bangpakong.onep.go.th/pdf/city.pdf) 

ส าหรับพื้นที่สีเขียว ซึ่งโดยทั่วไปเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ ส าหรับการจัดการสภาพแวดล้อมที่
ดีของชุมชนเมือง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแนะให้ชุมชนเมืองทุกแห่งควรมี
พ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสม โดยชุมชนเมืองขนาดเล็ก ได้แก่ เทศบาลต าบล ควรมีพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืนอย่างน้อย ร้อยละ 10 
ของพ้ืนที่ทั้งหมดของชุมชน และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการอย่างน้อยร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของชุมชน ส่วนชุมชน
เมืองขนาดกลาง ได้แก่ ชุมชนระดับเทศบาลเมือง ควรมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนร้อยละ  10 และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการ
บริการอย่างน้อยร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของชุมชน รายละเอียดของพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสมในแต่ละเทศบาลของ
จังหวัดนครนายก ดังตารางที่ 18 
 

ตารางท่ี 18 พ้ืนที่สีเขียวส าหรับการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนเมืองในลุ่มน้ าบางปะกง ปี พ.ศ. 2551 
 

เทศบาล พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม (ตร.กม.) 
  พื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน พื้นที่สีเขียวเพื่อการ

บริการ 
เทศบาลเมืองนครนายก 15.87 1.59 0.79 
เทศบาลต าบลองครักษ์ 1.36 0.14 0.04 
เทศบาลต าบลบ้านนา 2.50 0.25 0.08 
เทศบาลต าบลเกาะหวาย 2.00 0.20 0.06 
เทศบาลต าบลท่าช้าง 1.00 0.10 0.03 

รวม 22.73 2.28 1.00 
ที่มา: โครงการตดิตามและประเมนิผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนเิวศของลุ่มน้ า 
      บางปะกง นิเวศเมืองและชุมชน, http://bangpakong.onep.go.th/pdf/city.pdf 

 

จากรายงานการวิจัยของ รองศาสตราจารย์สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ปัญหา
อุปสรรคและทิศทางการพัฒนาชุมชนเมืองนครนายกไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ผลการศึกษา ดังนี้ 

 

องค์ประกอบด้านกายภาพ 
1. ความเพียงพอของบริการจากโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 น้ าประปา น้ าประปาสามารถกระจายบริการสู่ชาวชุมชนได้ทั่วถึงเกือบทั้งหมด คือ เข้าถึง

ประชาชนได้มากถึงร้อยละ ๙๗ มีเพียงร้อยละ ๓ ที่ยังไม่มีโอกาสได้รับบริการน้ าประปา มีน้ าประปาปริมาณเพียงพอ
มากถึงร้อยละ ๙๓ มีเพียงร้อยละ ๘ เท่านั้นที่แสดงว่าน้ าประปาไม่เพียงพอ การจัดบริการน้ าประปาแสดงผลออกมาได้
ดีมากในด้านความทั่วถึงและความเพียงพอ 

1.2 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระจายบริการสู่ชาวชุมชนได้ทั่วถึงเกือบทั้งหมด คือ ไฟฟ้าเข้าถึงชุมชนได้มากถึง
ร้อยละ ๙๔.๐๘  และมีเพียงร้อยละ ๕.๙๓ ทีไ่ม่มีไฟฟ้า 

1.3 ถนนลาดยาง มีถนนลาดยางกระจายมากทั่วถึงมากถึงร้อยละ ๘๒.๓๘  แต่ยังมีความเห็นว่า
ถนนลาดยางไม่ทั่วถึงอยู่อีกร้อยละ ๑๗.๕๐ แสดงว่าเมืองนครนายกมีถนนปลอดฝุ่น 

1.4 ความสะอาดของเมือง (ภาพจากผิวถนน) ชุมชนร้อยละ ๔๖.๙๙ มีทัศนะว่าเมือง
นครนายก สะอาดดี ขณะที่มีความเห็นว่าเมืองนครนายกไม่ค่อยสะอาดร้อยละ ๕๒.๘๙ 
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1.5 ความสะอาดของตลาดสดเทศบาล ชาวชุมชนจ านวนมากถึงร้อยละ ๘๖.๕๕ มี
ความเห็นว่าตลาดสดเทศบาลไม่สะอาด แต่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๑๒.๘๖ ที่บอกว่าตลาดสดสะอาด 

2. ความร่มรื่นและความสวยงามจากต้นไม้ในเมือง ชาวชุมชนร้อยละ ๒๘.๐๕ มีทัศนะว่า
เมืองมีความร่มรื่นและสวยงามมากอยู่แล้ว ในขณะร้อยละ ๗๑.๕๘ เห็นว่ายังมีความร่มรื่นและสวยงามน้อย ความมีการ
ปรับปรุงและแก้ไขให้มีพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น 

3. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะที่ร่มรื่นสวยงาม ชาวชุมชนร้อยละ ๒๒.๗๒ มี
ความเห็นว่ามีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะที่ร่มรื่นสวยงามดีอยู่แล้ว ขณะที่มีชาวชุมชนร้อยละ ๗๕.๗๙ 
แสดงความเห็นว่ายังมีน้อย 

4. สนามกีฬากลางแจ้ง 
ชาวชุมชนมีความเห็นว่ามีดีอยู่แล้ว ร้อยละ ๒๓.๐๓ ในขณะที่ยังมีความเห็นว่ามีสนามกีฬา

กลางแจ้งน้อยมากถึงร้อยละ ๗๕.๗๙ มีข้อสังเกตว่าสนามกีฬากลางแจ้งได้มีการสร้างขึ้นแล้วแต่อาจจะอยู่ไกลชุมชน จึง
มีความเห็นว่าอยากให้มีเพ่ิมข้ึนอีก 

 

(2) ปัญหา  
1. การวางผังเมืองไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการขยายตัวของเมืองและชุมชน 
2. การขาดแคลนพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง 

 

7) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(1) สถานการณ์ 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ น้ าตกสาริกา น้ าตกนางรอง และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติอ่ืนๆ ขาดการดูแลรักษา และยังมีศิลปกรรมที่น่าสนใจในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง ได้แก่ ศาลหลักเมือง       

หลวงพ่อเศียรนคร รอยพระพุทธบาทจ าลองเขานางบวช แหล่งโบราณคดีบ้านดง
ละครหรือเมืองดงละคร อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 อ าเภอองครักษ์ ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในราชกิจจานุเบกษา หน้า 
๑ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๗ ง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
ก าหนดยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชนในทุกระดับ ก าหนดให้สัดส่วนของแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเพ่ิมขึ้น และจ านวนของแหล่งมรดกทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และโบราณสถานของชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพิ่มข้ึน 

 

(2) ปัญหา  
1. ขาดการบูรณาการการจัดการของหน่วยงานในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมตามธรรมชาติ และ

จากกิจกรรมของมนุษย์ 
3. ประชาชนขาดความตระหนักถึงผลกระทบจากการท าลายแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและศิลปกรรม 
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8) สถิติการร้องเรียน 
(1) สถานการณ์ 

จากสถิติการร้องเรียน ตั้งแต่ปี 2555-2558 จังหวัดนครนายกมีการร้องเรียนใน
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวม 41 เรื่อง ดังตารางที่ 20 

 
ตารางท่ี 19 สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พ.ศ. 
จ านวนการร้องเรียน (ครั้ง) รวมจ านวนเรื่องที่ร้องเรียน

ทั้งหมด (ครั้ง) น้ า อากาศ เสียง กล่ิน อ่ืนๆ 
2555 1 2 1 2 - 6 
2556 8 1 1 3 1 14 
2557 1 3 - 3 - 7 
2558 3 3 3 4 1 14 

รวมทั้งหมด 12 9 5 11 2 41 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก  

 ด้านทรัพยากรน้ าในแผ่นดิน 
1) ทรัพยากรน้ า 

(1) สถานการณ์  
      แหล่งน้ าส าคัญในเขตจังหวัดนครนายกมีเขตลุ่มน้ าส าคัญอยู่สามแห่งคือ  

 

 

 

 

 

 
                ๑. ลุ่มน ้านครนายก  ต้นก ำเนิดจำกห้วยต่ำง ๆ เช่น คลองท่ำด่ำน ห้วยนำงรอง ห้วยสมพุง คลอง

มะเดื่อ ห้วยสำริกำ ห้วยน  ำริน ห้วยแม่ป่ำน เป็นต้น ซึ่งต้นน  ำอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ล ำน  ำช่วงบนถึงน  ำตก
เหวนรกเรียกว่ำ คลองสมอปูน ลงมำถึงบริเวณบ้ำนท่ำด่ำนเรียกว่ำ คลองท่ำด่ำน  แล้วไหลผ่ำนอ ำเภอเมือง นครนำยก 
อ ำเภอปำกพลีตอนบน และอ ำเภอองครักษ์ เรียกว่ำ แม่น  ำนครนำยก แล้วไหลไปบรรจบแม่น  ำบำงปะกง ที่ต ำบลบำง
แตน อ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี เรียกว่ำ ปำกน  ำโยทะกำ มีควำมยำวประมำณ ๑๓๐ กิโลเมตร ไหลจำกทิศ
ตะวันออกไปทิศตะวันตก มีขนำดพื นที่ลุ่มน  ำเหนือน  ำตกเหวนรกประมำณ ๑๕๐ ตำรำงกิโลเมตร มีปริมำณน  ำไหลผ่ำน
ในบริเวณล ำคลองสมอปูน เหนือน  ำตกเหวนรกประมำณ ๒๔๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร จะเกิดในเดือนมิถุนำยนถึงเดือน
ตุลำคม ส่วนใหญ่ไหลลงแม่น  ำล ำคลองหรือก่อให้เกิดอุทกภัย  
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                 ลุ่มน  ำนครนำยกมีโครงกำรน ำน  ำมำใช้ประโยชน์อยู่สำมโครงกำรคือ  โครงกำรท่ำด่ำน  เป็นกำรน ำน  ำ
ในคลองท่ำด่ำนมำใช้ประโยชน์โดยสร้ำงฝำยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑๐ เมตร ยำว ๘๐ เมตร ปิดกั นคลองด่ำนที่          
บ้ำนท่ำด่ำน ต ำบลหินตั ง อ ำเภอเมือง ฯ  เพ่ือให้เป็นอำคำรทดน  ำเข้ำสู่ระบบส่งน  ำของโครงกำรท่ำด่ำน ส่งเข้ำ 
หล่อเลี ยงพื นที่ชลประทำนในช่วงฤดูฝนประมำณ ๘,๐๐๐ ไร่ ส่วนในฤดูแล้งปริมำณน  ำมีน้อยมำกไม่เพียงพอที่จะปลูก
พืช นอกจำกให้รำษฎรใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคเท่ำนั น โครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรพระรำชด ำริ เริ่มสร้ำงเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๒๐ เสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ งบประมำณ ๘๑ ล้ำนบำท  

 
 

 
 

โครงกำรพัฒนำลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำนครนำยก  เป็นโครงกำรพระรำชด ำริ ที่สร้ำงท ำนบดินปิดกั นล ำน  ำ
สำขำ แม่น  ำนครนำยก จ ำนวนสำมสำยคือ คลองทรำยทอง คลองห้วยปรือ และคลองโบด ในต ำบลเขำพระ  และต ำบล
พรำหมณี  อ ำเภอเมืองนครนำยก  เพื่อเป็นอ่ำงกักเก็บน  ำสำมแห่งคือ  อ่ำงเก็บน  ำทรำยทอง  มีควำมจุ ๒  ล้ำนลูกบำศก์
เมตร  อ่ำงเก็บน  ำห้วยปรือ มีควำมจุ ๘๓ ล้ำนลูกบำศก์เมตร  และอ่ำงเก็บน  ำคลองโบด มีควำมจุ ๔.๓  ล้ำนลูกบำศก์
เมตร  สำมำรถส่งเลี ยงพื นที่ชลประทำนท้ำยอ่ำงเก็บน  ำ ทั งสำมแห่ง จ ำนวน ๔,๐๐๐ ไร่ เป็นแหล่งน  ำต้นทุน เพ่ืออุปโภค
และบริโภคของโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และส ำรองไว้ให้กำรประปำนครนำยก เพ่ือเป็นน  ำดิบ 
จ ำนวน ๒  ล้ำนลูกบำศก์เมตร  สร้ำงเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๒๕  เสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ใช้งบประมำณ ๒๔๖ ล้ำนบำท 

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก  เป็นโครงกำรชลประทำนที่น ำน  ำในแม่น  ำนครนำยกมำใช้
ประโยชน์  โดยสร้ำงเขื่อนนำยก ปิดกั นแม่น  ำนครนำยกที่บ้ำนท่ำหุบ ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองฯ เพ่ือเป็นอำคำรทดน  ำ
เข้ำสู่ระบบส่งน  ำของโครงกำรฯ หล่อเลี ยงพื นที่กำรเกษตรในช่วงฤดูฝนประมำณ  ๓๖๘,๐๐๐ ไร่ สร้ำงเมื่อปี            
พ.ศ.๒๔๙๖ เสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ 

๒. ลุ่มน ้าคลองบ้านนา  ต้นน  ำเกิดจำกเทือกเขำในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ในเขตอ ำเภอแก่งคอย 
และอ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีล ำน  ำสำขำไหลมำรวมกันคือ ห้วยเจ็ดคด ห้วยใหญ่ ห้วยน  ำเค็ม และห้วยข่ำย    
ล ำน  ำไหลจำกทิศเหนือไปบรรจบกับคลองส่งน  ำฝั่งขวำของโครงกำรส่งน  ำฯ นครนำยก (คลอง ๒๙) และแม่น  ำนครนำยก
ในต ำบลทองหลำง และต ำบลบำงอ้อ อ ำเภอบ้ำนนำ ควำมยำวของล ำน  ำจำกต้นน  ำถึงจุดที่ไหลลงแม่น  ำนครนำยก 
ประมำณ ๕๗ กิโลเมตร ซึ่งมีน  ำไหลตลอดปี แต่มีน  ำน้อยมำกในฤดูแล้ง มีพื นที่ลุ่มน  ำเหนือประตูระบำยน  ำบ้ำนนำ 
ประมำณ ๒๐๖ ตำรำงกิโลเมตร มีปริมำณน  ำไหลผ่ำนประตูระบำยน  ำบ้ำนนำ เฉลี่ยทั งปีประมำณ ๑๒๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร   

มีกำรพัฒนำโครงกำรน  ำในลุ่มน  ำไปใช้ประโยชน์ คือ โครงกำรคลองบ้ำนนำ เพ่ือสร้ำงประตูระบำยน  ำ 
ขนำดกว้ำง ๖.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จ ำนวนสำมช่อง ปิดกั นคลองบ้ำนนำในต ำบลพิกุลออก อ ำเภอบ้ำนนำ เพ่ือเป็น
อำคำรทดน  ำเข้ำสู่ระบบส่งน  ำของโครงกำรบ้ำนนำ หล่อเลี ยงพื นที่ชลประทำนในช่วงฤดูฝนประมำณ ๒๐,๐๐๐ ไร่    
เริ่มสร้ำงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ เสร็จปี พ.ศ.๒๕๓๔ ใช้งบประมำณ ๑๔ ล้ำนบำท   
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๓. ลุ่มน ้าคลองยาง  ต้นน  ำมำจำกเทือกเขำสมอปูน  ซึ่งเป็นล ำน  ำช่วงบนอยู่ในเขตอุทยำนฯ เขำใหญ่  
เรียกว่ำ  คลองบำงบอน  ไหลมำทำงใต้ถึงต ำบลปำกพลี  เรียกว่ำ คลองยำง เมื่อเข้ำเขตต ำบลปำกพลีเรียกว่ำ คลองปำก
พลี  จำกสุดเขตต ำบลปำกพลีไปบรรจบแม่น  ำปรำจีนบุรี  เรียกว่ำ คลองสำรภี   มีควำมยำวรวมตลอด ล ำน  ำประมำณ 
๓๖ กิโลเมตร เป็นเส้นแบ่งเขตอ ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก จังหวัดนครนำยกกับอ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  มีพื นที่ลุ่ม
น  ำจำกด้ำนเหนือประตูระบำยน  ำคลองยำงขึ นไป ประมำณ  ๑๑๐  ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณน  ำไหลผ่ำนประตูระบำยน  ำ
คลองยำงเฉลี่ยปีละ  ๙.๒  ล้ำนลูกบำศก์เมตร  มีโครงกำรน ำน  ำมำใช้ประโยชน์สำมโครงกำรคือ โครงกำรฝำยน  ำล้นใน
คลองยำง  อยู่ในต ำบลหินลำด อ ำเภอปำกพลี เป็นฝำยหินก่อสูง ๓.๐๐ เมตร สร้ำงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้งบประมำณ 
๕.๓๖ ล้ำนบำท กักเก็บน  ำไว้ในคลองเพ่ืออุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้งประมำณ ๓,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร    

โครงกำรคลองบำงยำง  สร้ำงเมือ่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ เพ่ือทดน  ำและผันน  ำจำกคลองบำงยำง เข้ำสู่ระบบส่ง
น  ำของโครงกำร ซึ่งมีพื นที่ชลประทำน ในเขตอ ำเภอปำกพลี และอ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี ประมำณ ๑๒,๘๐๐ ไร่   

โครงกำรสำรภี  เป็นโครงกำรสร้ำงประตูระบำยน  ำคลองสำรภี ปิดกั นคลองสำรภี ก่อนไหลลงสู่แม่น  ำ
ปรำจีนบุรี ช่วยเหลือพื นที่กำรเกษตรในเขตอ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี  

ล้าคลองท่ีส้าคัญ  มีอยู่หลำยสำยด้วยกันได้แก่ คลองท่ำด่ำน คลองมะเดื่อ คลองพรหมณี คลองวังไทร 
ห้วยนำงรอง ห้วยสมพุงใหญ่ ห้วยสำริกำ และคลองท่ำแดง 

 
การพัฒนาแหล่งน ้า  ได้มีกำรพัฒนำน ำน  ำจำกลุ่มน  ำมำใช้ประโยชน์ดังนี   

 

 

 

 

 

 
โครงกำรเขื่อนคลองท่ำด่ำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  เขื่อนคลองท่ำด่ำนหรือ เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล 

เป็นเขื่อนประเภทคอนกรีตบดอัด ประเภท High paste แห่งแรกในประเทศไทย เขื่อนประเภทนี ใช้วัสดุในกำรก่อสร้ำง
ต่ ำสุด ใช้เวลำก่อสร้ำงน้อยไม่ต้องกำรรำกฐำนที่ค่อนข้ำงม่ันคง ควำมสูงของเขื่อนสูงสุด ๙๕ เมตร ยำว ๒,๖๐๐ เมตร สัน
เขื่อนสูง ๑๑๔ เมตร จำกระดับน  ำทะเล กว้ำง ๖.๐ เมตร ระดับใช้กำร ๑๒๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื นที่รับน  ำฝน ๑๘๔ 
ตำรำงกิโลเมตร เมื่อสร้ำงเสร็จจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญในอนำคต  
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โครงกำรเขื่อนคลองมะเดื่อ  ตั งอยู่ที่บ้ำนคลองมะเดื่อ ต ำบลสำริกำ  อ ำเภอเมือง ฯ เป็นเขื่อนประเภท
คอนกรีตบดอัด ควำมสูง ๙๑ เมตร ยำว ๗๓๖ เมตร สันเขื่อนกว้ำง ๖ เมตร มีพื นที่รับน  ำฝน ประมำณ    ๖๒ ตำรำง
กิโลเมตร ปริมำณน  ำที่ไหลเข้ำอ่ำงเฉลี่ย ๑๐๘ ล้ำนลูกบำศก์เมตร ควำมจุอ่ำงที่ระดับกักเก็บน  ำปกติ ๙๔ ล้ำนลูกบำศก์
เมตร พื นที่อ่ำง ๑,๖๐๐ ไร่ ในระยะยำวมีน  ำต้นทุนช่วยเหลือรำษฎรในกำรเกษตรพื นที่ชลประทำนได้  ๖๘,๐๐๐ ไร่  

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่ราบเชิงเขา  เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพ่ือ
สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และขนาดกลางแถบที่ราบเชิงเขาประกอบ ด้วยงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ๕ แห่งคือ 

- อ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด  อยู่ในต าบลหนองแสง  อ าเภอปากพลี  เป็นเขื่อนดินสูง ๒๓ เมตร ยาว 
๑๔๕ เมตร  ความจุ ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐  สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ ใช้งบประมาณ 
๑๗ ล้านบาท  ส่งน้ าพื้นที่การเกษตร ๓,๐๐๐ ไร่ 

- อ่างเก็บน้ าคลองวังบอน (คลองยาว)  อยู่ในต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี เป็นเขื่อนดินสูง ๑๙ 
เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร มีความจุ ๖.๙ ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จปี พ.ศ.๒๕๔๒ สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่
ประมาณ ๙,๐๐๐ ไร่ ใช้งบประมาณ ๑๕๘ ล้านบาท  

- อ่างเก็บน้ าบ้านวังม่วง อยู่ในต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี เป็นเขื่อนดินสูง ๒๔.๕๐ เมตรยาว 
๒๔๕ เมตร มีความจุ ๐.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณ ๔๖ ล้านบาท สร้างเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๓   

- อ่างเก็บน้ าคลองห้วยกระบอก อยู่ในต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี เป็นเขื่อนดิน สูง ๑๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร มีความจุ ๐.๕๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณ ๗๘ ล้านบาท สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่ได้
ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่  

- อ่างเก็บน้ าคลองกลาง อยู่ในต าบลหินลาด อ าเภอปากพลี เป็นเขื่อนดิน สูง ๓๖.๑๐ เมตร ยาว 
๓๘๐ เมตร มีความจุ ๓.๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณ ๒๓๒ ล้านบาท สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่ได้ประมาณ 
๓,๒๐๐ ไร่ (ท่ีมา : http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/nakhonnayok4.htm) 

(2) ปัญหา  
1. น้ าท่วม 
2. ขาดแคลนน้ าอุปโภค/บริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง 
3. แม่น้ าล าคลองตื้นเขิน 

 

2) ทรัพยากรน้ าบาดาล 
 (1) สถานการณ์  

น้ าบาดาลในจังหวัดนครนายก ในปี พ.ศ. 2558 มีการขออนุญาตเจาะและใช้บ่อบาดาล จ านวน  
232 บ่อ และในปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559) มีการขออนุญาตเจาะและใช้บ่อบาดาล  
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จ านวน  63 บ่อ เพ่ือใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุปโภค-บริโภค โดยส่วนใหญ่มีคุณภาพเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานน้ าบาดาล 
 

(2) ปัญหา  
1. คุณภาพน้ าบาดาลไม่ได้มาตรฐานและปริมาณไม่พอ 

 

 ด้านความม่ันคง 
ยาเสพติด 
จังหวัดนครนายก มีสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับไม่รุนแรง ผู้เสพส่วนมาก

จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานและเยาวชน ปี 2559 ยาเสพติดที่แพร่ระบาดคือยาบ้า ของกลางจ านวน 53,801.50 เม็ด 
รองลงมาได้แก่กระท่อม ของกลางจ านวน 12,466 กรัม และกัญชาแห้ง ของกลาง 1 ,697.491 กรัม พ้ืนที่ที่มี
การแพร่ระบาด ในระดับมาก  ได้แก่ อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอบ้านนา ตามล าดับ และ
ระดับเบาบาง ได้แก่ อ าเภอปากพลี 

 

สถิติผลการจับกุมยาเสพติดของจังหวัดนครนายก  
ในห้วงตั้งแต่ ต.ค. 58 - 25 ส.ค. 59 เปรียบเทียบ ต.ค. 57 - ส.ค. 58 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559            
 

สถิติบัญชีของกลาง  ในห้วงตั้งแต่ ต.ค. 58 - 25 ส.ค. 59 เปรียบเทียบ ต.ค. 57 - ส.ค. 58 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก ข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
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สถานการณ์การบ าบัดยาเสพติดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 26 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้ารับการบ าบัดรายใหม่
ทั้งสิ้น 861 คน แยกเป็นระบบสมัครใจ (ค่าย) 162 คน สมัครใจในสถานพยาบาล 121 คน พ.ร.บ. 446 คน และ
ระบบต้องโทษ 132 คน แยกตามรายอ าเภอ อ าเภอเมืองมีผู้เข้ารับการบ าบัดระบบสมัครใจ (ค่าย) 57 คน ระบบ
สมัครใจ 17 คน ระบบบังคับบ าบัด 219 คน และระบบต้องโทษ 132 คน อ าเภอบ้านนามีผู้เข้ารับการบ าบัดระบบ
สมัครใจ (ค่าย) 20 คน ระบบสมัครใจ 69 คน ระบบบังคับบ าบัด 73 คน อ าเภอองครักษ์มีผู้เข้ารับการบ าบัดระบบ
สมัครใจ (ค่าย) 9 คน ระบบสมัครใจ 29 คน ระบบบังคับบ าบัด 134 คน อ าเภอปากพลีมีผู้เข้ารับการบ าบัดระบบ
สมัครใจ (ค่าย) 14 คน ระบบสมัครใจ 6 คน ระบบบังคับบ าบัด 18 คน  แยกตามกลุ่มอายุ กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี 
จ านวน 37 คน กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี จ านวน 328 คน กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี จ านวน 179 คน กลุ่มอายุ 30 - 34 
ปี จ านวน 152 คน กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี จ านวน 119 คน กลุ่มอายุ 40 ปี ขึ้นไป จ านวน 38 คน จ าแนกตามกลุ่ม
อาชีพ อาชีพ รับจ้าง จ านวน 578 คน ผู้ใช้แรงงาน จ านวน 31 คน พนักงานโรงแรม 31 คน พนักงานบริษัทเอกชน 
4 คน อาชีพค้าขาย จ านวน 40 คน อาชีพเกษตรกร จ านวน 40 คน นักเรียน นักศึกษา จ านวน 9 คน ว่างงาน 
จ านวน 120 คน จ าแนกตามชนิดสารเสพติดที่ใช้ ยาบ้า 846 คน กัญชา 8 คน ไอซ์ 6 คน และกระท่อม 1 คน 

 

สถานการณ์บ าบัดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 26 สิงหาคม 2559) 
 

ผู้เข้าบ าบัด เป้าหมาย อ.เมือง อ.บ้านนา อ.องครักษ ์ อ.ปากพลี รวม ร้อยละ 
ระบบสมัครใจ 
(ค่าย) 

120 57 20 9 14 162 135 

สมัครใจ 297 17 69 29 6 121 40.74 
บังคับบ าบัด 661 219 73 134 18 446 67.47 
ต้องโทษ 112 132 0 0 0 132 117.86 
รวม 1,190 425 162 172 38 861 73.35 

 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดนครนายก ข้อมูล ข้อมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2559 
 
 

 สถานภาพอาชญากรรม 
                  สถานภาพอาชญากรรมของจังหวัดนครนายก ช่วงวันที่ 1–25 ตุลาคม 255๘ เปรียบเทียบกับ
ช่วงเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา (1 – 25 ตุลาคม 255๗) สรุปได้ดังนี้  

 
ประเภทความผิด 

(กลุม่ที่) 
1 – 25 ต.ค. 57 1 – 25 ต.ค. 58 เพ่ิม 

ลด 
จับ % ผล

ปฏิบัติการ เกิด จับ เกิด จับ 
1. คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวัญ 1 1 0 0 - 1  บรรล ุ
2. คดีชีวิต รา่งกาย และเพศ 10 9 5 5 - 5 100% บรรล ุ
3. คดีประทษุร้ายต่อทรัพย ์ 17 10 25 11 +7 60% บรรล ุ
4. คดีที่น่าสนใจ 3 2 3 2 -0   
5. คดีที่รฐัเป็นผู้เสียหาย 
 

ราย คน ราย คน  
 

 
238 286 202 239 

 

                     จากสถิติคดีอาชญากรรม 5 กลุ่ม คดีกลุ่ม 1,๒, 4และ 5 เกิดลดลง คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดี
ยาเสพติดให้โทษเกิดใกล้เคียงกัน 

 สาธารณภัย 
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สถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก จากสภาพทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ด้านเหนือมีพ้ืนที่
ติดกับเทือกเขาใหญ่ ปริมาณน้ าฝนที่ตกบริเวณเทือกเขาจะไหลเทลาดลงพ้ืนที่ต่ า ซึ่งเป็นพื้นที่เขตจังหวัดนครนายกเกือบ
ทุกอ าเภอ ความลาดชันเชิงเขาเป็นเหตุให้กระแสน้ าจากเทือกเขาไหลลงสู่ที่ต่ ารวดเร็วและรุนแรง เขื่อนขุนด่านปราการ
ชล สามารถลดความรุนแรงและรองรับน้ าเพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ได้ในฤดูแล้ง และฤดูน้ าหลากได้ในระดับหนึ่ง ส่วนพ้ืนที่ด้าน
ทิศใต้ของจังหวัดนครนายก ซึ่งมีแม่น้ าสายหลัก คือ แม่น้ านครนายกไหลผ่านและไปบรรจบกับแม่น้ าบางปะกงและไหล
ลงสู่ทะเล ในภาวะน้ าทะเลขึ้นหรือน้ าทะเลหนุนพ้ืนที่ในจังหวัดนครนายกจะได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ าไม่สามารถ
ระบายได้อย่างสะดวกส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลาก 

 
 

สถิติสถานการณ์เกิดพายุหมุนเขตร้อน (วาตภัย) ระหว่างปี 2555-2558 

ปี พ.ศ. 
จ านวนครั้ง 

ที่เกิด 
พื้นที่เกิดภัย 

มูลค่า(บาท) อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

2555 67 4 31 305 701,450 
2556 13 3 89 13 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2557 11 2 8 34 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2558 24 4 32 101 245,104 

 

สถิติสถานการณ์เกิดอุทกภัย ระหว่างปี 2555-2558 

ปี พ.ศ. 
จ านวนครั้ง 

ที่เกิด 
พ้ืนที่เกิดภัย 

มูลค่า(บาท) 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

2555 27 4 19 125 - 
2556 30 4 23 119 - 
2557 ไม่เกดิ - - - - 
2558 1 1 1 14 - 

 

สถิติสถานการณ์เกิดอัคคีภัย ระหว่างปี 2555-2558 

ปี พ.ศ. 
จ านวนครั้ง 

ที่เกิด 

พ้ืนที่เกิดภัย 
มูลค่า(บาท) อ าเภ

อ 
ต าบล หมู่บ้าน 

2555 14 4 13 15 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2556 3 2 3 3 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2557 1 1 1 1 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2558 1 1 1 1 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559 
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1.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ไฟฟ้า 

        
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558 

 

ตารางเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ.255๑-255๘ 
 

ปี พ.ศ. จ านวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้า  

(ราย) 

ยอดจ าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า 

(กิโลวัตต์/ชั่วโมง) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ช่ัวโมง)  
 ที่อยู่อาศัย สถานธุรกจิและ

อุตสาหกรรม 
สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อื่นๆ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง 

2551 65,208 28,802,880 9,693,854 17,933,686 1,052,211 123,129 ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 
2552 67,085 31,003,100 10,20๑,020 19,615,030 1,062,020 125,030 2,200,220 
2553 68,938 32,403,241 ๑๐,593,854 20,610,047 1,072,211 127,129 1,400,141 
2554 70,393 35,013,133 ๑1,2๗๗,๗๖๔ 21,459,123 1,๑47,600 128,646 2,609,892 
2555 73,114 36,103,910 12,301,230 22,320,560 1,350,540 131,580 1,090,๗๗๗ 
255๖ 76,704 37,560,924 ๑๒,993,854 ๒๓,813,998 2,572,211 181,129 1,457,017 
2557 81,464 43,236,633 ๑๓,๕๗๗,๗๖๔ 28,744,746 2,847,650 205,646 5,675,709 
๒๕๕๘ 81,464 44,614,775 13,201,586 29,884,397 1,015,781 513,010  

 
 ประปา 
ตารางแสดงจ านวนผู้ใช้น้ า ก าลังการผลิต พื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค  

สาขานครนายก และสาขาบ้านนา 
 

การประปาส่วนภูมภิาค สาขานครนายก การประปาส่วนภูมภิาค สาขาบ้านนา 
พ.ศ. จ านวนผู้ใช้น้ า ก าลังการผลิต พ้ืนที่ให้บริการ จ านวนผู้ใช้น้ า ก าลังการผลิต พ้ืนที่ให้บริการ 
2554 10,070 1,400 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 6,158 350 ม.3/ชม. 3.860 กม.2 
2555 10,655 1,400 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 6,757 350 ม.3/ชม. 3.860 กม.2 
2556 11,232 1,400 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 7,181 350 ม.3/ชม. 3.860 กม.2 

2557 11,938 1,400 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 7,549 350 ม.3/ชม. 3.860 กม.2 
2558 12,826 1,000 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 7,959 320 ม.3/ชม. 3.860 กม.2 
2559 13,13,758 1,000 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 8,339 300 ม.3/ชม. 3.86 กม.2 

 

 

อ าเภอ 
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชัว่โมง)  

จ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย) 

ยอดรวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อ่ืน ๆ 

นครนายก 15,661,752.09 5,990,470.01 9,122,087.77 307,220.11 241,974.20 34,117 
บ้านนา 12,676,336.89 4,031,360.14 8,083,340.41 468,524.24 93,112.10 22,083 
องครักษ์ 14,147,582.31 2,824,597.90 11,087,042.36 183,266.55 52,675.50 16,568 
ปากพลี 2,129,104.70 355,158.00 1,591,926.72 56,770.98 125,249.00 8,696 

รวม 44,614,775.99 13,201,586.05 29,884,397.26 1,015,781.88 513,010.80 81,464 
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ตารางแสดงอัตราการผลิตและการใช้น้ าประปาในจังหวัดนครนายกปี พ.ศ. 2559 
 

พ.ศ. ก าลังการผลิต จ านวนผู้ใช้น้ า ที่อยู่อาศัย ธุรกจิ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
กปภ. สาขานครนายก 
2559 1,000 ม3 / ชม. 13,629 11,645 1,785 179 20 

กปภ.สาขาบา้นนา 
2559 300 ม3 / ชม. 8,339 7,166 1,069 90 14 

 

 การคมนาคม 
 จังหวัดนครนายก  ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศรวมทั้งอยู่

บนเส้นทางไปสู่ชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสู่อินโดจีนทางด้านตะวันออกเส้นทางการคมนาคมที่
ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ 

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) แยกจากถนน ๓๔๐ (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) ที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านอ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่านอ าเภอนคร
หลวง อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ที่ต าบลหินกอง อ าเภอวิหาร
แดง จังหวัดสระบุรี ผ่านอ าเภอบ้านนา เข้าจังหวัดนครนายก ผ่านจังหวัดปราจีนบุรี ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย -  กัมพูชา อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 จากรังสิต - จังหวัดนครนายก 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 จากอ าเภอบ้านนา - อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 จากอ าเภอเมืองฯ - น้ าตกสาริกา น้ าตกนางรอง 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3239 สายศรีนาวา - ท่าด่าน จังหวัดนครนายก 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3051 สายบางอ้อ - องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 สายท่าแดง - วังม่วง จังหวัดนครนายก 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 สายนครนายก - บ้านสร้าง 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3050 แยกเข้าน้ าตกสาริกา จังหวัดนครนายก 
 

ตารางแสดงเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญของจังหวัดนครนายก 
 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 

ชื่อทางหลวง(สายทาง/ตอน) ระยะทาง
(กม.) 

จังหวัด 

33 คลองยาง-นครนายก 25.466 นครนายก 
33 นครนายก-ปากพลี 10.939 นครนายก 

305 วัดนาบุญ-องครักษ์ 24.355 นครนายก,ปทมุธาน ี
305 องครักษ-์นครนายก 33.165 นครนายก 
305 ทางเข้าเมืองนครนายก 2.146 นครนายก 

3049 นครนายก-น้ าตกนางรอง 18.250 นครนายก 
3050 ทางเข้าน้ าตกสาลิกา 2.980 นครนายก 
3051 บ้านนา-ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 18.800 นครนายก 
3052 ป่าส้าน-เขาชะโงก 7.500 นครนายก 
3076 นครนายก-บางหอย 22.041 นครนายก 

 
 
 



-48- 
 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 

ชื่อทางหลวง(สายทาง/ตอน) ระยะทาง
(กม.) 

จังหวัด 

3222 เขาเพิ่ม-บ้านนา 12.728 นครนายก 
3239 นครนายก-เขื่อนขุนด่านปราการชล 16.126 นครนายก 
3288 ท่าแดง-วังม่วง 14.573 นครนายก 
3369 วัดอ าภาศิริวงศ์-คลอง 16 14.843 นครนายก 
3428 เขาชะโงก-ท้านทอง 0.215 นครนายก 
3542 ทางเข้าดงละคร 0.325 นครนายก 
3596 ทองหลาง-ทรายมูล 1.130 นครนายก 

 

ที่มา : ส านกังานแขวงทางหลวงนครนายก ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558 
 

  การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างทางรถไฟ  สายแก่งคอย-คลองสิบเก้าเชื่อมระหว่างภาคเหนือ/ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพ่ือรับส่งสินค้า โดยผ่านจังหวัดนครนายกในเขตอ าเภอบ้านนาและ
อ าเภอองครักษ์ และมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐานเป็นรถไฟความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูงจาก       
แก่งคอย ฉะเชิงเทรา-มาบตาพุด โดยผ่านพ้ืนที่จังหวัดนครนายกเพราะก่อสร้างตามแนวรถไฟสายแก่งคอย-คลอง สิบเก้า 

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ด าเนินโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช -นครนายก-สระบุรีเป็นทาง
ยกระดับโดยมีจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 ที่ มศว.องครักษ์ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33  
ที่บริเวณอ าเภอบ้านนา 

 

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แม่น้ านครนายก  มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครนายกในเขต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านทางตอนบนของอ าเภอเมืองนครนายกและอ าเภอปากพลีแล้วไหลลง
ไปทางทิศตะวันตกผ่านทางตอนกลางของอ าเภอเมืองนครนายก ตอนล่างของอ าเภอบ้านนาและไหลวกลงไปทางทิศใต้
อีกครั้งผ่านอ าเภอองครักษ์ไปบรรจบกับแม่น้ าปราจีนบุรี เป็นแม่น้ าบางปะกงที่ต าบลบางแตน  อ าเภอบ้านสร้าง  
จังหวัดปราจีนบุรี  แม่น้ าสายนี้มีความยาวประมาณ  130  กิโลเมตร ปริมาณน้ าไหลนองสูงสุดในฤดูฝนประมาณ  
300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ในฤดูแล้งระดับน้ าในแม่น้ านครนายกลดลงมาก  ท าให้การปลูกพืชฤดูแล้งในเขตโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายกซ่ึงอาศัยน้ าต้นทุนจากแม่น้ านครนายกกระท าได้ไม่เต็มที่ 

 

ตารางแสดงล าน้ าที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ านครนายก 
 

ชื่อล าน้ า ต้นก าเนิด สถานที่ท่ีล าน้ าไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ า
นครนายก 

คลองสาริกา เขาสาริกา อ.เมืองนครนายก บ้านหินลาด ต.สาริกา  อ.เมืองนครนายก 
คลองวังตะไคร ้ เขาอินทนี  อ.เมืองนครนายก บ้านดง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก 
คลองนางรอง เขาเขียว อ.ปากพลี  บ้านดง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก 
คลองท่าด่าน คลองสมอปูนไหลมารวมกับคลองสามสิบ บริเวณ

คลองปูน อ.ปากพลี เป็นคลองท่าด่าน 
บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง  อ.เมืองนครนายก 
 

คลองส าพุงแห้ง 
คลองบางหอย 

เขามดด า เขาแก้ว อ.เมืองนครนายก 
คลองบางกระทุ่มคลองสายท่าแห้ง คลองแขมโค้ง ไหล
มารวมกันบรเิวณบ้านบางหอย อ.ปากพล ี

บ้านสวนหงส์  ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก 
บ้านปากคลองบางหอย ต.บางสมบูรณ ์
อ.องครักษ ์

คลองพระอาจารย์คลอง
บางเม่า,คลองบางอีกาว
หรือล าผักบุ้ง 

คลองโพธิ์ไหลมารวมกับคลองหน้า 
กระดานเป็นคลองบางเมา่,คลองบางอีกาวหรือล า
ผักบุ้ง 

วัดจันทร์เรือง  ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ 

ที่มา : ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ กันยายน 2558 
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แหล่งน้ าที่ส าคัญ  แหล่งน้ าส าคัญในเขตจังหวัดนครนายกมีเขตลุ่มน้ าส าคัญอยู่สามแห่งคือ 
๑. ลุ่มน ้ำนครนำยก  ต้นก าเนิดจากห้วยต่าง ๆ เช่น คลองท่าด่าน ห้วยนางรอง ห้วยสมพุง คลองมะเดื่อ 

ห้วยสาริกา ห้วยน้ าริน ห้วยแม่ป่าน เป็นต้น ซึ่งต้นน้ าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ล าน้ าช่วงบนถึงน้ าตกเหวนรก
เรียกว่า คลองสมอปูน ลงมาถึงบริเวณบ้านท่าด่านเรียกว่า คลองท่าด่าน  แล้วไหลผ่านอ าเภอเมือง นครนายก อ าเภอ
ปากพลีตอนบน และอ าเภอองครักษ์ เรียกว่า แม่น้ านครนายก แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ าบางปะกง ที่ต าบลบางแตน 
อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่า ปากน้ าโยทะกา มีความยาวประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร ไหลจากทิศ
ตะวันออกไปทิศตะวันตก มีขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ าเหนือน้ าตกเหวนรกประมาณ ๑๕๐ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ าไหลผ่าน
ในบริเวณล าคลองสมอปูน เหนือน้ าตกเหวนรกประมาณ ๒๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

 โครงการพัฒนาลุ่มน้ าสาขาแม่น้ านครนายก  เป็นโครงการพระราชด าริ  ที่สร้างท านบดินปิดกั้นล าน้ า
สาขา แม่น้ านครนายก จ านวนสามสาย คือ คลองทรายทอง คลองห้วยปรือ และคลองโบสถ์ ในต าบลเขาพระ และ
ต าบลพรหมณี  อ าเภอเมืองนครนายก  เพ่ือเป็นอ่างกักเก็บน้ าสามแห่ง คือ  อ่างเก็บน้ าทรายทอง มีความจุ  ๒  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  อ่างเก็บน้ าห้วยปรือ  มีความจุ  ๘.๓0  ล้านลูกบาศก์เมตร  และอ่างเก็บน้ าคลองโบดมีความจุ  3.91  
ล้านลูกบาศก์เมตร  สามารถส่งเลี้ยงพ้ืนที่ชลประทานท้ายอ่างเก็บน้ า ทั้งสามแห่ง จ านวน  ๔,๐๐๐ ไร่ เป็นแหล่งน้ า
ต้นทุน เพ่ืออุปโภคและบริโภคของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และส ารองไว้ให้การประปานครนายก เพ่ือเป็น  
น้ าดิบ จ านวน 6.51  ล้านลูกบาศก์เมตร  สร้างเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๒๕  เสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ใช้งบประมาณ ๒๔๖ ล้านบาท   

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก  เป็นโครงการชลประทานที่น าน้ าในแม่น้ านครนายกมาใช้
ประโยชน์  โดยสร้างเขื่อนนายก ขนาด 12.50 เมตร จ านวน 2 ช่อง ระบายน้ าสูงสุด 250 ลบ.ม/วินาที ปิดกั้นแม่น้ า
นครนายกที่บ้านท่าหุบ ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองนครนายก เพ่ือเป็นอาคารทดน้ าเข้าสู่ระบบส่งน้ าของโครงการฯ หล่อ
เลี้ยงพ้ืนที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนประมาณ  ๓๖๘,๐๐๐ ไร่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗  

          ๒. ลุ่มน้ าคลองบ้านนา  ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขตอ าเภอแก่งคอย 
และอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีล าน้ าสาขาไหลมารวมกันคือ ห้วยเจ็ดคด ห้วยใหญ่ ห้วยน้ าเค็ม และห้วยข่าย ล า
น้ าไหลจากทิศเหนือไปบรรจบกับคลองส่งน้ าฝั่งขวาของโครงการส่งน้ าฯ นครนายก  (คลอง ๒๙)  และแม่น้ านครนายก
ในต าบลทองหลาง และต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา ความยาวของล าน้ าจากต้นน้ าถึงจุดที่ไหลลงแม่น้ านครนายก 
ประมาณ  ๕๗  กิโลเมตร ซึ่งมีน้ าไหลตลอดปี แต่มีน้ าน้อยมากในฤดูแล้ง มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าเหนือประตูระบายน้ าบ้านนา 
ประมาณ ๒๐๖ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ าไหลผ่านประตูระบายน้ าบ้านนา  เฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑๒๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร มีการพัฒนาโครงการเพ่ือน าน้ าในลุ่มน้ าไปใช้ประโยชน์ คือ โครงการคลองบ้านนา เพ่ือสร้างประตูระบายน้ า 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จ านวนสามช่อง ปิดกั้นคลองบ้านนาในต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา เพ่ือเป็น
อาคารทดน้ าเข้าสู่ระบบส่งน้ าของโครงการบ้านนา หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ชลประทานในช่วงฤดูฝนประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่ เริ่ม
สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ เสร็จปี พ.ศ.๒๕๓๔ ใช้งบประมาณ ๑๔ ล้านบาท  

           ๓. ลุ่มน้ าคลองยาง  ต้นน้ ามาจากเทือกเขาสมอปูน  ซึ่งเป็นล าน้ าช่วงบนอยู่ในเขตอุทยานฯ เขาใหญ่  
เรียกว่า  คลองวังบอน  ไหลมาทางใต้ถึงต าบลปากพลี  เรียกว่า  คลองยาง  เมื่อเข้าเขตต าบลปากพลีเรียกว่า คลองปาก
พลี  จากสุดเขตต าบลปากพลีไปบรรจบแม่น้ าปราจีนบุรี  เรียกว่า คลองสารภี   มีความยาวรวมตลอดล าน้ าประมาณ 
๓๖ กิโลเมตร เป็นเส้นแบ่งเขตอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กับอ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่   
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ลุ่มน้ าจากด้านเหนือประตูระบายน้ าคลองยางขึ้นไป ประมาณ  ๑๑๐  ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ าไหลผ่านประตูระบาย
น้ าคลองยางเฉลี่ยปีละ  ๙.๒  ล้านลูกบาศกเ์มตร  มีโครงการน าน้ ามาใช้ประโยชน์สามโครงการ คือ 

           โครงกำรฝำยน ้ำล้นในคลองยำง  อยู่ในต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี เป็นฝายหินก่อสูง ๓.๐๐ เมตร 
สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ใชง้บประมาณ ๕.๓๖ ล้านบาท กักเก็บน้ าไว้ในคลองเพ่ืออุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
                   โครงกำรประตูระบำยน ้ำคลองยำง  สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ เพ่ือทดน้ าและผันน้ าจากคลองยาง เข้าสู่
ระบบส่งน้ าของโครงการ ซึ่งมีพ้ืนที่ชลประทาน ในเขตอ าเภอปากพลี จ านวน 5,700 ไร่ และอ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
9,100 ไร่ ประมาณ 14,800 ไร่  
                    โครงการสารภี  เป็นโครงการสร้างประตูระบายน้ าคลองสารภี ปิดกั้นคลองสารภี ก่อนไหลลงสู่แม่น้ า
ปราจีนบุรี ช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรในเขตอ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
             ล าคลองท่ีส าคัญ  มีอยู่หลายสายด้วยกันได้แก่ คลองท่าด่าน คลองมะเดื่อ คลองพรหมณี คลองวังไทร 
ห้วยนางรอง ห้วยสมพุงใหญ่ ห้วยสาริกา และคลองท่าแดง 

 

          การพัฒนาแหล่งน้ า  ได้มีการพัฒนาน าน้ าจากลุ่มน้ ามาใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1. โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนขุนด่าน

ปราการชล เขื่อนคลองท่าด่านเป็นเขื่อนประเภทคอนกรีตบดอัด ประเภท high paste  แห่งแรกในประเทศไทย เขื่อน
ประเภทนี้ใช้วัสดุในการก่อสร้างต่ าสุด ใช้เวลาก่อสร้างน้อยไม่ต้องการรากฐานที่ค่อนข้างมั่นคง ความสูงของเขื่อนสูงสุด 
๙3 เมตร ยาว 2,594 เมตร สันเขื่อนสูง ๑๑๔ เมตร จากระดับน้ าทะเล กว้าง ๖.๐ เมตร ระดับใช้การ 224 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับน้ าฝน ๑๘๔ ตารางกิโลเมตร ช่วยเหลือพ้ืนที่เกษตรกรรม 185,000 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 9,000 ครอบครัว  

2. โครงการเขื่อนคลองมะเดื่อ  ตั้งอยู่ที่บ้านคลองมะเดื่อ ต าบลสาริกา  อ าเภอเมืองนครนายก เป็น
เขื่อนประเภทคอนกรีตบดอัด ความสูง ๙๑ เมตร ยาว ๗๓๖ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๖ เมตร มีพ้ืนที่รับน้ าฝนประมาณ ๖๒ 
ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ าที่ไหลเข้าอ่างเฉลี่ย ๑๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุอ่างที่ระดับกักเก็บน้ าปกติ ๙๔ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่อ่าง ๑,๖๐๐ ไร่ ในระยะยาวมีน้ าต้นทุนช่วยเหลือราษฎรในการเกษตรพ้ืนที่ชลประทานได้ 
๖๘,๐๐๐ ไร่ 

  3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่ราบเชิงเขา เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เพ่ือสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และขนาดกลางแถบที่ราบเชิงเขาประกอบด้วยงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ๕ แห่งคือ 

    3.1 อ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด อยู่ในต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี เป็นเขื่อนดินสูง ๒๓ เมตร 
ยาว ๑๔๕ เมตร ความจุ 1.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ ใช้
งบประมาณ ๑๗ ล้านบาท  ส่งน้ าพื้นที่การเกษตร ๓,๐๐๐ ไร่  

3.2 อ่างเก็บน้ าคลองวังบอน (คลองยาง)  อยู่ในต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี เป็นเขื่อนดินสูง 
๑๙ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร มีความจุ ๖.๙ ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จปี พ.ศ.๒๕๔๒ สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่
ประมาณ 9,000 ไร่ ใช้งบประมาณ ๑๕๘ ล้านบาท  

     3.3 อ่างเก็บน้ าบ้านวังม่วง อยู่ในต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี เป็นเขื่อนดินสูง ๒๔.๕๐ เมตร
ยาว ๒๔๕ เมตร มีความจุ ๐.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณ ๔๖ ล้านบาท สร้างเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๓ สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือพ้ืนที่เกษตรกรได้  ๑,๐๐๐ ไร่ 

     3.4 อ่างเก็บน้ าคลองห้วยกระบอก  อยู่ในต าบลหินลาด อ าเภอปากพลี เป็นเขื่อนดิน สูง 12.5
๐ เมตร  ยาว 250 เมตร มีความจุ 0.5๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณ 78 ล้านบาท สามารถส่งน้ าช่วยเหลือ
พ้ืนที่ได้ประมาณ ๖๕๐ ไร่ 
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       3.5 อ่างเก็บน้ าคลองกลาง  อยู่ในต าบลหินลาด อ าเภอปากพลี เป็นเขื่อนดิน สูง ๓๖.๑๐ เมตร 
ยาว 380 เมตร มีความจุ ๓.๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณ ๒๓๒ ล้านบาท สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่ได้
ประมาณ ๓,๒๐๐ ไร่ 

 

ที่มา :  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2558 
 

ตารางแสดงแหล่งน้ าที่ส าคัญในจังหวัดนครนายก 
 

ชื่อแหล่งน้ า สถานที่ตั้ง ปริมาณความจุ พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 

โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก 224 ล้านลูกบาศก์เมตร 185,000 ไร ่
โครงการเขื่อนคลองมะเดื่อ ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก 94 ล้านลูกบาศก์เมตร 68,000 ไร ่
อ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด ต.หนองแสง อ.ปากพลี 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร 3,000 ไร ่
อ่างเก็บน้ าวังบอน(คลองยาง) ต.นาหินลาด อ.ปากพลี 6.9 ล้านลูกบาศก์เมตร 9,000 ไร ่
อ่างเก็บน้ าบ้านวังม่วง ต.นาหินลาด อ.ปากพลี 0.8 ล้านลูกบาศก์เมตร 1,000 ไร ่
อ่างเก็บน้ าคลองห้วยกระบอก ต.นาหินลาด อ.ปากพลี 0.51 ล้านลูกบาศก์เมตร 650 ไร่ 
อ่างเก็บน้ าคลองกลาง ต.นาหินลาด อ.ปากพลี 3.1 ล้านลูกบาศก์เมตร 3,200 ไร ่

 
 

1.8 ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญเชิงพ้ืนที่ 
 

               ประชากรและก าลังแรงงาน 
 

ผู้อยู่ในวัยท างาน 15 ปีขึ้นไป  ผู้ไม่อยู่ในวยั
ท างานอายุต่ า
กวา่ 15 ป ี

 ประชากร
รวม   ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน   ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  รวม 

 ผู้มีงานท า   ผู้รอฤดกูาล   ผู้ว่างงาน  รวม ท างานบา้น เรียนหนังสือ อื่นๆ รวม 

146,521 153 35 146,709 24,530 18,469 41,196 84,195 230,904 47,211 278,115 
 

ประชากรและก าลังแรงงาน  จังหวัดนครนายกมีประชากรมีจ านวน 278,115 คน (ข้อมูลสถิติ
จังหวัด ณ เดือนกันยายน  2560)  เป็นประชากรผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 230,904 คน ผู้มีอายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 
47,211 คน ทั้งนี้ในจ านวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 146,709 คน ได้แก่ ผู้มีงานท า 
146,521 คน ผู้ว่างงาน 35 คน  ผู้รอฤดูกาล จ านวน 153 คน    

 การมีงานท า ผู้มีงานท าในจังหวัดนครนายกจ านวน 146,521 คน  โดยท างานในภาคเกษตร จ านวน 
30,124 คน     หรือร้อยละ 20.56 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ท างานนอกภาคเกษตร  จ านวน  116,395  คน ร้อยละ 
79.43 ของผู้มีงานท า  โดยท างานในสาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์มาก
ที่สุดจ านวน 33,168 คน  หรือร้อยละ 28.50 ของผู้มีงานท านอกภาคเกษตร รองลงมาคือการผลิต จ านวน 
29,975 คน หรือร้อยละ 25.75   และที่พักแรม บริการด้านอาหาร จ านวน 13,265 คน ร้อยละ 11.40 และผู้มี
งานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 30,874 คน  ร้อยละ 21.07 ของผู้มีงานท า รองลงมาเป็นผู้มี
การศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา มีจ านวน 30,416 คน (ร้อยละ 20.76)  และผู้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 29,638 คน (ร้อยละ 20.23) ตามล าดับ 
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   การว่างงาน จังหวัดนครนายกมกี าลังแรงงานเท่ากับ 146,709 คน เป็นเพศชาย 79,234 คน เพศ
หญิง  67,475 คน มีผู้ว่างงาน 35 คน อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.02 (ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน) โดยไม่มีอัตรา    
การว่างงาน ของเพศชายและอัตราว่างงานของเพศหญิง 0.02 (35 คน) 
 แรงงานนอกระบบ  ส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนั้น จากข้อมูลของส านักงานสถิติจังหวัดในช่วงปี 
2559   ข้อมูล ณ สิงหาคม 2559 พบว่า มีแรงงานนอกระบบจ านวน 80,978 คน จ าแนกตามอาชีพ สูงสุด 3 
อันดับแรกเป็นอาชีพด้านการเกษตรและประมง จ านวน 28,683 คน (ร้อยละ 35.42 ของแรงงานนอกระบบ) 
รองลงมาอาชีพพนักงานบริการ 23,130 คน (ร้อยละ 28.56) และอาชีพด้านความสามารถทางฝีมือ 19,761 คน 
(ร้อยละ 24.40) ตามล าดับ และแรงงานนอกระบบจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม สูงสุด 3 อันดับแรก พบว่าอยู่ใน
ภาคเกษตรกรรม จ านวน 29,773 คน (ร้อยละ 36.77 ของแรงงานนอกระบบ) รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก มี
แรงงานนอกระบบ 18,408 คน และก่อสร้าง 10,224 คน ตามล าดับ 

 การบริการจัดหางานในประเทศ  นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้งต าแหน่งงานว่าง จ านวน 
408 อัตรา โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  640 คน  และการบรรจุงาน 405 คน ส่วนต าแหน่งงานว่างตามระดับ
การศึกษาที่ต้องการสูงสุด  3 อันดับแรกคือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 28.67 (117 อัตรา)  รองลงมาเป็นระดับ 
ปวช.  มีความต้องการร้อยละ 19.12 (78 อัตรา) และระดับ ปวส. ร้อยละ 18.38 (75 อัตรา) ตามล าดับ ส าหรับ
อาชีพที่มีการบรรจุงาน มากที่สุด คือ อาชีพงานพ้ืนฐาน ร้อยละ 53.09 (215 คน) รองลงมาพนักงานบริการและ
พนักงานในร้านค้าและตลาด   ร้อยละ 27.65  (112 คน) ต าแหน่งงานว่างมากที่สุด ได้แก่ อาชีพพ้ืนฐาน ร้อยละ 
43.87  (179 อัตรา)  รองลงมา พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 35.05 (143 อัตรา)     
มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ในสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผู้ควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงานด้านการประกอบการ
มากที่สุด จ านวน 288 คน (ร้อยละ 45.0) รองลงมาอาชีพงานพ้ืนฐานจ านวน 166 คน (ร้อยละ 25.94)  

 ความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง) นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน 
จ านวน 408 อัตรา เพศชาย จ านวน 108 อัตรา เพศหญิง จ านวน 76 อัตรา ไม่ระบุเพศ จ านวน 224 อัตรา 
ต าแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการมากที่สุด ๓ อันดับแรกได้แก่ ต าแหน่งด้านเกษตรกรรม     
การป่าไม้และการประมง   จ านวน 212  อัตรา รองลงมาการพักแรมและบริการด้านอาหาร จ านวน 109 อัตรา และ
ขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ จ านวน 40 อัตรา ตามล าดับ วุฒิการศึกษาที่นายจ้าง                    
/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด  ๓ อันดับแรก ได้แก่ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 117 อัตรา รองลงมาได้แก่        
ระดับ ปวช. จ านวน 78 อัตรา และ ปวส. จ านวน 75 อัตรา  

  แรงงานต่างด้าว  มีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั้งสิ้น จ านวน 8,333 คน  จ าแนกตาม
ลักษณะการเข้าเมืองของคนต่างด้าว ดังนี้ กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายจ านวน 5,412 คน (ร้อยละ 64.95) 
และคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย จ านวน 2,921 คน (ร้อยละ 35.05) กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย ส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการน าเข้า (MOU) จ านวน 4,019 คน ร้อยละ (74.26) ในจ านวนที่เป็นแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้าเมือง ถูกกฎหมาย ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จ านวน 1,170 คน (ร้อยละ 21.62) ส าหรับแรงงานต่างด้าว      
เข้าเมือง  ตามมาตรา ๙ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 223 คน (ร้อยละ 4.12) รวมจ านวน 5,412 คน ต่างด้าวเข้าเมืองผิด
กฎหมายที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน เป็นแรงงานต่างด้าวประเภทมาตรา 13 (ชนกลุ่มน้อย)  จ านวน 115 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 3.94 ของแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับอนุญาตท างาน และประเภทแรงงาน ต่างด้าว มาตรา 
13 มติ ครม. (3 สัญชาติ) จ านวน 2,806 คน 

 

แรงงานไทยในต่างประเทศ  แรงงานผู้ไปท างานต่างประเทศของจังหวัดนครนายก พบว่ามีจ านวน
ทั้งสิ้น จ านวน 21 คน โดยเมื่อพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า  เป็นประเภท Re-Entry จ านวน 18 คน              
(ร้อยละ 85.71) คือ กลับมาพักที่ประเทศไทยแล้วกลับไปท างานอีกครั้งให้ครบสัญญาจ้างงาน และมีเดินทางด้วนตนเอง 
จ านวน 3 คน (ร้อยละ 14.29)  

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน   ในไตรมาสนี้มีผู้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าท างานสาขาช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน เข้ารับการฝึกการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีจ านวน 191 คน ได้แก่ ช่าง
อุตสาหกรรม   จ านวน 44 คน  ธุรกิจและบริการ จ านวน 147 คน และผ่านการฝึกยกระดับฝี มือแรงงานจ านวน 
181 คน ได้แก่  ช่างอุตสาหกรรม จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 88.64 ของผู้เข้ารับการฝึก และธุรกิจและบริการ 
จ านวน 142 คน  ร้อยละ 96.60 ของผู้เข้ารับการฝึกและมีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พบว่ามีผู้เข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 69 คน ผ่านการฝึก 38 คิด
เป็นร้อยละ 55.07 
            การคุ้มครองแรงงาน   ด าเนินการตรวจแรงงานในสถานประกอบการทั้งสิ้น 16 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่าน
การตรวจคุ้มครอง 928 คน ผลการตรวจพบว่า สถานประกอบกิจการ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน       
16 แห่ง (ร้อยละ 100) และไม่มีสถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง   
  การตรวจความปลอดภัยในการท างาน  ด าเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 
5 แห่ง   ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจม ีทั้งหมด 205 คน และผลการตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้อง จ านวน 
5 แห่ง (ร้อยละ 100) และไมมี่สถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

  ประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการท างาน มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
จ านวน 71 คน  โดยประเภทความร้ายแรง พบว่าส่วนใหญ่จะหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 55 ราย ร้อยละ 77.46 
หยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน  15 ราย ร้อยละ 21.13 และมีผู้ประสบอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต 1 ราย ร้อยละ 1.41  

การเลิกจ้างแรงงาน  สถานประกอบกิจการในจังหวัดนครนายกที่เลิกกิจการทั้งหมด จ านวน 22 แห่ง                    
มีสถานประกอบการขนาด 1-9 คน จ านวน 19 แห่ง ขนาด 10 คนขึ้นไป จ านวน 3 แห่ง  มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างรวมกัน
ทั้งหมด 46 คน เลิกกิจการสูงสุด ได้แก่ ร้านค้า เบ็ดเตล็ดการค้าอ่ืนๆ จ านวน 8 แห่ง    

การประกันสังคม  กองทุนประกันสังคม มีสถานประกอบการที่เข้าระบบประกันสังคม จ านวน 
1,089 แห่ง ผู้ประกันตน 39,812 คน (ร้อยละ 27.17 ของผู้มีงานท า)  เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33  จ านวน 
22,801 คน มาตรา 39 จ านวน  3,316 คน และ มาตรา 40 จ านวน 13,695 คน มีสถานพยาบาลหลักในสังกัด
ประกันสังคม แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล ๒ แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลปากพลี 
โรงพยาบาลบ้านนา โรงพยาบาลองครักษ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  คลินิกทันตกรรม  3 แห่ง ได้แก่ คลินิกชื่น
จิตรทันตแพทย์ อ าเภอเมือง   คลินิกทันตกรรมส าคัญ อ าเภอบ้านนา และคลินิกทันตกรรมส าคัญ อ าเภอองครักษ์ ซึ่งมี
การใช้บริการของกองทุนประกันสังคม จ านวน 59,207,154.75 บาท จากจ านวนผู้ใช้บริการ 4,233 ราย (ร้อยละ 
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10.63 ของผู้ประกันตนทั้งหมด) ประเภทประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีเจ็บป่วยใช้บริการ 
จ านวน 2,175 คน  หรือร้อยละ 51.38 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน 4,236,306.20 บาท และพิจารณา
จากปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่า การจ่ายเงิน คลอดบุตร สูงสุดจ านวน 28,818,020.00 บาท     
(ร้อยละ 48.67 ของจ านวนเงิน  ที่จ่ายประโยชน์ทดแทนทั้งหมด) โดยมีผู้รับบริการ จ านวน 502 คน 

ดัชนีราคาผู้บริโภค  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย เฉลี่ยไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีค่าเท่ากับ 
100.80 เมื่อเทียบกับจังหวัดนครนายก เท่ากับ 100.90 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน โดยค่าเฉลี่ยที่สูงสุดจะเป็นดัชนีหมวด
อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่ากับ 103.4 รองลงมาเป็นดัชนีราคาผู้ บริโภคพ้ืนฐาน เท่ากับ 101.7 
ส าหรับดัชนีหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99.3   
 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และการจ้างงานบริษัท/ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนใหม่  มีการ          
จดทะเบียนจัดตั้งจ านวน 34 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด 24 แห่ง จดทะเบียน               
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด 10 แห่ง   

 การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ จังหวัดนครนายกมีการจ้างงานคนพิการท างานจ านวน 17 แห่ง        
ลูกจ้างคนพิการ 48 คน ลักษณะงานเป็นงานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ทั้งพนักงานฝ่ายผลิต และพนักงาน          
ท างานภายในส านักงาน  

1.9 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตามแผนจังหวัดนครนายกที่ผ่านมา 
1.9.1 สรุปผลการด าเนินโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายแต่ละปี 
       จังหวัดนครนายกได้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ครอบคลุมยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัด ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ภายใต้ผลผลิต 5 ผลผลิต โดยเน้นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก คือ 
ยุทธศาสตร์ “ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก สินค้า บริการและบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ และยุทธศาสตร์รอง คือ “ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพแบบ
องค์รวมเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและสนับสนุนให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย ” 
ตลอดจนยุทธศาสตร์ “อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เมือง และชุมชน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน ให้เป็นบ้านแห่งความสุข” และ
ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
ให้สังคมมีความสงบสุข” ตามล าดับ 

จังหวัดนครนายกได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามงบประมาณจังหวัดภายใต้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 142.5384 ล้านบาท (เป็นงบพัฒนาจังหวัด 8 
โครงการ งบประมาณ 134.5384 ล้านบาท และเป็นงบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 รายการ 
งบประมาณ 8 ล้านบาท) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 139.3569 ล้านบาท (เป็นงบพัฒนาจังหวัด 17 
โครงการ งบประมาณ 131.3569 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 รายการ 
งบประมาณ 8 ล้านบาท) ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 169.5564 ล้านบาท (เป็นงบพัฒนาจังหวัด 30 
โครงการ งบประมาณ 161.5564 ล้านบาท  
 

 
 
 



-55- 
 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์รวม 4 ประเด็นที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 ดังนี้  
 

ปีงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ปี 2557 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยว  
สิ่งอ านวยความสะดวก  สินค้า  และบรหิารจดัการการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานอยา่งบูรณาการ 

7 
 

78,386,100 
(100%) 

 

77,294,747 
(98.61%) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานอย่างเป็นระบบให้เป็นเมือง
น่าอยู่ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน 

1 
 

1,093,000 
(100%) 

 

717,145 
(65.61%) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
ความปลอดภัย  สนับสนุนให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภยั  และศูนย์
สุขภาพแบบองค์รวม 

3 57,352,300 
(100%) 

 

55,750,547 
(97.21%) 

รวม 11 136,831,400 
(100%) 

133,762,439  
(97.76%) 

 
ปีงบประมาณ 2558 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ปี 2558 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยว  
สิ่งอ านวยความสะดวก  สินค้า  และบรหิารจดัการการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานอยา่งบูรณาการ 

12 
 

75,348,900 
(100%) 

 

75,710,029 
(95.66%) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบให้เป็นเมือง
ที่น่าอยู่  รวมทั้งเสริมสรา้งความมัน่คงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน       

3 
 

36,060,800 
(100%) 

 

34,973,371 
(96.98%) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
ความปลอดภัย  สนับสนุนให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภยั  และศูนย์
สุขภาพแบบองค์รวม 

3 
 

15,047,200 
(100%) 

14,513,313 
(96.45%) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
สนับสนุนระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่จังหวัดอัจฉรยิะ 

1 4,900,000 
(100%) 

 

4,876,801 
(99.53%) 

 
รวม 20 131,356,900 

(100%) 
130,073,514 

(99.02%) 
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ปีงบประมาณ 2559 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ปี 2559 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยว  
สิ่งอ านวยความสะดวก  สินค้า  และบรหิารจดัการการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานอยา่งบูรณาการ 

9 
 

62,821,100 
(100%) 

 

56,571,755 
(90.05%) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสรมิการบริการทางการแพทย์ ศูนย์
สุขภาพแบบองค์รวม เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มคีวาม
ปลอดภัย และสนับสนุนใหเ้ป็นแหล่งอาหารปลอดภัย 

3 
 

12,433,300 
(100%) 

 

11,746,700 
(94.48%) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน เมือง และชุมชนอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งเสรมิสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน ให้
เป็นบ้านแห่งความสุข 

14 
 

78,163,100 
(100%) 

 

71,780,272 
(91.83%) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสรมิความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ให้
สังคมมีความสงบสุข 

4 8,138,900 
(100%) 

6,996,584 
(85.96%) 

รวม 30 161,556,400 
(100%) 

147,095,312 
(91.05%) 

 
ปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ปี 2560 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว  แหล่ง
ท่องเท่ียว  สิ่งอ านวยความสะดวก  สินค้า บริการ  และบริหาร
จัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 

15 
 

143,653,300 
 

140,220,638 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ ศูนย์
สุขภาพแบบองค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพการผลติสนิค้าเกษตรให้มีความ
ปลอดภัยและสนับสนุนให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย   

5 
 

9,712,700 
 

2,512,050 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เมือง และชุมชนอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน ให้
เป็นบ้านแห่งความสุข   

11 
 

36,229,000 
 

27,230,014 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   :  เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริมความรูแ้ละทักษะในการประกอบอาชีพ ให้
สังคมมีความสงบสุข 

2 3,000,000 7,752,221 
 

รวม 33 192,595,000 177,715,923 
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ปีงบประมาณ 2561 

 

หากพิจารณาจากวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2557 – 2560 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว    แหล่งท่องเที่ยว     
สิ่งอ านวยความสะดวก  สินค้า บริการ  และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ ได้รับเงินจัดสรรมาก
ที่สุด จ านวน  360,209,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.16 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เมือง และชุมชนอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน ให้เป็นบ้านแห่งความสุข  จ านวน 183,791,631 
บาท คิดเป็นร้อยละ 29.68 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและสนับสนุนให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย จ านวน 5,9299,802 
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.57 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่น้อยสุด คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ให้
สังคมมีความสงบสุข  จ านวน 16,038,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.59 

1.9.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของจังหวัด 
       จังหวัดนครนายกได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจ าปี 

พ.ศ. 2557 – 2559 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 94 โครงการ งบประมาณ 622,339,700 บาท 
แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยว  สิ่งอ านวยความสะดวก  
สินค้า บริการ  และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ  โครงการตามแผนพัฒนา 4 ปี 
จ านวน 43 โครงการ งบประมาณ 360,209,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.16 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

1) มีจ านวนเส้นทางในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
2) การสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้จนสามารถมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจเฉลี่ย 

คิดเป็นร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ปี 2561 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

16 
 

64,165,600 
 

1,178,126 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งอ านวยความสะดวก สินค้าบริการ และบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 

8 
 

72,367800 
 

306650 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

7 
 

18713,600 
 
 

- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

4 32,033,600 1,679,126 
 

รวม 35 187,280,600 1,678,211 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและสนับสนุนให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย โครงการตาม
แผนพัฒนา 4 ปี จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 59,299,802 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.57 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1) ศูนย์สุขภาพที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
2) การพัฒนาคุณภาพทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เมือง และชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน ให้เป็นบ้าน
แห่งความสุขโครงการ ตามแผนพัฒนา 4 ปี จ านวน 31 โครงการ งบประมาณ 183,791,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.68  

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1) เส้นทางการคมนาคมได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น 
2) สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้มาเยือนจังหวัดท่องเที่ยว

เพ่ิมมากข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริม

ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ให้สังคมมีความสงบสุข  ตามแผนพัฒนา 4 ปี จ านวน 7 โครงการ 
งบประมาณ 16,038,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.59 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
1) จ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น 
2) มีการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชนแบบพึ่งตนเองจนท าให้ลดภาระของภาครัฐในการสนับสนุน

ช่วยเหลือ 
นอกจากนี้จังหวัดนครนายกได้รับการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) 

วงเงิน 410,000,000,000 บาท ส่วนใหญ่สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานมากที่สุด 266,000,000,000 บาท 
รองลงมาด้านการท่องเที่ยว 89,000,000,000 บาท ด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย 55,000,000 บาท 

จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4 ปี สามารถแยกเป็นกลุ่มผลผลิตออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่     
ด้านการท่องเที่ยว 360,209,400 บาท ร้อยละ 58.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 151,545,900 บาท 
ร้อยละ 24.5 ด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย 76,498,300 บาท ร้อยละ12.4 ด้านสังคมเข้มแข็ง 11,138,900 
บาท ร้อยละ 1.7 และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,900,000 ร้อยละ 0.79  

โดยสรุปการพัฒนาจังหวัดนครนายกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใน
ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้จนสามารถมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยคิดเป็น    
ร้อยละ 5 - 7 ต่อปี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก สร้าง GPP ภาคท่องเที่ยวและบริการ
อยู่ในอัตราที่เพ่ิมขึ้น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการแก้ปัญหาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการบริการที่เชื่อมโยงต่อภาคการท่องเที่ยวท าให้นครนายกเป็นเมืองสีเขียวและมลภาวะสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้มาเยือนจังหวัดท่องเที่ยว ด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ
เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย รวมทั้งดูแลสุขภาพของประชาชนชาวนครนายกให้แข็งแรง
และเชื่อมโยงสนับสนุนภาคบริการการท่องเที่ยว ด้านสังคมเข้มแข็ง เป็นการแก้ปัญหาลดความขัดแย้ง สร้างความ



-59- 
 
สมานฉันท์ให้หมู่บ้านชุมชนมีความเข้าใจ มีการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชนแบบพ่ึงตนเองจนท าให้ลดภาระของ
ภาครัฐในการสนับสนุนช่วยเหลือ 

การพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะ 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561 - 2564) จะต้องผลักดันต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพ่ือเสริมเป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” รวม 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย  มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาด 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 3) พัฒนำควำมรู้และ
ทักษะในกำรประกอบอำชีพของประชำชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้ำงพื นฐำนให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นระบบ 
เพ่ือให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในสังคมให้มีควำมสุข  และ 4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดควำมสมดุลต่อระบบนิเวศ  โดยประชำชนมีส่วนร่วม  เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามวิสัยทัศน์ มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน และรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ เทคโนโลยีดิจิตอล เกษตรและ
อาหารเพื่อสุขภาพ สาธารณสุขและสุขภาพอนามัย อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการบริการที่มีศักยภาพสูง 
 

ดังนั้น จังหวัดนครนายกจะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของอนาคต ได้แก่       
การปรับวิธีคิดวิเคราะห์ การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมตลอดระยะเวลา 4 ปี 
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2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต  พ.ศ.2554 - 2558  

สาขาการผลิต 

มูลค่า (ล้านบาท) 
พ.ศ. 

2554 
(2011) 

พ.ศ. 
2555 

(2012) 

พ.ศ. 
2556 

(2013) 

พ.ศ. 
2557 

(2014) 

พ.ศ. 
2558 

(2015) 
ภาคเกษตร 

เกษตรกรรม  การล่าสัตว์และการป่าไม ้
การประมง 

ภาคนอกเกษตร 
เหมืองแร่และเหมืองหิน 
การผลิตอุตสาหกรรม 
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 
การก่อสร้าง 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  
    จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ 

           ในครัวเรือน 
โรงแรม และภตัตาคาร 
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม 
ตัวกลางทางการเงิน 
บริการอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ 
     ทางธุรกิจ 
การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ  
     รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 
การศึกษา 
การบริการด้านสุขภาพ และงานสงัคมสงเคราะห ์
การบริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 

5,996 
5}543 
454 

14,368 
89 

2,255 
459 
848 

1,935 
 
 

448 
1,359 
728 
901 

 
2,430 

 
1,736 
771 
367 
40 

7,804 
7,343 
460 

15,983 
85 

2,085 
533 
949 

2,269 
 
 

669 
980 
874 

1,049 
 

3,416 
 

1,702 
863 
417 
91 

7,843 
7,450 
394 

16,686 
96 

2,168 
593 
830 

2,226 
 

822 
999 
995 

1,201 
3,448 

 
1,844 
924 
444 
96 

7,238 
6,800 
438 

20,098 
49 

4,941 
690 

1,280 
2,531 

 
853 

1,016 
1,169 
1,102 
2,930 

 
1,964 
1,038 
435 
99 

 

5,737 
5,296 
440 

21,709 
47 

5,443 
683 

2,039 
2,658 

 
1,071 
1,079 
1,305 
1,157 
2,789 

 
1,740 
1,146 
448 
103 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 
Products) 

20,364 23,787 24,530 27,336 27,446 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อบุคคล (GPP Per Capita, 
Baht) 

81,120 93,159 94,368 103,373 102,052 

จ านวนประชากร (1,000 คน) 251 255 260 264 269 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครนายก (GPP) เปรียบเทียบในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง จะเห็นว่ามีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี 2554–2558  จากมูลค่า 20,364  ล้านบาทในปี 2554  เป็น  23,787 ล้านบาท  
ในปี 2555  และในปี 2558  มีการขยายตัวมูลค่า  27,446  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 34.77  จากปี 2554  
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   ในปี 2558 มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัด
นครนายก เป็นมูลค่าจากภาคการเกษตรประมาณร้อยละ 
20.90 
   ปี 2558 มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
ประมาณ 616,769 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.50  ของ
เนื้อที่ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าว (ข้าวนาปี/ข้าว
นาปรัง) 
 

ลักษณะการใช้ทีด่นิของจังหวัด (ไร่) 

  ด้านผลผลิตของ 5 ชนิดพืชเศรษฐกิจ
หลักที่ส าคัญของประเทศ (ข้าว ยางพารา อ้อย มัน
ส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน)  พบว่าจังหวัดนครนายก
มีผลผลิตข้าวมากที่สุด ทั้งนี้ปริมาณผลผลิตโดยรวม
ของข้าวปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 

 ส าหรับผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อบุคคล (GPP Per Capita, Baht) ตั้งแต่ปี 2554-2557 มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ทุกปี ส่วนในปี 2558  ลดลงจากปี 2557 เพียงเล็กน้อย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.27  ซึ่งมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดในปี 
2558  เฉลี่ยต่อบุคคลอยู่ที่ 102,052 บาท/คน/ปี 
  ในปี  2558  จังหวัดนครนายกมีมูลค่าเศรษฐกิจที่ส าคัญ  5  ล าดับแรก  คือ ภาคเกษตร (สาขาเกษตรกรรม 
การล่าสัตว์และการป่าไม้  สาขาการประมง) 5,737  ล้านบาท  รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรม 5,443  ล้านบาท         
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 2,789  ล้านบาท  การขายส่ง  ขาย
ปลีก ฯ 2,658  ล้านบาท และการก่อสร้าง  2,039  ล้านบาท 
  ในแง่ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  พบว่า  สาขาการก่อสร้างมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด ร้อยละ 59.29 จาก
ปี 2557  รองลงมาสาขาโรงแรมและภัตตาคารมีอัตราการขยายร้อยละ  25.55  ซึ่งทั้ง  2  สาขานี้เป็นที่น่าจับตามอง 
 

2) ด้านเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
การใช้ทีด่ินจังหวัดนครนายก  พ.ศ.2554-2558 

พ.ศ. เน้ือที่ท้ังหมด  
(ไร่) 

เน้ือที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เน้ือที่นอก
ภาค

เกษตร 
(ไร่) 

เน้ือที่ 
ป่าไม้ 
(ไร่) 

รวมภาค
เกษตร 
(ไร่) 

ที่นา พืชไร ่ ไม้ผล  
ไม้ยืนต้น 

สวนผัก 
ไม้ดอก  

ไม้ประดับ 

ที่อื่น ๆ 

2554 1,326,250 640,242 439,831 743 97,309 10,341 92,018 286,032 399,976 

2555 1,326,250 616,426 457,435 - 24,084 9,712 125,195 309,848 399,976 

2556 1,326,250 616,263 457,268 - 24,002 9,672 125,321 315,429 394,558 

2557 1,326,250 616,723 457,535 - 24,083 9,648 125,457 313,060 396,467 

2558 1,326,250 616,769 457,423 - 24,146 9,814 125,386 308,846 400,636 
ที่มำ : ส้ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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เนื้อที่ป่าไม้ เนื้อที่นอกภาคเกษตร ภาคเกษตร



-62- 
 

3) ด้านอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม เงินทุนจดทะเบียน จ านวนคนท างาน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ตาม พรบ.
โรงงาน พ.ศ.2535) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จ านวนโรงงาน (แห่ง) 1,814 1,864 2,005 2,092 
เงินทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 189,255 196,929 208,737 225,479 
จ านวนคนงาน (คน) 132,911 133,749 153,230 156,172 

จังหวัดปราจีนบุร ี
จ านวนโรงงาน (แห่ง) 765 809 841 885 
เงินทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 204,019 213,158 245,717 254,981 
จ านวนคนงาน (คน) 76,102 78,619 83,051 82,355 

จังหวัดสมุทรปราการ 
จ านวนโรงงาน (แห่ง) 7,789 7,945 8,231 8,439 
เงินทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 529,018 534,099 542,526 58,3940 
จ านวนคนงาน (คน) 510,265 514,837 521,222 532,600 

จังหวัดสระแก้ว 
จ านวนโรงงาน (แห่ง) 489 517 538 597 
เงินทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 11,817 12,299 14,122 15,744 
จ านวนคนงาน (คน) 9,712 10,420 10,391 10,814 

จังหวัดนครนายก 
จ านวนโรงงาน (แห่ง) 294 302 317 322 
เงินทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 5,961 6,164 7,703 7,667 
จ านวนคนงาน (คน) 6,687 7,133 8,004 7,311 

ที่มำ : ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

 

 ในปี 2558  มูลค่าเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 19.8  ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

 จ านวนโรงงานของจังหวัดนครนายกตั้งแต่ปี 2554-
2557  เพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 2557  มีจ านวน 322 แห่ง  

 ด้านจ านวนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกันตั้งแต่ 
2554-2557 ซึ่งในปี 2557 มีจ านวนเงินลงทนุรวม 7,667 
ล้านบาท 

 ด้านจ านวนคนงานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554-2556     
แต่กลับลดลงในปี 2557  มีจ านวน  7,311  คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.65 

 ด้านผลิตภาพแรงงานของจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 
2556 อยู่ที่ 1,512,930 บาท/คน/ปี 

 
 
 
 

จ านวนโรงงานรายจังหวัด ตามรายปี 
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จ านวนเงินลงทุน และจ านวนคนงาน จังหวัดนครนายก 

 
      2555                2556              2557 
    

ผลิตภำพแรงงำน (บำท/คน/ปี) 
(ตัวชี วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GC6 ผลิตภำพแรงงำน) 

ผลิตภาพแรงงาน        อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)  
 

 
4) ด้านการท่องเที่ยว 

  ในปี 2558  มูลค่าเศรษฐกิจสาขาการโรงแรมและภัตตาคารคิดเป็นร้อยละ 3.93 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  โดยมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2558)  และมีจ านวน
ผู้เยี่ยมเยือนโดยรวมเพ่ิมขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่เป็นนักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวชาวไทย  

ส าหรับรายได้จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากชาวไทยเป็นหลักโดยในปี 2559 มีผู้เยี่ยมเยือนรวม
ประมาณ  2.71 ล้านคน  มีรายได้รวม  6,231  ล้านบาท 

 การท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นจากอัตราการเข้าพักแรมที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ค่าใช้จ่าย
เพ่ือการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น  ซ่ึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นกลุ่มท่ีใช้จ่ายสูงกว่า  

ข้อมูลจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก  พบว่า  ผู้มาเยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร)              
ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศตั้งแต่ปี  2556-2559  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีรวมถึงจ านวนที่พัก/โรงแรมและ
ห้องพักที่มีมากกว่า 100 แห่ง พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดได้เพ่ิมขึ้นเช่นกัน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ           
และความพร้อมของจังหวัดนครนายก  

จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยว + นักทัศนาจร) จ าแนกตามรายปี 

หน่วย : คน 

จ านวนผู้เยี่ยมเยือน 

(นักท่องเที่ยว / นักทัศนาจร) 

ประจ าปี 

2556 2557 2558 2559 

ชาวไทย 2,347,548 2,414,166 2,594,143 2,711,818 

ชาวต่างชาติ 24,236 24,336 26,094 26,859 

รวม 2,371,784 2,438,502 2,620,237 2,738,677 
ที่มา : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 

หมายเหตุ :  1. นักท่องเที่ยว หมำยถึง ผู้ที่เดินทำงไปเยือนจังหวัดนั น โดยวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่กำรไปท ำงำนประจ ำ  กำรศึกษำ  
                    และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มีภูมิล ำเนำ หรือศึกษำอยู่ท่ีจังหวัดนั น ทั งนี ต้องพักค้ำงคืนอย่ำงน้อย 1 คืน  
 2. นักทัศนำจร หมำยถึง ผู้มำเยี่ยมเยือนท่ีไม่พักค้ำงคืน 
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783 900 965 1,131 

4,839 5,034 
5,847 

6,231 

0
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2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000

ป      ป      ป      ป      

มูลค่าการ ้าหน่ายสินค้า (OTOP) ราย  ้ ากการท่องเที่ย 

ล้าน (บาท)

24,236 24,336 26,094 26,859 

2,347,548 2,414,166
2,594,143 2,711,818

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

ป      ป      ป      ป      

คน

 ้าน นนักท่องเที่ย ชา ต่างชาติ  ้าน นนักท่องเที่ย ชา  ทย

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500

ป      
ป      

ป      
ป      

1,422 
1,476 

1,558 
1,619 

1,905 
2,000 2,199 2,292 

ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียของนักท่องเที่ยวชำวไทย ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ

บาท คน  ัน

จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
ปี พ.ศ. 2556-2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทำงมำท่องเที่ยว  
ปี พ.ศ.2556-2559   
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
เปรียบเทียบจ านวนสถานประกอบการ คนท างาน ในสาขา 
การขายส่ง การขายปลีก ปี 2554 และ ปี 2559 
จ านวนสานประกอบการ และจ านวนคนท างาน 

 
 

 
 

ที่มำ : ส้ำมะโนธุรกิจและอุตสำหกรรม พ.ศ.2560 
 ข้อมูลพื นฐำนจังหวัดนครนำยก 

 

 
 
 
 

 

รายได้จากการท่องเที่ยว และมลูคา่การจ าหน่ายสินค้า (OTOP) 
ปี พ.ศ. 2556-2559  

 
 

5)  ภาคการค้า 
 ในปี 2558 มูลค่าเศรษฐกิจสาขาการขายส่ง  

การขายปลีก ฯ ประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี  โดยมีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนตั้งแตป่ี  2556-2558 

 สถานประกอบการด้านการขายส่งและการขาย
ปลีก  การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ ในช่วง
ระยะเวลา  5  ปีที่ผ่านมา  (ปี 2554 – 2559)  มี
จ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ  18.87  จาก 551  แห่ง  
เป็น  655  แห่ง 

 แรงงานภาคการขายส่ง และการขายปลีก ใน
ระยะเวลา  5 ปี (2554-2559) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยใน
ปี 2559 คือ ในปี 2554  มีจ านวน  1,463  คน  
และในปี 2559  มีจ านวน  1,665  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 5.63  ของแรงงานทั้งหมด 
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ก าลังแรงงาน                   อัตราการว่างงาน         

แรงงานเฉลี่ยรายไตรมาส      แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม      ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคม 
 

 
  

2.2   การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมและความม่ันคง  
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ด้านสังคม ได้แก่  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : การส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและสนับสนุนให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เมือง และชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน  ให้เป็นบ้านแห่งความสุข
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ให้สังคมมีความสงบสุข จากข้อมูลสถิติตัวชี้วัดด้านสังคมที่ส าคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนา
ด้านสังคม ได้ดังนี้   
 

1) โครงสร้างประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) การท างาน 
ก าลังแรงงานของจังหวัดนครนายกตั้งแต่ปี 2554-2557 มีจ านวนลดลง ในขณะที่อัตราการ

ว่างงานกลับเพ่ิมสูงขึ้น ในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 0.36 ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองในระบบ
ประกันสังคม แต่มีการปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้นโดยในปี  2557  มีสัดส่วนแรงงานในระบบ ฯ อยู่ที่ร้อยละ 26.34 

 
 

  

ก าลังแรงงาน และอตัราการว่างงาน 
(ตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GC3 อัตราการว่างงาน) 

  ในปี  2559 จังหวัดนครนายกมีจ านวน
ประชากรรวมทั้งสิ้น 258,358  คน  โดยแยกเป็น
ชายจ านวน 127,773  คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
49.5  เป็นหญิงจ านวน  130,585  คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยท างาน
อายุระหว่าง 15-59 ปี จ านวน 168,374  คน 
(ร้อยละ 65.9) ของประชากรทั้งหมด และมีผู้สูงอายุ
จ านวน  45,118  คน คิดเป็นร้อยละ  17.69    
(อีกจ านวน 2,711 คน เป็นผู้ ไม่ใช่สัญชาติไทย 
ประชากรอยู่ระหว่างการย้าย และประชากรใน
ทะเบียนบ้านกลาง) 
  การอยู่ อาศัยของประชากรจั งหวัด
นครนายกส่วนใหญ่ร้อยละ  89.4  อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาล 
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 ส าหรับการว่างงานในปี 2559  จังหวัดนครนายกมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.31 ซึ่งลดลงจากปี 
2558  โดยในปี 2558  มีอัตราการว่างงาน 0.40  
                            ทีม่า : สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 จังหวดันครนายก 

 3) การศึกษา  ทางด้านการศึกษาในปีการศึกษา 2559  จังหวัดนครนายกมีสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจ านวน  162  แห่ง  มีห้องเรียน  1,785  ห้อง  มีครูทั้งสิ้น 2,086  คน  แ ละมี
นักเรียน 37,756  คน  โดยคิดเป็นอัตราส่วนนักเรียน 18  คนต่อครู 1  คน ส่วนระดับอาชีวศึกษามีอาจารย์ 1,364  
คน มีนักศึกษา 18,981  คน  คิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ยนักศึกษา 14  คน ต่ออาจารย์ 1 คน  

จ านวนสถานศึกษา นักเรียน  ครู  และห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อครูและอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สังกัด/ประเภทสถานศึกษา จ านวน อัตราส่วน 
สถาน 
ศึกษา 
(แห่ง) 

ห้องเรียน 
(ห้อง) 

ครู 
(คน) 

นักเรียน 
(คน) 

นักเรียน : 
ครู 

นักเรียน : 
ห้อง 

1 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

143 1,520 1,664 30,165 18 20 

2 ส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

15 202 330 5,694 17 28 

3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3 60 84 1,854 22 31 

4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 3 8 43 5 14 
รวม 162 1,785 2,086 37,756 18 21 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน, 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 

จ านวนสถานศึกษา อาจารย์  นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา   
จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สังกัด/ประเภทสถานศึกษา 
จ านวน 

อัตราส่วน 
นักศึกษา : อาจารย ์สถานศึกษา 

(แห่ง) 
อาจารย์ 
(คน) 

นักศึกษา 
(คน) 

1 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3 190 4,017 21 

2 ส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

15 353 5,941 17 

3 สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 1 634 7,312 11 
4 สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 1 187 1,711 9 

รวม 20 1,364 18,981 14 

ที่มำ : ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก, ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 7, ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 

4)  รายได้รายจ่ายภาคครัวเรือน 



-67- 
 

ราย  ้เฉลี่ยต่อเ ือน            อัตราเปลี่ยนแปลงของราย  ้เฉลี่ย  
  

ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน          หนี้สนิเฉลีย่ครัวเรือน        สดัส่วนหนี้สินต่อรายได ้ 

 ในปี 2556 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครนายกเพ่ิมขึ้นจากปี  2554 โดยในปี 
2554ครัวเรือนมีรายได้ 17,042 บาท  และในปี 2556  มีรายได้ 23,391  บาท  ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.25 

 
 

 ส าหรับรายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนตั้งแต่ปี 2552  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนเงินออมเฉลี่ยในปี 2556  
มีสัดส่วนเงินออมคิดเป็นร้อยละ  24.34  ของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี  2554 
 ส าหรับในปี 2558  จังหวัดนครนายกมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ  23,555  บาทต่อครัวเรือน  และมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 18,155  บาทต่อครัวเรือน 
                        ที่มำ : รำยงำนผลกำรส้ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 

 

 หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนมีจ านวนเพ่ิมข้ึนและเมื่อเทียบสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้แล้ว พบว่าครัวเรือนมี
ภาระหนี้สินในสัดส่วนที่สูง โดยในปี 2556 มีสัดส่วนหนี้สินสูงกว่ารายได้ถึง  5.73  เท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าหรับหนี้สินของครัวเรือนจังหวัดนครนายก ในปี 2558  พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ  51.6 
ไม่มีหนี้สิน  และอีกร้อยละ  48.4  เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน ซึ่งหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนมีจ านวน  144,657  บาท  
                           ที่มำ : รำยงำนผลกำรส้ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 
 

5) การสาธารณสุข  ในปีงบประมาณ 2559  จังหวัดนครนายก มีโรงพยาบาลของรัฐจ านวน  6  
แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 56  แห่ง  คลินิกทุกประเภทจ านวน  66  แห่ง  จ านวน  บุคลากรที่ส าคัญ 
ได้แก่ แพทย์  265  คน  ทันตแพทย์  38  คน  พยาบาล  864  คน  และพยาบาลเทคนิคจ านวน  24  คน  

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน                         เงินออมเฉลี่ยต่อเดือน                          สัดส่วนเงินออมต่อรายได ้ 
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 ในปี 2559 มีสถานพยาบาล 128  
แห่ง คิดเป็นสัดส่วนสถานพยาบาลต่อประชากร  
2,018  คน 
 
 

   
       2553           2554           2555  

แพทย์     ทันตแพทย์     เภสัชกร     พยาบาล ิชาชีพ     พยาบาลเทคนิค  

จ านวนสถานพยาบาล         จ านวนประชากรต่อสถานพยาบาล  

อัตราบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์       อัตราบริโภคยาสูบ  

  ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรั ง 5 โรค
ส าคัญของคนไทย พบว่า จังหวัดนครนายกมี
ประชากรป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด 
รองลงมาคือโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ  อีกทั้ง
มีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

จ านวนสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์และอัตราส่วนประชากรต่อพยาบาล 
จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ปี 2559 

ล าดับ 
อ าเภอ 

 

สถาน 
พยาบาล 
(แห่ง) 

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  
ประชากรต่อเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย์ 
  

 (คน) 

ทันต
แพทย์
(คน) 

เภสัชกร 
(คน) 

พยาบาล 
  

(คน) 

พยาบาล
เทคนิค 
(คน) 

ประชากร 
 :  

แพทย์ 

ประชากร 
: 

พยาบาล 
1 เมืองนครนายก 58 44 12 19 311 22 2,302 326 

2 บ้านนา 30 7 6 6 74 -- 9,858 933 

3 ปากพลี 12 4 2 2 35 1 6,140 702 

4 องครักษ์ 28 210 18 30 444 1 302 143 

รวม 128 265 38 57 864 24 975 299 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

 
จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่คงที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นและลดลงบ้างในแต่ละปี  โดยในปี  2555  

มีแพทย์ 221 คน คิดเป็นอัตราแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ 1 : 1,152 คน  
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หัวใจ      เบาหวาน     โรคหลอดเลือดสมอง      ความดันโลหิตสูง      มะเร็ง  

  พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบ เป็นในทิศทาง
ถดถอยลงในปี 2557  เนื่องจากมีอัตรา
การบริโภค ฯ สูงขึ้น 

การเข้าถึงไฟฟ้า 
(ตัวชี วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GE3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึงฯ) 

การเข้าถึงประปา 
(ตัวชี วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GE2 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึงฯ) 

จน.ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้         ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า  

จน.ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้         ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงประปา  

 ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า และน้ าประปามี
จ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี  ในขณะที่การเข้าถึง ไฟฟ้า
ค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือนกว่าร้อยละ  80  แต่
การเข้าถึงประปายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ าที่ร้อยละ 
21.50 จากครัวเรือนทั้งหมดใน ปี 2557 
 
 
 

การเข้าถึงอนิเตอรเ์นต็ 
(ตัวชี วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GE4 ร้อยละของประชำกรที่เข้ำถึงฯ ) 

จน.ผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต         ร้อยละผู้เข้าถึงอนิเตอร์เน็ต  

 ส าหรับในปี 2559 จังหวัดนครนายก มีการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ไอซีทีส่วนใหญ่ร้อยละ  85.4  จะเป็น
การใช้โทรศัพท์มือถือ รองลงมาจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ต 
ร้อยละ  41.0  ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ มีผู้ใช้ค่อนข้างน้อย 
ร้อยละ  22.6  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
6) การเข้าถึงบริการสาธารณะ 

และข่าวสารเทคโนโลยี 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



-70- 
 

 กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจของจังหวัด
มีสถิติการรับแจ้งลดลงทุกปี โดยคดีที่ต้องเฝ้า
ระวัง คือ การยักยอกทรัพย์ การฉ้อโกง และกา
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 

สถิติการรับแ ้งและ ับกุมกลุ่มค ีอาญาที่น่าสนใ  (ค ี) 
ยักยอกทรพัย ์
ฉ้อโกง 
ลักพาเรียกค่าไถ่ 
ข่มขืนและฆ่า 
ปล้น-ชิงรถยนตแ์ทก็ซ่ี 
ปล้น-ชิงรถยนต์
โดยสาร 
โจรกรรมเครื่องมือ
เกษตร 
โจรกรรมโค-กระบอื 
โจรกรรมรถยนต ์
โจรกรรม
รถจักรยานยนต ์

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความก้าวหน้าการพัฒนาคนของจังหวัดนครนายก  (การประเมินด้วยดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) 2558) 
 การพัฒนาคนของนครนายก : ประเมินด้วย HAI ภาพรวม 

 
 

วางเพลิง 
ลักพาเรียกค่าไถ่ 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรพัย ์
ฆ่าผู้อืน่โดยเจตนา 

 

 กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
มีการรับแจ้งความเพ่ิมขึ้นในปี 2557 สะท้อน
ปัญหาความรุนแรงในสังคมที่เพ่ิมขึ้น โดยคดี
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา การ
ปล้นทรัพย์ และการชิง-ทรัพย์ 

ล าดับ HAI ของจังหวัดนครนายก 
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ล าดับ 33 

ล าดับ 17 

ล าดับ 6 

ล าดับ 19 

ล าดับ 23 

ดัชนีความก้าวหน้าจังหวัดนครนายก 
 การพัฒนาคน (HAI) ค่อนข้างสูง อยู่
ล าดับ 19 จาก 77 จังหวัด และค่าดัชนี
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และใกล้เคียง
ค่าเฉลี่ยภาคกลาง 
 การพัฒนาคนด้านการศึกษาและด้านที่
อยู่อาศัยฯ มีความโดดเด่น ติดล าดับ 1 
ใน 10 จังหวัดก้าวหน้ามากที่สุด 
 แต่ด้านชีวิตครอบครัวฯ ติดล าดับ 1 
ใน 10 จังหวัดก้าวหน้าน้อยท่ีสุด 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 : จังหวัดนครนายก 

 

 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนจุดเด่นและจุดด้อยหรือปัญหาของนครนายก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

HAI/ดัชนีย่อย 
  

นครนายก เฉลี่ยทั่ว
ประเทศ 
ค่าดัชนี 

เฉลี่ยภาค
กลาง 

ค่าดัชนี 
ค่าดัชนี ล าดับที่ 

สุขภาพ      0.6488  23       0.6726      0.6970  
การศึกษา      0.6690  6       0.4740      0.5409  
ชีวิตการงาน      0.6633  27       0.6323      0.6590  
รายได้      0.5969  26       0.5526      0.6471  
ที่อยู่อาศัยฯ      0.8851  10       0.7900      0.8063  
ชีวิตครอบครัวฯ      0.4712  74       0.6231      0.6342  
การคมนาคมฯ      0.6289  21       0.5847      0.6297  
การมีส่วนร่วม      0.5087  51       0.5196      0.4883  

ดัชนี HAI    0.6340  19     0.6061    0.6378  

ตัวช้ีวัดสะท้อนจุดเด่น 
 
  จ านวนประชากร 779 คน ต่อแพทย์ 1 คน 

น้อยท่ีสุด อยู่ล าดับ 1 ของประเทศ (ค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ 2,521 คน ต่อแพทย์ 1 คน) 

 

  อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.24 น้อยสุดเป็น
ล าดับ 4 (ค่าเฉลี่ยของประเทศ รอ้ยละ 0.72) 

 

 

ตัวช้ีวัดสะท้อนจุดด้อย/ปัญหา 
 
  ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเด่ียว ร้อยละ 
34.3 มากทีสุ่ดเป็นล าดับ 1  (ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ร้อยละ 23.1) 

 

  ผู้สูงอายุที่อยู่โดยล าพัง ร้อยละ 9.2 มากสุดเป็น
ล าดับ 8 (ค่าเฉลี่ยของประเทศ รอ้ยละ 5.1)  

 

 การพัฒนาคนของจังหวัดนครนายกดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากล าดับที่ 33 ของประเทศในปี 2546 
เป็นล าดับที่  23  ในปี  2550 และล าดับที่ 17  
ในปี 2552  
 เพ่ิมขึ้นสูงสุดในปี  2557  อยู่ล าดับที่ 6 ของ
ประเทศ 
 ส่วนในปี  2558  ลดลงอยู่ล าดับที่ 19 
 

HAI นครนายก  เทียบกับค่าเฉลีย่ของประเทศ  ภาคกลาง 
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 ด้านการศึกษา ของนครนายก ก้าวหน้า
มากกว่าด้านอ่ืน โดยอยู่ล าดับ  6 ของประเทศ  (จาก 77 
จังหวัด) และการพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อม
และด้านการศึกษาอยู่ล าดับ  3  และ  4  ของภาคกลาง 
 แต่นครนายกมีจุดด้อยด้านชีวิตครอบครัว

และชุมชน ก้าวหน้าน้อยที่สุดอยู่ล าดับ 74 ของ
ประเทศ และอยู่ล าดับสุดท้ายของภาคกลาง  

ทรพัยากรปา่ไม้ของจังหวดั 
(ตัวชี วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GG1 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของเนื อที่ป่ำไม้) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเหลือ (ไร)่ 938,118.40 943,538.83 941,627.56

พ้ืนท่ีป่าไม้ (ไร่) 399,975.88 394,555.45 396,466.72

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนท่ีป่าไม้ในจังหวัด

-1.36 0.48

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ต่อ
พ้ืนท่ีจังหวัด (ร้อยละ)

30.16 29.49 29.63

29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
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30.2
30.4

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000

 การพัฒนาคนของนครนายก : HAI ดัชนีย่อย 

 
 

2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557- 2560) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เมือง และ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน ให้เป็นบ้านแห่งความสุข 

จากข้อมูลสถิติตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนา
ของจังหวัด ได้ดังนี้ 

1) ทรัพยากรป่าไม้ และน้ า 
พ้ืนที่ป่าไม้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ  30 ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด ทั้งนี้พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดในปี 

2555–2557 มีจ านวนลดลงทุกปี 
ในปีเพาะปลูก 2556/57 – 2557/58 ปริมาณน้ าต้นทุนของจังหวัดมีเพียงพอต่อความต้องการ

ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ ความต้องการใช้น้ าของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร และการอ่ืน ๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

2) ภัยธรรมชาติ 

สัดส่วนความต้องการใช้น้ าในฤดแูล้งปีเพาะปลกู 2557/58 (ล้าน ลบ.ม.) 

 
 
 

 การเกษตร 
 อุปโภค-บริโภค 
 อุตสาหกรรม 
 ระบบนิเวศ 
 อ่ืน ๆ 

     
 
 

ปริมาณน้ าต้นทุน และความต้องการใช้น้ า (ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าต้นทุน         ปริมาณความต้องการใช้น้ า  



-73- 
 

      มูลค่าค ามเสียหายทางเศรษฐกิ ที่เกิ  ากภัยธรรมชาติ (บาท) ประชากรที่ประสบภัยธรรมชาติ (คน) 

80,096 

15,206 

40,768 

10 

-403 

65,911 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

 90,000

ป      ป      ป      

ภ ัยแล้ง

ภ ัยหนา 

อัคคีภ ัย

 าตภ ัย

อุทกภ ัย

80,096 
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10 

-403 

65,911 

 -

 10,000

 20,000
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 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

 90,000

ป      ป      ป      

ภ ัยแล้ง

ภ ัยหนา 

อัคคีภ ัย

 าตภ ัย

อุทกภ ัย

คณุภาพน้ าผิวดิน 

คุณภาพดีมาก 
คุณภาพด ี
พอใช้ 
เส่ือมโทรม 
เส่ือมโทรมมาก 
ค่าคะแนน WQI 

 

  

ขยะมูลฝอย 
(ตัวชี วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GG2 ปริมำณขยะใน

จังหวัด) 

ขยะทั้งหมด         ขยะที่น าไปใช้ประโยชน์        สัดส่วนขยะที่น าไปใช้ประโยชน ์ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก        สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกต่อ GPP  

  อุทกภัย เป็นภยัธรรมชาติที่ประชาชนต้องประสบมากที่สุดในทุกปี รองลงมาคือ ภัยแล้ง และอัคคีภัย 
 

 

 
 

3)  สิ่งแวดล้อม 
  น้ าผิวดินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ลดลงจาก ที่เคยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (เดิมมีค่าคะแนน 

WQI ที่ 63 คะแนน ปรับลดลงมาอยู่ที่ 58 คะแนนในปี 2557) 
  มีปริมาณขยะประมาณ 9  หมื่นกว่าตันต่อปีโดยปี 2557  มีปริมาณขยะลดลงจากปีก่อนหน้า 

และมีสัดส่วนขยะน ากลับมาใช้ใหม่เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.33  ของขยะทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4) การใช้พลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิง 

  มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น โดย
ในปี 2556 มีการปล่อยก๊าซ ฯ ประมาณ 267 
พันตัน คิดเป็นอัตราการปล่อยก๊าซ ฯ ต่อมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเท่ากับ 17.54 ตัน/
ล้านบาท 
 

สั ส่ นขยะท่ีถูก
น้า ป ใช้ (ร้อยละ) 
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   อัตราการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี 2557 อยู่ที่ 570.06 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อ
คน ในขณะที่ภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนมีอัตราการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ที่ 13,200.24 กิโลวัตต์-
ชั่วโมงต่อล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 

   อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะลดลงทุกปีโดยในปี  2557 อยู่ที่ 217.10 ลิตรต่อ
คน ส่วนในภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 
309.15 ลิตรต่อล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2.4 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 

จังหวัดนครนายก ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับอ าเภอ เพ่ือด าเนินการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมทั้งให้อ าเภอทุกอ าเภอจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 4 ปี      (พ.ศ. 
2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการอ าเภอ ปี 2561 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) โดยสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการและประชาชนเชิงพ้ืนที่ ได้ดังนี้ 

 

       2.4.1 ประเด็นปัญหาและความต้องตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ต าบลและอ าเภอ 
   

อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ้านนา 
ปัญหา 
1. ถนนช ารุด 
2. ขาดน้ าเพื่อการเกษตร 
3. ผลผลิตทางการเกษตร
ได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาต ิ
4. ดินเปรี้ยว 

ความต้องการ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
2. ขุดลอกคูคลอง 
3. พัฒนาประสิทธิภาพ  
    การเกษตร 
4. การพัฒนาคณุภาพดิน 

ปัญหา 
1. ถนนช ารุด 
2. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
3. ระบบประปาไม่ทั่วถึง 
 
4. ปัญหายาเสพติด 
5. มลพิษทางอากาศ/ขยะ 

ความต้องการ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
2. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
3. ขุดเจาะบ่อบาดาล/
ก่อสร้างระบบประปา  
4. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
5. ก าจัดขยะในชุมชน 
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อ าเภอองครักษ์ อ าเภอปากพลี 
ปัญหา 
1. ถนนช ารุด 
2. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
3. ระบบประปาไม่ทั่วถึง 
 
4. ปัญหายาเสพติด 
5. ปัญหาดินเปรี้ยว 

ความต้องการ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
3. ขุดเจาะบ่อบาดาล/ก่อสร้าง
ระบบประปา  
4. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
5. ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ 

ปัญหา 
1. ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
2. ราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่ า 
3. ดินไม่ได้คุณภาพ เป็นกรด 
4. ไมม่ีที่ท้ิงขยะ/ที่เผา 

ความต้องการ 
1. ขุดลอกคลอง
ชลประทาน 
2. ส่งเสริมอาชีพท่ีเป็น
ความต้องการของตลาด 
3. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ 
4. จัดท าท่ีทิ้งขยะ/เผาขยะ 

 
) 

2.4.2 ความต้องการในการพัฒนาจังหวัด 
      1) ปรับปรุงทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมและพ้ืนที่ดินเปรี้ยวให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถ

เพาะปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     2) ปรับกระบวนการผลิตทางการเกษตรไปสู่เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสานมากขึ้นตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้ง
ก าจัดศัตรูพืช  และโรคในนาข้าว 

    3) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าที่ตื้นเขินเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมทั้งน าน้ าเข้าสู่
พ้ืนทีเ่พาะปลูกของเกษตรกรให้มีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 

   4) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนรวมทั้งอาชีพเสริมในทุกอ าเภอ ทั้ง
ในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิต 

   5) เร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่นทุกแห่ง เช่น ให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม  แก้ปัญหาน้ าเสียในครัวเรือน การจัดการขยะมูลฝอย การป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่งพังทลาย การป้องกัน
น้ าท่วม การลอกท่อระบายน้ า  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกป่าชุมชนเพิ่มขึ้น ก าจัดวัชพืช และผักตบชวาในแหล่งน้ า เป็นต้น 

   6) วางแผนและบริหารจัดการ บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง บริการ
ทางด้านไฟฟ้า ประปา โครงข่ายคมนาคม ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว  โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองที่ยึดการขนส่งเป็น
ศูนย์กลาง หรือ Transit Oriented Development 

7) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นจังหวัด 4.0 

8) พัฒนาเมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่ สีเขียว เมืองสะอาด เมืองประหยัด พลังงาน เมืองแห่ง
โอกาส และความเสมอภาค ของคนไม่ว่าจนหรือรวย เมืองที่มีความปลอดภัย และทันสมัย 

9) พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขพ้ืนฐานให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
10)  พัฒนาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นศูนย์รักษา

โรคเฉพาะทางท่ีส าคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต และโรคมะเร็ง  
11) ประชาชนและหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมในการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
   12 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ  โดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในชุมชน  

สนับสนุนให้เยาวชนเล่นกีฬา  สร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนด้านยาเสพติด  มีกิจกรรมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
13)  การพัฒนาการท่องเที่ยวในลักษณะ Cluster ที่เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกับกัมพูชา 
14)  การพัฒนาโอกาสในการส่งผัก ผลไม้ สมุนไพร สู่ตลาดโลกอย่างเป็นระบบ 
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2.5 การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ  
2.5.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ 

• สรุปตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดนครนายก ประจ าปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูลปี 2558) 

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าข้อเสนอผลการ
ประมวลข้อมูลตัวชี้วัด ซึ่งได้ปรับข้อมูลต่อเนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือแสดงสถานะการพัฒนาจังหวัดตามมิติการ
พัฒนา 4 มิติ ได้แก่ มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) มิติเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) 
และมิติประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ (Government Efficiency) ปรากฏว่า จังหวัดนครนายกมีดัชนีรวม 
4 มิติ ได้คะแนน 39.07 ล าดับที่ 8 ของประเทศ ดังนี้ 

 

มิติการพัฒนา คะแนนที่ได้ 
ล าดับที ่

ของประเทศ 

คะแนนที่ได้รายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
ล าดับที ่

ของประเทศ 

1. มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) 
44.05  

(ค่ากลาง 27.14) 
11   

   1.1 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน   9.18 (%) 44 
   1.2 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้   0.415 34 
   1.3 ร้อยละผู้อยู่ ในระบบประกันสังคมต่อก าลัง
แรงงาน 

  25.51 (%) 23 

   1.4 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร   
805  

คน/แพทย ์
76 

   1.5 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-
59 ป ี

  9.70 ป ี 10 

   1.6 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 3    34.74 คะแนน 41 
2. มิ ติ เ ติ บ โ ต ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถในการแข่งขัน (Growth & 
Competitiveness) 

34.12 
(ค่ากลาง 29.73) 

21   

    2.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด 

  0.35 (%) 43 

    2.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด 

  1.51 (%) 23 

2.3 อัตราการว่างงาน   0.41  (%) 61 
    2.4 อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน   6.14 เท่า 49 
    2.5 อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน 

  22.93 (%) 21 

2.6 ผลิตภาพแรงงาน   
109,672 
บาท/คน  

 

39 
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ที่มาข้อมูล :  เอกสารตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2559 

                        ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

 ผลระดับการพัฒนาจังหวัดนครนายก 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 53/1 และ
มาตรา 53/2 ได้ก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณ และให้ถือว่าจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดระยะ 
4 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
อันเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่

มิติการพัฒนา คะแนนที่ได้ 
ล าดับที ่
ของ

ประเทศ 

คะแนนที่ได้รายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
ล าดับที ่

ของประเทศ 
3. มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green 

Growth) 
22.69 

(ค่ากลาง 22.59) 
   

   3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด   0.48 (%) 25 
   3.2 ปริมาณขยะในจังหวัด   93,440 ตัน 70 
   3.3 สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเ ช้ือเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต่อประชากร 

  
247 

ลิตร/คน 
43 

3.4 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร 

  602 
กิโลวัตต-์ช่ัวโมง/

คน 

23 

3.5 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ 
GPP 

  13,033 
กิโลวัตต-์ช่ัวโมง/

ล้านบาท 

11 

   3 .6  สัดส่ วนปริมาณน้ ามัน เ ช้ือ เพลิ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม 

  
255  (ลิตร/ 

ล้านบาท) 
31 

4. มิติประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ    
    (Government Efficiency) 

55.41 
(ค่ากลาง 45.68) 

13   

4.1 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 
      คุณภาพ HA ปี 2558 

  
100 (%) 
 

2 
 

4.2 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ าประปา  
      ปี 2558 

  22.42 (%) 
21 

 
4.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า  
      ปี 2558 

  
91.06 (%) 
 

26 
 

4.4 ร้อยละของประชากรที่ เข้ าถึ งอิน เตอร์ เน็ต  
      ปี 2558 

  
35.16 (%) 
 

30 
 

4.5 ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวม       
      (ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุน 
      เฉพาะกิจ) ปี 2558 

  
11.76 (%) 
 

46 
 

4.6 ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     ของจังหวัด ปี 2558 

  92.22 (%) 
36 
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ในเขตจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์
สูงสุด  

โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Province & Cluster Benchmarking) จึงจัดท า
ขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการประเมินระดับการพัฒนาในการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในมาตรฐานเดียวกัน 
และเพ่ือเป็นแนวทางและหลักการส าหรับทบทวนแผนฯที่มีคุณภาพ 

ผลการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบในภาพรวมตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
11 ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการวัดระดับการพัฒนาฯ พบว่าจังหวัดนครนายกมีดัชนีการพัฒนา 
(Composite Index) ณ ปี 2557 เท่ากับ 3.23 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ได้คะแนนน้อยที่สุด เท่ากับ 2.70 ตัวชี้วัดที่ต้องให้ความส าคัญในการ
พัฒนา คือ ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล  

ในส่วนของแผนพัฒนาของจังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11            
(พ.ศ. 2555 - 2559) เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ส าคัญ พบว่า  

1. ด้านเศรษฐกิจ  จังหวัดนครนายกมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังเพ่ิมขึ้น     
ร้อยละ 8.57 ต่อปี โดยในปี 2556 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรเท่ากับ 94,081 บาท/คน/ปี ซึ่งต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ส าคัญประกอบด้วย
ภาคเกษตรร้อยละ 34 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 9 และภาคบริการและอ่ืนๆ ร้อยละ 57 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์          
เพ่ือการเกษตรประมาณ 0.62 ล้านไร่ สินค้าเกษตรส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว มีโรงงานอุตสาหกรรมรวม 322 
โรงงาน มีจ านวนเงินทุนและผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนทุกปี  

2. ด้านการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยในปี 
2557 มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือนรวม  2.44  ล้านคน  มีรายได้รวม 5,034 ล้านบาท ในปี 2558 เพ่ิมขึ้นเป็น          
2.62 ล้านคน มีรายได้รวม 5,847 ล้านบาท  

3. ด้านสังคม มีความเหลื่อมล้ าทางสังคมโดยมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 12.38 เส้นความยากจนอยู่ที่
ระดับ 2,623 บาท/คน/เดือน  

4. ด้านแรงงาน ยังมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.36 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น ปริมาณน้ าต้นทุนเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า  
6. ด้านสิ่งแวดล้อม มีปริมาณขยะลดลง และมีสัดส่วนปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็

ตาม ยังพบปัญหาสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าเศรษฐกิจจังหวัดเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา และน้ าผิวดินมี
คุณภาพลดลง 

 
จากผลการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดควรให้ความส าคัญรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร 

ให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมการขยายตัวภาคธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และภาคธุรกิจบริการ  และ
และแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือกระจายรายได้อย่างสมดุล และ สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ทั้งด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา และสาธารณสุขพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าควบคู่          
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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 สรุปผลระดับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  ดัชนี        
การพัฒนา (Composite Index) ปี 2557 จังหวัดนครนายก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 สรุปผลระดับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

การวัดระดับการพัฒนาของจังหวัดตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ใน 
5 ประเด็นยุทธศาสตร์  เมื่อน ามาค านวณดัชนีการพัฒนา (Composite Index) ณ ปี  2557 จั งหวัดนครนายก  
ได้คะแนนรวมเท่ากับ 3.23 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้หากพิจารณารายประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถสรุป ได้ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ได้คะแนนเท่ากับ 3.36 อยู่ในระดับปานกลาง โดย
ตัวชี้วัดที่ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา คือ สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ (ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ) 

•  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ได้คะแนนเท่ากับ 
3.95 อยู่ในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา คือ อัตราเพ่ิมของการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ 
เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง 

•  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ได้คะแนนเท่ากับ 
2.92  อยู่ในระดับต้องพัฒนา โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา คือ สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้า
เกษตรทั้งหมด 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ได้คะแนน
เท่ากับ 2.70 อยู่ในระดับต้องพัฒนา โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา คือ ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้คะแนนเท่ากับ 
3.22 อยู่ในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา คือ ร้อยละของมูลค่าความเสียหายทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่อ GPP 
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ค่าสถิติ ค่าล าดับ
* ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ลดลง 0.298 0.310 42 คะแนน Gini (0-1)

สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรวัยแรงงาน เพิ่มขึน้ 44.64 45.73 24 ร้อยละ
* อตัราพึ่งพงิ ลดลง 48.42 51.05 58 ร้อยละ

คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ (ตัวชีวั้ด จปฐ) 95 97.94 97.56 51 ร้อยละ
คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึน้ไป มีอาชีพและมีรายได้ (ตัวชีวั้ด จปฐ) 90 93.65 91.68 47 ร้อยละ

สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ (ความครอบคลุมหลักประกนัสุขภาพ) เพิ่มขึน้ 99.84 99.71 72 ร้อยละ
สัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกนัสุขภาพ เพิ่มขึน้ 18.70 24.09 4 ร้อยละ

สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจ เพิ่มขึน้ 29.07 21.08 63 ร้อยละ
* จ านวนคดีที่รับแจ้งต่อประชากรแสนคน ลดลง 100 122 47 คดีต่อปชก.แสนคน

สัดส่วนจ านวนคดีที่จับกมุได้ต่อคดีที่รับแจ้ง เพิ่มขึน้ 58.63 75.16 13 ร้อยละ
* สัดส่วนคนยากจนด้านอาหาร ต่อคนยากจนทั้งหมด ลดลง 6.60 5.14 52 ร้อยละ

* สัดส่วนนกัเรียนด้อยโอกาสต่อนกัเรียนทั้งหมด ลดลง 75.76 69.19 25 ร้อยละ
จ านวนนกัเรียนพกิารเรียนร่วมเฉล่ียต่อโรงเรียน เพิ่มขึน้ 5.93 2.54 64 คนต่อโรงเรียน

คนพกิารได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชมุชน หรือภาครัฐ (ตัวชีวั้ด จปฐ) 100 99.69 99.86 24 ร้อยละ
* อตัรามารดาที่มีอายุนอ้ยกว่า 15 ปี ลดลง 0.63 0.48 18 ต่อหญิงวัยเดียวกนัพนัคน

อตัราการเกดิมีชีพ เพิ่มขึน้ 11.60 14.89 13 ต่อปชก.พนัคน
สัดส่วนอายุยืน (ต้ังแต่ 80 ปีขึน้ไป) เพิ่มขึน้ 2.00 2.78 6 ร้อยละ

* อตัราผู้ป่วยทางสุขภาพจิต ลดลง 2,370.74 2,076.65 33 ต่อปชก.แสนคน
คะแนนเฉล่ียสติปัญญา (IQ) เด็กนกัเรียน 100 98.77 98.42 42 คะแนน

ปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย 12 7.94 8.60 14 ปี
ระดับคะแนนเฉล่ีย O-Net 50 40.37 41.13 30 ร้อยละ

จ านวนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่ไทยเฉล่ียต่อหมู่บ้าน (ตัวชีวั้ด กชช.2ค.) เพิ่มขึน้ 42 57 13 คนต่อหมู่บ้าน
* อตัราเพิม่ของการเจ็บปว่ยด้วยโรคหวัใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหติสูง และมะเร็ง ลดลง 3.38 10.50 72 ร้อยละ

* อตัราการบริโภคยาสูบ (ตัวชีวั้ด จปฐ) ไม่เกนิ 10 6.99 5.62 22 ร้อยละ
* อตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ตัวชีวั้ด จปฐ) ไม่เกนิ 10 4.87 4.15 28 ร้อยละ

คนในครัวเรือนกนิอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน(ตัวชีวั้ด จปฐ) 95 98.04 99.17 26 ร้อยละ
คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัดบรรเทาอาการเจบ็ป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม(ตัวชี้วัดจปฐ) 100 98.44 99.20 25 ร้อยละ
คนอายุ 35 ปขีึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปเีพือ่ตรวจคัดกรองความเส่ียงต่อโรคฯ (ตัวชี้วัด จปฐ) 75 96.81 99.08 34 ร้อยละ

คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที (ตัวชี้วัด จปฐ) 90 99.58 99.79 25 ร้อยละ
* อตัราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ ลดลง 1.09 0.03 1 ต่อเด็กเยาวชนพนัคน

* อตัราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ลดลง 3.69 0.00 1 อตัราต่อแสนครัวเรือน

จ านวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจ านวนหมู่บ้าน (ตัวชีวั้ด กชช. 2ค.) เพิ่มขึน้ 55.72 75.99 11 ร้อยละ
จ านวนศูนย์พฒันาเด็กเล็กต่อจ านวนหมู่บ้าน (ตัวชีวั้ด กชช. 2ค.) เพิ่มขึน้ 41.65 28.22 70 ร้อยละ

คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ตัวชี้วัด จปฐ) 100 99.21 99.17 42 ร้อยละ
คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากจิกรรมเพื่อประโยชนช์ุมชน(ตัวชีวั้ด จปฐ) 100 98.60 96.70 68 ร้อยละ

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 16 10.91 25.58 21 ร้อยละ
สัดส่วนมูลค่าสินค้าอตุสาหกรรมเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 16 12.84 23.01 43 ร้อยละ

ผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญต่อไร่ เพิ่มขึน้ 1,709 598 62 กก.ต่อไร่
อตัราการเพิ่มของผลผลิตเฉล่ีย เพิ่มขึน้ 2.44 (0.65) 52 ร้อยละ

สัดส่วนฟาร์มทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ต่อจ านวนฟาร์มทัง้หมด เพิ่มขึน้ 1.56 4.27 15 ร้อยละ
จน.โรงงาน/สปก.ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP เพิ่มขึน้ 13 6 31 แห่ง
สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึน้ 33.57 18.07 55 ร้อยละ

* สัดส่วนหนีเ้สียต่อปริมาณเงินให้กูยื้ม (NPLs/ Loan) ลดลง 3.04 4.20 55 ร้อยละ
* สัดส่วนปริมาณเงินกูยื้มต่อรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร ลดลง 128.67 163.28 42 ร้อยละ

สัดส่วนหนีใ้นระบบต่อหนีท้ัง้หมด เพิ่มขึน้ 97.82 97.63 54 ร้อยละ
อตัราการเพิ่มของจ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ เพิ่มขึน้ (0.52) 16.27 6 ร้อยละ

สัดส่วนปริมาณพชืพลังงานต่อสินค้าเกษตรทัง้หมด เพิ่มขึน้ 79.32 1.15 70 ร้อยละ
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด ไม่ต่ ากว่า 16 10.91 25.58 21 ร้อยละ

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอตุสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 16 37.08 8.05 57 ร้อยละ
อตัราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพิ่มขึน้ 1.34 2.58 34 ร้อยละ

อตัราเงินเฟอ้ ไม่เกิน 3.5 2.312 2.058 41 ร้อยละ
ผลิตภาพแรงงานเฉล่ีย เพิ่มขึน้ 379,406 1,512,929.57 4 บาท/คน/ปี

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 50 24.09 25.08 26 ร้อยละ
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด เพิ่มขึน้ 5.17 4.28 23 ร้อยละ

ปริมาณการใชน้้ ามันดีเซล เพิ่มขึน้ 192,398 40,732.35 68 พนัลิตร
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึน้ 74,709 17,861 67 พนัลิตร

* ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟา้เฉล่ียต่อราย ลดลง 7,058.93 5,722.32 53 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ราย
พืน้ที่ป่าไม้ต่อพืน้ที่จังหวัด เพิ่มขึน้ 31.71 29.63 28 ร้อยละ

ครัวเรือนมนี้ าใช้เพยีงพอตลอดปี (ตัวชีวั้ด จปฐ.) 95 99.55 99.53 52 ร้อยละ
หมู่บ้านมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพยีงพอตลอดปี (ตัวชีวั้ด กชช. 2ค.) เพิ่มขึน้ 47.19 55.45 35 ร้อยละ

พืน้ที่ชลประทาน เพิ่มขึน้ 398,126 408,635 29 ไร่
ปริมาณน้ าต้นทุนเพยีงพอต่อประชากร เพิ่มขึน้ 171.54 32.00 27 ล้าน ลบ.ม.

* สัดส่วนประชากรผู้ประสบอทุกภัย ลดลง 10.02 15.92 64 ร้อยละ
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน (WQI) มากกว่า 60 66 58 56 คะแนน WQI (0-100)

* ปริมาณขยะมูลฝอย ลดลง 802.36 252.00 8 ตันต่อวัน
สัดส่วนขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ ไม่นอ้ยกว่า 30 19.06 22.33 32 ร้อยละ

* ร้อยละของมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากภัยธรรมชาติต่อ GPP ลดลง 0.10 1.594 75 ร้อยละ
* สัดส่วนการปล่อยกา๊ชเรือนกระจกต่อ GPP ลดลง 20.60 17.54 22 ตันต่อล้านบาท

หมายเหตุ: จงัหวัดนครนายกไม่มีขอ้มูลตัวชีวั้ดพืน้ที่ป่าอนรัุกษ์ พืน้ที่ป่าชายเลน คุณภาพน้ าทะเลชายฝ่ัง และดัชนคุีณภาพอากาศ
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2.5.1 นโยบายรัฐบาล  
รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตาม

แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงเน้นความ
พอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด และแนวทางของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและความต้องการของประชาชนมาเป็นแนวทางการก าหนดนโยบาย  

(1) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(2) นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
(3) นโยบาย การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
(4) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(5) นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
(6) นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(7) นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
(8) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ

พัฒนา และนวัตกรรม 
(9) นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
(10)  นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(11) นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

2.5.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

“ยุทธศาสตร์ชาติ”  เป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดท านโยบายและการจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาลเพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
ประเทศ  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีกรอบแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้  

 ความม่ันคง การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

 • ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 • สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

 • ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
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 ความม่ังคั่ง  
• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 
• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ 

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : กรอบการพัฒนาระยะยาว ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  • เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  • ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
  • ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  • บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  • พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
  • พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
  • พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 
  • ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
• สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
• พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
• การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
• การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
• การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา

เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
• การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 
• การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
• การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 • การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 • การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 • การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 • การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
 • พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 • วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 • พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 • พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 • การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 • การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 • ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

  • การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  • การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  • การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  • การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  • การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
 
2.5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

หลักการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ยึดหลัก ยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมี
สาระส าคัญดังนี้  

วิสัยทัศน์: ประเทศมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เป้าหมาย: 
1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 
3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4) การสร้างการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2)  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3)  การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4)  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5)  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
7)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9)  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10)  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางการขนส่ง

และโลจิสติกส์ของภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
และบริการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

กรอบวิสัยทัศน์ 
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่

มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

แนวทางการพัฒนา 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
- การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
- การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
- การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
- ปรับโครงสร้างการผลิต 

 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
- การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
- การพัฒนาด้านสุขภาพ 
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- การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 
 

 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
- การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
- การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก

และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
- การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
- การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
- การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
- การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
- ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 

  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
- ส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
- การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
   

  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
- การสร้างความโปร่งใส 
- การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม 
- การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้มีการก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ในมิติเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ส่งเสริมการลงทุน 
การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดรับกับอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด และทิศทางการ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัดเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของทิศทางการพัฒนาของประเทศที่สอดคล้องกัน
ในอนาคตเพ่ิมมากข้ึน 
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2.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในระยะแผนพัฒนาฯ          
ฉบับที่ ๑2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้ง
ความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

   1. ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง 
   2. มีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรมมากขึ้น 
   3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี   

การเดินทางสะดวก 
   4. พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   5. พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนา  
  1. การพัฒนาภาค  
  -  ภาคเหนือ  
  -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  -  ภาคกลาง  
  - ภาคตะวันออก 
  - ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  - ภาคใต้ชายแดน 
 

  2.  การพัฒนาเมือง  
-  แนวทางการพัฒนาหลัก  
-  แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ  

  3.  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
-  พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  
-  พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

  นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 
 

  เป้าหมายที่ 1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง และมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่าง
เป็นธรรมมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
  - พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ /

เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
  - พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
  - พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
  - ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  - พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
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  - ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

  เป้าหมายที่ 2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี 
เศรษฐกิจดี และการเดินทางสะดวก 

แนวทางการพัฒนา 
  - พัฒนาเมืองหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และ

ปลอดภัย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รักษาอัตลักษณ์ของเมือง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
  - พัฒนาเมืองส าคัญ อาทิ กรุงเทพฯ เมืองปริมณฑล ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต หาดใหญ่ 

และเมืองใหม่บริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่เกิดขึ้นใหม่ที่ส าคัญ 
 

  เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

  - เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

  - สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
  - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและคุณภาพบริการสังคมเพ่ือรองรับการดูแลคุณภาพชีวิต

ประชาชนและการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 

  เป้าหมายที่ 4 พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
    แนวทางการพัฒนา 
  - ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  - สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และยกระดับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที ่
- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนา 
  - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ  
  1. เสริมสร้างกรุงเทพฯให้เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจติดต่อทางการค้า การเงิน การบริการ 

และความร่วมมือกับนานาชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาและบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่
พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง  

  2. พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย  

  3. พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ ธุรกิจ 
สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิตัล  

  4. พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา  

  5. พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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6. พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ และบริเวณชายแดนที่
มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 แนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก  
 1. เร่งรัดแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม  
 2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  
 4. กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  
  

แนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
  1. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
  2. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
  3. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนา  
  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้

กระบวนการมีส่วนร่วม 
 
 นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้ 
 

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคตะวันออกมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก (Industrial heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกและ         
ท่าอากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ         
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่เชื่อมโยง
เมียนมาร์- ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลก
ตะวันตก และโลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร กุ้ง ไก่ 
ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   

ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่
ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินค้า
การเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพ่ือให้ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้
หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง”  

         วัตถุประสงค์การพัฒนาภาคตะวันออก 

          1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น  
 2. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนา

ในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน   
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3. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี ความ
ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่ง สาธารณะในเขตเมือง
อย่างทั่วถึง   

4. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขต เศรษฐกิจพิเศษที่ดี
และทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน   

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลักให้เอ้ือประโยชน์ต่อการ พัฒนา

อุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือ แหลมฉบังระยะ 
3 ท่าเรือมาบตาพุตระยะ 3 ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตา
พุด    

2) ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง อนาคตในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มี
ศักยภาพและเหมาะสม เป็นต้น  

3) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อผลิตก าลังคนให้ตรงกับ ความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี  ในการต่อยอดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)  

4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการ กระจายรายได้
และการสร้างงานให้แก่ชุมชน  

5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมีสมดุล  ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ 
และการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และ
นันทนาการ ศูนย์ประชุม และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นน้าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์
ระดับนานาชาติ (Medical Tourism) อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  ระยอง : พัฒนา
เป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย  

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้ เป็นแหล่ งผลิตอาหารที่ มีคุณภาพและได้ 
มาตรฐานสากล    

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่ง เอเชียโดยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต  การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และ
การจัดจ้าหน่าย    

2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา  ให้ผลผลิตมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ    
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3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ เหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ จั ดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและ พัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจการประมง เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว   

แนวทางการพัฒนา  

1) ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน  โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้ ง
ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  

2) ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการ
ใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อน
บ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน   

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตู และศูนย์กลาง
ทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม  โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่าน
แดน  

2) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโปร่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้
เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและเมืองไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริการพ้ืนฐานเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจ ชายแดนเพ่ือให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  

3) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  ให้เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ การใช้ประโยชน์ที่ ดิน 
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และอ้านวยความสะดวกบริเวณ
จุดผ่านแดน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีความวิกฤติและจัดระบบการ บริหาร
จัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   

แนวทางการพัฒนา 

1) บริหารจัดการน้ าเพ่ือบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ าท่วมจันทบุรีและตราด  โดยปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ า ที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมการท้าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็ก
กระจายในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   
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2) เร่งบูรณะฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าล้าธารให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่า เพ่ิมเติม และเพ่ิม
มาตรการเฝ้าระวังติดตามการบุกรุกป่า โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ปา่ของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง  

3) คุ้มครองและฟ้ืนฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะจังหวัดที่
มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการก าหนดพ้ืนที่ และหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการ จัดการฟ้ืนฟูป่าชายเลน    การ
เฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และการท าประมง
ชายฝั่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่ง เสื่อมโทรมลงไปอีก  

4) ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และ ฝุ่นละอองขนาด
เล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยก าหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจ ในการปูองกัน และ
ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน เพ่ือให้ชุมชน และ
อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข  

5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น ศูนย์กลางการค้า        
การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เพ่ือควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ าเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ าสายหลักที่อยู่ ในเกณฑ์เสื่อมโทรม   อย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ แม่น้ าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ าพังราดตอนบน  

6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัดขยะจังหวัดชลบุรี และระยองให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภท การคัดแยกขยะให้เป็นระบบ 
ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี และระยอง สนับสนุนให้
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุน ก าจัดให้เป็นระบบและได้มาตรฐาน           
การก าจัด   

2.5.6 Thailand 4.0 
 Thailand 4.0 จะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ได้แก่  
 1. เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  

 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน 
 

 องค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่  
 1. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี 

เตรียมปั้นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ ารวย 
 2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพ่ือผลักดันสู่การ

เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
 3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าต่ าสู่ High Value Services 
 4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า สู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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เป้าหมายที่ได้จากโมเดลนี้ คือ เปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลาง
ขั้นสูง” ให้กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศที่มีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ 
เน้นไปทางการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  

 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
 

2.5.7 แนวคิดเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ 
     จุดเริ่มต้นการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

ใน พ.ศ. 2529 ส านักงานองค์การอนามัยโลกภาคพ้ืนยุโรป (WHO,EURO) ได้เสนอโครงการเมือง
น่าอยู่ โดยเอาวิธีการพัฒนาสุขภาพของประชาชนบนพ้ืนฐานของหลักการสุขภาพดีถ้วนหน้ามาใช้ในระดับท้องถิ่น 
องค์การอนามัยโลก ได้ก าหนดให้วันที่ 7 เมษายน 2539 เป็นวัน WHO Healthy Cities เพ่ือรณรงค์ให้เมืองต่าง ๆ 
จากทั่วโลกหันมาสนใจโครงการเมืองน่าอยู่ และได้ก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างเป็น
รูปธรรมไว้ 11 ประการ ประกอบด้วย 

(1) มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและท่ีอยู่สะอาด ปลอดภัย 
(2) มีระบบนิเวศน์อยู่ในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน 
(3) มีชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด ควบคุม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
(5) ประชาชนได้รับปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิต (อาหาร  น้ า ที่พักอาศัย ความปลอดภัย มีรายได้และมี

งานท า) 
(6) ประชาชนมีสิทธิ มีโอกาสรับรู้ข่าวสาร มีการติดต่อประสานงาน และระดมความคิด 

ประสบการณ์เพ่ือท างานร่วมกันในชุมชน 
(7) มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยู่เสมอ 
(8) มีการเชื่อมโยงมรดกวัฒนธรรม วีถีการด ารงชีวิต รวมทั้งเอกลักษณ์ของกลุ่มชนแต่ละชุมชน 
(9) มีการพัฒนาเป็นไปอย่างกลมกลืน และส่งเสริมคุณลักษณะที่ดี ที่มีมาในอดีต 
(10) มีระบบบริการทางสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง เหมาะสมส าหรับประชาชน

ทุกคน 
(11) ประชาชนมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตราการเจ็บป่วยในระดับต่ า 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบทางด้านสาธารณสุขตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยสนับสนุนให้ชุมชนเมืองขนาดต่าง ๆ 5 เมือง ได้แก่
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา พะเยา ยะลา และพนัสนิคม เป็นเมืองน าร่อง และก าหนดแนวทางให้ผู้บริหารองค์กร
ท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับชุมชนภายในท้องถิ่นนั้น โดยในทางปฏิบัติแต่ละเมืองได้ใช้วิธีการของตนเองใน
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การพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้ด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่ างยั่งยืน เช่น 
ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย ส านักงานพัฒนาชุมชนเมือง ส านักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น แต่
การด าเนินงานดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่อย่างเต็มรูปแบบ 

 ค านิยาม 
1) องค์การอนามัยโลก : เมืองน่าอยู่ เป็นเมืองที่มีการสร้างสรรค์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทั้ง

ด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหล่งทรัพยากรของชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตเพ่ือให้ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด 

2) กรุงเทพเมืองน่าอยู่ : หมายถึง กรุงเทพฯ ที่ประชาชนอยู่ด้วยความสุข มั่นคงปลอดภัย 
สะดวกสบาย สิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพและใจดี มีงานท า มีสังคมสงบสุข ประชาชนมีความสร้างสรรค์ ร่วมคิดร่วมท า 
ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ 

3) (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเมืองแห่งชาติ พ.ศ. .. ได้ให้นิยามศัพท์ที่
เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 

“ภาคีการพัฒนา” หมายความว่า การรวมตัวของกลุ่มหรือฝ่ายต่าง ๆ ในสังคม โดยมีกิจกรรมการ
พัฒนาบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน 

“กระบวนการการมีส่วนร่วม” หมายความว่า การที่ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบใน
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนาอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่ง
ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ปัญหาจากการร่วมมือท างานเป็นการท างานแบบพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก 

“การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” หมายความว่า กระบวนการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมที่มีความสมดุล
อันจะน ามาซึ่งความน่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน มีความสามารถใน
การแข่งขัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มีความเป็นประชารัฐที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของเมืองและชุมชน และมี
การบริหารราชการอย่างโปร่งใสยุติธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทุกข้ันตอน 

“เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่” หมายความว่า ชุมชนที่อยู่อาศัย ทั้งในเขตเมืองและชนบทที่มี
สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่เอ้ืออาทร มีชุมชนเข้มแข็ง มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีระบบเศรษฐกิจดีมั่นคง มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน 

ความมุ่งหมาย 
การพัฒนาให้เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนทุกระดับทั้งในเมืองและชนบท ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะอาศัยอยู่ในเมืองหรือชุมชนได้อย่างเท่า
เทียมกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความสะดวกสบาย มีความสะอาดถูกสุขอนามัย       มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

แนวคิดการพัฒนา 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้น าความคิดเห็นจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาก าหนดกรอบความคิด นโยบายในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : เมืองน่าอยู่
และชุมชนน่าอยู่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2542 ให้ความเห็นชอบในหลักการของกรอบนโยบาย
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การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ และได้ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติโดยมีองค์กรด าเนินการ
ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติ (กมช.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เมืองแห่งชาติ (สกมช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกระบวนการ
แปลงนโยบายการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ไปสู่การปฏิบัติและกลไกการบริหาร โดยให้มีระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเมืองแห่งชาติ พ.ศ. .... แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ประกอบด้วย 

(1) คุณลักษณะของเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ครอบคลุมและผสมผสานกันระหว่างปัจจัย
แวดล้อมทั้ง 5 ด้าน 

(1.1) ด้านสังคม เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ควรมีสังคมที่มีคุณลักษณะ 
 - ประชาชนได้รับการศึกษา ความรู้ การฝึกอบรม ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง         

และรวดเร็ว 
 - มีบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่เพียงพอและสะดวก 
 - มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตและรักษาทรัพย์สิน 
 -  มีคดีอาชญากรรม ยาเสพติดจ านวนน้อย 
 - ภาคีการพัฒนาทุกระดับมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเมือง 
 - สิทธิของประชาชนและความยุติธรรมได้รับความคุ้มครอง 

(1.2) ด้านเศรษฐกิจ ภายในเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ควรมีลักษณะ 
 - มีบรรยากาศท่ีดีส าหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 - ค่าครองชีพไม่สูง ประชาชนมีงานท า และมีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี 

(1.3) ด้านกายภาพ ภายในเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ควรมีสภาพ 
- เป็นเมืองที่มีระเบียบด้วยการวางผังเมืองที่มีข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง

ชัดเจน 
- มีการวางแผนและจัดบริการโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทันต่อความต้องการของ

ประชาชน 
- มีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และไม่สิ้นเปลือง 
- มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว และที่ว่างโล่งอย่าง

พอเพียง 
- มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะอย่างเหมาะสม 

(1.4) ด้านสิ่งแวดล้อม ของเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ควรมีลักษณะ 
- สามารถควบคุมมลภาวะทางน้ า อากาศ ดิน และความดังของเสียง 
- เมืองมีจิตวิญญาณและความสุนทรี ที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจ และช่วยกัน 
  บ ารุงรักษาไว้ ซึ่งมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานพอเพียงและค่าใช้จ่ายไม่แพง 

(1.5) ด้านการบริหารและจัดการ เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ควร 
- มีความโปร่งใสและยุติธรรม 
- มีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน 
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(2) องค์ประกอบของเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ 
     องค์ประกอบหลักของความเป็นเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ประกอบด้วย 

- ความน่าอยู่ 
- ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
- ความเป็นประชารัฐ 

ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบ สามารถก าหนดให้เป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมได้ ดังนี้ 
ความน่าอยู่ : พัฒนาคุณภาพชีวิตละวิถีชีวิตของคนในเมืองและชุมชน 

- ประชาชนมีการศึกษาความรู้ และได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง 
- มีการพัฒนาทางสาธารณสุขที่ดีและเพียงพอ 
- มีการจัดการทางกายภาพของเมืองที่เป็นระเบียบ 
- มีการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและพอเพียง 
- มีระบบการจราจรขนส่งที่สะดวกสบายปลอดภัยและประหยัด 
- มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดี 
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

- ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ข้ันพื้นฐานของประชาชน 
ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเมืองและชุมชน : ระบบเศรษฐกิจที่สมดุลและมี

ภูมิคุ้มกัน 
- ระบบเศรษฐกิจมีความสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีการจ้างงานอย่างกว้างขวาง 
- ชนบทและเมืองมีการเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 

ความเป็นประชารัฐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเมืองและชุมชน 
- มีความโปร่งใสและยุติธรรม 
- มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
- มีการท างานแบบพหุภาคี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง

และชุมชนทุกขั้นตอน 
- ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการเข้าร่วมพัฒนาเมืองและชุมชน 
- ประชาชนตระหนักถึงความจ าเป็นในการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองและชุมชน 

 
 

2.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 1. จุดแข็ง (Strengths)  

 อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 แหล่งเกษตรกรรมปลอดภัย และไม่ค่อยได้รับประสบภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง 
 แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย รองรับความต้องการของทุกคนในครอบครัว มีนักท่องเที่ยว  

ปีละ 3 ล้านคน 
 มีอากาศดีเป็นล าดับ 7 ของโลก และคนนครนายกรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
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 เป็นที่ต้องการของสถาบันการศึกษาและเทคโนโลยีที่ส าคัญ (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โรงเรียนเตรียมทหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

 มีแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริหลายแห่ง เช่น ศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกระโปรง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุลสวนธงไชย-ไร่ทักสม ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงแขวน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ท าให้สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ  มาใช้ในการ
พัฒนาจังหวัดได้อย่างเหมาะสม 

 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 มีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยว ผลผลิตและต้นทุนการผลิตต่อไร่ เกษตรกรต้องเช่าที่ดินในการท า
เกษตรกรรม ท าให้มีต้นทุนสูงและไม่พัฒนาการผลิต 

 ขาดระบบการบริหารจัดการน้ าและระบบกระจายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 คนนครนายกไม่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวเท่าที่ควร (รวยกระจุก            

จนกระจาย) 
 การเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยว การสร้างความประทับใจที่นักท่องเที่ ยวจะมาเที่ยวซ้ า หรือ การ

สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตพ้ืนที่เขาใหญ่เป็นแหล่งมรดกโลก ท าให้มีข้อจ ากัดด้านระเบียบ 

ข้อกฎหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก 
 ขาดบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็น น้ าใต้ดินเป็นน้ าเปรี้ยว ไฟฟ้าและแสงสว่าง การขนส่งสาธารณะ

ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ระบบประปา เนื่องจากปัญหาน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินเป็นน้ าเปรี้ยว การรักษาความปลอดภัย 
 มีปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะมีคนป่วยติดเตียง หลายร้อยคน มีปัญหาเรื่องโรคไต โรคมะเร็ง 

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
 ขาดแคลนแรงงาน และเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
 คนนครนายกคุ้นชินกับวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ  
 การท าตลาด Online ยังมีน้อย การใช้ประโยชน์จาก Internet ต าบลไม่เต็มศักยภาพ 

3. โอกาส (Opportunities) 
 การเป็นหลังบ้านระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็น Jigsaw โซ่ข้อกลางใน

การเชื่อมโยงภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครกับประเทศกัมพูชา 
 การเป็นกลุ่มภาคตะวันออก 2 ท าให้มีโอกาส 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวในลักษณะ Cluster ที่เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกับประเทศกัมพูชา 
 การพัฒนาโอกาสในการส่งผัก ผลไม้ สมุนไพร สู่ตลาดโลกอย่างเป็นระบบ 

  Life Style ของคนรุ่มใหม่ที่ต้องการสถานที่สงบเงียบ  ทันสมัย มีความพร้อมเรื่อง IT เพ่ือที่จะ
เป็นสานที่ท างาน (Work Space) ที่ตอบโจทย์ 

 

4. อุปสรรค  (Threats) 
4.1 ด้านการท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังไม่พ้ืนตัวดี และความอ่อนไหวต่อ
การเกิดโรคระบาด การก่อการร้าย 
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 นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญกับ EEC ท าให้ทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนา EEC ก่อน 
4.2 การเกษตร 

 สภาวะอากาศท่ีแปรปรวน (Climate change) และภาวะโลกร้อน มีผลต่อสินค้าเกษตรที่
อ่อนไหว เช่น มะยงชิด มะปรางหวาน 

 ความต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดขึ้นในเรื่องทุเรียน แต่ยังไม่รู้จักมะยงชิด 
มะปรางหวาน ส้มโอ 

 

3. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายก   
 

จังหวัดนครนายกได้น าทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของจังหวัดและน าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ วิเคราะห์และสรุปสภาวะแวดล้อมของจังหวัด 
จึงมีการก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดนครนายก เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง
ศักยภาพของจังหวัดนครนายก ดังนี้ 

 3.1 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 3.1.1 แหล่งเกษตรกรรมทีป่ลอดภัยปลอดสารพิษ และแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองความเป็นครัวโลก และความมั่นคงทางอาหาร 
3.1.2 แหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวอย่างคุ้มค่าที่อยู่ใกล้

กรงุเทพมหานคร และ EEC 
 3.1.3 เมืองน่าอยู่ที่คนกรุงเทพมหานครและ EEC ต้องการมาพักผ่อนและเพ่ิมพลังทางกาย 

ทางจิตใจ ความคิดและเป็นเมืองที่ทุกคนใฝ่ฝันใช้ชีวิตและอยู่อาศัย เมืองที่ตอบโจทย์วัยท างาน GEN y-z (Work  
Place) 

“เป้าหมายเพื่อให้คนจังหวัดนครนายกการธ ารงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอย่างชาญฉลาด การให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
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3.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก  
       “นครนายกเมืองน่าอยู่” 
 

3.3 ค านิยามของ “เมืองน่าอยู”่ 
 3.3.1 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ก าหนดลักษณะของเมืองน่า

อยู่ไว้  11 ประการ 
1. การรักษาความสะอาดด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพรวมทั้งคุณภาพของ   

ที่อยู่อาศัย 
2. ระบบนิเวศน์ที่ยึดโยงการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่สามารถอยู่

ร่วมกันอย่างสมดุลย์อย่างยั่งยืนนาน 
3. ชุมชนมีความเก้ือกูลและไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดควบคุมและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง

ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยและการกินดีอยู่ดี 
5. การสนองตอบความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ( อาหาร , น้ า, ที่พักอาศัย, รายได้, ความ

ปลอดภัยและการมีงานท า) 
6. มีกลไกการระดมความคิด ประสบการณ์และทรัพยากร  อันหลากหลายจากการ

ประสานงาน การติดต่อและการท างานร่วมกับชุมชน 
7. เป็นเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวาและมีนวัตกรรมอยู่เสมอ 
8. เสริมสร้างการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม สภาพทางชีวภาพอันดีงาม รวมทั้ง

เอกลักษณ์ของกลุ่มชนในชุมชนของแต่ละชุมชน 
9. ให้มีรูปแบบการด าเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
10. ให้มีระบบการให้บริการดูแลความเจ็บป่วยที่เหมาะสมส าหรับประชาชนทุกคน 
11. มีสภาวะสุขภาพของประชาชนในระดับดีมาก คือ มีสุขภาพอนามัยในระดับสูง และ

มีอัตราการเจ็บป่วยในระดับต่ า 
 3.3.2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบ

ความคิดในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ไว้ 5 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านเศรษฐกิจ 

1.1 มีบรรยากาศท่ีดีส าหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
1.2 ค่าครองชีพไม่สูง ประชาชนมีงานท าและมีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี 
 

2. ด้านสังคม 
2.1 ประชาชนได้รับการศึกษา ความรู้ การฝึกอบรม ข้อมูลข่าวสารอย่าง

กว้างขวางและรวดเร็ว 
2.2 มีบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่พอเพียงและสะดวก 
2.3 มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตและรักษาทรัพย์สิน 
2.4 มีคดีอาชญากรรม ยาเสพติดจ านวนน้อย 
2.5 ภาคีการพัฒนาทุกระดับมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาเมือง 
2.6 สิทธิของประชาชนและความยุติธรรมได้รับการคุ้มครอง 
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
3.1 สามารถควบคุมมลภาวะทางน้ า อากาศ ดินและเสียง 
3.2 เมืองมีจิตวิญญาณและความสุนทรีย์ที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจ และ

ช่วยกันบ ารุงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
3.3 ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานเพียงพอและค่าใช้จา่ยไม่แพง 

 

4. ด้านกายภาพ 
4.1 เป็นเมืองที่มีระเบียบด้วยการวางผังเมืองที่มีข้อก าหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินอย่างชัดเจน 
4.2 มีการวางแผนและจัดบริการโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทันต่อความต้องการของ

ประชาชน 
4.3 มีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก ปลอดภัยและไม่สิ้นเปลือง 
4.4 มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวและท่ีว่างโล่งอย่าง

พอเพียง 
4.5 มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะอย่างเหมาะสม 

 

 

5. ด้านการบริหารและการจัดการ 
5.1 มีความโปร่งใสและยุติธรรม 
5.2 มีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
5.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกข้ันตอน   

 

3.3.3 จังหวัดนครนายก ได้น าแนวคิด “เมืองน่าอยู่”ขององค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นกรอบแนวทางการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนด้านต่างๆให้
จังหวัดเป็น “นครนายกเมืองน่าอยู่” ของคนจังหวัดนครนายก และระดับภาค รวมทั้งระดับประเทศ 
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1. ด้านเศรษฐกิจ 
1.1 ด้านการเกษตร  

1) เกษตรกรผลิตพืชผลการเกษตร ผัก ผลไม้สด สมุนไพร ที่ปลอดภัย (Food 
safely) ปลอดสารพิษ Organic  ได้คุณภาพ ภายใต้แนวคิดปลอดภัยตั้งแต่จากฟาร์มจนถึงส้อมเข้าปาก (From the 
Farm to the Fork) โดยยึดหลักความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก การใช้วิชาการและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้พันธุ์พืชที่สอดคล้องกับสภาพของดิน การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพ 
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่  

2) แปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและปริมาณ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดย        
การเชื่อมโยงกับความต้องการ ของตลาด และห่วงโซ่อุปทานของตลาดโลก (Global Supply Chain) 

3) กลไกลประชารัฐบูรณาการด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ (เกษตร 
พาณิชย์ เอกชน ) เพ่ือชี้เป้าให้เกษตรกรผลิต  

 

1.2 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ   
1) พัฒนาการท่องเที่ยวกลางแจ้ง (Outdoor) และผจญภัย (Adventure)         

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพวิถีชุมชน วัฒนธรรม ส าหรับคนทุกวัย ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน  
2) เป็นแหล่งพักผ่อนและเพ่ิมพลัง (Fresh up) ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3) การตอบสนองความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุ (Silchar) ผู้พิการและวัยท างาน เช่น การสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวจาก
อินเตอร์เน็ต คู่มือแนะน าการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งโดยสารสาธารณะระหว่างแหล่งท่องเที่ยว สินค้าของที่ระลึก 
อาหาร ที่ได้คุณภาพทั้งปริมาณและราคา ความปลอดภัย บริการพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปาที่ได้มาตรฐาน 

 

1.3 ด้านการพัฒนาและยกระดับรายได้ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี 
2) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการน าหลักการทรงงานมาปรับใช้  
3) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงกับความต้องการ

ของสถานประกอบการและ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
4) การพัฒนากลุ่มรัฐวิสาหกิจการเกษตร OTOP SMEs/CLUSTER ร่วมกับบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคีเพ่ือให้กลุ่มต่างๆ มีความเข้มแข็ง  
5) การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) ส าหรับ

สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดในจังหวัด 
6) บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนต่ างๆ ที่มีอยู่ให้

สามารถพัฒนา และยกระดับรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาสตรี รวมทั้งการพัฒนา
สหกรณ์ต่างๆ 

1.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสนองตอบต่อ Life Style ของคนรุ่นใหม่            
ซึ่งสามารถท างานได้ทุกที่ท่ีมีอินเตอร์เน็ต (Smart Life)  

1) การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ GEN Y และ  GEN Z ในการท าธุรกิจ On line 
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 2) การจัดหาพ้ืนที่ท างาน (Work Space) ที่ตอบโจทย์ life style ของคนรุ่นใหม่ 
อาทิ พ้ืนที่ท างานร่วม (Co-Worker Space) 

3) หาโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ท างานที่เป็นอิสระมากขึ้น (Independent Working 
Style) 

2. ด้านสังคมความมั่นคงและการบริการ 
2.1 ด้านสุขอนามัย 

 1) ให้ความส าคัญกับการป้องกันโรคโดยการส่งเสริมให้ออกก าลังกายในคนทุกวัย
และการระมัดระวังการบริโภค เช่น อ้วน หวาน มัน เค็ม 

 2) พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขพ้ืนฐานให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 

 3) พัฒนาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็น
ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางท่ีส าคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต และโรคมะเร็ง เพ่ือเป็นการกระจายโอกาส
ให้คนในภาคตะวันออกได้รับโอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทางที่ส าคัญโดยไม่ต้องเข้าไปในกรุงเทพมหานคร 

4) การดูแลผู้สูงผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ  
2.2 ด้านการศึกษา 

 1) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัยทั้งในระบบ นอกระบบ และ
เครื่องจักรใช้งานแทนมนุษย์ (Robot) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ 

 2) พัฒนาการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ยุคการท างานร่วมกับหุ่นยนต์ (Robot)  
3) การท าให้ประชาชนหมู่บ้านเข้มแข็งสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างดี 

และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและสิ่งที่รัฐบาลได้ลงทุนให้แล้วอย่างคุ้มค่า เช่น AgriI MAP อินเตอร์เน็ตต าบล เป็นต้น 
2.3 ด้านความม่ันคง 

 1) ประชาชนและหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน อาชญากรรมและยาเสพติด  

 2) ประชาชน และหมู่บ้านมีความรู้รักสามัคคีปรองดอง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต (Way of life) มีภูมิคุ้มกัน
เพียงพอต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 3) ประชาชนหมู่บ้านมีระเบียบวินัย พ่ึงตนเอง ยึดมั่นความซื้อสัตย์สุจริตยึดถือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

 4) ประชาชนมีความมั่นคงในปัจจัย 4 ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ คือ ที่อยู่อาศัย ยา
รักษาโรค อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 

2.4 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 1) ประชาชน หมู่บ้าน /ชุมชน มีความภาคภูมิใจ บ ารุงรักษา ต่อยอดและใช้

ประโยชน์จากมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2) ประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง และสามารถอยู่

ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยความภาคภูมิใจ  
3) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นจังหวัด 4.0 ต่อไป 
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2.5 ด้านการบริหารจัดการ  
 1) ปัญหาด้านความต้องการของประชาชนพ้ืนฐานส่วนรวม จากหมู่บ้าน ชุมชน 

ต าบล อ าเภอ จะได้รับการแก้ไขผ่านแผนหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล อ าเภอ  
 2) การบริหารจัดการจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในรูปแบบภาคี

เครือข่ายทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่การวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล  

 3) ภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set ในการรับฟังปัญหาความต้องการ
ของประชาชน การน านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ การยึดประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก  

 4) ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set จากการเป็นผู้รับความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่า เป็นการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบทั้งในลักษณะการร่วมแรงกาย การสมทบค่าใช้ จ่ายบางส่วน การเรียก
เก็บค่าบริการ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกประชานเป็นเจ้าของ 

3 ด้านการพัฒนาเมือง 
3.1 มีการวางแผนแม่บทพัฒนาเมือง (Provincial Development Master Plan) 

บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวนครนายกทุกภาคส่วน  โดยยึดเสียงข้างมากแต่ต้องค านึงถึงความ
ต้องการความต้องการของเสียงข้าง (Majority Rule Minority Rights) ภายใต้แนวทางทุกฝ่ายชนะ (win-win 
situation)  

3.2 วางแผนและบริหารจัดการ บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง 
บริการทางด้านไฟฟ้า ประปา โครงข่ายคมนาคม ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองที่ยึดการขนส่ง
เป็นศูนย์กลาง หรือ Transit Oriented Development รองรับความต้องการของประชาชน และนักท่องเที่ยว           
ผู้มาเยือน  

3.3 การพัฒนาเมืองต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเมืองที่น่าอยู่ สีเขียว เมือง
สะอาด เมืองประหยัด พลังงาน เมืองแห่งโอกาส และความเสมอภาค ของคนไม่ว่าจนหรือรวย เมืองที่มีปลอดภัย และ
ทันสมัย (Slow Life Organic  Green Clean Equity Safety and Smart  City) 

 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 ประชาชนมีความภาคภูมิใจและช่วยกันบ ารุงรักษาความเป็นเมืองที่มีอากาศดีท่ีสุดติด

อันดับ 7 ของโลกและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ไม่เป็น
อุปสรรคขัดขวางการพัฒนาแต่เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริม น ามาซึ่งรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  

4.2 ประชาชนและหมู่บ้านให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการรักษาปกป้องและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีกติกาของหมู่บ้านต าบล อ าเภอ จังหวัด เพ่ือให้คนในจังหวัด
และผู้มาเยือนได้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐานความเป็น “นครนายกเมืองน่าอยู่”  

4.3 ประชาชนและทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการประหยัดพลังงานการใช้พลังงาน
สะอาด เพ่ือการพัฒนาการน าของเสียทางการเกษตรมาท าเป็นพลังเป็นพลังงานทดแทน  

4.4 มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาด 
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3.4. พันธกิจ 
จังหวัดนครนายกมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” โดยก าหนดพันธกิจจังหวัด 

ดังนี้ 
3.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีศักยภาพและมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
3.4.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.4.3 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือสร้างความสะดวกสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม 
3.4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

3.5. เป้าประสงค์รวม 
การพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะเวลา 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ก าหนดเป้าประสงค์รวมของ     

การพัฒนา ดังนี้ 
3.5.1 เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง  ประชาชนมีงานท าและมีการประกอบ

สัมมาอาชีพที่ดี 
3.5.๒ ประชาชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต โดยได้รับการศึกษา ความรู้ การฝึกอบรม ข้อมูล

ข่าวสารอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว มีบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่พอเพียงและสะดวก  รวมทั้งมี
ความปลอดภัยในการด ารงชีวิตและรักษาทรัพย์สิน 

3.5.๓ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน  โดยมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และท่ีว่างโล่งอย่างพอเพียง ตลอดจนมีระบบบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะอย่างเหมาะสม 

 
3.6 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนา  “เมืองที่ทุกคน ใช้ชีวิต และอยู่อาศัย ด้วยความสงบสุข” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-104- 
 

3.7 ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 
ประเด ็นการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความตรงกับ            

ความต้องการของตลาด 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละ

ปีงบประมาณ แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ)์ 61 62 63 64 รวม 

1. การผลติสินคา้เกษตรตัว
ใหม่ๆ ตามความต้องการของ
ตลาดในลักษณะเป็นตลาด
เฉพาะกลุม่  (Niche Market) 
(เชิงรุก) 
2. การผลติสินค้าเกษตร
พื้นฐานตามศักยภาพของพื้นที่ 
แต่สามารถท าให้เกษตรกร
สามารถอยู่รอดไดด้้วยการลด
ต้นทุนและเพิม่ผลิตต่อไร่ (เชิง
รับ) 
3. การปรับเปลี่ยนพื้นที่
การเกษตรที่ให้ผลต่อแทนไม่
คุ้มค่าไปท าเกษตรแบบทฤษฎี
ใหม่  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การปศุสตัว์ ฯลฯ 
4. การแปรรูปเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ 
5. น าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
นวัตกรรม มาใช้ในขั้นตอนการ
ผลิต การแปรรูป การตลาด 
เพิ่มขึ้น 
 

เป้าหมาย : เกษตรกรมี
รายได้จากการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

     1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น ท า ง ก า ร ผ ลิ ต
เกษตร (ดินเปรี้ยว ดินจืด 
/ระบบบริหารจัดการน้ า  
น้ าแล้ง  น้ าท่วม  ระบบ
กระจายน้ า /พันธ์พืช/ 
เครื่องจักรกลการเกษตร) 
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
นวัตกรรม  สนับสนุน 
 2. น าวัตกรรมมาใช้ใน
การสร้างมูลค่าการแปร
รูปเกษตรอุตสาหกรรม 
(โรงบรรจุภัณฑ์ , บรรจุ
ภั ณฑ์  , Logistic)  ก า ร
แปรรูป (From farm to 
table) 
3. บูรณาการการตลาด 
โดยกลไกประชารัฐ 
 

ตัวช้ีวัด : 
1. จ านวนแปลง/ฟาร์ม ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน  GAP ที่
ได้รับการส่งเสรมิพัฒนา 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
400 

2.ร้อยละของเกษตรรุ่นใหม่  
(Young Smart) ได้รับการ
พัฒนาเป็น Smart Farmer  

80 80 80 80 80 

3.ร้อยละเกษตรกรที่ผ่าน
การพัฒนาน าองค์ความรู้   
ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 

70 70 70 70 70 

4.ร้อยละของมูลค่าผลผลิต
มะยงชิด ที่เพ่ิมขึ้นต่อ
กิโลกรมั 

10 10 10 10 10 

5. ร้อยละของผลติภณัฑ์
แปรรูปอาหารเกษตรได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 

75 80 85 90 90 

6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้า OTOP 

15 15 15 15 15 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม และ 
การประชุมที่ได้มาตรฐาน 

    

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย : ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละ

ปีงบประมาณ แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ)์ 61 62 63 64 รวม 

1. พัฒนาการท่องเที่ยว
กลางแจ้ง  การผจญภัยเชิง
นิเวศ สุขภาพ วิถีชุมชน 
วัฒนธรรม ส าหรับคนทุกวัยที่
ได้มาตรฐาน 
 2. เพิ่มแหล่งพักผ่อน เพิ่ม
พลังตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 
3. สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีมี
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 
 4. นักท่องเที่ยวจะกลับมา
ท่องเที่ยวนครนายกซ้ า  และ
เพิ่มจ านวนวันในการพักและ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีการ
กระจายรายได้การท่องเที่ยวสู่
ชุมชน 

เป้าหมาย : เพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยว 

     1. พัฒนาโครงข่ายเส้นทาง
ท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ แหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความ
สะดวก และผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รักษาและฟื้นฟูวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟ ู
3. น าระบบสารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนาประชาสมัพันธ์
ข้อมูล การตลาด และความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
4. พัฒนากลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
สินค้า OTOP SMEs และ 
Cluster เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
 

ตัวชีวัด :  
1.  ร้ อยละที่ เพิ่ มขึ้ นของ
รายได้ด้านการท่องเที่ยว 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

2 . ร้ อ ยล ะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
จ านวนนักท่องเที่ยว 

5 5 5 5 5 

3. จ านวนบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวท่ีได้รับการพัฒนา 

50 50 50 50 200 

4.จ านวนช่องทางที่มีการ
ประชาสัมพันธ ์

5 5 5 5 20 

5.จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่น
และขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม 

2 2 2 2 8 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพของประชำชน รวมถึงจัดเตรียม
โครงสร้ำงพื นฐำนให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้ำงควำมมั่นคงใน
สังคมให้มีควำมสุข 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย : ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละ

ปีงบประมาณ แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ)์ 61 62 63 64 รวม 

1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคและ
มาตรฐาน 
2. ประชาชนมสีุขภาพดีและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการประอาชีพ 
 

เป้าหมาย : ประชาชน
เข้าถึงบริการของรัฐ 

     1. จัดท าระบบโครงข่ายบริการ
พื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา 
เพื่อให้บริการประชาชนได้
ครอบคลมุและเพียงพอต่อ
ประชาชน เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. พัฒนาระบบให้การบริการ
สาธารณสุข  สังคม ท่ีมีคุณภาพ
และมมีาตรฐานครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้
ดอยโอกาส และผู้สูงอายุ เพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้พ้ืนท่ี
หมู่บ้านและชุมชน 
3. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้
เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้ใน
ระบบ นอกระบบ และเพิม่
ทักษะเฉพาะด้านในการ
ประกอบอาชีพ  
 

ตัวช้ีวัด : 
1. ร้อยละของเส้นทาง
การคมนาคมที่ไดร้ับการ
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 

 
6 

 
8 

 
10 

 
12 

 
12 

2. ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงน้ าประปา             

845 910 980 1,055 1,055 

3. ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงไฟฟ้า           

20 20 20 25 25 

4. การตายด้วยโรคส าคญั 
ลดลง 

     

4.1 อัตราตายจากโรคหลอด
เลือดหัวใจไม่เกิน 27        
ต่อแสนประชากร 

27 26 25 24 24 

4.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง     ใน
โรงพยาบาลน้อยกว่าร้อยละ 7 

27 27 27 27 27 

4.3 อัตราตายจากโรคมะเร็ง
ตับไม่เกิน 26   ต่อประชากร
แสนคน 

24.6 24.3 24 23.7 23.7 

5.ร้อยละทีล่ดลงของคดี
อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 

24.6 24.3 24 23.7 23.7 

6.อัตราการเสียชีวิตของ
อุบัติเหตตุ่อประชากร
แสนคน 

104 102 100 100 100 

7.ร้อยละอัตราการ
จับกุมคดียาเสพติด 

5 5 5 5 5 

8.สถิติการประสบ
อันตรายจากการท างาน
ลดลง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 

5 5 5 5 5 

9. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึง Internet 

42 44 46 48 45 

10. จ านวนคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบ O-net 

33 34 35 36 36 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดควำม
สมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชำชนมีส่วนร่วม 
 

 

 
 

 
 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละ

ปีงบประมาณ กลยุทธ ์
61 62 63 64 รวม 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
2. ประชาชนทุกภาคส่วนให้
ความส าคญักับการประหยัด
พลังงาน การใช้พลังงาน
สะอาด และการน าของเสีย
ด้านการเกษตรมาเป็นพลังงาน
ทดแทน 
 

เป้าหมาย : การมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนใน
การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     1.พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าให้มี
ความเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 
2. สรา้งการมสี่วนร่วมในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
3.พัฒนาคุณภาพดินใหส้ามารถ
ท าการเกษตรได้อยา่งมีคุณภาพ 
4. ปลูกป่าเพิ่มเตมิเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน 
5. พัฒนาระบบก าจัดขยะและ
บ าบัดน้ าเสีย 
 

ตัวชีวัด :  
1.ประเภทคณุภาพน้ า
ของแม่น้ านครนายก 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

2. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

550 600 650 700 700 

3.จ านวนชุมชนหรือกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน มีการใช้
พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 

5 5 5 5 5 

4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การปลูกป่าและพื้นท่ีสี
เขียว 

.08 0.1 0.12 0.14 0.14 

5. ร้อยละของขยะมูล
ฝอยที่ ส่ ง เ ข้ า สู่ ร ะบ บ
ก าจัดขยะมีจ านวนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

10 15 20 25 25 

6. ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีจุดรวบรวมขยะ
อันตรายหรือของเสีย
อันตรายชุมชน 

80 90 100 100 100 

7.0จ า น วน ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

550 600 650 700 700 



แบบ จ.1/ กจ.1

เป้าหมายการพัฒนาจังหวดั : นครนายกเมืองน่าอยู่ หน่วย : บาท

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2561-2564

แผนงานที่ 1 จ านวนแปลง/ฟาร์ม ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน  GAP ที่
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

183,537,988 89,817,888 71,988,438 71,988,438 417,332,752

แผนงานที่ 2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์แปรรูป
อาหารเกษตรได้รับการ
รับรองมาตรฐาน

4,600,000 12,666,000 12,366,000 12,366,000 41,998,000

แผนงานที่ 3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตร

10,259,800 15,113,500 15,903,500 15,903,500 57,180,300

แผนงานที่ 4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
ด้านการท่องเที่ยว

170,907,734 103,500,000 235,460,000 84,500,000 594,367,734

แผนงานที่ 5 จ านวนบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา

36,503,000 38,292,000 37,792,000 32,792,000 141,404,400

แผนงานที่ 6 จ านวนช่องทางที่มีการ
ประชาสัมพันธ์

17,320,000 54,412,750 54,212,750 54,212,750 180,158,250

ค่าเป้าหมายประเดน็การพัฒนา แผนงาน ตวัชีว้ดัของแผนงาน

แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวดั พ.ศ. 2561 - 2564
จังหวดันครนายก

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย 
ตรงกบัความต้องการของตลาด

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การ
ประชุมที่ได้มาตรฐาน



พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2561-2564
ค่าเป้าหมายประเดน็การพัฒนา แผนงาน ตวัชีว้ดัของแผนงาน

แผนงานที่ 7 จ านวนหมูบ่้าน ชุมชน ที่
ได้รับการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่

52,972,500 278,194,950 277,994,950 277,994,950 877,157,350

แผนงานที่ 8 จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับการปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

725,856,400 715,859,500 1,901,852,200 734,842,200 3,932,748,300

แผนงานที่ 9 การตายด้วยโรคส าคัญ ลดลง 59,723,292 770,430,400 670,733,000 639,671,000 2,140,557,692

แผนงานที่ 10 จ านวนคะแนนเฉล่ียการ
ทดสอบ O-net

4,800,000 10,241,700 10,041,700 10,041,700 35,125,100

แผนงานที่ 11 ร้อยละที่ลดลงของคดี
อกุฉกรรจแ์ละสะเทือนขวัญ

27,650,300 32,951,300 32,951,300 32,951,300 126,504,200

แผนงานที่ 12 จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม

250,000 250,000                      -                        -   500,000

แผนงานที่ 13 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการปลูก
ป่าและพื้นที่สีเขยีว

144,000,000 92,004,600 88,354,600 88,354,600 412,713,800

แผนงานที่ 14 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมพื้น
ฟูส่ิงแวดล้อม

                     -                        -                        -                        -                        -   

แผนงานที่ 15 จ านวนชุมชนหรือกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการใช้
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

                     -                        -                        -                        -                        -   

1,438,381,014 2,213,734,588 3,409,650,438 2,055,618,438 8,957,747,878รวมทัง้สิน้

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถงึ
จดัเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชน
อยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ 
รวมทั้งเสริมสร้างความมัน่คงในสังคมให้มีความสุข

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 ให้เกดิความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมี
ส่วนร่วม
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ประเดน็การพัฒนาที ่๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์แปรรูปใหม้คีวามปลอดภยั ตรงกับความตอ้งการของตลาด
Value chain (ตน้ทาง) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทีป่ลอดภยัปลอดสารพิษ
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรที่
ปลอดภยั

1 1,2 1 ปมจ. ,
ปศจ.กษ.จ.
 ,กษ.นย.
,ศวภ.4

6,680,088 6,880,088 11,973,688 11,973,688 37,507,552

- กจิกรรมหลัก 1.1 : เพิม่ผลผลิตสัตว์น ้ำใน
แหล่งน ้ำธรรมชำติ

1 1 ปมจ. 3,157,000 3,157,000 3,157,000 3,157,000 12,628,000

- กจิกรรมหลัก 1.2 : ส่งเสริมและพัฒนำด้ำน
ปศุสัตว์

1 1 ปศจ. 1,258,300 1,258,300 1,258,300 1,258,300 5,033,200

- กจิกรรมหลัก 1.3 : ส่งเสริมเกษตรอำหำร
สุขภำพ

1 1 กษ.จ. 1,378,100 1,378,100 1,378,100 1,378,100 5,512,400

- กจิกรรมหลัก 1.4 : เพิม่ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำ
เกษตร

1 1 กษ.นย. 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

- กจิกรรมหลัก 1.5 :  บำ้นปลำแบบภมูิ
ปญัญำชำวบำ้น เพือ่กำรอนรัุกษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยำกรสัตว์น ้ำในแม่น ้ำนครนำยก

1 1 ปมจ. 1,493,600 1,493,600 2,987,200

- กจิกรรมหลัก 1.6 : ส่งเสริมพัฒนำกำร
ผลิตสินค้ำปศุสัตว์ปลอดภยัและกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนปศุสัตว์

1 1 ปศจ. 3,600,000 3,600,000 7,200,000

- กจิกรรมหลัก 1.7 : ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรปลูกพืชปลอดสำรพิษโดยกำรใช้ไคโต
ซำนแดงและสมุนไพรไล่แมลง

2 1 ศวภ.4 200,000 200,000 200,000 600,000

- กจิกรรมหลัก 1.8 : ส่งเสริมเกษตรด้ำน
ประมง

2 1 กรมประมง 
(ปมจ.)

836,688 836,688 836,688 836,688 3,346,752

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร
อินทรีย์

1 1 1 ปมจ.,กษ.จ. 309,800 7,009,800 7,009,800 14,329,400

-กจิกรรมหลัก 2.1 : ส่งเสริมกำรเลี ยงปลำใน
นำข้ำวอินทรีย์

1 1 ปมจ. 309,800 309,800 309,800 929,400

- กจิกรรมหลัก 2.2 : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ครบวงจรจังหวัดนครนำยก

1 1 กษ.จ. 2,000,000 2,000,000 4,000,000

- กจิกรรมหลัก 2.3 : ส่งเสริมกำรเกษตร
อินทรีย์

1 1 กษ.จ. 3,700,000 3,700,000 7,400,000

- กจิกรรมหลัก 2.4 : ส่งเสริมหมู่บำ้นเกษตร
อินทรียต้์นแบบ

1 1 กษ.จ. 1,000,000 1,000,000 2,000,000

3. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและลด
ตน้ทนุผลผลิตตอ่ไร่ดา้นการพัฒนาดนิ

1 1 1 พด. 9,929,900 3,719,500 6,389,500 6,389,500 26,428,400

-กจิกรรมหลัก 3.1 : พัฒนำพื นทีดิ่นเปรี ยว
และปรับปรุงเพือ่กำรผลิตข้ำว

1 1 พด. 9,394,400 3,184,000 5,854,000 5,854,000 24,286,400

- กจิกรรมหลัก 3.2 : เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ผลิตข้ำวเพือ่อุตสำหกรรม

1 1 พด. 535,500 535,500 535,500 535,500 2,142,000

4. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและลด
ตน้ทนุผลผลิตตอ่ไร่ดา้นการบริหารจัดการน  า

1 1,2,3 1 พจ.
,สปก.,ชป.
นครนายก,
โครงการส่ง
น  ารังสิตใต้
,ยผ.,กรม 

ปภ.
(ปภ.นย.),

อบจ.

148,136,000 46,040,000 13,000,000 13,000,000 220,176,000

บญัชรีายการชดุโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ
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- กจิกรรมหลัก 4.1 : ส่งเสริมกำรใช้ระบบ
สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทติยใ์นกำรเกษตร
และกำรบริโภค

1 1 พจ. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000

- กจิกรรมหลัก 4.2 : พัฒนำ ปรับปรุง 
ระบบส่งน ้ำกระจำยน ้ำเข้ำแปลงเกษตรกรรม
ในเขตปฏรูิป

1 1 สปก. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

- กจิกรรมหลัก 4.3 : กอ่สร้ำงฝำยหนองยำง 1 1 ชป.นครนำยก 40,000,000 -                    -                    -                    40,000,000

- กจิกรรมหลัก 4.4 : กอ่สร้ำงสถำนสูีบน ้ำ
บำ้นเขำนำงบวช

1 1 ชป.นครนำยก 25,250,000 -                    -                    -                    25,250,000

- กจิกรรมหลัก 4.5 : ทอ่ กม.6+545 ของ
คลองส่งน ้ำสำยใหญ่ฝ่ังขวำ ต้ำบลพรหมณี 
เพือ่บริหำรจัดกำรน ้ำกำรเกษตร

1 1 โครงกำรส่ง
น ้ำฯ 

นครนำยก

9,946,000 -                    -                    -                    9,946,000

- กจิกรรมหลัก 4.6 : ขุดลอกบงึทำ่รำบ 
ต้ำบลศีรษะกระบอื เพือ่บริหำรจัดกำรน ้ำ
กำรเกษตร

1 1 โครงกำรส่ง
น ้ำฯรังสิตใต้

20,000,000 -                    -                    -                    20,000,000

- กจิกรรมหลัก 4.7 : ขุดลอกบงึกล้่ำ ต้ำบล
ศีรษะกระบอื เพือ่บริหำรจัดกำรน ้ำกำรเกษตร

1 1 โครงกำรส่ง
น ้ำฯรังสิตใต้

8,000,000 -                    -                    -                    8,000,000

- กจิกรรมหลัก 4.8 : กำรปรับปรุงสะพำนไม้
เปน็สะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 1 ยผ. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

- กจิกรรมหลัก 4.9 : ขุดลอกคลอง 2 1 กรม ปภ. 
(ปภ.นย.)

14,940,000 -                    -                    -                    14,940,000

- กจิกรรมหลัก 4.10 : พัฒนำและปรับปรุง
แหล่งน ้ำเพือ่กำรเกษตร

3 1 อบจ. 20,000,000 20,000,000 - - 40,000,000

- กจิกรรมหลัก 4.11 : วำงทอ่เพือ่
กำรเกษตรคลองยำงถึง ต.โคกกรวด และต.
เกำะหวำย อ.ปำกพลี จ.นครนำยก

3 1 อบจ. 6,100,000 6,100,000

- กจิกรรมหลัก 4.12 : ขุดลอกคลองล้ำชวด 
ระหว่ำงหมู่ที ่1-6 ต.บำ้นพริก อ.บำ้นนำ จ.
นครนำยก

3 3 อบจ. 6,940,000 6,940,000

5. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและลด
ตน้ทนุผลผลิตตอ่ไร่ดา้นผลไมแ้ละพันธุ์พืช

1 1,3 1 กษ.จ.
,อบจ.,ศวภ.4

12,252,000 15,578,500 16,078,500 16,078,500 59,987,500

- กจิกรรมหลัก 5.1 : ส่งเสริมศูนยผ์ลิตเมล็ด
พันธุ์ชุมชนเพือ่บริหำรจัดกำรข้ำวครบวงจร

1 1 กษ.จ. 11,169,000 11,169,000 11,169,000 11,169,000 44,676,000

- กจิกรรมหลัก 5.2 : ส่งเสริมผลไม้ทีส้่ำคัญ
ของจังหวัดนครนำยก (ทเุรียน มะยงชิด กล้วย)

1 1 กษ.จ. 783,000 783,000 783,000 783,000 3,132,000

- กจิกรรมหลัก 5.3 : ปรับปรุงคุณภำพไม้ผล
 GAP (ส้มโอ,ทเุรียน,มะยงชิด)

1 1 กษ.จ. 800,000 800,000 1,600,000

- กจิกรรมหลัก 5.4 : ส่งเสริมกำรปลูกผลไม้ -
 ไม้ยนืต้น

3 1 อบจ. 200,000 200,000 -                    -                    400,000

- กจิกรรมหลัก 5.5 : ศูนยส่์งเสริมกำร
ขยำยพันธุ์กระทอ้นพันธุ์ทองก้ำมะหยี่

3 1 อบจ. 100,000 100,000 -                    -                    200,000

- กจิกรรมหลัก 5.6 : กำรเพิม่ผลผลิตมะยง
ชิด/ข้ำว ด้วยไคโตซำนฉำยรังสี

2 1 ศวภ.4 326,500 326,500 326,500 979,500

- กจิกรรมหลัก 5.7 : กำรผลิตข้ำวหอมชล
สิทธิ์

2 1 ศวภ.4 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000

6. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและลด
ตน้ทนุผลผลิตตอ่ไร่โดยการใชปุ้ย๋

1 2 1 ศวภ.4 1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000
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- กจิกรรมหลัก 6.1 : แปลงสำธิตกำรใช้ปุย๋
อินทรียเ์คมีเพือ่ลดต้นทนุกำรปลูกพืช

2 1 ศวภ.4 1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000

7. โครงการลดตน้ทนุและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรดว้ยเทคโนโลยแีละ
การบริหารจัดการ

1 1,2,3 1 สปก.
,กษ.จ.
,กษ.นย.

,พจ.,ศวภ.
4,สป.พน.
(พจ.),อบจ.

6,540,000 16,090,000 16,336,950 16,336,950 55,303,900

- กจิกรรมหลัก 7.1 : ขยำยผลนวัตกรรม
เคร่ืองจักรกลกำรเกษตรเพือ่ลดต้นทนุกำร
ผลิตข้ำว

1 1 สปก. 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

- กจิกรรมหลัก 7.2 : สนบัสนนุโครงสร้ำง
พื นฐำนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

1 1 กษ.จ. 2,740,000 2,740,000 2,740,000 2,740,000 10,960,000

- กจิกรรมหลัก 7.3 : ส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
ทดแทนเพือ่ลดต้นทนุกำรผลิตข้ำว

1 1 พจ. 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 8,800,000

- กจิกรรมหลัก 7.4 : ส่งเสริมกำรผลิต
อำหำรสัตว์น ้ำเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิต

1 1 ปมจ. 446,950 446,950 893,900

- กจิกรรมหลัก 7.5 : เพิม่สมรรถนะด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรพลังงำนครบวงจรในชุมชน
ระดับต้ำบลและวิสำหกจิชุมชน (SMEs)

2 1 สป.พน. (พจ.) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000

- กจิกรรมหลัก 7.6 : ต้นแบบกำรใช้
เทคโนโลยเีพือ่พัฒนำผลิตภณัฑ์จำกพืชและ
กำรสกดัสำรส้ำคัญ เช่น มะม่วง

2 1 ศวภ.4 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000

- กจิกรรมหลัก 7.7 : ต้นแบบกำรบ้ำบดัสำร
ก้ำจัดศัตรูพืชตกค้ำงในพื นทีป่ลูกพืช
เศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยี

2 1 ศวภ.4 4,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000

- กจิกรรมหลัก 7.8 : กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยด้ีำนกำรพัฒนำกำรทอ่งเทีย่ว
ชุมชนจ.นครนำยกด้วยระบบภมูิสำรสนเทศ
ในรูปแบบ Web application และ Mobile 
applicatuin

2 1 ศวภ.4 300,000 300,000 300,000 900,000

- กจิกรรมหลัก 7.9 : กำรควบคุมแมลงวัน
ผลไม้ในพื นทีก่ว้ำงด้วยกำรท้ำหมันแมลง
ร่วมกบัวิธิอื่น

2 1 ศวภ.4 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000

- กจิกรรมหลัก 7.10 : โรงเรือนอัจริยะ 2 1 ศวภ.4 250,000 250,000 250,000 750,000
- กจิกรรมหลัก 7.11 : ปรับปรุงอำคำร
ตลำดกลำง

3 1 อบจ. 200,000 200,000 - - 400,000

Value chain (กลางทาง) การแปรรูปและสร้างมลูค่าเพ่ิมการเกษตรอุตสาหกรรมตาม
ความตอ้งการของตลาด

8. โครงการแปรรูปและสร้างมลูค่าเพ่ิม
เกษตรอุตสาหกรรมโดยวิสาหกิจชมุชนและ
กลุ่มสหกรณ์

2 1 1 พช. 4,250,000 4,250,000 4,250,000 12,750,000

 - กจิกรรมหลัก 8.1 : พัฒนำและส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์ข้ำวเพิม่มูลค่ำ

1 1 พช. 4,250,000 4,250,000 4,250,000 12,750,000

 9. โครงการแปรรูปและสร้างมลูค่าเพ่ิม
เกษตรอุตสาหกรรมโดยใชน้วัตกรรมและ
เทคโนโลยี

2 1 1 สอจ.
,กษ.จ.,พจ.,

ศวภ.4

4,600,000 8,416,000 8,116,000 8,116,000 29,248,000
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 - กจิกรรมหลัก 9.1 : ส่งเสริมศักยภำพและ
ยกระดับสถำนประกอบกำร SMEs 
อุตสำหกรรมแปรรูปสู่มำตรฐำน

1 1 สอจ. 1,016,000 1,016,000 1,016,000 3,048,000

 - กจิกรรมหลัก : 9.2 พัฒนำกำรผลิตและ
ส่งเสริมกำรตลำดมะยงชิดมะปรำงหวำน
นครนำยก "มะยงชิดโมเดล"

1 1 กษ.จ. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000

- กจิกรรมหลัก : 9.3 ส่งเสริมกำรใช้ระบบ
อบแหง้พลังงำนแสงอำทติยใ์นกำรแปรรูป
ผลิตภณัฑ์

1 1 พจ. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 4,400,000

- กจิกรรมหลัก : 9.4 ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ด้ำนกำรแปรรูปน ้ำมะยงชิดใหป้ลอดเชื อและ
ปลอดภยัเพือ่เปน็ผลิตภณัฑ์ทีเ่ปน็อัตลักษณ์
ของ จ.นครนำยก

2 1 ศวภ.4 300,000 300,000

- กจิกรรมหลัก : 9.5 พัฒนำแปรรูปสินค้ำ
เกษตร และ SMEs

1 1 สอจ. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 14,000,000

Value chain (ปลายทาง) การส่งเสริมการตลาด
 10. โครงการจัดท ากลไกตลาดประชารัฐ 3 1 1 สกจ. 489,800 489,800 489,800 489,800 1,959,200
- กจิกรรมหลัก : 10.1 พัฒนำกำรตลำด'ใน
เกษตรกรแปลงใหญ่โดยวิถีสหกรณ์เพือ่กำร
พัฒนำบรรจุภณัฑ์ข้ำว

1 1 สกจ. 489,800 489,800 489,800 489,800 1,959,200

 11. การจัดท าตลาด Online 3 1 1 พณจ. 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000
- กจิกรรมหลัก : 11.1 ส่งเสริมกำรตลำด'ใน
ระบบ E-commerce

1 1 พณจ. 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000

 12. การจัดท าตลาด Offline 3 1 1 พณจ.
,สกจ.

,สอจ.,กษ.จ.

9,470,000 14,323,700 15,113,700 15,113,700 54,021,100

 - กจิกรรมหลัก 12.1 : สร้ำงโอกำสและ
ขยำยช่องทำงกำรตลำดสินค้ำและบริกำรของ
ผู้ประกอบกำร SMEs และ OTOP

1 1 พณจ. 3,750,000 3,750,000 3,750,000 11,250,000

- กจิกรรมหลัก 12.2  : พัฒนำผลิตภณัฑ์
และกำรตลำดสินค้ำเกษตรจังหวัดนครนำยก

1 1 สกจ. 1,103,700 1,103,700 1,103,700 3,311,100

- กจิกรรมหลัก 12.3 : ศึกษำกำรตลำด
ผลิตภณัฑ์ข้ำวครบวงจร

1 1 พณจ. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000

- กจิกรรมหลัก 12.4 : แสดงและจ้ำหนำ่ย'
สินค้ำในรูปแบบ Road Show

1 1 สอจ. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 10,800,000

- กจิกรรมหลัก 12.5 : แสดงและจ้ำหนำ่ย
สินค้ำเกษตร SMEs ภำคกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตร

1 1 พณจ. 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 12,800,000

- กจิกรรมหลัก 12.6 : ประชำสัมพันธ์และ
กำรตลำดผลไม้นครนำยก

1 1 กษ.จ. 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 6,280,000

- กจิกรรมหลัก 12.7 : ตลำดเกษตร
อินทรีย/์ตลำดสินค้ำคุณภำพ

1 1 กษ.จ. 40,000 40,000 80,000

- กจิกรรมหลัก 12.8 : ส่งเสริมตลำด 5 ทศิ 
มะยงชิดนครนำยก

1 1 กษ.จ. 750,000 750,000 1,500,000

ประเดน็การพัฒนาที ่2 : ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การประชมุทีไ่ดม้าตรฐาน
Value chain (ตน้ทาง) พัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว เชงิวัฒนธรรม นิเวศ 
สุขภาพ ชมุชน การประชมุทีไ่ดม้าตรฐาน

13. โครงการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
เชงิวัฒนธรรม

4 1 1 วธ.,สทกจ.,
อบจ.

43,200,000 41,200,000 41,200,000 41,200,000 166,800,000
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- กจิกรรมหลัก 13.1 : ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น จังหวัดนครนำยก

1 1 วธ. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000

- กจิกรรมหลัก 13.2 : กำรพัฒนำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วตำมรอยเสด็จพ่อ ร.5

1 1 สทกจ. 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 160,000,000

- กจิกรรมหลัก 13.3 : ส่งเสริมและ
สนบัสนนุกำรจัดงำนฟืน้ฟูขนบธรรมเนยีม
ประเพณี'วัฒนธรรมและประชำชนในทอ้งถิ่น

3 1 อบจ. 2,000,000 -                    -                    -                    2,000,000

14. โครงการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว 
เชงินิเวศ กลางแจ้ง

4 1,2 1 สทกจ. ,กษ.
,อ.องครักษ์
,อ.ปากพลี,
กรมการ

ทอ่งเทีย่ว 
(รร.จปร.)

87,750,334 53,000,000 39,460,000 34,000,000 214,210,334

- กจิกรรมหลัก 14.1 : กำรพัฒนำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร

1 1 สทกจ. ,กษ. 6,460,000 1,000,000 1,460,000 1,000,000 9,920,000

- กจิกรรมหลัก 14.2 : กำรพัฒนำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงผจญภยั

1 1 สทกจ. 15,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 35,000,000

- กจิกรรมหลัก 14.3 : กำรส่งเสริมกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรเพือ่กำรทอ่งเทีย่วจังหวัด
นครนำยก

1 1 อ.องครักษ์ 
สทกจ.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000

- กจิกรรมหลัก 14.4 : ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงกฬีำ และผจญภยัเพือ่กำรทอ่งเทีย่ว
จังหวัดนครนำยก

1 1 อ.ปำกพลี 
สทกจ.

40,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 115,000,000

- กจิกรรมหลัก 14.5 : ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร 
(สวนผลไม้ – ไม้ดอกไม้ประดับ)

1 1 กษ.จ. 1,000,000 1,000,000 2,000,000

- กจิกรรมหลัก 14.5 : กำรพัฒนำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วในเขตทหำร

2 1 กรมกำร
ทอ่งเทีย่ว 
(รร.จปร.)

24,290,334 -                    -                    -                    24,290,334

- กจิกรรมหลัก 14.6 : กอ่สร้ำงลำนกฬีำ
เอนกประสงค์พร้อมหลังคำเพือ่สร้ำงสนำม
กฬีำ

3 2 อบจ. 20,000,000       20,000,000

15. การพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วชมุชน 4 1 1 สทกจ.
,ศวภ.4

3,300,000 3,300,000 3,300,000 9,900,000

- กจิกรรมหลัก 15.1 : พัฒนำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วใหไ้ด้รับมำตรฐำนแหล่งทอ่งเทีย่ว
ไทย

1 1 สทกจ. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000

- กจิกรรมหลัก 15.2 : หมู่บำ้น วท. 
ทอ่งเทีย่วชุมชน หนิตั ง-ศรีนำวำ จังหวัด
นครำยก

2 1 ศวภ.4 300,000 300,000 300,000 900,000

16.โครงการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
เชงิสุขภาพ

4

17. โครงการพัฒนาการทอ่งเทีย่วการและ
ประชมุสัมมนา

4

18. โครงการพัฒนาการบริการดา้นการ
ทอ่งเทีย่วส าหรับคนทกุคน

4 1,2 1 ยผ. ,ทสจ. 39,957,400 6,000,000 151,500,000 6,000,000 203,457,400

- 18.1 กจิกรรมหลัก : กำรปรับปรุงแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว

1 1 ยผ. ,ทสจ. 39,957,400 6,000,000 6,000,000 6,000,000 57,957,400
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- 18.2 กจิกรรมหลัก : กอ่สร้ำงปรับปรุง
ซ่อมแซมพัฒนำสนำมกฬีำลำนกฬีำจังหวัด
นครนำยก

2 1 กรมส่งเสริม
กำรปกครอง

ทอ้งถิ่น

145,500,000 145,500,000

Value chain (กลางทาง) การพัฒนาศักยภาพและยกระดบั การใหบ้ริการ  การทอ่งเทีย่ว
19. โครงการยกระดบัคุณภาพการ
ใหบ้ริการใหไ้ด ้มาตรฐาน

5 1,3 1 สสจ.
,สทกจ.,อบจ.

7,700,000 12,700,000 12,400,000 7,400,000 40,200,000

- 19.1 กจิกรรมหลัก : กำรส่งเสริมสปำ 
และแพทยแ์ผนไทย เพือ่กำรทอ่งเทีย่วจังหวัด
นครนำยก

1 1 สสจ. 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 23,600,000

- 19.2 กจิกรรมหลัก : กำรประเมิน
มำตรฐำนด้ำนกำรทอ่งเทีย่วจังหวัดนครนำยก

1 1 สทกจ. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000

- 19.3 กจิกรรมหลัก : กำรพัฒนำนวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์สุขภำพและยกระดับมำตรฐำนกำร
ทอ่งเทีย่วเพือ่ชุมชน

2 1 ศวภ.4 5,000,000 5,000,000 10,000,000

- 19.4 กจิกรรมหลัก : พัฒนำศูนยข์้อมูล
เพือ่กำรทอ่งเทีย่วและกำรเกษตรจังหวัด
นครนำยก

3 1 อบจ. 300,000 300,000 - - 600,000

20. โครงการพัฒนาสินค้าทีร่ะลึกใหไ้ด้
มาตรฐาน

5 1 1 พช. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

- 20.1 กจิกรรมหลัก : กำรพัฒนำสินค้ำ 
OTOP ใหไ้ด้มำตรฐำนรับรองกำรทอ่งเทีย่ว
จังหวัดนครนำยก

1 1 พช. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

21. โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว

5 1 1 สทกจ.
,อบจ.,

หอการค้า
,สภาอุตฯ

12,474,600 10,300,000 10,100,000 10,100,000 39,000,000

- 21.1 กจิกรรมหลัก : กำรพัฒนำศักยภำพ
บคุลำกรกำรทอ่งเทีย่วจังหวัดนครนำยก

1 1 สทกจ. 3,974,600 1,800,000 1,800,000 1,800,000 5,400,000

- 21.2 กจิกรรมหลัก : กำรเสริมสร้ำง
ผู้ประกอบกำร SME ทำงกำรบริกำรและกำร
ทอ่งเทีย่วจังหวัดนครนำยก

1 1 สทกจ. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000

- 21.3 กจิกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรกลุ่มอำชีพ/กลุ่ม
ผู้ผลิตผู้ประกอบกำรสินค้ำ OTOP

3 1 อบจ. 200,000 200,000 - - 400,000

- 21.4 กจิกรรมหลัก : พัฒนำผู้ประกอบกำร
ใหม้ีคุณภำพเปน็ทีเ่ชื่อถือแกน่กัทอ่งเทีย่ว

4 1 หอกำรค้ำ
จังหวัด

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000

- 21.5 กจิกรรมหลัก : พัฒนำเพิม่ศักยภำพ
ผู้ประกอบกำร SME ธุรกจิทอ่งเทีย่วจังหวัด
นครนำยก

4 1 สภำอุตฯ 
ทอ่งเทีย่ว
จังหวัด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000

22. โครงการพัฒนาดา้นความปลอดภยั
นักทอ่งเทีย่ว

5 1 1 ตร. 6,328,400 5,292,000 5,292,000 5,292,000 22,204,400

กจิกรรมหลัก 22.1 : พัฒนำระบบระวังภยั
และอ้ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจร ส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่วในจังหวัดนครนำยก

1 1 ตร. 6,328,400 5,292,000 5,292,000 5,292,000 22,204,400

Value chain (ปลายทาง) การประชาสัมพันธ์และการตลาด
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23. โครงการส่งเสริมการตลาด
ภายในประเทศ

6 1,3,4 1 สทกจ.
,อบจ.,

หอการค้า
จังหวัด

17,320,000 52,662,750 52,462,750 52,462,750 174,908,250

- กจิกรรมหลัก 23.1 : ส่งเสริมกำรตลำด
ภำยในประเทศ

1 1 สทกจ. 35,342,750 35,342,750 35,342,750 106,028,250

- กจิกรรมหลัก 23.2 : กำรส่งเสริมกำร
ประชำสัมพันธ์กำรทอ่งเทีย่วจังหวัดนครนำยก

1 1 สทกจ. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 60,000,000

- กจิกรรมหลัก 23.3 : บริหำรตลำดกลำง
สินค้ำพื นเมืองจังหวัดนครนำยก

3 1 อบจ. 200,000 200,000 -                    -                    400,000

- กจิกรรมหลัก 23.4 : ขยำยตลำดกำรค้ำ'
แกผู้่ประกอบกำร SME

4 1 หอกำรค้ำ
จังหวัด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000

- กจิกรรมหลัก 23.5 : สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำกำรรับรู้'
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรค้ำ

4 1 หอกำรค้ำ
จังหวัด

120,000 120,000 120,000 120,000 480,000

24. โครงการส่งเสริมการตลาดตา่งประเทศ 6

25. โครงการส่งเสริมการตลาด Online 6 1 1 สถาบนัการ
อาชวีศึกษา
ภาคกลาง 
3,ศวภ.4

1,750,000 1,750,000 1,750,000 5,250,000

- กจิกรรมหลัก 25.1 : พัฒนำศักยภำพสร้ำง
นวัตกรรมบริกำรกำรทอ่งเทีย่ว

1 1 สถำบนักำร
อำชีวศึกษำ
ภำคกลำง 3

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

- กจิกรรมหลัก 25.2 : กำรพัฒนำระบบภมูิ
สำรสนเทศเพือ่กำรทอ่งเทีย่วนครนำยก

2 1 ศวภ.4 750,000 750,000 750,000 2,250,000

ประเดน็การพัฒนาที ่3 : การพัฒนาทกัษะและความรู้ในการประกอบอาชพีของประชาชน  รวมถึงการจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานใหบ้ริการประชาชนอยา่งเปน็ระบบ เพ่ือใหช้มุชน มคีวามเขม้แขง็ 
รวมทั งเสริมสร้างความมัน่คงในสังคมใหม้คีวามสุขรวมทั งเสริมสร้างความมัน่คงในสังคมใหม้คีวามสุข
Value chain ดา้นการบริหารจัดการ
26. โครงการแก้ไขปญัหาและพัฒนาตาม
แผนหมูบ่า้น ชมุชน ต าบล อ าเภอ

7 1 1,2 อ.เมอืง,
อ.บา้นนา,
อ.ปากพลี,
อ.องครักษ์

20,227,000 235,449,450 235,449,450 235,449,450 716,575,350

- กจิกรรมหลัก 26.1 :  เลี ยงไกไ่ข่อำรมณ์ดี
วิถีอินทรีย์

1 1 อ.บำ้นนำ 694,750 694,750 694,750 2,084,250

- กจิกรรมหลัก 26.2 :  แกไ้ขปญัหำและ
พัฒนำเส้นทำงเพือ่ขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร

1 1 อ.เมือง,
อ.บำ้นนำ

11,887,000 11,887,000 11,887,000 35,661,000

- กจิกรรมหลัก 26.3 : พัฒนำแหล่งน ้ำเพือ่
กำรเกษตร

1 1 อ.องครักษ์ 4,697,000 4,697,000 4,697,000 14,091,000

- กจิกรรมหลัก 26.4 : พัฒนำแหล่งน ้ำใน
เขตอ้ำเภอเมืองนครนำยก

1 2 อ.เมือง 10,161,000 -                    -                    -                    10,161,000

- กจิกรรมหลัก 26.5 : พัฒนำแหล่งน ้ำใน
เขตอ้ำเภอองครักษ์

1 2 อ.องครักษ์ 8,000,000 -                    -                    -                    8,000,000

- กจิกรรมหลัก 26.6 : พัฒนำแหล่งน ้ำใน
เขตอ้ำเภอบำ้นนำ

1 2 อ.บำ้นนำ 2,066,000 -                    -                    -                    2,066,000

- กจิกรรมหลัก 26.7 : พัฒนำเส้นทำงเพือ่
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่ว

1 1 อ.เมือง,
อ.ปำกพลี

25,000,000 25,000,000 25,000,000 75,000,000

- กจิกรรมหลัก 26.8 : พัฒนำและปรับปรุง
ภมูิทศันแ์หล่งทอ่งเทีย่ว

1 1 อ.เมือง 6,500,000 6,500,000 6,500,000 19,500,000



ประเดน็ยทุธศาสตร์/โครงการ แผนงาน แหล่ง ผลผลิต หน่วย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

งปม. ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

บญัชรีายการชดุโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ

- กจิกรรมหลัก 26.9 : สำนสัมพันธ์ตลำด
วัฒนธรรมพื นบำ้นปำกพลี

1 1 อ.ปำกพลี 1,316,000 1,316,000 1,316,000 3,948,000

- กจิกรรมหลัก 26.10 : พัฒนำระบบ
โครงข่ำยบริกำรพื นฐำนเพือ่ใหบ้ริกำร
ประชำชนพื นทีอ่้ำเภอเมืองนครนำยก

1 2 อ.เมือง 57,525,800 57,525,800 57,525,800 172,577,400

- กจิกรรมหลัก 26.11 : พัฒนำระบบ
โครงข่ำยบริกำรพื นฐำนเพือ่ใหบ้ริกำร
ประชำชนพื นทีอ่้ำเภอบำ้นนำ

1 2 อ.บำ้นนำ 55,166,900 55,166,900 55,166,900 165,500,700

- กจิกรรมหลัก 26.12 : พัฒนำระบบ
โครงข่ำยบริกำรพื นฐำนเพือ่ใหบ้ริกำร
ประชำชนพื นทีอ่้ำเภอองครักษ์

1 2 อ.องครักษ์ 59,662,000 59,662,000 59,662,000 178,986,000

- กจิกรรมหลัก 26.13 : พัฒนำระบบ
โครงข่ำยบริกำรพื นฐำนเพือ่ใหบ้ริกำร
ประชำชนพื นทีอ่้ำเภอปำกพลี

1 2 อ.ปำกพลี 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

- กจิกรรมหลัก : ปรับปรุงคุณภำพดินใหม้ี
ควำมอุดมสมบรูณ์

1 3 อ.ปำกพลี 8,000,000 8,000,000 8,000,000 24,000,000

27. โครงการปรับปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐ
และประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 1 2 ปค.,กษ.จ.,
อ.เมอืง,
อ.เมอืง,

อ.บา้นนา,
อ.องครักษ์
,อ.ปากพลี

,อบจ.

32,745,500 42,745,500 42,545,500 42,545,500 160,582,000

- กจิกรรมหลัก 27.1 : พัฒนำระบบกระจำย
น ้ำตำมแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง

1 2 ปค.,อ.เมือง
,อ.เมือง,อ.
บำ้นนำ,อ.
องครักษ์,อ.

ปำกพลี

5,720,000 5,720,000 5,720,000 17,160,000

- กจิกรรมหลัก 27.2 : ขยำยผลโครงกำร
ตำมพระรำชด้ำริ

1 2 กษ.จ.,อ.
เมือง,บำ้นนำ
,อ.องครักษ์
,อ.ปำกพลี

4,280,000 4,280,000 4,280,000 12,840,000

- กจิกรรมหลัก 27.3 : พัฒนำแหล่งน ้ำ
ช่วยเหลือเกษตรกรระบบไร่นำ

1 2 ปค. 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 54,000,000

- กจิกรรมหลัก 27.4 : ส่งเสริมกำรเกษตร
ตำมแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง

1 2 ปค. 10,895,500 10,895,500 10,895,500 10,895,500 43,582,000

- กจิกรรมหลัก 27.5 : พัฒนำ OTOP และ
หมู่บำ้นทอ่งเทีย่วตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียง

1 2 ปค. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000

- กจิกรรมหลัก 27.6 : ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง

1 2 ปค. 5,150,000 5,150,000 5,150,000 5,150,000 20,600,000

- กจิกรรมหลัก 27.7 : ส่งเสริมปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียงตำมแนวพระรำชด้ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั

3 2 อบจ. 200,000 200,000 - - 400,000

Value chain ดา้นการพัฒนาบริการพื นฐานและการพัฒนาเมอืง
28. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
การพัฒนาเมอืงดา้นการคมนาคม

8 1 1,2 ยผ.,ทช.,อ.
ปากพลี,
กรมทาง
หลวง 

(ทล.),อบจ.
,ทม.นย

311,114,400 272,523,900 122,171,000 113,171,000 727,318,300
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- กจิกรรมหลัก 28.1 : พัฒนำโครงสร้ำง
พื นฐำนด้ำนกำรคมนำคม

1 1 ยผ. 40,320,000 19,171,000 19,171,000 19,171,000 19,171,000

- กจิกรรมหลัก 28.2 : พัฒนำควำมมั่นคง
และปลอดภยัแบบบรูณำกำร (กอ่สร้ำง
สะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

1 1 ยผ. 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000

- กจิกรรมหลัก 28.3 : ปรับปรุงเส้นทำง
ขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร

1 1 ทช. 9,500,000 48,000,000 29,500,000 29,500,000 116,500,000

- กจิกรรมหลัก 28.4 : กำรพัฒนำเส้นทำง
เชื่อมต่อสู่แหล่งทอ่งเทีย่วจังหวัดนครนำยก

1 1 ทช. 27,850,000 33,000,000 27,000,000 18,000,000 105,850,000

- กจิกรรมหลัก 28.5 : กำรปรับปรุงเส้นทำง
รองรับกำรทอ่งเทีย่วจังหวัดนครนำยก

1 1 ยผ. 25,440,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 115,440,000

- กจิกรรมหลัก 28.6 : กำรพัฒนำเส้นทำง
เพือ่รองรับกำรทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดนครนำยก

1 1 อ.ปำกพลี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

- กจิกรรมหลัก 28.7 : งำนซ่อมและบรูณำ
ผิวแอสฟัลทติ์กทค์อนกรีต

2 1 กรมทำง
หลวง (ทล.)

60,000,000 -                    -                    -                    60,000,000

- กจิกรรมหลัก 28.8 : ยกระดับมำตรฐำน
ผิวจรำจรพำรำแอสฟัลติกทค์อนกรีต

2 1 กรมทำง
หลวง (ทล.)

39,970,000 -                    -                    -                    39,970,000

- กจิกรรมหลัก 28.9 : พัฒนำเส้นทำง
ทอ่งเทีย่วในเขต อบจ.

3 1 อบจ. 85,200,000 15,200,000 - - 100,400,000

- กจิกรรมหลัก 28.10 : กอ่สร้ำงสะพำน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ำมคลองชลประทำน

3 2 อบจ. 5,000,000 5,000,000 -                    -                    10,000,000

- กจิกรรมหลัก 28.11 : กอ่สร้ำงถนนแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีตสำยคลองสำม หมู่ 6 ต.
ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 14,400,000       14,400,000

- กจิกรรมหลัก 28.12 : กอ่สร้ำงถนนแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีตสำยเลียบคลองเหมือง หมู่ที่
 9 อ.เมือง จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 15,400,000       15,400,000

- กจิกรรมหลัก 28.13 : เสริมผิวจรำจรลำด
ยำงแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ถนนสำยคีรีวัน-บุง่
เข้ ม.1 เขื่อนต่อต้ำบลหนิตั ง อ.เมือง จ.
นครนำยก

3 2 อบจ. 6,240,000         6,240,000

- กจิกรรมหลัก 28.14 : กอ่สร้ำงสะพำน
คอนกรีตเสริมเหล็กคลองชลประทำน 
บริเวณหนำ้วัดส้ำเร็จพัฒนำรำม-ถนนสำยดง
ละคร อ.เมือง จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 5,000,000         5,000,000

- กจิกรรมหลัก 28.15 :ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคันคลองพรำหณี-วังตูม ต.เขำพระ 
เชื่อมต้ำบลบำ้นใหญ่ อ.เมือง จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 2,688,000         2,688,000

- กจิกรรมหลัก 28.16 : กอ่สร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก/แอสพัลทติ์กคอนกรีต 
ม.13 สำยชวดโค้ง ต.ดงละคร ถึง ม.1 ต.ทำ่
ทรำย จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 7,260,000         7,260,000

- กจิกรรมหลัก 28.17 : ซ่อมผิวทำงลำด
ยำงแอสฟัลทติ์กคอนกรีต สำยบำ้นพริก-
ชะวำกยำว ม.8 เชื่อมม.7 ต.บำ้นพริก 
เชื่อมต่อระหว่ำง ต.เขำเพิม่ อ.บำ้นนำ จ.
นครนำยก

3 2 อบจ. 8,130,000         8,130,000

- กจิกรรมหลัก 28.18 : กอ่สร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจำกบำ้นนำยเปร่ือง 
รุ่งเรือง ม.6 ถึงเขตติดต่อ ต.อำษำ อ.บำ้นนำ
 จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 8,000,000         8,000,000



ประเดน็ยทุธศาสตร์/โครงการ แผนงาน แหล่ง ผลผลิต หน่วย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

งปม. ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

บญัชรีายการชดุโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ

- กจิกรรมหลัก 28.19 : กอ่สร้ำง
ถนนลำดยำงแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ม.1 บำ้น
หนองรี (สำยใต้) เร่ิมตั งแต่บริเวณ รพ.สต.
หนองรี-บำ้น ส.อบต.ทองดี ต.บำ้นพร้ำว

3 2 อบจ. 2,255,000         2,255,000

- กจิกรรมหลัก 28.20 : ปรับปรุงผิวจรำจร
ถนนลำดยำงถนนซอยดวงสมบรูณ์ ม.10 ต.
คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 3,507,900         3,507,900

- กจิกรรมหลัก 28.21 : กอ่สร้ำงสะพำน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ชุมพล อ.องครักษ์
 จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 5,000,000         5,000,000

- กจิกรรมหลัก 28.22 : ขยำยสะพำน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.บำงปลำกด 
เชื่อมต้ำบลโพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 3,000,000         3,000,000

- กจิกรรมหลัก 28.23 : กอ่สร้ำงสะพำน
คอนเสริมเหล็กข้ำมคลอง ม.3 เชื่อม ม.1 ต.
โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 4,000,000         4,000,000

- กจิกรรมหลัก 28.24 : ปรับปรุงผิวจรำจร
โดยลำดยำงแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสำยวง
แหวนรอบนอกเชื่อมกบัต้ำบลทำ่เรือ อ.ปำก
พลี จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 9,424,000         9,424,000

- กจิกรรมหลัก 28.25: ปรับปรุงผิวจรำจร
โดยลำดยำงแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสำยดอน
เจริญ-ล้ำบวัลอย ต.ทำ่เรือ (เชื่อมต่อ ต.เกำะ
โพธิ์ กบั ต.ทำ่เรือ) อ.ปำกพลี จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 4,000,000         4,000,000

- กจิกรรมหลัก 28.26 : ปรับปรุงผิวจรำจร
โดยลำดยำงแอสฟัลทติ์กคอนกรีตทบัถนน
คอนกรีต สำยหมู่ที ่5 ต้ำบลหนองแสง ถึง 
ม.7 ต.ศรีนำวำ จ.นครนำยก

3 2 อบจ. 4,848,000         4,848,000

- กจิกรรมหลัก 28.27 : กอ่สร้ำง
ถนนลำดยำงจำกบำ้นนำยสนองขุนศรี ถึง
ประตูกั นน ้ำเค็ม ม.7 ต.ปำกพลี อ.ปำกพลี จ.
นครนำยก

3 2 อบจ. 2,500,000         2,500,000

- กจิกรรมหลัก 28.28 : พัฒนำเส้นทำง
ทอ่งเทีย่วในเขตเทศบำลเมืองนครนำยก

3 1 ทม.นย. 7,834,400 -                    -                    -                    7,834,400

29. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
การพัฒนาเมอืงดา้นระบบไฟฟ้า

8 2 1 การไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค

361,010,000 361,010,000

- กจิกรรมหลัก 29.1 กำรพัฒนำไฟฟ้ำเพือ่
ศักยภำพกำรพัฒนำ

2 1 กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภมูิภำค

361,010,000 361,010,000

30. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
การพัฒนาเมอืงดา้นระบบประปา

8 2 2 กรม
ชลประทาน 

(ส่งน  าฯ 
นครนายก)

414,742,000 178,000,000 888,000,000 91,000,000 1,517,742,000

- กจิกรรมหลัก 30.1 : บริหำรจัดกำรน ้ำ
โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำนครนำยก

2 2 กรม
ชลประทำน 

(ส่งน ้ำฯ 
นครนำยก)

342,742,000 68,000,000 -                    -                    410,742,000

- กจิกรรมหลัก 30.2 : ซ่อมแซมและ
บ้ำรุงรักษำโครงกำรชลประทำนนครนำยก

2 2 กรม
ชลประทำน 

(ส่งน ้ำฯ 
นครนำยก)

25,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 125,000,000
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- กจิกรรมหลัก 30.3 : ซ่อมแซมและ
บ้ำรุงรักษำโครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำ
รังสิตใต้

2 2 กรม
ชลประทำน 

(ส่งน ้ำฯ 
นครนำยก)

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 80,000,000

- กจิกรรมหลัก 30.4 : ซ่อมแซมและ
บ้ำรุงรักษำโครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำ
นครนำยก

2 2 กรม
ชลประทำน 

(ส่งน ้ำฯ 
นครนำยก)

27,000,000 30,000,000 33,000,000 36,000,000 126,000,000

- กจิกรรมหลัก 30.5 : แกไ้ขปญัหำน ้ำเค็ม
เพือ่กำรอุปโภคและบริโภคต้ำบลบำงสมบรูณ์
,ต้ำบลบำงลูกเสือและต้ำบลทรำยมูล อ้ำเภอ
องครักษ์

2 2 กำรประปำ
ส่วนภมูิภำค

180,000,000 126,000,000

- กจิกรรมหลัก 30.6 : เพิม่ศักยภำพกำร
พัฒนำและปรับปรุงระบบน ้ำประปำเพือ่กำร
ทอ่งเทีย่วจังหวัดนครนำยก

2 1 กำรประปำ
ส่วนภมูิภำค

620,000,000 620,000,000

- กจิกรรมหลัก 30.7 : ทอ่ส่งน ้ำจำกเขื่อน
ขุนด่ำนปรำกำรชล ตำมถนนสำย 3049 ถึง 
ม.9 ต.สำริกำ อ.เมือง

3 3 อบจ. 10,000,000 10,000,000

- กจิกรรมหลัก 30.8 : วำงทอ่ระบำยน ้ำสอง
ข้ำงทำงถนนสุวรรณ-ศร เทศบำลเกำะหวำย 
อ.ปำกพลี จ.นครนำยก

3 3 อบจ. 20,000,000       20,000,000

31. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
การพัฒนาเมอืงดา้นการพัฒนาเมอืงน่าอยู่

8 2 3 กรม
ราชทณัฑ์

265,335,600 530,671,200 530,671,200 1,326,678,000

- กจิกรรมหลัก 31.1 :โครงกำรกอ่สร้ำง
เรือนจ้ำนครนำยกแหง่ใหม่

2 3 กรมรำชทณัฑ์ 265,335,600 530,671,200 530,671,200 1,326,678,000

Value chain ดา้นการพัฒนาดา้นสุขอนามยั
32. โครงการพัฒนาสุขอนามยัดา้นการ
ดแูลปอ้งกัน

9 1 2 สสจ. 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000

- กจิกรรมหลัก 32.1 :  กำรพัฒนำระบบเฝ้ำ
ระวังปอ้งกนัควบคุมโรค

1 2 สสจ. 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000

33. โครงการพัฒนาสุขอนามยัดา้นการรักษา 9 2 2 กระทรวง
ศึกษา

758,480,400 659,183,000 628,121,000 2,045,784,400

- กจิกรรมหลัก 33.1 :  โครงกำรจัดตั งศูนย์
ควำมเปน็เลิศศูนยส์มเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกมุำรี

2 2 กระทรวง
ศึกษำ

758,480,400 659,183,000 628,121,000 2,045,784,400

34. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและ
สุขอนามยัของสตรี และผู้สูงอายุ

9 1,2,3 2 พมจ.
,สป.พม. 

(พมจ.),อบจ.

53,747,500 7,250,000 7,050,000 7,050,000 75,097,500

- กจิกรรมหลัก 34.1  : 1 ต้ำบลซ่อมสร้ำง
บำ้นนำ่อยู่

1 2 พมจ. 2,750,000 2,750,000 2,750,000 8,250,000

- กจิกรรมหลัก 34.2 : บริหำรจัดกำรสังคม
ผู้สูงอำยแุบบบรูณำกำร

1 2 พมจ. 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 11,200,000

- กจิกรรมหลัก 34.3 : พัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุ

2 2 สป.พม. 
(พมจ.)

1,040,000 500,000 500,000 500,000 2,540,000

- กจิกรรมหลัก 34.4 : กำรปอ้งกนักำร
ตั งครรภใ์นวัยรุ่น

2 2 สป.พม. 
(พมจ.)

1,050,000 500,000 500,000 500,000 2,550,000

- กจิกรรมหลัก 34.5 : กอ่สร้ำงส้ำนกังำน
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุยจ์ังหวัด

2 2 สป.พม. 
(พมจ.)

47,407,500 -                    -                    -                    47,407,500

- กจิกรรมหลัก 34.5 : จัดท้ำฐำนข้อมูลด้ำน
กำรพัฒนำสังคมของกลุ่มเปำ้หมำย

2 2 สป.พม. 
(พมจ.)

1,250,000 500,000 500,000 500,000 2,750,000
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- กจิกรรมหลัก 35.5 : พัฒนำศักยภำพสตรี
จังหวัดนครนำยก

3 2 อบจ. 200,000 200,000 -                    -                    400,000

35. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและ
สุขอนามยัของคนพิการและผู้ปว่ยตดิเตยีง

9 1,2,3 2 สสจ.
,สป.พม.

(พมจ.),อบจ.

5,475,792 4,200,000 4,000,000 4,000,000 17,675,792

- กจิกรรมหลัก 35.1 : ส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยกุลุ่มติดเตียง จังหวัดนครนำยก

1 2 สสจ. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000

- กจิกรรมหลัก 35.2 : พัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำรจังหวัดนครนำยก

2 2 สป.พม. 
(พมจ.)

5,275,792 1,000,000 1,000,000 1,000,000 8,275,792

- กจิกรรมหลัก 35.3 : จัดงำนเนือ่งในวันคน
พิกำรและวันสังคมสงเครำะห์

3 2 อบจ. 200,000 200,000 -                    -                    400,000

Value chain การพัฒนาดา้นการศึกษา
36. โครงการพัฒนาดา้นการศึกษาในระบบ 10

37. โครงการพัฒนาดา้นการศึกษานอก
ระบบ

10 1,2,3 2 กศน.,
แรงงาน,
บงัคับคดี
,กศน.

,สพป.,สป.
แรงงาน

(สรจ.),อบจ.

4,800,000 10,241,700 10,041,700 10,041,700 35,125,100

- กจิกรรมหลัก 37.1  : กำรสร้ำงสังคมแหง่
กำรเรียนรู้ มุ่งสู่ Thailand 4.0

1 2 กศน. 2,826,300 2,826,300 2,826,300 8,478,900

- กจิกรรมหลัก 37.2 :  ยกระดับฝีมือและ
ศักยภำพแรงงำนใหม้ีมำตรฐำนตำมควำม
ต้องกำรของตลำด

1 2 แรงงำน 1,838,600 1,838,600 1,838,600 5,515,800

- กจิกรรมหลัก 37.3 :  กำรใหค้วำมรู้
เกีย่วกบักฎหมำยทีเ่กีย่วข้องใหก้บัประชำชน

1 2 บงัคับคดี 776,800 776,800 776,800 2,330,400

- กจิกรรมหลัก 37.4 : กำรส่งเสริม
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับ 
Thailand 4.0

1 2 กศน. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000

- กจิกรรมหลัก 37.5 : กำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยเีพือ่กำรศึกษำ 
รองรับ Thailand 4.0

1 2 สพป. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

- กจิกรรมหลัก 37.6 : เสริมสร้ำงศักยภำพ
และประสิทธิภำพด้ำนแรงงำน

2 2 สป.แรงงำน 
(สรจ.)

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 6,400,000

- กจิกรรมหลัก 37.7 : ส่งเสริมและพัฒนำ
กำรศึกษำทกุระดับ

3 2 อบจ. 200,000 200,000 -                    -                    400,000

Value chain ดา้นความมัน่คงปลอดภยั
38. โครงการเสริมสร้างความมัน่คง
ปลอดภยัใหห้มูบ่า้นชมุชนมคีวามเขม้แขง็

11 1,3 2 ปค.
,สสจ.

,พมจ.,ตร.

17,286,000 22,087,000 22,087,000 22,087,000 83,547,000

- กจิกรรมหลัก 38.1 : เสริมสร้ำงควำม
มั่นคงพัฒนำสังคมใหม้ีสุข

1 2 ปค. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000

- กจิกรรมหลัก 38.2 : แกไ้ขปญัหำยำเสพ
ติดจังหวัดนครนำยก

1 2 ปค. 1,476,000 1,476,000 1,476,000 4,428,000
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- กจิกรรมหลัก 38.3 : กำรจัดระเบยีบสังคม
แบบบรูณำกำร เพือ่ชุมชนนำ่อยู ่ชีวิตสดใส 
เยำวชนปลอดภยั

1 2 ปค. 1,725,000 1,725,000 1,725,000 5,175,000

- กจิกรรมหลัก 38.4 : โครงกำร TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดนครนำยก ป ี2562

1 2 สสจ. 600,000 600,000 600,000 1,800,000

- กจิกรรมหลัก 38.5 : พัฒนำสังคมแบบ
บรูณำกำร

1 2 พมจ. 3,930,000 3,930,000 3,930,000 3,930,000 15,720,000

- กจิกรรมหลัก 38.6 : กำรปอ้งกนัและแกไ้ข 
'ปญัหำยำเสพติดจังหวัดนครนำยก

1 2 ปค. 1,552,000 1,552,000 1,552,000 1,552,000 6,208,000

- กจิกรรมหลัก 38.7 : กำรปรำบปรำมและ
แกไ้ขปญัหำยำเสพติดจังหวัดนครนำยก

1 2 ตร. 694,000 694,000 694,000 694,000 2,776,000

- กจิกรรมหลัก 38.8 : กำรบ้ำบดัรักษำและ
ฟืน้ฟูสมรรถภำพจำกปญัหำยำเสพติด

1 2 สสจ. 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 7,560,000

- กจิกรรมหลัก 38.9 : กำรบริหำรจัดกำร
แกไ้ขปญัหำยำเสพติดแบบบรูณำกำร

1 2 ปค. 1,166,000 1,166,000 1,166,000 1,166,000 4,664,000

- กจิกรรมหลัก 38.10 : กำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

1 2 ตร. 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000

- กจิกรรมหลัก 38.11 :  กำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงภำยในระดับพื นทีแ่ละหมู่บำ้น

1 2 ปค. 2,998,000 2,998,000 2,998,000 2,998,000 11,992,000

- กจิกรรมหลัก 38.12 : กำรบริหำรจัดกำร
แรงงำนต่ำงด้ำว

1 2 สจจ. 406,000 406,000 406,000 406,000 1,624,000

กจิกรรมหลัก 38.13 : กำรส่งเสริมจริยธรรม
 คุณธรรม รองรับ Thailand 4.0

1 2 วธ. 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000

กจิกรรมหลัก 38.14 : ส่งเสริมกฬีำและ
ออกก้ำลังกำย เพือ่สุขภำพ รองรับ Thailand
 4.0

1 2 สสจ. ,สทกจ. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000

กจิกรรมหลัก 38.15 : กำรรณรงค์หมู่บำ้น
ชุมชนรักษำศีล 5  รองรับ Thailand 4.0

1 2 พศจ. 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

- กจิกรรมหลัก 38.16 : อบจ.ร่วมใจต้ำนภยั
ยำเสพติด

3 2 อบจ. 2,000,000 -                    -                    -                    2,000,000

39. โครงการเสริมสร้างความมัน่คงและ
ปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์ิน

11 1,3 2 ตร.,ปภ.,อบจ. 10,364,300 10,864,300 10,864,300 10,864,300 42,957,200

- กจิกรรมหลัก 39.1 : แกไ้ขปญัหำจรำจร
และอุบติัเหตุเพือ่ควำมปลอดภยั

1 2 ตร. 1,099,500 1,099,500 1,099,500 1,099,500 4,398,000

- กจิกรรมหลัก 39.2 :ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหำอุบติัเหตุทำงถนน

3 2 อบจ. 300,000 -                    -                    -                    300,000

40. โครงการเสริมสร้างความมัน่คงและ
ปลอดภยัจากภยัพิบตัทิางธรรมชาติ

1,3 2 ปภ.,อบจ. 4,482,400 4,882,400 4,882,400 4,882,400 19,129,600

- กจิกรรมหลัก 40.1 : พัฒนำเครือข่ำยด้ำน
กำรปอ้งกนัภยัพิบติัและควำมปลอดภยัทำง
ถนน

1 2 ปภ. 600,000 600,000 600,000 1,800,000

- กจิกรรมหลัก 40.2 : กำรเพิม่
ประสิทธิภำพ'กำรปอ้งกนัภยัพิบติัทำง
ธรรมชำติ

1 2 ปภ. 4,282,400 4,282,400 4,282,400 4,282,400 17,129,600

- กจิกรรมหลัก 40.3 :ปอ้งกนัและบรรเทำ
สำธำรณภยัและบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนในจังหวัดนครนำยก

3 2 อบจ. 200,000 -                    -                    -                    200,000

Value chain ดา้นศิลปวัฒนธรรม 250,000 250,000 -                    -                    500,000
41. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ รักษา อัต
ลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม

12 3 2 อบจ. 250,000 250,000 -                    -                    500,000
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- กจิกรรมหลัก 41.1 : ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและภมูิปญัญำทอ้งถิ่น ตลำดจน
ท้ำนบุ้ำรุงศำสนำและพัฒนำฟืน้ฟู บรูณะ 
ศำสนสถำน

3 2 อบจ. 250,000 250,000 -                    -                    500,000

42.โครงการส่งเสริมการมลูค่าและการใช้
ประโยชน์ศิลปวัฒนธรรม

12

ประเดน็การพัฒนาที ่4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดลุตอ่ระบบ  นิเวศ โดยประชาชนมสี่วนร่วม
Value chain (ตน้ทาง) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูปกปอ้งทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมดว้ยกระบวนการมสี่วนร่วมอยา่งยัง่ยนื
43. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยัง่ยนื

13 1,2,3,
4

3 ยผ.
,ทสจ.

,สถ.,ปค.,
กรมโยธา 
(ยผ.),สป.
พน. (พจ.),
อบจ.,สภา

อุตฯ จังหวัด

144,000,000 92,004,600 88,354,600 88,354,600 412,713,800

- กจิกรรมหลัก 43.1 : เขื่อนปอ้งกนักำรกดั
เซำะและกำรพังทลำยของตล่ิงริมแม่น ้ำ
นครนำยก

1 3 ยผ. 28,900,000 28,900,000 28,900,000 86,700,000

- กจิกรรมหลัก 43.2 : กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอยำ่ง
ยัง่ยนื

1 3 ทสจ. 954,600 954,600 954,600 2,863,800

- กจิกรรมหลัก 43.3 : กำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย

1 3 สถ. 200,000 200,000 200,000 600,000

- กจิกรรมหลัก 43.4 : กำรบริหำรจัดกำร
ขยะ'มูลฝอย

1 3 ทสจ. 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.5 : กำรอนรัุกษ์รักษำ
คุณภำพส่ิงแวดล้อม (น ้ำเสียและมลพิษทำง
อำกำศ)

1 3 ทสจ. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.6 : กำรปลูกปำ่เพิม่เติม
เพือ่รักษำควำมสมดุลของระบบนเิวศน์

1 3 ทสจ. 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.7 : ส่งเสริมและพัฒนำ
หมู่บำ้นใหน้ำ่อยูร่องรับนครนำยกเมืองสะอำด

1 3 ปค. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 36,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.8 : กอ่สร้ำงเขื่อนปอ้งกนั
ตล่ิงริมแม่น ้ำนครนำยก บริเวณวัดช้ำง

1 3 ยผ. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.9 : กอ่สร้ำงเขื่อนปอ้งกนั
ตล่ิงริมแม่น ้ำนครนำยก บริเวณหนำ้โรงเรียน
ชลนำยกสงเครำะห์

1 3 ยผ. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.10 : กอ่สร้ำงเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงริมแม่น ้ำนครนำยก บริเวณวัด
อรุณรังษี

1 3 ยผ. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.11 : กอ่สร้ำงเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ินริมคลองรังสิตประยรูศักด์ิบริเวณ
ตลำดเกำ่เสำวภำต้ำบลองครักษ์ อ้ำเภอ
องครักษ์ ควำมยำว 150 เมตร

2 3 กรมโยธำฯ 
(ยผ.)

18,000,000 -                    -                    -                    18,000,000
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- กจิกรรมหลัก 43.12 : กอ่สร้ำงเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงริมแม่น ้ำนครนำยก บริเวณวัดกฏุิ
กำรำมต้ำบลทำ่ทรำย อ้ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก ควำมยำว 150 เมตร

2 3 กรมโยธำฯ 
(ยผ.)

15,000,000 -                    -                    -                    15,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.13 : กอ่สร้ำงเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงริมแม่น ้ำนครนำยกบริเวณวัดดง 
ต้ำบลบำ้นใหญ่ อ้ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก ควำมยำว 150 เมตร

2 3 กรมโยธำฯ 
(ยผ.)

15,000,000 -                    -                    -                    15,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.14 : กอ่สร้ำงเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงริมแม่น ้ำนครนำยกบริเวณวัด
สุวรรณ ต้ำบลสำริกำอ้ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก ควำมยำว 150 เมตร

2 3 กรมโยธำฯ 
(ยผ.)

15,000,000 -                    -                    -                    15,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.15 : กอ่สร้ำงเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงริมแม่น ้ำนครนำยกบริเวณวัดนำ
บญุ ต้ำบลศรีนำวำ อ้ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก ควำมยำว 150 เมตร

2 3 กรมโยธำฯ 
(ยผ.)

15,000,000 -                    -                    -                    15,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.16 : กำรใช้กำ๊ซชีวภำพ
เพือ่กำรหงุต้มในชุมชนต้ำบลปำ่ขะ

2 3 สป.พน. (พจ.) 7,050,000 -                    -                    -                    7,050,000

- กจิกรรมหลัก 43.17 : ส่งเสริมกำรใช้
หลอด LED ในส่วนรำชกำรและสถำนศึกษำ

2 3 สป.พน. (พจ.) 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 7,200,000

- กจิกรรมหลัก 43.18 : แกไ้ขปญัหำดิน
เปรี ยว

3 3 อบจ. 50,000 50,000 100,000

- กจิกรรมหลัก 43.19 : ลดกำรใช้สำรเคมี 3 3 อบจ. 50,000 50,000 100,000
- กจิกรรมหลัก 43.20 : ปลูกต้นไม้ในวัน
ส้ำคัญต่ำงๆ

3 3 อบจ. 50,000 50,000 -                    -                    100,000

- กจิกรรมหลัก 43.21 : ส่งเสริมและพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติจังหวัดนครนำยก

3 3 อบจ. 500,000 500,000 -                    -                    1,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.22 : กอ่สร้ำงเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงพังช่วงบริเวณบำ้นนำงหนำ่ย 
ทองดี ถึง บำ้นนำงอุไร อินทชิต ต.ทำ่ช้ำง อ.
เมือง จ.นครนำยก

3 3 อบจ. 3,000,000 3,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.23 : ติดตั ง Solar Cell 4 3 สภำอุตฯ 
จังหวัด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

- กจิกรรมหลัก 43.24 : คลองสวยน ้ำใส 4 3 สภำอุตฯ 
จังหวัด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000

Value chain (กลางทาง) การน านวัตกรรม องค์ความรู้ การมสี่วนร่วมของภาคีทกุภาคส่วนมาใช้
44. โครงการขบัเคลื่อนแผนดว้ยการน า
นวัตกรรมองค์ความรู้ การมสี่วนร่วมภายใต้
กลไกประชารัฐ  ดา้นปา่ไม ้การบริหาร
จัดการน  า และไฟปา่

14
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Value chain (ปลายทาง) การบริหารจัดการ การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ตอ่การพัฒนา
45. โครงการบริหารจัดการ การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ตอ่การพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชน

15

46. โครงการบริหารจัดการ การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ตอ่การพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วและบริการ

15

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 32,000,000
1,438,381,014    2,213,734,588    3,409,650,438    2,055,618,438    8,957,747,878    

ค่าใชจ้่ายในการบริหารจังหวัดแบบบรูณาการ
รวมทั งสิ น



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการเกษตรที่ปลอดภัย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร

อินทรีย์นอกจากเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งกระบวนการผลิต การบริการ
และการบริโภคอย่างครบวงจร แล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Clean and 
Green Technology โดยเช่ือมโยงกับชุมชนฐานราก ช่วยให้มีการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสียเหลือใช้ให้น้อยที่สุด  เป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เหมาะ
ส าหรับผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ การตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยีโดยน า
องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในเกษตรอินทรีย์ จะต้องพิจารณาถึง
ความจ าเป็นในการรวมกลุ่มผลิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรที่ด าเนินเกษตรอินทรีย์ โดยอาจเช่ือมโยงเครือข่าย สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรยี์โดย
เทคโนโลยีสะอาดให้มคีวามหลากหลาย ทันสมัย 
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่เชิงพาณิชย์และเป็นท่ี
ยอมรับระดับประเทศ และได้มาตรฐานสากล 
3. เพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีทีส่ะอาด ลดต้นทุนผลติ และเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม    

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : เพิ่มผลผลิตสัตว์น้า้ในแหล่งน้้าธรรมชาต ิ
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
3,157,000 3,157,000 3,157,000 3,157,000 12,628,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประมงจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิและพัฒนาด้านปศุสตัว ์
งบประมาณ : (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,258,300 1,258,300 1,258,300 1,258,300 5,033,200 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

5.3  กิจกรรมหลักที่ 3 
       งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตร 
งบประมาณ : (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



5.4  กิจกรรมหลักที่ 4 
       งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : ส่งเสรมิและพัฒนาด้านปศุสตัว ์
งบประมาณ : (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
  3,600,000 3,600,000 7,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด   

5.6  กิจกรรมหลักที่ 5 
       งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชปลอดสารพิษโดยการใช้ไคโต
ซานแดงและสมุนไพรไล่แมลง 
งบประมาณ : (งบส่วนราชการ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 200,000 200,000 200,000 600,000 

ผู้รับผิดชอบ : ศวภ.4 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน ปมจ. ,ปศจ.กษ.จ. ,กษ.นย.,ศวภ.4 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณ  37,507,552 บาท 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีความรู้ในการท้าเกษตรแบบอินทรีย์ ตลอดจนการแปรรูปสินค้า 

ประชาชนมีพืชผักปลอดสารไว้รับประทานเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนท้าให้
สุขภาพร่างกายดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนลดน้อยลง ท้าให้คนใน
ชุมชนพัฒนาสู่การเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้อยู่อย่างมีความสุขและสุขภาพจิตดีขึ้น 

 

 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการเกษตรอินทรีย ์
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร

อินทรีย์นอกจากเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งกระบวนการผลิต การบริการ
และการบริโภคอย่างครบวงจร แล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Clean and 
Green Technology โดยเช่ือมโยงกับชุมชนฐานราก ช่วยให้มีการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสียเหลือใช้ให้น้อยที่สุด  เป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เหมาะ
ส าหรับผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ การตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยีโดยน า
องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในเกษตรอินทรีย์ จะต้องพิจารณาถึง
ความจ าเป็นในการรวมกลุ่มผลิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร/                   
กลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินเกษตรอินทรีย์ โดยอาจเช่ือมโยงเครือข่าย สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรยี์โดย
เทคโนโลยีสะอาดให้มคีวามหลากหลาย ทันสมัย 
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่เชิงพาณิชย์และเป็นท่ี
ยอมรับระดับประเทศ และได้มาตรฐานสากล 
3. เพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีทีส่ะอาด ลดต้นทุนผลติ และเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม    

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย ์
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 309,800 309,800 309,800 929,400 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประมงจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิเกษตรอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- - 2,000,000 2,000,000 4,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

   5.1 กิจกรรมหลกัที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิเกษตรอินทรีย ์
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- - 3,700,000 3,700,000 7,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวดั 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



    5.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- - 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน ปมจ.,กษ.จ. 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี 2561 - 2564 
8. งบประมาณ  14,329,400 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีความรู้ในการท าเกษตรแบบอินทรีย์ ตลอดจนการแปรรูปสินค้า 

ประชาชนมีพืชผักปลอดสารไว้รับประทานเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนท าให้
สุขภาพร่างกายดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนลดน้อยลง ท าให้คนใน
ชุมชนพัฒนาสู่การเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้อยู่อย่างมีความสุขและสุขภาพจิตดีขึ้น 

 

 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนผลผลิตต่อไร่ด้านการ            

พัฒนาดิน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล จังหวัดนครนายกมีพื้นที่ดนิเปรี้ยวประมาณ 543,339 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

41 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งมีจ านวน 1,326,250 ไร่ และคิดเป็นร้อยละ 74 
ของพื้นที่การเกษตรซึ่งมีอยู่ประมาณ 736 ,684 ไร่ จึงท าให้เกษตรกรที่
เพาะปลูกบนพื้นที่ดินเปรี้ยวต้องลงทุนสูงในการผลิต  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพือ่พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรยี์โดย
เทคโนโลยีสะอาดให้มคีวามหลากหลาย ทันสมัย 
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่เชิงพาณิชย์และเป็นท่ี
ยอมรับระดับประเทศ และได้มาตรฐานสากล 
3. เพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีทีส่ะอาด ลดต้นทุนผลติ และเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม    

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวและปรับปรุงเพื่อการผลิตข้าว 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
9,394,400 3,184,000 5,854,000 5,854,000 24,286,400 

ผู้รับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่ออุตสาหกรรม 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
535,500 535,500 535,500 535,500 2,142,000 

ผู้รับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก  
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี 2561 - 2564 
8. งบประมาณ  26,428,400 
9. ผลผลิต (output) เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตดีขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ดินถูกปรับปรุงแกไ้ขให้ลดความเปน็กรดลงและปลูกต้นไม้ได้หลากหลายขึ้น 

ดินไดร้ับการปรับปรุงแกไ้ขให้มีคณุภาพที่ดีขึ้น 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนผลผลิตต่อไร่ด้านการบริหาร

จัดการน  า 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

ราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรม มีความ
ต้องการใช้น้ าเพื่อการเพาะปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งมีความจ าเป็นในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วย ซึ่งมีความต้องการใช้น้ ารวมเป็นจ านวนมาก 
ในขณะที่แหล่งกักเก็บน้ ามีจ านวนจ ากัด จึงจ าเป็นที่ต้องด าเนินการพัฒนาแหล่ง
น้ าและระบบชลประทาน ส าหรับการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร ให้มีความยั่งยืน จึงจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการนี้  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานด้านการเกษตร   
4. พื นทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการใช้ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตยใ์นการเกษตร
และบรโิภค 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. พลังงานจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนา ปรับปรุง ระบบส่งน้ ากระจายน้ าเข้าแปลงเกษตรกรรมใน
เขตปฏริูป 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. ปฏิรูปที่ดินจงัหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างฝายหนองยาง 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
40,000,000 - - - 4,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. โครงการชลประทานนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างสถานสีูบน้ าบ้านเขานางบวช 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
25,250,000 - - - 25,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. โครงการชลประทานนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั : ท่อ กม.6+545 ของคลองส่งน้ าสายใหญฝ่ั่งขวา ต าบลพรมหณี 
เพื่อบริหารจดัการน้ าการเกษตร 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
9,946,000 - - - 9,946,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 6  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ขุดลอกบึงท่าราบ ต าบลศรีษะกระบือ เพื่อบริหารจัดการน้ า
การเกษตร 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
20,000,000 - - - 20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสติใต ้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 7  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ขุดลอกบึงกล่ า ต าบลศรีษะกระบือ เพื่อบรหิารจดัการน้ า
การเกษตร 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
8,000,000 - - - 8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสติใต ้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 8  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-
2564 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 9  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ขุดลอกคลอง 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
14,940,000 - - - 14,940,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 10  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
20,000,000 20,000,000 - - 40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 11  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : วางท่อเพื่อการเกษตรคลองยางถึง ต.โคกกรวด และต.เกาะหวาย 
อ.ปากพลี จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 6,100,000 - - 6,100,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 12  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ขุกลอกคลองล าชวด ระหว่างหมู่ที่ 1-6 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.
นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 6,940,000 - - 6,940,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 



6. หน่วยด าเนินงาน พจ.,สปก., ชป.นครนายก, โครงการส่งน้ ารังสิตใต,้ ยผ.,กรม ปภ.(ปภ.นย.),อบจ.  
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี 2561 - 2564 
8. งบประมาณ  220,176,000 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้  

 

 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนผลผลิตต่อไร้ด้านผลไม้และ

พันธุ์พืช 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

ประชากรจังหวัดนครนายกเป็นครัวเรือนเกษตรกรรม โดยมีประมาณ 
21,559 ครัวเรือน หรือร้อยละ 23.75 ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอาชีพ
หลัก ได้แก่ การเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการประมง โดยภาคการเกษตรมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด (GPP) เป็นอันดับ 1 ประมาณ 7,271 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 27.4 ของ GPP ทั้งหมด แต่สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปของ
สินค้าแปรรูปขั้นต้น ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มน้อย จึงจ าเป็นท่ีต้องด าเนินโครงการนี้  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  3.1 เพื่อเพิม่มลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรม 
3.2 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขดีความสามารถในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มี
มูลค่าเพิม่ขึ้น    

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิศูนยผ์ลติเมล็ดพันธ์ุชุมชนเพื่อบริหารจัดการข้าวครบ
วงจร 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-
2564 

11,169,000 11,169,000 11,169,000 11,169,000 44,676,000 
ผู้รับผิดชอบ : สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิผลไม้ที่ส าคัญของจังหวัดนครนายก (ทุเรียน มะยงชิด 
กล้วย) 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
783,000 783,000 783,000 783,000 3,132,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล GAP (ส้มโอ,ทุเรียน,มะยงชิด) 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- - 800,000 800,000 1,600,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการปลูกผลไม้ - ไม้ยืนต้น 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2000,000 200,000- - - 400,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 5  กิจกรรมหลกั : ศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธ์ุกระท้อนพันธุ์ทองก ามะหยี่ 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
100,000 100,000 - - 200,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 6  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การเพิ่มผลผลติมะยงชิด/ข้าว ด้วยไคโตซานฉายรังสี 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 326,500 326,500 326,500 979,500 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ าภูมภิาค ภาค
ตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 7  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การผลิตข้าหอมชลลิทธ์ิ 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ าภูมภิาค ภาค
ตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน กษ.จ.,อบจ.,ศวภ.4  
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี 2561-2564 
8. งบประมาณ  59,987,500 บาท 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลติทาง 

การเกษตรเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนผลผลิตต่อไร่โดยการใช้ปุ๋ย 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร
อินทรีย์นอกจากเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งกระบวนการผลิต การบริการ
และการบริโภคอย่างครบวงจร แล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Clean and 
Green Technology โดยเชื่อมโยงกับชุมชนฐานราก ช่วยให้มีการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสียเหลือใช้ให้น้อยที่สุด เป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต 
เหมาะส าหรับผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ การตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยี
โดยน าองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ ในเกษตรอินทรีย์ จะต้อง
พิจารณาถึงความจ าเป็นในการรวมกลุ่มผลิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินเกษตรอินทรีย์ โดยอาจเชื่อมโยงเครือข่าย 
สร้างกระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพ่ือให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการธาตุ
อาหารพืช 
2. เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
3. เพ่ือส่งเสริมการผลิตพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4. พื้นทีเป้าหมาย  ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก : แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพ่ือลดต้นทุนการปลูกพืช 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 
2561 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-
2564 

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000 
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ าภูมิภาค  
ภาคตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออก  
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  3,600,000 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ลดการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชในการผลิต ประหยัดค่าใช้จ่ายสารเคมี 

2. สุขภาพเกษตรกร/สิ่งแวดล้อมดี 
3. สร้างองค์ความรู้การจัดการดินและปุ๋ยถูกต้องตามหลักวิชาการ 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการลดต้นทุนและเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี

และการบริหารจัดการ 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร
อินทรีย์นอกจากเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งกระบวนการผลิต การบริการและ
การบริโภคอย่างครบวงจร แล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Clean and Green 
Technology โดยเช่ือมโยงกับชุมชนฐานราก ช่วยให้มีการจัดการทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดของเสียเหลือใช้ให้น้อยที่สุด เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เหมาะส าหรับผลผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ที่ การตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยีโดยน าองค์ความรู้ทางวศิวกรรมศาสตร์
มาใช้ในเกษตรอินทรีย์ จะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการรวมกลุ่มผลิต                  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินเกษตรอินทรีย์ 
โดยอาจเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างกระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรยี์โดย
เทคโนโลยีสะอาดให้มคีวามหลากหลาย ทันสมัย 
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่เชิงพาณิชย์และเป็นท่ียอมรับ
ระดับประเทศ และได้มาตรฐานสากล 
3. เพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีทีส่ะอาด ลดต้นทุนผลติ และเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม    

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นทีจ่ังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ขยายผลนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตขา้ว 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. ปฏิรูปที่ดินจงัหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : สนับสนุนโครงสรา้งพื้นฐานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2,740,000 2,740,000 2,740,000 2,740,000 10,960,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลติข้าว 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 8,800,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. พลังงานจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



    5.1 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการผลติอาหารสตัว์น้้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- - 446,950 446,950 893,900 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. ประมงจังหวดั 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดับต้าบลและวสิาหกิจชุมชน (SMEs) 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (พลังงานจังหวัด) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 6  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์จากพืชและการ
สกดัสารส้าคัญ เช่น มะม่วง 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ้าภูมภิาค ภาค
ตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 7  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ต้นแบบการบ้าบดัสารก้าจดัศัตรูพืชตกค้างในพ้ืนท่ีปลูกพืช
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลย ี
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ้าภูมภิาค ภาค
ตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 8  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจ.
นครนายกด้วยระบบภูมสิารสนเทศในรูปแบบ Web application และ Mobile 
applicatuin 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 300,000 300,000 300,000 900,000 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ้าภูมภิาค ภาค
ตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 9  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การควบคุมแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีกว้างด้วยการท้าหมันแมลง
ร่วมกับวิธิอ่ืน 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ้าภูมภิาค ภาค
ตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 10  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : โรงเรือนอัจรยิะ 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 250,000 250,000 250,000 750,000 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ้าภูมภิาค ภาค



ตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 11  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ปรับปรุงอาคารตลาดกลาง 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
200,000  200,000  - - 400,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน สปก.,กษ.จ.,กษ.นย.,พจ.,ศวภ.4,สป.พน.(พจ.),อบจ.  
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณ  55,303,900 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรการมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

และมตีลาดรองรับ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มการเกษตรอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาด 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการแปรรูปและสร้างมูลค้าเพ่ิมเกษตรอุตสาหกรรมโดยวิสาหกิจชมุชน

และกลุ่มสหกรณ์ 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในด้าน
อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นฐานของประเทศ โดยมุ่งเน้นการท างานแบบูรณาการของหน่วยงาน มุ่งหวังให้
เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การลด
ต้นทนุ การบริหารจัดการ การเพิ่มมูลค่าการตลาดและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน จึงจ าเป็นท่ีต้องด าเนินโครงการนี้  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรยี์โดย
เทคโนโลยีสะอาดให้มคีวามหลากหลาย ทันสมัย 
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่เชิงพาณิชย์และเป็นท่ียอมรับ
ระดับประเทศ และได้มาตรฐานสากล 
3. เพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีทีส่ะอาด ลดต้นทุนผลติ และเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม    

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : พัฒนาและส่งเสรมิผลติภณัฑ์ข้าวเพ่ิมมูลค่า 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 4,250,000 4,250,000 4,250,000 12,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัด 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2562 – 2564  
8. งบประมาณ  12,750,000 บาท 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศกัยภาพ 

ในการแข่งขัน  
 

 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มการเกษตรอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาด 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการแปรรูปและสร้างมูลค้าเพ่ิมเกษตรอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร
อินทรีย์นอกจากเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งกระบวนการผลิต การบริการและ
การบริโภคอย่างครบวงจร แล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Clean and Green 
Technology โดยเช่ือมโยงกับชุมชนฐานราก ช่วยให้มีการจัดการทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดของเสียเหลือใช้ให้น้อยที่สุด เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เหมาะส าหรับผลผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ที่ การตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยีโดยน าองค์ความรู้ทางวศิวกรรมศาสตร์
มาใช้ในเกษตรอินทรีย์ จะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการรวมกลุ่มผลิต                  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินเกษตรอินทรีย์ 
โดยอาจเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างกระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรยี์โดย
เทคโนโลยีสะอาดให้มคีวามหลากหลาย ทันสมัย 
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่เชิงพาณิชย์และเป็นท่ียอมรับ
ระดับประเทศ และได้มาตรฐานสากล 
3. เพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีทีส่ะอาด ลดต้นทุนผลติ และเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม    

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จงัหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิศักยภาพและยกระดับสถานประกอบการ SMEs 
อุตสาหกรรมแปรรูปสู่มาตรฐาน 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 1,016,000 1,016,000 1,016,000 3,048,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. อุตสากรรมจงัหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาการผลติและส่งเสริมการตลาดมะยงชิดมะปรางหวาน
นครนายก "มะยงชิดโมเดล" 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรปู
ผลิตภณัฑ ์
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 4,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. พลังงานจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในจังหวัด 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



    5.1 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปน้้ามะยงชิดให้ปลอดเชื้อและ
ปลอดภัยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 - 300,000 -  -  300,000 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ้าภูมภิาค ภาค
ตะวันออก  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : พัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตร และ SMEs 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 14,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. อุตสาหกรรมจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน สอจ.,กษ.จ.,พจ.,ศวภ.4  
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2561 – 2564  
8. งบประมาณ  14,000,000  
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศกัยภาพ 

ในการแข่งขัน  
 

 
 
 
 
 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การส่งเสริมการตลาด 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดท ากลไกลตลาดประชารฐั 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล              รัฐบาลได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ผ่านมามีการด าเนินการในหลายมาตรการ 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งทางด้านการลดต้นทุน
การผลิต การให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การช่วยเหลือด้าน
ปัจจัยการผลิต และการใช้แนวคิด "ประชารัฐ "มาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา 
โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 “ประชารัฐ” คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาประชาชน ช่วยกัน
แก้ปัญหา และคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพคน 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการและช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ 
2. เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้กับประชาชน   

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาการตลาดในเกษตรกรแปลงใหญ่โดยวิถีสหกรณ์เพื่อการ
พัฒนาบรรจุภณัฑ์ข้าว 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
489,800 489,800 489,800 489,800 1,959,200 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี 2561 - 2564 

8. งบประมาณ  1,959,200 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร  
 

 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ การจัดท าตลาด Online 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร

อินทรีย์นอกจากเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งกระบวนการผลิต การบริการ
และการบริโภคอย่างครบวงจร แล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Clean and 
Green Technology โดยเช่ือมโยงกับชุมชนฐานราก ช่วยให้มีการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสียเหลือใช้ให้น้อยที่สุด  เป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เหมาะ
ส าหรับผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ การตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยีโดยน า
องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในเกษตรอินทรีย์ จะต้องพิจารณาถึง
ความจ าเป็นในการรวมกลุ่มผลิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร/          
กลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินเกษตรอินทรีย์ โดยอาจเช่ือมโยงเครือข่าย สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรยี์โดย
เทคโนโลยีสะอาดให้มคีวามหลากหลาย ทันสมัย 
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่เชิงพาณิชย์และเป็นท่ี
ยอมรับระดับประเทศ และได้มาตรฐานสากล 
3. เพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีทีส่ะอาด ลดต้นทุนผลติ และเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม    

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการตลาดในระบบ E-commerce 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.พาณิชย์จังหวดันครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน  
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
8. งบประมาณ   
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 

 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความ 
                              ต้องการของตลาด 
แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ การจัดท าตลาด Offline 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล       ตลาด Offline มีข้อดี คือ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทดลอง

สินค้าใน ณ ตอนนั้นเลย และมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์           
ให้น ากลับไปศึกษา เพื่อเป็นช่องทางในการสั่งซื้อได้ในอนาคต นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดพื้นท่ีให้ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนอีกด้วย   

              
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อส่งเสรมิให้เกษตรกรได้พัฒนาช่องทางในการท าตลาด Offline 

2. เพื่อส่งเสรมิให้สินค้าเกษตรสู่เชงิพาณิชย์และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
3. ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลติเพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
    ให้กับเกษตรกร  

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลอดสินค้าและบริการของ
ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP  
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 3,750,000 3,750,000 3,750,000 11,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.พาณิชย์จังหวดันครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัด 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 1,103,700 1,103,700 1,103,700 3,311,100 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ศึกษาการตลาดผลิตภณัฑ์ข้าวครบวงจร 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.พาณิชย์จังหวดันครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัด  

    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : แสดงและจ าหน่วยสินค้าในรูปแบบ Road Show 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2700,000 2700,000 2700,000 2700,000 10,800,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในจังหวัด 

    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั : แสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตร SMEs ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

แบบ จ.1-1 
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          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 12,800,000 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.พาณิชย์จังหวดันครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัด  

    5.6 กิจกรรมหลักที่ 6  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ประชาสัมพันธ์และการตลาดผลไม้นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 6,280,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.7 กิจกรรมหลักที่ 7  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ตลาดเกษตรอินทรีย์/ตลาดสินค้าคุณภาพ 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- - 40,000 40,000 80,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิตลาด 5 ทิศ มะยงชิดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- - 750,000 750,000 1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน พณจ., สกจ., สอจ., กษ.จ.  
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 - 2564  
8. งบประมาณ  1,500,000 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึน้ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรวสิาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ไดร้ับการพัฒนา 

และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  
 

 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้ 
มาตรฐาน 

แผนงาน : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นิเวศ สุขภาพ ชุมชน การประชุมที่ได้มาตรฐาน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

นโยบายรัฐบาลด้านที่ ๔ คือการศึกษาและเรียนรู้   การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อที่ ๔.๘ ว่าด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม ภาษาไทย  และภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลาย
ของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว  ให้มีศักยภาพ  สามารถเช่ือมโยงกับวิถี
ชีวิต ชุมชน รวมทั้ งส่ ง เสริมและสนับสนุนให้ประชาชน   ร่วมกันอนุรั กษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยเน้นเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ไทยควบคู่กับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม  ให้ด าเนินการไปได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ในปัจจุบันจังหวัดนครนายกมีศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เพ่ิมมูลค่า  จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  ๑) เพื่อส่งเสริมชุมชนคณุธรรมเปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น  
๒) เพื่อพัฒนาชุมชนคุณธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรมประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเสดจ็พ่อ ร.5 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 160,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดังานฟ้ืนฟูขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมและประชาชนในท้องถิ่น 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2,000,000 - - - 2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

 

 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



6. หน่วยด าเนินงาน สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  166,800,000 
9. ผลผลิต (output) จ านวนชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งเรยีนรู้ดา้นศาสนา  ศิลปะ    

วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  เกิดความภาคภูมิใจในศลิปะ  วัฒนธรรมประเพณี  

และภมูิปัญญาในชุมชน 
 

 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้ 
มาตรฐาน 

แผนงาน : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นิเวศ สุขภาพ ชุมชน การประชุมที่ได้มาตรฐาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลางแจ้ง 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

จังหวัดนครนายก มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน   
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน 
เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่    การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการ  ตลอดจนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดความ
หลากหลาย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัด ในการรองรับนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้ไดม้าตรฐาน 
2) เพื่อเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับจังหวัด 

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
6,460,000 1,000,000 1,460,000 1,000,000 9,920,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก และเกษตรจังหวัด
นครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
15,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 35,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการท่องเทีย่วจังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอองครักษ์ และสนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 

    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการท่องเที่ยวกีฬาและผจญภัยเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
40,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 115,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก และอ าเภอปากพล ี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ส่วนผลไม-้ไม้ดอกไม้ประดับ) 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- - 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
24,290,334 - - - 24,290,334 

ผู้รับผิดชอบ : กรมการท่องเที่ยว และโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมหลังคาเพื่อสรา้งสนามกีฬา 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 20,000,000 - - 20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 -2564 
8. งบประมาณ  214,210,334 บาท 
9. ผลผลิต (output) แหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับการพัฒนา 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายได้ด้านการท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 

 

 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้ 
มาตรฐาน 

แผนงาน : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นิเวศ สุขภาพ ชุมชน การประชุมที่ได้มาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

จังหวัดนครนายก มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน   
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน 
เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่    การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการ  ตลอดจนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดความ
หลากหลาย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัด ในการรองรับนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้ไดม้าตรฐาน 
2) เพื่อเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับจังหวัด 

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐานแหล่งเทีย่วไทย 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : หมู่บ้าน วท.ท่องเที่ยวชุมชน หินตั้ง-ศรีนาวา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 300,000 300,000 300,000 900,000 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ า
ภูมิภาค ภาคตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 -2564 
8. งบประมาณ  9,900,000 
9. ผลผลิต (output) แหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับการพัฒนา 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายได้ด้านการท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 

 

 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้ 
มาตรฐาน 

แผนงาน : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นิเวศ สุขภาพ ชุมชน การประชุมที่ได้มาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการบรกิารด้านการท่องเท่ียวส าหรับทุกคน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

จังหวัดนครนายก มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน   
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน 
เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่    การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการ  ตลอดจนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดความ
หลากหลาย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัด ในการรองรับนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้ไดม้าตรฐาน 
2) เพื่อเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับจังหวัด 

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การปรับปรุงแหลง่ท่องเที่ยว 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
39,957,400 6,000,000 6,000,000 6,000,000 57,957,400 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาสนามกีฬาลานกีฬาจังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- - 145,350,000 - 145,350,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 -2564 
8. งบประมาณ  203,457,400 บาท 
9. ผลผลิต (output) แหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับการพัฒนา 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายได้ด้านการท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 

 

 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้ 
มาตรฐาน 

แผนงาน : การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ การให้บริการ การท่องเที่ยว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐาน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่มีช่ือเสียงและศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว  ผจญภัย ทั้งนี้ การ
ยกระดับคุณภาพให้บริการให้ได้มาตรฐาน เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง จึงจ ำเป็นที่ต้อง
จัดท ำโครงกำรนี้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อยกระดับคณุภำพกำรให้บรกิำรกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน 
4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนำยก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมำณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : กำรส่งเสริมสปำ และแพทย์แผนไทย เพื่อกำรท่องเที่ยวจังหวัด
นครนำยก 
งบประมาณ :  (งบประมำณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 23,600,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.สำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมำณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : กำรประเมินมำตรฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวจังหวัดนครนำยก 
งบประมาณ :  (งบประมำณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนครนำยก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมำณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : กำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและยกระดับมำตรฐำนกำร
ท่องเที่ยวเพื่อชุมชน 
งบประมาณ :  (งบประมำณกระทรวง) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 5,000,000 5,000,000 - 10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำ
ภูมิภำค ภำคตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมำณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนำศูนย์ข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยวและกำรเกษตรจงัหวัด
นครนำยก 
งบประมาณ :  (งบประมำณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
300,000 300,000 - - 600,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครนำยก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนครนำยก 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมำณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  40,200,000 บำท 
9. ผลผลิต (output) จ ำนวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น 

 

 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้ 
มาตรฐาน 

แผนงาน : การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ การให้บริการ การท่องเที่ยว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสินค้าที่ระลึกให้ได้มาตรฐาน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่มีช่ือเสียงและศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว    ผจญภัย ทั้งนี้ การ
รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับใน
ปัจจุบัน รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด ได้มาจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
ตามแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น จังหวัดได้เล็งเห็นความส าคัญของการเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาสินค้า OTOP ของที่ระลึก 
บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอีกทางหนึ่ง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  3.1 เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ของที่ระลึกใหไ้ด้มาตรฐาน 
3.2 เพื่อพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
3.3 เพื่อสร้างความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานรับรองการท่องเที่ยว
จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  40,000,000 
9. ผลผลิต (output) จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 

 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้ 
มาตรฐาน 

แผนงาน : การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ การให้บริการ การท่องเที่ยว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

จังหวัดนครนายกมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีของประชาชน รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้มีความเข้มแข็งและ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3.2 เพื่อเป็นการบรูณาการระหวา่งภาครัฐ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
3,974,600 1,800,000 1,800,000 1,800,000 5,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME ทางการบริการและการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุม่อาชีพ/กลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการสินคา้ OTOP 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
200,000 200,000 - - 400,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

  
    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาผู้ประกอบการให้มีคณุภาพเป็นทีเ่ชื่อถือแก่นักท่องเที่ยว 
งบประมาณ :  (งบประมาณภาคเอกชน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : หอการค้าจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 

    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณภาคเอกชน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สภาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  39,000,000 บาท 
9. ผลผลิต (output) จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 

 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้ 
มาตรฐาน 

แผนงาน : การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ การให้บริการ การท่องเที่ยว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

ปัญหาการวางรากฐานพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบของจังหวัด
นครนายก ทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว ระบบการ
จัดการสู่การเติบโตในอนาคต มีผลให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครนายก พัฒนาได้อย่างไม่เต็มศักยภาพ อาจท าให้เสียโอกาสต่อประชาชนใน
จังหวัดนครนายก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   1) เพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในกลุม่ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย
และเพศ และกลุม่ฐานความผิดเกีย่วกับทรัพย์สิน จากจ านวนคดีที่รบัแจ้ง กับผล
การจับกุม คิดเป็นร้อยละ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 67 
 2) เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจราจร การเข้าถึง การจราจรในจังหวัด และ
ออกจากจังหวัดนครนายก ช่วงการจราจรคับคั่งตดิสะสมไมเ่กิน 20 นาที 

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาระบบระวังภัยและอ านวยความสะดวกการจราจร ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
6,328,400 5,292,000 5,292,000 5,292,000 22,204,400 

ผู้รับผิดชอบ : ต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน ต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  22,204,400 บาท 
9. ผลผลิต (output) ประชาชนในจังหวัดนครนายก และนักท่องเที่ยว ได้รับความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในจังหวัดนครนายก และนักท่องเที่ยว ได้รับความปลอดภยัสงบสุข 

นครนายกเป็นเมืองน่าอยู ่
 

 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้ 
มาตรฐาน 

แผนงาน : ประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

จังหวัดนครนายกมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของประชาชน เหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาจังหวัด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  3.1 เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
3.2 เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก    

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการตลาดภายในประเทศ 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 35,342,750 35,342,750 35,342,750 106,028,250 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 60,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : บริหารตลาดกลางสินค้าพ้ืนเมืองจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
200,000 200,000 - - 400,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ขยายตลาดการค้าแก่ผู้ประกอบการ SME 
งบประมาณ :  (งบประมาณภาคเอกชน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : หอการค้าจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 

    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการค้า 
งบประมาณ :  (งบประมาณภาคเอกชน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 

ผู้รับผิดชอบ : หอการค้าจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณปี 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  174,908,250 
9. ผลผลิต (output) จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 

 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้ 
มาตรฐาน 

แผนงาน : ประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการตลาด Online 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศ
ไทย  สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว  โดยปัจจุบันการ
นักท่องเที่ยวมักจะสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว จาก website ต่างๆของหน่วยงาน
ต่ า งๆ  หรื อ ในรู ปแบบของหนั งสื อ  แผ่ นพับ  หรื อข้ อมู ลตาม  website                
ซึ่งไม่เท่าทันต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของวิธีรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน ซึ่งก าลังเติบโตมากในแง่ของการใช้ Smart Phone ในการรับส่งข้อมูลที่
รวดเร็วและทันสมัย การพัฒนาระบบเพื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และยังสามารถเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกต่อ
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครนายก 
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการทอ่งเที่ยวของจังหวัดนครนายก 
3. เพื่อส่งเสริมข้อมลูในการเรียนรูด้้านการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยสีมัยใหม่ 

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาศักยภาพสร้างนวัตกรรมบริการท่องเที่ยว 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันการอาชีวศกึษาภาคกลาง 3 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 750,000 750,000 750,000 2,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ า
ภูมิภาค ภาคตะวันออก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  5,250,000 บาท 
9. ผลผลิต (output) จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง ต้องการ                  
ของตลาดรวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

แผนงาน : การบริหารจัดการ   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขปญัหาและพัฒนาตามแผนหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล อ าเภอ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

        จังหวัดนครนายก ได้ก าหนดประเด็นในการพัฒนาจังหวัด ในด้านการพัฒนา
ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข ซึ่งในกระบวนการประชาคม และจัดเวที
ระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการ
จากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจากการประสานแผนในระดับพื้นที่ ตลอดจนการ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่                
ผ่านกลไกของแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการของ
อ าเภอ ตามแนวทางการเช่ือมโยงแผนในระดับพื้นท่ี (One Plan)  
       ทั้งนี้  จากการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ประเด็นหนึ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้มีการพัฒนาคือการ
พัฒนาโครงข่ายบริการพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและชุมชน โดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองและถนนเช่ือมโยงระหว่างชุมชน  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   เพื่อพัฒนาโครงข่ายบริการพื้นฐาน (ถนน) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ
ชุมชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสญัจร โดยเฉพาะการ
พัฒนาโครงข่ายถนนสายรองและถนนเช่ือมโยงระหว่างชุมชน 

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : เลี้ยงไกไ่ข่อารมณด์ีวีถีอินทรีย ์
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 694,750 694,750 694,750 2,084,250 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอบ้านนา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : แก้ไขปัญหาและพฒันาเส้นทางเพื่อขนส่งสินคา้ทางการเกษตร 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 11,887,000 11,887,000 11,887,000 35,661,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอเมือง และอ าเภอบ้านนา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 4,697,000 4,697,000 4,697,000 14,091,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอองครักษ ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  
 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาแหล่งน้ าในเขตอ าเภอเมืองนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
10,161,000 - - - 10,161,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอเมือง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  

    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาแหล่งน้ าในเขตอ าเภอองครักษ ์
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
8,000,000 - - - 8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอองครักษ ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

    5.6 กิจกรรมหลักที่ 6  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาแหล่งน้ าในเขตอ าเภอบ้านนา 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2,066,000 - - - 2,066,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอบ้านนา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

    5.7 กิจกรรมหลักที่ 7  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาเส้นทางเพือ่ส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 25,000,000 25,000,000 25,000,000 75,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพล ี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

    5.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 6,500,000 6,500,000 6,500,000 19,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอเมือง  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

    5.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : สานสัมพันธต์ลาดวัฒนธรรมพื้นบ้านปากพล ี
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 1,316,000 1,316,000 1,316,000 3,948,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอปากพลี  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

    5.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเพื่อให้บริการประชาชนพ้ืนท่ี
อ าเภอเมืองนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 57,525,800 57,525,800 57,525,800 172,577,400 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอเมือง  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

    5.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเพื่อให้บริการประชาชนพ้ืนท่ี
อ าเภอเมืองบ้านนา 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 55,166,900 55,166,900 55,166,900 165,500,700 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอบ้านนา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
 



    5.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเพื่อให้บริการประชาชนพ้ืนท่ี
อ าเภอองครักษ ์
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 59,662,000 59,662,000 59,662,000 178,986,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอองครักษ ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

    5.13 กิจกรรมหลักที่ 13 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเพื่อให้บริการประชาชนพ้ืนท่ี
อ าเภอปากพล ี
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอปากพล ี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

    5.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ ์
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 8,000,000 8,000,000 8,000,000 24,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ าเภอปากพล ี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานส่วนกลางและภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  

6. หน่วยด าเนินงาน อ าเภอปากพลี  อ าเภอบ้านนา อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอเมืองนครนายก  
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณ  716,575,350 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพ้ืนท่ี ได้รับการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนตามความตอ้งการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง ต้องการ                  
ของตลาดรวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

แผนงาน : การบริหารจัดการ  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐและประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการ 
    และเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่พระราชทาน    มานานกว่า 30 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย 
เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 
ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้
ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และ
ความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 

 การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
และการน ารูปแบบการท าการเกษตรในระบบทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในไร่นาของ
ตนเองของประชาชน ในโครงการ “ขยายการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” จึงนับว่าจังหวัดนครนายก ได้มีโอกาสน าโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางและเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนให้มีชีวิตตามวิถีพอเพียง มีความยั่งยืน มีความสุขตลอดไป  

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  น าโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง 
2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน และครัวเรือน ให้ “ระเบิด
จากข้างใน” ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
3. เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายภาคครัวเรือน  
4. เพื่อสนับสนุนและขยายผลโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนตามพระราชด าริ                        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาระบบกระจายน้ าตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 5,720,000 5,720,000 5,720,000 17,160,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง.,อ.เมือง,อ.บ้านนา ,อ.องครักษ์ , อ.ปากพล ี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ขยายผลโครงการตามพระราชด าร ิ
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 4,280,000 4,280,000 4,280,000 12,840,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง.,อ.เมือง,อ.บ้านนา,อ.องครักษ,์อ.ปากพลี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรฯ 
กระทรวงมหาดไทย   

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาแหล่งน้ าช่วยเหลือเกษตรกรระบบไร่นา 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 13,500,000 13,500,000 13,500,000 54,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง.,อ.เมือง,อ.บ้านนา,อ.องครักษ,์อ.ปากพลี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรฯ 
กระทรวงมหาดไทย    

    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการเกษตรตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
10,895,500 10,895,500 10,895,500 10,895,500 43,582,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง.,อ.เมือง,อ.บ้านนา,อ.องครักษ,์อ.ปากพลี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรฯ 
กระทรวงมหาดไทย    

    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนา OTOP และหมู่บ้านท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง.,อ.เมือง,อ.บ้านนา,อ.องครักษ,์อ.ปากพลี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรฯ 
กระทรวงมหาดไทย    

    5.6 กิจกรรมหลักที่ 6  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ถ่ายทอดองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
5,150,000 5,150,000 5,150,000 5,150,000 20,600,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง.,อ.เมือง,อ.บ้านนา,อ.องครักษ,์อ.ปากพลี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรฯ 
กระทรวงมหาดไทย    

    5.7 กิจกรรมหลักที่ 7  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
200,000 200,000 - - 400,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก.,อ.เมือง,อ.บ้านนา,อ.องครักษ,์อ.ปากพล ี
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณ  160,582,000 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3.1 ประชาชนและเยาวชนได้เรยีนรู้เกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และ

น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้มีความ
พอเพียง 
 3.2 นักเรียนมสีุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บ 

 

 
 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง ต้องการ                  
ของตลาดรวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

แผนงาน : การบริหารจัดการ   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองด้านการคมนาคม 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการ 
    และเหตุผล 

การจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน เช่น สะพาน ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และระบบก าจัดขยะ ถือเป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาจังหวัด ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินโครงการนี้  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน 

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก   
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการคมนาคม 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
40,320,000 19,171,000 19,171,000 19,171,000 19,171,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่   

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาความมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ (ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 - 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่   

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
9,500,000 48,000,000 29,500,000 29,500,000 116,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่   

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
27,850,000 33,000,000 27,000,000 18,000,000 105,850,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทนครนายก  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่   
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



    5.1 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การปรับปรุงเส้นทางรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
25,440,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 115,440,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. โยธาธิการและผังเมือจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่   

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 6  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : การพัฒนาเส้นทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ว่าการอ าเภอปากพลี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 7  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : งานซ่อมและบรูณาผิวแอสฟัลทต์ิกท์คอนกรีต 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
60,000,000 - - - 60,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมทางหลวง (แขวงทางหลวงนครนายก) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 8  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : ยกระดับมาตรฐานผิวจราจรพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
39,970,000 - - - 39,970,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมทางหลวง (แขวงทางหลวงนครนายก) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 9  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในเขต อบจ. 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
85,200,000 15,200,000 - - 100,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 10  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
5,000,000 5,000,000 - - 10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 11  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองสาม หมู่ 6 ต.ดอนยอ 
อ.เมือง จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 14,400,000 - - 14,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 



    5.1 กิจกรรมหลักที่ 12  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที ่9 
อ.เมือง จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 15,400,000 - - 15,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 13  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : เสรมิผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคีรีวัน-บุ่งเข้ 
ม.1 เขื่อนต่อต าบลหินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 6,240,000 - - 6,240,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 14  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองชลประทาน บริเวณหน้า
วัดส าเร็จพัฒนาราม-ถนนสายดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 5,000,000 - - 5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 15  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองพราหณ-ีวังตูม ต.เขาพระ เชื่อม
ต าบลบ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 2,688,000 - - 2,688,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 16  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/แอสพลัท์ติกคอนกรีต ม.13 
สายชวดโค้ง ต.ดงละคร ถึง ม.1 ต.ท่าทราย จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 7,260,000 - - 7,260,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 17  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : ซ่อมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายบ้านพริก-ชะวาก
ยาว ม.8 เชื่อมม.7 ต.บา้นพริก เชือ่มต่อระหว่าง ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.
นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 8,130,000 - - 8,130,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
 



    5.1 กิจกรรมหลักที่ 18  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเปรื่อง รุ่งเรือง ม.6 
ถึงเขตติดต่อ ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 8,000,000 - - 8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 19  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ม.1 บ้านหนองรี (สาย
ใต)้ เริ่มตั้งแต่บริเวณ รพ.สต.หนองรี-บ้าน ส.อบต.ทองดี ต.บ้านพรา้ว 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 2,255,000 - - 2,255,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 20  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางถนนซอยดวงสมบรูณ ์ม.10 ต.
คลองใหญ่ อ.องครักษ ์จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 3,507,900 - - 3,507,900 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 21 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ชุมพล อ.องครักษ ์ 
จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 5,000,000 - - 5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 22  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.บางปลากด เชื่อมต าบล
โพธิ์แทน อ.องครักษ ์จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 3,000,000 - - 3,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 23 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างสะพานคอนเสริมเหล็กข้ามคลอง ม.3 เชื่อม ม.1 ต.โพธิ์
แทน อ.องครักษ ์จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 4,000,000 - - 4,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 24 
          งบประมาณ 

กิจกรรมหลกั : ปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายวงแหวน
รอบนอกเช่ือมกับต าบลท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 



          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 

- 9,424,000 - - 9,424,000 
ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 25 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายดอน
เจริญ-ล าบัวลอย ต.ท่าเรือ (เชื่อมต่อ ต.เกาะโพธิ ์กับ ต.ท่าเรือ) อ.ปากพลี 
จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 4,000,000 - - 4,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 26 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับถนน
คอนกรีต สายหมู่ที ่5 ต าบลหนองแสง ถึง ม.7 ต.ศรีนาวา จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 4,848,000 - - 4,848,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 27 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายสนองขุนศรี ถึงประตูกั้นน้ าเค็ม 
ม.7 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 2,500,000 - - 2,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 28 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
7,834,400 - - - 7,834,400 

ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

6. หน่วยด าเนินงาน ยผ.,ทช.,อ.ปากพลี,กรมทางหลวง (ทล.),อบจ.,ทม.นย 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณ  727,318,300 
9. ผลผลิต (output) คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จ านวนโครงข่ายบริการพื้นฐานเพือ่ให้บริการประชาชนท่ีได้รับการปรับปรุงให้ได้

มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง ต้องการ                  
ของตลาดรวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

แผนงาน : การบริหารจัดการ    
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองด้านระบบไฟฟ้า 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

การจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า สะพาน ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะ ถือเป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาจังหวัด ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการนี้  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน 

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก   
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาไฟฟ้าเพื่อศักยภาพการพัฒนา 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- - 361,010,000 - 361,010,000 

ผู้รับผิดชอบ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงมหาดไทย 

6. หน่วยด าเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดนครนายก  
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2563 
8. งบประมาณ  361,010,000 
9. ผลผลิต (output) คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จ านวนโครงข่ายบริการพื้นฐานเพือ่ให้บริการประชาชนท่ีได้รับการปรับปรุงให้ได้

มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง ต้องการ                  
ของตลาดรวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

แผนงาน : การบริหารจัดการ    
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองด้านระบบประปา 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

ราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรม มีความ
ต้องการใช้น้ าเพื่อการเพาะปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งมีความจ าเป็นในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วย ซึ่งมีความต้องการใช้น้ ารวมเป็นจ านวนมาก 
ในขณะที่แหล่งกักเก็บน้ ามีจ านวนจ ากัด จึงจ าเป็นที่ต้องด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า
และระบบชลประทาน ส าหรับการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร ให้มีความยั่งยืน จึงจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการนี้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรยี์โดยเทคโนโลยี
สะอาดใหม้ีความหลากหลาย ทันสมัย 
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่เชิงพาณิชย์และเป็นท่ียอมรับ
ระดับประเทศ และได้มาตรฐานสากล 
3. เพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีทีส่ะอาด ลดต้นทุนผลติ และเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม     

4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : บริหารจดัการน้ าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
342,742,000 68,000,000 - - 410,742,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมชลประทาน (โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ซ่อมแซมและบ ารงุรักษาโครงการชลประทานนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
25,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 125,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมชลประทาน (โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : ซ่อมแซมและบ ารงุรักษาโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต ้
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 80,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมชลประทาน (โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

  

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



    5.1 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ซ่อมแซมและบ ารงุรักษาโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
27,000,000 30,000,000 33,000,000 36,000,000 126,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมชลประทาน (โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : แก้ไขปัญหาน้ าเคม็เพื่อการอุปโภคและบริโภคต าบลบางสมบูรณ,์
ต าบลบางลูกเสือและต าบลทรายมลู อ าเภอองครักษ ์
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 -  - 180,000,000  -  126,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : การประปาส่วนภมูภิาค 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 6 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กจิกรรมหลกั : เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ าประปาเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 -  - 620,000,000   - 620,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : การประปาส่วนภมูภิาค 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 7  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ท่อส่งน้ าจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ตามถนนสาย 3049 ถึง ม.
9 ต.สาริกา อ.เมือง 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 - 10,000,000 -   - 10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 8  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : วางท่อระบายน้ าสองข้างทางถนนสุวรรณ-ศร เทศบาลเกาะหวาย 
อ.ปากพลี จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 20,000,000 - - 20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

6. หน่วยด าเนินงาน กรมชลประทาน (ส่งน้ าฯ นครนายก) 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณ  1,517,742,000 บาท 
9. ผลผลิต (output) จ านวนโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการพัฒนาและพื้นฟูเพิ่มข้ึน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
แผนงาน : ด้านการพัฒนาสุขอนามัย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของสตรีและผู้สูงอายุ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการ
และเหตุผล 

  รัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่มล  า 
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่
อยู่อาศัย ได้ก าหนดการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้  ให้มีความมั่นคงในที่อยู่
อาศัยเป็นนโยบายเร่งด่วน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของสตรีและผูสู้งอายุ 
4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : 1 ต าบลซ่อมสร้างบ้านน่าอยู่ 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
-  2,750,000 2,750,000 2,750,000 8,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.พัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : บริหารจดัการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 11,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.พัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุ
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,040,000 500,000 500,000 500,000 2,540,000 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลดักระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สนง.
พัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,050,000 500,000 500,000 500,000 2,550,000 

ผู้รับผิดชอบ : ส านกัปลดักระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สนง.
พัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

  

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



    5.1 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
47,407,500 - - - 47,407,500 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลดักระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สนง.
พัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 6  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : จัดท าฐานข้อมูลดา้นการพัฒนาสังคมของกลุม่เป้าหมาย 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,250,000 500,000 500,000 500,000 2,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลดักระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สนง.
พัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 7 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
200,000 200,000 - - 400,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง.พัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  75,097,500 บาท 
9. ผลผลิต (output) สตรีและผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
แผนงาน : ด้านการพัฒนาสุขอนามัย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการ
และเหตุผล 

แผนพัฒนาจังหวัดนครนายกได้ก าหนดเป้าประสงต์ของจังหวัดนครนายก 
“นครนายกเมืองน่าอยู่”และมีประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : เป็นฐานเศรษฐกิจช้ัน
น าในด้านการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ คือ 
1. อาคารสถานท่ีและบริเวณภายนอก 2. ที่อยู่อาศัย 3. การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ 
4. ระบบขนส่ง 5. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 6. การบริการชุมชนและสุขภาพ   
7. การให้ความเคารพและการยอมรับ 8. การจ้างงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข คือ การพัฒนาสถาน
บริการที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  ส าหรับประเทศไทยเข้าสู่ "สังคมสูงอายุ" มาแล้ว ตั้งแต่ปี 
2548 โดยเกณฑ์ที่สหประชาชาติก าหนด คือมีสัดส่วนของผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เกิน
กว่าร้อยละ 10 หรือมีผู้มีอายุ 65 ปีข้ึนไปเกินกว่าร้อยละ 7   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของคนพิการและผู้ป่วยติดเตยีง 
4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุกลุ่มติดเตียง จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
5,275,792 1,000,000 1,000,000 1,000,000 8,275,792 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลดักระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สนง.
พัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : จัดงานเนื่องในวันคนพิการและวันสังคมสงเคราะห ์
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
200,000 200,000 - - 400,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  17,675,792 บาท 
9. ผลผลิต (output) คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงมีคณุภาพชีวิตที่ดีช้ึน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
แผนงาน : การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาด้านการศึกษานอกระบบ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการ
และเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ส าคัญภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” และภารกิจส าคัญของรัฐบาลชุดนี้ คือ 
การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 
21  ส าหรับประเทศไทย ถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
หลายๆด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม อันน าไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ประเทศไทยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในเชิงนโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Thailand 4.0    เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและสังคม  โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value – Based  
Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” มีฐานความคิดหลัก คือ  การเปลี่ยน
จากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์  ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม  
และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การเน้นภาคการบริการมากขึ้น  ดังนั้นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศ
ไทยด้านความยั่งยืน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  และยุทธศาสตร์จังหวัด  ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมน่า
อยู ่

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลขา่วสารชุมชน เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ชุมชนกับสิ่งแวดล้อม    
4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ Thailand 4.0 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 - 2,826,300 2,826,300 2,826,300 8,478,900 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. ส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 1,838,600 1,838,600 1,838,600 5,515,800 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. แรงงานจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 
 
 

 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



    5.1 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายที่เกีย่วข้องให้กับประชาชน 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
-  776,800 776,800 776,800 2,330,400 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. บังคับคดีจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การส่งเสริมการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับ Thailand 4.0  
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. ส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา รองรับ Thailand 4.0 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 6  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : เสรมิสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพด้านแรงงาน 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง/กรม) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,600,00

0 
1,600,000 1,600,000 1,600,000 6,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลดกระทรวงแรงงาน (สนง.แรงงานจังหวัด) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 7  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
200,000 200,000 - - 400,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดั 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  35,125,100 บาท 
9. ผลผลิต (output) ประชาชนไดเ้ข้าถึงแหล่งเรยีนรู้ เพือ่พัฒนาความรู้ ความสามารถ  และทักษะ รวมทั้งสามารถ

แสวงหาความรูไ้ด้ สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
แผนงาน : ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็ง 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการ
และเหตุผล 

การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็งถือเป็น
เรื่องส าคัญในการพัฒนาจังหวัด ดังนั น เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่  ประชาชนมี
ความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ น จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการนี  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดนครนายก 
4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : เสริมสร้างความมัน่คงพัฒนาสังคมให้มีสุข 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
-  3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครองจงัหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 - 1,476,000 1,476,000 1,476,000 4,428,000 

ผู้รับผิดชอบ : ปกครองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การจัดระเบียบสงัคมแบบบูรณาการ เพ่ือชุมชนน่าอยู่ ชีวิตสดใส 
เยาวชนปลอดภัย 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 - 1,725,000 1,725,000 1,725,000 5,175,000 

ผู้รับผิดชอบ : ปกครองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก ปี 2562 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 - 600,000 600,000 600,000 1,800,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : พัฒนาสังคมแบบบูรณาการ 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
3,930,000 3,930,000 3,930,000 3,930,000 15,720,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.พัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



    5.1 กิจกรรมหลักที่ 6  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การป้องกันและแก้ไข 'ปัญหายาเสพตดิจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,552,000 1,552,000 1,552,000 1,552,000 6,208,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครองจงัหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 7  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การปราบปรามและแก้ไขปญัหายาเสพติดจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
694,000 694,000 694,000 694,000 2,776,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ต ารวจภูธรจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 8  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจากปัญหายาเสพติด 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 7,560,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 9  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบรูณาการ 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,166,000 1,166,000 1,166,000 1,166,000 4,664,000 

ผู้รับผิดชอบ : ปกครองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 10  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ต ารวจภูธรจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 11  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การเสริมสร้างความมั่นคงภายในระดับพื้นท่ีและหมูบ่้าน 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2,998,000 2,998,000 2,998,000 2,998,000 11,992,000 

ผู้รับผิดชอบ : ปกครองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 12  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
406,000 406,000 406,000 406,000 1,624,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. จัดหางานจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 13  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การส่งเสริมจริยธรรม คณุธรรม รองรับ Thailand 4.0 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. วัฒนธรรมจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 
 
 



    5.1 กิจกรรมหลักที่ 14  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิกีฬาและออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ รองรับ Thailand 4.0 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.สาธารณสุขจังหวัด สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 15  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การรณรงค์หมู่บา้นชุมชนรักษาศีล 5  รองรับ Thailand 4.0 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 16  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : อบจ.ร่วมใจต้านภยัยาเสพติด 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
2,000,000 - - - 2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัด 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  83,547,000 บาท 
9. ผลผลิต (output) คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
แผนงาน : ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการ
และเหตุผล 

การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส าคัญใน
การพัฒนาจังหวัด ดังนั น เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ ประชาชนมีความสุข และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ น จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการนี  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดนครนายก 
4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : แก้ไขปัญหาจราจรและอุบตัิเหตุเพื่อความปลอดภยั 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,099,500 1,099,500 1,099,500 1,099,500 4,398,000 

ผู้รับผิดชอบ : ต ารวจภูธรจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
300,000 - - - 300,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน ต ารวจภูธรจังหวัด 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  42,957,200 บาท 
9. ผลผลิต (output) คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดนครนายก 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด 
ความสมดุลต่อระบบ  นิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

แผนงาน : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

ป่าไม้เป็นโครงสร้างพื นฐานของระบบนิเวศ มีหน้าที่ในการควบคุมสภาพ
ภูมิอากาศ รักษาสมดุลของดินและน  า และเป็นแหล่งของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปัจจุบันพื นท่ีป่าไม้ยังคงถูกท าลายอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมการ
ปลูกป่าและรักษาพื นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัดนครนายก 
4. พ้ืนทีเป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  
5. กิจกรรมหลัก  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : เขื่อนป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ า
นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 
 

28,900,000 
 

28,900,000 
 

86,700,000 
 

86,700,000 
 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมือง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 
 

954,600 
 

954,600 
 

954,600 
 

2,863,800 
 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบรหิารจดัการขยะมูลฝอย 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
- 200,000 

 
200,000 200,000 600,000 

 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.สถิติจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การบริหารจัดการขยะ'มูลฝอย 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
500,000 
 

500,000 500,000 500,000 2,000,000 
 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

  

แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 



    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ าเสียและมลพิษทาง
อากาศ) 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,500,000 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 
 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.6 กิจกรรมหลักที่ 6  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การปลูกป่าเพิ่มเตมิเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
500,000 
 

500,000 500,000 500,000 2,000,000 
 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.7 กิจกรรมหลักที่ 7  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิและพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่รองรับนครนายกเมืองสะอาด 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 9,000,000 36,000,000 
 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครองจงัหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.8 กิจกรรมหลักที่ 8  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ านครนายก บริเวณวัดช้าง 
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.9 กิจกรรมหลักที ่9   
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ านครนายก บริเวณหน้าโรงเรียน
ชลนายกสงเคราะห ์
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.10 กิจกรรมหลักที ่10   
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ านครนายก บริเวณวัดอรณุรังษี
งบประมาณ :  (งบประมาณจังหวัด) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.11 กิจกรรมหลักที ่11   
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่นรมิคลองรังสิตประยูรศักดิบ์ริเวณตลาด
เก่าเสาวภาต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ ความยาว 150 เมตร 
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
18,000,000 

 
- - - 18,000,000 

 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 



    5.12 กิจกรรมหลักที ่12   
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ านครนายก บริเวณวัดกุฏิการาม
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 150 เมตร
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
15,000,000 

 
- - - 15,000,000 

 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.13 กิจกรรมหลักที ่13   
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ านครนายกบรเิวณวัดดง ต าบล
บ้านใหญ่ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 150 เมตร
งบประมาณ :  - 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
15,000,000 

 
- - - 15,000,000 

 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.14 กิจกรรมหลักที ่14   
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ านครนายกบรเิวณวัดสุวรรณ 
ต าบลสาริกาอ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 150 เมตร
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
15,000,000 

 
- - - 15,000,000 

 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.15 กิจกรรมหลักที ่15   
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ านครนายกบรเิวณวัดนาบุญ 
ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 150 เมตร
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
15,000,000 

 
- - - 15,000,000 

 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.16 กิจกรรมหลักที ่16  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : การใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชนต าบลป่าขะ
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
7,050,000 - - - 7,050,000 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงพาณิชย ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.17 กิจกรรมหลักที ่17  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิการใช้หลอด LED ในส่วนราชการและสถานศึกษา
งบประมาณ :  (งบประมาณกระทรวง) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 7,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : สน.ปลดักระทรวง พาพณิชย์(สนง.พลังงานจังหวัดนครนายก) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 
 
 

    5.18 กิจกรรมหลักที ่18  กิจกรรมหลกั : แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 



          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
50,000 50,000 -   - 100,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.19 กิจกรรมหลักที ่19  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ลดการใช้สารเคม ี
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
50,000 50,000 -  -  100,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 
 

    5.20 กิจกรรมหลักที ่20  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
50,000 50,000              -                  -    100,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.21 กิจกรรมหลักที ่21  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ทางธรรมชาติจังหวัดนครนายก
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
500,000 500,000                 -                     -    1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.22 กิจกรรมหลักที ่22  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังช่วงบริเวณบ้านนางหนา่ย ทองดี ถึง 
บ้านนางอุไร อินทชิต ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 
งบประมาณ :  (งบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
 -- 3,000,000  - -  3,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.23 กิจกรรมหลักที ่23  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : ติดตั้ง Solar Cell 
งบประมาณ :  (งบประมาณภาคเอกชน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สภาอุตสาหกรรมจงัหวัด 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

    5.24 กิจกรรมหลักที ่24  
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลกั : คลองสวยน้ าใส 
งบประมาณ :  (งบประมาณภาคเอกชน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561-2564 
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สภาอุตสาหกรรมจงัหวัด 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - 

6. หน่วยด าเนินงาน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ  412,713,800 
9. ผลผลิต (output) มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2561-2564) 

 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 
(พ.ศ. 2561-2564) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 
(พ.ศ. 2561-2564) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ 
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” “นครนายกเมืองน่าอยู่”  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย      
การพัฒนา 

- เมืองที่ทุกคน ใช้ชีวิต และอยู่อาศัย   
ด้วยความสงบสุข 

เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้
ก าหนดให้มีภาค
ตะวันออก จึงมี
ความจ าเป็นต้อง
ปรับ ให้มีความ
สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา
ภาคตะวันออก 
และปรับตัวชี้วัด
เพ่ือน าไปสู่การ
บ ร ร ลุ ต า ม
เป้ า หม ายกา ร
พัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา  1. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว  แหล่ง
ท่องเที่ยว  สิ่ งอ านวยความสะดวก  
สินค้า บริการ  และบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
2. ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ 
ศู น ย์ สุ ข ภ า พ แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
ความปลอดภัยและสนับสนุนให้เป็น
แหล่งอาหารปลอดภัย   
3.อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เมือง และชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต
แก่ประชาชน ให้เป็นบ้านแห่งความสุข   
4   เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ให้สังคมมี
ความสงบสุข 

1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความตรงกับ            
ความต้องการของตลาด 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม และการ
ประชุมที่ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาความรู้ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความ
มั่นคงในสังคมให้มีความสุข 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
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