


สารบัญ 

ลำดับ  หน้า 
สรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม ก 
ตารางสรุปรายโครงการ ข 
แบบ จ. 3 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในพ้ืนที่ตำบลบางลูกเสือ ตำบลบางสมบูรณ์ 
และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

1 

2 โครงการการพัฒนาโครงข่ายสายทางเชื่อมโยงภูมิภาค 2 
3 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีรักษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 

4 โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยการทำหมันแมลงร่วมกับวิธีอ่ืน 6 
5 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ 8 
6 โครงการก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 10 
7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬาจังหวัดนครนายก 12 
8 โครงการศึกษาสำรวจความเหมาะสม ในการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวทางรางจากสถานีรถไฟ  

ปากพลี-เชื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
14 

 



ก

กระทรวง กรม
จ ำนวนโครงกำร 

(โครงกำร)
งบประมำณ (บำท)

1. กระทรวงมหำดไทย 3 325,500,000         
    ๑.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 2 145,500,000          
    ๑.2 การประปาส่วนภูมิภาค 1 180,000,000          
2. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2 484,000,000         
    2.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์       
         วิจัยและนวัตกรรม

1 430,000,000          

    2.2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 54,000,000            
3. กระทรวงคมนำคม 3 80,825,820,000    
    3.1 กรมทางหลวง
    3.2 กรมทางหลวงชนบท
    3.3 กรมขนส่งทางราง 1 10,000,000            
    3.4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1 80,500,000,000     
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 5,500,000,000      
    4.1 กรมชลประทาน 1 5,500,000,000       

รวมท้ังส้ิน 9 87,135,320,000    

สรุปแผนงำนโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ท่ีจังหวัดขอรับกำรสนับสนุนจำกกระทรวง/กรม

เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด
จังหวัดนครนำยก

1 315,820,000          



ข

(ให้กรอกตามล าดับความส าคัญของโครงการ ไม่เกิน 10 โครงการ)

โครงการ
กระทรวงและกรม

(ท่ีขอรับการ
สนับสนุน)

  ความสอดคล้อง
    กับประเด็น    
 การพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ งบประมาณ (บาท)

1. โครงการก่อสร้างระบบประปา    
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเค็มในพ้ืนท่ีต าบล
บางลูกเสือ ต าบลบางสมบูรณ์      
และต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

การประปา       
ส่วนภูมิภาค

   ประเด็น     
การพัฒนาท่ี 3

ก่อสร้างสถานีเสริมแรงดัน และวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าส่ง/จ่ายไป
ยังต าบลบางสมบูรณ์ ต าบลบางลูกเสือ และต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกล้ า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา          180,000,000

2. โครงการพัฒนาโครงข่ายสายทาง
เช่ือมโยงภูมิภาค

กรมทางหลวง และ
กรมทางหลวงชนบท

   ประเด็น     
การพัฒนาท่ี 3

แขวงทางหลวงนครนายก
1. กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ทางหลวงหมายเลข
 3076 นครนายก - บางหอย – บ้านสร้าง (200,000,000 บาท)
2. กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ทางหลวงหมายเลข
 3239 ตอน นครนายก– เข่ือนขุนด่านปราการชล กม.6+050 - 
กม.8+550 (40,000,000 บาท)
แขวงทางหลวงชนบทนครนายก
3. ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท นย .3006 แยกทางหลวงหมายเลข 
305 (กม.ท่ี 34+400) – บ้านคลองหกวา (คลอง 14 –             
ถนนทางหลวงหมายเลข 305) (13,720,000 บาท)
4. ขยายทางหลวงชนบท นย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3239 
ถึงบ้านศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (2,300,000
 บาท)
5. ขยายความกว้างถนนสาย นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 33 
ถึงบ้านชะอม อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (50,000,000 บาท)
6. ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทาง นย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 
3369 (กม.ท่ี 14+550) - บ้านพระอาจารย์ เพ่ือเช่ือมโยงเส้นทาง
ขนส่งและเส้นทางลัดระหว่างทางหลวงชนบท นย.3001 (องครักษ์ – 
บางน้ าเปร้ียว) กับ ทล.3312 (นครนายก - ล าลูกกา) (**งานซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต**) (9,800,000 บาท)

แขวงทางหลวงนครนายก
แขวงทางหลวงชนบทนครนายก

         315,820,000

3. โครงการก่อสร้างอาคาร            
ศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีรักษา 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย       

 กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

   ประเด็น     
การพัฒนาท่ี 3

จัดสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และศูนย์รังสีรักษา เพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยและผู้มารับบริการท่ีจ าเป็นต้องได้รับการตรวจรักษา          
ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีรักษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          430,000,000

4. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้     
ด้วยการท าหมันแมลงร่วมกับวิธีอ่ืน

 กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

   ประเด็น     
การพัฒนาท่ี 1

ลดประชากรแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีโดยการใช้กับดักและก าจัดแหล่ง
ขยายพันธ์ุ พร้อมท้ังท าหมันแมลงวันผลไม้

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

           54,000,000

5. โครงการสร้างอ่างเก็บน้ า      
คลองมะเด่ือ

กรมชลประทาน    ประเด็น     
การพัฒนาท่ี 1

สร้างอ่างเก็บน้ าคลองมะเด่ือ โครงการชลประทานนครนายก       5,500,000,000

6. โครงการก่อสร้างทางพิเศษ    
ฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

การทางพิเศษ      
แห่งประเทศไทย

   ประเด็น     
การพัฒนาท่ี 2

ขยายโครงข่ายทางพิเศษฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย     80,500,000,000

7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬาจังหวัด
นครนายก

กรมส่งเสริม        
การปกครองท้องถ่ิน

   ประเด็น     
การพัฒนาท่ี 3

ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลานกรีฑา อาคารอเนกประสงค์ สระว่ายน้ า 
สวนสาธารณะ และร้ัวสนามกีฬาจังหวัดนครนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก          145,500,000

8. โครงการศึกษาส ารวจ            
ความเหมาะสมในการขยายเส้นทาง
การท่องเท่ียวทางรางจากสถานีรถไฟ
ปากพลี-เข่ือนขุนด่านปราการชล    
จังหวัดนครนายก

กรมขนส่งทางราง    ประเด็น     
การพัฒนาท่ี 2

ศึกษาส ารวจความเหมาะสมในการขยายเส้นทางการท่องเท่ียวทางราง
จากสถานีรถไฟปากพลี-เข่ือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

กรมขนส่งทางราง            10,000,000

   87,135,320,000รวมท้ังส้ิน

ตารางสรุปรายโครงการ



1 
ลำดับ 1 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)  
  หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่ตำบล 
บางลูกเสือ ตำบลบางสมบูรณ์ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

2.  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชน
อย่างเป็นระบบ เพื ่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั ้งเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

3.  ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

4.  แนวทางการพัฒนา จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการ
ประชาชนได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ/เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.  หลักการและเหตุผล ด้วยราษฎรในพื ้นที ่บร ิเวณตำบลบางสมบูรณ์ , ตำบลบางล ูกเสือ        
และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม                
ว่าประสบปัญหาความทุกข์ร้อนในปัญหาการอุปโภค และบริโภคน้ำ               
ในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทำให้เกิดปัญหาน้ำเค็ม
รุกล้ำจากแม่น้ำนครนายก ต่อเชื่อมมาจากแม่น้ำบางปะกง ประกอบกับ
เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวทำให้การแก้มลิงเพื่อน้ำผิวดินมาทำระบบประปา 
หรือขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำใต้ดินมาใช้ไม่ได้                   
จึงมีข้อเสนอให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตจ่ายน้ำให้กับประชาชน
กลุ ่มดังกล่าว โดยการก่อสร้างสถานีเพิ ่มแรงดันและวางท่อจ่ายน้ำ     
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ  

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื ่อเสริมแรงดัน และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำส่ง/จ่ายไปยัง              
ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ 

7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประชาชนตำบลบางสมบูรณ์, ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล             
หรือบริเวณใกล้เคียง  มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ประสบ
ปัญหาน้ำเค็ม 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

9.  กิจกรรมหลัก  ก่อสร้างสถานีเสริมแรงดัน และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำส่ง/จ่ายไปยัง 
ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ 

10.  หน่วยดำเนินงาน  การประปาส่วนภมูิภาคสาขาบ้านนา 
11.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2566 
12.  งบประมาณ  ประมาณ 180,000,000 บาท 
13.  ผลผลิต (Output) ระบบผลิตน้ำประปาในตำบลบางสมบูรณ์, ตำบลบางลูกเสือ และตำบล

ทรายมูลหร ือบร ิเวณใกล้เค ียง ม ีน ้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ  
และไม่ประสบปัญหาน้ำเค็ม  

14.  ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) ปริมาณน้ำประปามีปริมาณน้ำเพียงพอ ได้มาตรฐาน ตำบลบางสมบูรณ์, 
ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล หรือบริเวณใกล้เคียง มีน้ำใช้เพียงพอ
ต่อความต้องการ และไม่ประสบปัญหาน้ำเค็ม 
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ลำดับ 2 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ) 
  หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงข่ายสายทางเช่ือมโยงภูมิภาค 

2.  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอยา่งเป็น
ระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ รวมทั้งเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในสังคมให้มคีวามสุข 

3.  ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

4.  แนวทางการพัฒนา จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการ
ประชาชนได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ/เพื่อสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.  หลักการและเหตุผล ด้วยรัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการ 
ตามกรอบนโยบายของกฎหมาย แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19 ) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา 
และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับพื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรี    
จึงได้มีคำสั่งแต่งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับนโยบาย 
และระดับจังหวัด และมอบหมายให้รัฐมนตรีคนหนึ่งรับผิดชอบในระดับ
พื้นที่จังหวัดตามที่กำหนด  เพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดังกล่าว และประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในเรื่องที่เกิดศักยภาพ
ของคณะกรรมการฯ สำหรับในพ้ืนท่ีจังหวัด 

จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก และได้มีการประชุมครั ้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยได้เห็นชอบข้อเสนอในการ
พัฒนาโครงข่ายสายทางเชื่อมโยงภูมิภาค และเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) เพื่อพิจารณาผลักดันต่อไป 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวผู ้ใช้
เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19 ) 

7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายทางที่สำคัญ เชื่อมโยงการ
ท่องเที ่ยวและการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะบนถนนรังสิต-
นครนายก 
2. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่ถนนในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  
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  หัวข้อ รายละเอียด 
9.  กิจกรรมหลัก  แขวงทางหลวงนครนายก 

1. กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 
3076 นครนายก - บางหอย – บ้านสร้าง  
งบประมาณ 200,000,000 บาท 
2. กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 
3239 ตอน นครนายก – เขื ่อนขุนด่านปราการชล กม.6+050 -  
กม.8+550  
งบประมาณ 40,000,000 บาท 
 
แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
3. ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 
305 (กม.ที่ 34+400) – บ้านคลองหกวา (คลอง 14 – ถนนทางหลวง
หมายเลข 305)  
งบประมาณ 13,720,000 บาท 
4. ขยายทางหลวงชนบท นย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3239  
ถึงบ้านศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
งบประมาณ 2,300,000 บาท 
5. ขยายความกว้างถนนสาย นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 33  
ถึงบ้านชะอม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
6. ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทาง นย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 
3369 (กม.ที่ 14+550) - บ้านพระอาจารย์ เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางขนส่ง
และเส้นทางลัดระหว่างทางหลวงชนบท นย.3001 (องครักษ์ – บางน้ำเปรี้ยว) 
กับ ทล.3312 (นครนายก - ลำลูกกา) (**งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต**) 
งบประมาณ 9,800,000 บาท  

10.  หน่วยดำเนินงาน  แขวงทางหลวงนครนายก และแขวงทางหลวงชนบทนครนายก 

11.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2566 – 2568 

12.  งบประมาณ  ประมาณ 315,820,000 บาท 

13.  ผลผลิต (Output) ถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้รับการพัฒนา 

14.  ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
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ลำดับ 3 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ) 
  หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลยีร์และรังสีรักษา  
ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2.  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอยา่งเป็น
ระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม
ให้มีความสุข 

3.  ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

4.  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข สังคม ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ ่ม โดยเฉพาะผู ้ด้อยโอกาส และผู ้ส ูงอายุ  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พ้ืนท่ีหมู่บ้านและชุมชน 

5.  หลักการและเหตุผล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโรงพยาบาล 
ระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ซึ่งเป็น 
ศูนย์ในการรับส่งต่อผู้ป่วยที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาลตติยภูมิของ
กระทรวงสาธารณสุขโดยรอบพี้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดข้างเคียง 
เพื ่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้าน
โรคมะเร็งแบบครบวงจร 
 

ในปัจจุบันวิทยาการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และงานด้านรังสีรักษา 
มีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยและรักษาทางการแพทย์ โดยเฉพาะ
โรคมะเร็งในระบบต่างๆ และเป็นการบูรณาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ องครักษ์ ซึ ่งเป็นแหล่งผลิตสารกัมมันตภาพรังสี  
ที่ใช้ในการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทำให้เกิดความสะดวกในการ
ขนส่งสารดังกล่าว 
 

ซึ่งการดำเนินการทางงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีรักษากับงานอื่นๆ 
ทางคลินิกต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะหลายๆ ด้าน เพื่อให้เกิด
การบูรณาการและผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
 

ทั้งนี ้ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ยังไม่มีการให้บริการ
ทางด้านสาขาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ และรังสีรักษา แต่มีผู้ป่วยและผูม้ารับบรกิาร
ในแต่ละปีจำนวนประมาณ 345 ราย ซึ่งจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีรักษาที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ต่อผู ้มารับบริการ 
และประชาชน สามารถเข้าถึงการรับบริการด้านการรักษาพยาบาลที่ยาก
และมีความซับซ้อนของโรค และเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  
ด้านการแพทย์ และเพื่อลดระยะเวลารอคอยในการรักษาของผู้ป่วยช่วยให้
การรักษาได้ผลดีและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย 
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  หัวข้อ รายละเอียด 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
 
 

เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลยีร์และศูนยร์ังสีรักษา เพื่อรองรับ
ผู้ป่วยและผู้มารับบริการที่จะเป็นต้องรับการตรวจรักษาทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์และรังสีรักษา เพื่อลดการส่งต่อผู ้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น  
นอกเขตจังหวัดนครนายก อีกทั้ งเป็นการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 
ทางการแพทย์เฉพาะทาง และเป็นศูนย์ร ับส่งต่อและให้คำปรึกษา 
กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในระบบต่างๆ แก่เขตสุขภาพท่ี 4 และพื้นที่ใกล้เคียง 

7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระยะที่ 1 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ฯ 
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
ระยะที่ 2 เมื่ออาคารแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ 
2. อัตราการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการสุขภาพท่ี 4  
ลดลงมากกว่าร้อยละ 80 
3. อัตราความพึงพอใจของผู้มารบับริการที่อาคารศูนย์เวชศาสตร์
นิวเคลียร์ฯ มากกว่าร้อยละ 85 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ (องครักษ์) 

9.  กิจกรรมหลัก  จัดสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และศูนย์รังสีรักษา เพื่อรองรับผู้ปว่ย
และผู ้มารับบริการที ่จำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาทางด้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์และรังสีรักษา 

10.  หน่วยดำเนินงาน  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
11.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2566 – 2567 
12.  งบประมาณ  430,000,000 บาท 
13.  ผลผลิต (Output) ประชาชนและผู้ป่วยมะเร็งในระบบต่างๆ ในพ้ืนท่ี จ.นครนายก และพื้นที่

ใกล้เคียง ไดร้ับการบริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษา  
อย่างทันท่วงที 

14.  ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการบริการ
ด้านการแพทย์เฉพาะทางที่ศูนย์การแพทย์ฯ อย่างทันท่วงที ลดการส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาให้ศูนย์การแพทย์ฯ 
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แบบครบวงจร ให้บริการรักษาพยาบาล
โรคที่รักษายากและสลับซับซ้อน และเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาล การเรียนการสอน งานวิจัยและ 
การสร้างนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนท่ีมารับบริการ 
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ลำดับ 4 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)  
  หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่กว้างด้วยการทำหมันแมลงร่วมกับวิธีอื่น 

2.  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
 ให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาด 

3.  ชื่อแผนงาน  แผนงานที่ 1 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์  
4.  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหารต่อเนื ่องให้ได้มาตรฐานสากล  

 และการพัฒนากลุ ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP SMEs และ Cluster  
 เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

5.  หลักการและเหตุผล  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันเทคโนโลยี 
 นิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)  ได้คิดค้นวิธีการใช้รังสีมาทำหมันแมลงวันผลไม้  
 ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนประชากรของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ลดลงร้อยละ 80   
 และวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม 
 ปลอดภัยไม่มีพิษตกค้างในผลผลิต โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  
 ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จะได้ขยายผลในพื้นที่ในกลุ่มจังหวัด  
 และการเพิ ่มผลผลิตด้วยสารละลายไคโตซานฉายรังสี โดยมีระยะเวลา  
 ดำเนินการ 3 ปี 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ   1. เพื่อลดต้นทุนการผลิต (ลดความเสียหายที่เกิดจากแมลงวันผลไม้ 
 และการใช้สารฆ่าแมลง) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ 
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตอาหารปลอดภัย 

 3. เพื่อสร้างเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ชุมชน  
กลุ่มเกษตรกร และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
 4. เพื่อส่งเสริมการส่งออกไมผ้ล  

7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ลดต้นทุนในการทำการเกษตร 
2. เพิ่มผลผลติต่อไร ่
3. เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร  

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่การเกษตรในกลุม่จังหวัดภาคตะวันออก 2 
9.  กิจกรรมหลัก  1. ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ ์วิสาหกิจชุมชนและหน่วยงาน 

ในจังหวัดเพื่อวางแผนงาน 
2. อบรมเกษตรกร กลุ่มวสิาหกิจชุมชนและผูส้นใจ 
3. ศึกษา สำรวจข้อมูลปญัหาแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
4. วางระบบตรวจสอบประชากรแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ี 
4. ลดประชากรแมลงวันผลไม้ในพื้นที่โดยการใช้กับดักและการกำจดัแหล่ง
ขยายพันธุ ์
5. ผลิตและทำหมันแมลงวันผลไม ้
6. ปล่อยแมลงที่เป็นหมันในพื้นที่ควบคุมแมลง 
7. ตรวจสอบตดิตามประเมินผลโครงการ  

10.  หน่วยดำเนินงาน  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (สทน.) 
นายมงคล ดีศลิป์แพทย ์โทร 02 401 9889 , 085 487 4009 
นายวณิช ลิ่มโอภาสมณี โทร. 02 401 9889 ,086 999 6398  

11.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  พ.ศ. 2566 – 2568  
12.  งบประมาณ   54,000,000 บาท 
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  หัวข้อ รายละเอียด 
13.  ผลผลิต (Output) 1. ลดต้นทุนในการท้าเกษตร 

2. เพิ่มผลผลติต่อไร ่
3. เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 
 

 

14.  ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

 1. จำนวนประชากรของแมลงวันผลไม้และความเสยีหายของผลไม้ 
ในพื้นที่ลดลง 
 2. การใช้สารฆ่าแมลงกำจัดแมลงวันผลไม้ลดลง 
 3. เกษตรกร มีความรู้การกำจัดแมลงวันผลไม้ทีม่ีประสิทธิภาพ 
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ลำดับ 5 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)  
  หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ 
2.  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ ์

แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาด 
3.  ชื่อแผนงาน แผนงานท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติการเกษตรปลอดภัย/ 

เกษตรอินทรีย ์
4.  แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตภาคการเกษตร (ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

โดยเฉพาะปัญหาดินเปรี้ยว /ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบกระจายน้ำ  
น้ำแล้ง น้ำท่วม / จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ/พันธุ์พืช/ เครื่องจักรกล
การเกษตร) โดยใช้นวัตกรรม และข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุน 

5.  หลักการและเหตุผล จากปัญหาการเกิดอุทกภัยในเขตพื ้นที ่ราบลุ ่มของแม่น้ำนครนายก 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีในเขตตัวเมืองนครนายก และพื้นที่ชลประทานของโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง
และปัญหาสภาพที ่ด ินส่วนใหญ่เป็นดินเปร ี ้ยวไม ่สามารถทำการ 
เพาะ ปลูกได้ ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินการโครงการเขื่อนคลองมะเดื่อ 
โดยเป็นการบริหารจัดการน้ำร่วมกับโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล 
ในการแก้ไขปัญหาข้างต้น อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการน้ำดังกล่าว
ยังคงเป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ อันเนื ่องมาจากสภาพภูมิอากาศ  
ภูมิประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังขาดการบริหารจัดการน้ำในระดับ
สาขาที่จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น  
ทางกรมชลประทานจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพตามข้อมูลดังกล่าว 
 

โครงการคลองมะเดื่อ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายก
ตอนบน ซึ่งจัดสรรและควบคุมน้ำร่วมกับเขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์และเต็มศักยภาพในการพัฒนาลุ ่มน้ำนครนายกตอนบน  
โดยโครงการนี้จะทำให้การจัดสรรน้ำและควบคุมน้ำในจังหวัดนครนายก 
เพ ียงพอก ับความต ้องการของประชาชน ท ั ้ ง ในด ้านชลประทาน  
การเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว รวมทั้งบรรเทาปัญหา
อ ุทกภ ัย ตลอดจนแก้ ไขป ัญหาด ินเปร ี ้ยว โดยจะเป ็นกลไกสำคัญ 
ในการบริหารจัดการน้ำในลุ ่มน้ำนครนายกและอีก 254 ลุ ่มน้ำย่อย  
และบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อนอีกราว 62.30 ตร.กม. 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน 
2. เพื่อช่วยป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและบรรเทาภัยแล้งในฤดูแล้ง 

7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. อัตราความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
2 อัตราการจัดสรรน้ำให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้น 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย คลองมะเดื่อ บ้านดง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
9.  กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงแหล่งน้ำบริเวณเขื่อนคลองมะเดื่อ บ้านดง ตำบลสาริกา อำเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
10.  หน่วยดำเนินงาน  โครงการชลประทานนครนายก 
11.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2566 - 2568 
12.  งบประมาณ  ประมาณ 5,500,000,000 บาท 
13.  ผลผลิต (Output) ระบบอ่างเก็บน้ำได้รับการพัฒนา  
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  หัวข้อ รายละเอียด 
14.  ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) 1. จัดสรรน้ำให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกได้ 

2. ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 
3. เพื่อการประปา การอุตสาหกรรม และช่วยในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 
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ลำดับ 6 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)  
  หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางพิเศษฉลองรชั – นครนายก - สระบุร ี
2.  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที ่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ 

สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการและการประชุมที่ได้มาตรฐาน 
3.  ชื่อแผนงาน แผนงานที ่  2 พัฒนามาตรฐานการท่องเที ่ยวและบริการ รวมทั้ง 

การประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 
4.  แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  

สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว 
5.  หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดใกล้เคียงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการขยายตัว
ของพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรมไปยังบริเวณ
พื ้นที ่รอบนอกกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก  
และจังหวัดสระบุรี นับเป็นจังหวัดสำคัญที่เป็นทั้งแหล่งประกอบอุตสาหกรรม 
แหล่งผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื ่อเสียง อีกท้ัง 
ยังเป็นประตูเชื ่อมโยงการเดินทางไปยังภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก 
เฉียงเหนืออีกด้วย โดยการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัด
นครนายกจะใช้ถนนรังสิต-นครนายก หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ 
และการเดินทางไปยังจังหวัดสระบุรีจะใช้ถนนพหลโยธินหรือทางหลวง
แผ ่นด ินหมายเลข ๑ ผ ่านอำเภอวังน้อย จ ังหวัดพระนครศร ีอย ุธยา  
เข้าสู ่จังหวัดสระบุรี ผ่านอำเภอวิหารแดง และเข้าสู ่อำเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี ซึ ่งปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีสภาพการจราจรหนาแน่น โดยมี
ปริมาณจราจรเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คันต่อวัน เนื่องจากเป็นเส้นทาง
หลักในการเดินทางไปยังภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงวันหยุดและเทศกาล จะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดตลอดแนว
เส้นทาง จึงเห็นควรขยายโครงข่ายทางพิเศษฉลองรัชไปยังจังหวัดสระบุรี  
เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วเชื่อมโยงจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรีกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และช่วย 
ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี 
รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนและช่วยในการพัฒนาพื้นที่ดา้นตะวันออก
ของถนนพหลโยธินซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอีกด้วย 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของถนนพหลโยธินช่วงจังหวัดสระบุรี  
ถึงกรุงเทพมหานครและโครงข่ายถนนในปัจจุบัน  
2. เพื ่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โครงข่ายทางพิเศษฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี เชื่อมโยงภูมภิาค 
8.  พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดปทุมธานี นครนายก และสระบุร ี
9.  กิจกรรมหลัก  ขยายโครงข่ายทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุร ี
10.  หน่วยดำเนินงาน  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 
11.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2566 - 2570 
12.  งบประมาณ  ประมาณ 80,500,000,000 บาท 
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  หัวข้อ รายละเอียด 
13.  ผลผลิต (Output) โครงข่ายทางพิเศษฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี เชื่อมโยงภูมภิาค 
14.  ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย   
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ลำดับ 7 
โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬาจังหวัด

นครนายก 
2.  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

ของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชน
อย่างเป็นระบบ เพื ่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั ้งเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

3.  ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

4.  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข สังคม ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ ่ม โดยเฉพาะผู ้ด ้อยโอกาส และผู ้ส ูงอายุ  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่หมู่บ้านและชุมชน 

5.  หลักการและเหตุผล จังหวัดนครนายก ยังไม่มีสนามกีฬาท่ีมีมาตรฐานเพื่อให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน รวมทั้งยังไม่มีสวนสาธารณะที่สามารถใช้เป็นศูนย์รวม 
ในการประกอบกิจกรรมกีฬา สันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ 
ซึ ่งประชาชนต้องการสวนสาธารณะ/สถานที ่พักผ่อน/จัดกิจกรรม
นันทนาการ โดยคำนึงถึงการความสะดวก ความปลอดภัย และบรรยากาศ 
ที่เอื ้อต่อการเข้ามาใช้บริการโดยรวม เพื่อให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ต้องการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กลายเป็นวิถีชีวิต และตอบสนอง
ความต้องการใช้สนามกีฬาเพื ่อการแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย  
และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
มีจำนวนเพิ ่มมากขึ ้นจ ึงไม ่สามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มาเข้ารับบริการในสนามกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถิติการขอใช้
บริการสนามกีฬา อบจ.นครนายก ของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน 
ปี พ.ศ.2559 จำนวน 12,762 คน และ ปี พ.ศ.2560 (ม.ค. – ต.ค.) 
จำนวน 16,483 คน) จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื ่อให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานรองรับการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ  
และเป็นแหล่งพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางกีฬา การให้บริการ
ประชาชนในการแข่งขันกีฬา และออกกำลังกาย 
๒. เพื่อให้มีสวนสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ที่มีความสะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในการออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อน และทำกิจกรรม
นันทนาการ ของประชาชนเยาวชน และร่วมกิจกรรมของครอบครัว  

7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. จังหวัดนครนายกมีสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน มีความพร้อมในการใช้งาน 
2. สนามกีฬาสามารถรองรับการแข่งขันกีฬา การเล่นกีฬา ในระดับ
จังหวัด ภาค และระดับประเทศ 
3. ประชาชนในจังหวัดนครนายกทำกิจกรรมและใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
9.  กิจกรรมหลัก  1. ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ สนามกีฬา

จังหวัดนครนายก 
2. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่น่ัง สนามกีฬาจังหวัดนครนายก 
3. ก่อสร้างสระว่ายน้ำแบบมาตรฐาน 50 เมตร สนามกีฬาจังหวัดนครนายก 
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  หัวข้อ รายละเอียด 
4. สวนสาธารณะพื้นท่ี 1,500 ตารางเมตรและอุปกรณ์กำลังกาย 
บริเวณสนามกีฬา  
5. ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา 

10.  หน่วยดำเนินงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
11.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2566 - 2568 
12.  งบประมาณ  145,500,000 บาท 
13.  ผลผลิต (Output) สนามกีฬาจังหวัดนครนายกมีการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสนามกีฬา อาคาร 

ลานกีฬา  
1. สนามฟุตบอล ลู่ และลานกรฑีาวัสดุยางสังเคราะห์ 
2. อาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่น่ัง 
3. สระว่ายน้ำแบบมาตรฐาน  50 เมตร 
4. สวนสาธารณะพื้นท่ี 1,500 ตารางเมตร และอุปกรณ์ออกกำลังกาย 
บริเวณสนามกีฬา  
5. ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา 

14.  ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) 1. จังหวัดนครนายก มีสนามกีฬาที ่ได้มาตรฐานตามแบบการกีฬา  
แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ 
2. เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป มีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน
และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย 
3. เด็กและเยาวชนสามารถเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬาไปสู่ระดับจังหวัด 
และประเทศ 
4. เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป มีสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรม
นันทนาการ  
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ลำดับ 8 
โครงการแบบย่อ (1 ชดุ : 1 โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการศึกษาสำรวจความเหมาะสมในการขยายเส้นทางท่องเที่ยวทางราง 

จากสถานีรถไฟปากพลี – เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
2.  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ 

วัฒนธรรมการบริการและการประชุมที่ได้มาตรฐาน 
3.  ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 2 พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์

อย่างทั่วถึง 
4.  แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  

สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว 
5.  หลักการและเหตุผล จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ที่มีนักท่องเที่ยวปีละประมาณ  

3 ล้านคน มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านปราการชล ประมาณสัปดาห์ละ 
20,000 คน และจังหวัดนครนายกมี สถานีรถไฟบ้านปากพลี ตั ้งอยู ่ที่  
ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก  เป ็นสถานีรถไฟชั ้น 3 ของทางรถไฟ 
สายตะวันออก เป็นขบวนรถโดยสารจากกรุงเทพฯ ผ่านสถานีรถไฟบ้านปากพลี  
วันละ  10 ขบวน เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ชมบรรยากาศทางธรรมชาติ 
และการท่องเที่ยวทางราง จึงเสนอขอให้มีการศึกษาสำรวจความเหมาะสม 
ในการขยายเส้นทางท่องเที่ยวทางรางจากสถานีรถไฟปากพลี – เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล จังหวัดนครนายก 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางตามวิถีไทย เช่ือมโยงเขื่อนขุนด่านปราการชล 
2. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมธรรมชาติ 
3. สรา้งรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ 

7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. นักท่องเที่ยวในจังหวัดนายก เพิ่มขึ้น  
2. เพิ่มช่องทางการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในจังหวัด  
และนักท่องเที่ยว 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย สถานีรถไฟบ้านปากพลี  อำเภอปากพลี  อำเภอเมืองนครนายก และเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล จังหวัดนครนายก 

9.  กิจกรรมหลัก  ศึกษาสำรวจความเหมาะสมในการขยายเส้นทางท่องเที่ยวทางรางจากสถานี
รถไฟปากพลี – เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

10.  หน่วยดำเนินงาน  กรมขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม 
11.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2566 - 2568 
12.  งบประมาณ  ประมาณ 10,000,000 บาท 
13.  ผลผลิต (Output) เส้นทางการท่องเที่ยวทางรางจากสถานีรถไฟบ้านปากพลี–เขื่อนขุนด่านปราการชล  

จังหวัดนครนายก 
14.  ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. นักท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกเพิ่มขึ้น 
2. เพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก 
3. ประชาชน ชุมชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น  
4. เพิ่มบริการสาธารณะของจังหวัดนครนายก 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
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