


สารบัญ 

ลำดับที่  หน้า 
 แบบ จ. 3  

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในพ้ืนที่ตำบลบางลูกเสือ ตำบลบางสมบูรณ์ 
และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

1 

2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณดงละคร (เมืองลับแล) 2 
3 โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีรักษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
3 

4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนครนายก ทางหลวงหมายเลข 3049 
ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง 

5 

5 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3076 นครนายก - บางหอย 
ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+680 

6 

6 โครงการลดการใช้สารเคมีการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยการทำหมันแมลง และเพ่ิมผลผลิตด้วย
สารละลายไคโตซานฉายรังสี 

7 

7 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ 9 
8 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนา 10 
9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองด้านการคมนาคม  (ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สถาปัตยกรรมทางหลวง) 
11 

10 โครงการก่อสร้างศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการนครนายก 12 
11 โครงการลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพ่ิมผลผลิตข้าว 13 
12 โครงการศูนย์ประชุมและศูนย์จัดแสดงสินค้าการท่องเที่ยวรองรับการเป็นศูนย์กลาง 

การประชุมระดับชาติ 
15 

13 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาสนามกีฬาลานกีฬาจังหวัดนครนายก 17 
14 โครงการก่อสร้างตลาดเก่านครนายก 19 
15 โครงการก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัช -นครนายก-สระบุรี 20 
16 โครงการเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (หมู่บ้านไทยพวน) และอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

(นกเหยี่ยวดำ) ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
21 

17 โครงการยกระดับคุณภาพกำลังคนรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมภาคตะวันออก 
2 เพ่ือก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล 

22 

18 โครงการศึกษาสำรวจความเหมาะสมในการขยายเส้นทางท่องเที่ยวทางราง  
จากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี - เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

23 

19 โครงการก่อสร้างทางยกระดับหรือคู่ขนานสาย 305 รังสิต - นครนายก ช่วงรังสิต - คลอง 10 24 

 



แบบ จ. ๓

กระทรวง กรม
จ ำนวนโครงกำร 

(โครงกำร)
งบประมำณ (บำท)

1. กระทรวงมหำดไทย 4 469,500,000         
    ๑.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 2 157,500,000          
    ๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 132,000,000          
    ๑.3 การประปาส่วนภูมิภาค 1 180,000,000          
2. กระทรวงศึกษำธิกำร 1 47,000,000           
3. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3 581,800,000         
4. กระทรวงคมนำคม 5 81,624,000,000    
    4.1 กรมทางหลวง 2 104,000,000          
    4.2 กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 1 1,000,000,000       
    4.3 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1 80,500,000,000     
    4.4 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1 20,000,000            
5. กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬำ 3 1,518,000,000      
     5.1 กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 2 518,000,000          
     5.2 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 1 1,000,000,000       
6. กระทรวงวัฒนธรรม 1 45,000,000           
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 7,060,890,000      
    7.1 กรมชลประทาน 2 7,060,890,000       

รวมท้ังส้ิน 19 91,346,190,000    

สรุปแผนงำนโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ท่ีจังหวัดขอรับกำรสนับสนุนจำกกระทรวง/กรม

เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด
จังหวัดนครนำยก



(ให้กรอกตามล าดับความส าคัญของโครงการ ไม่เกิน 10 โครงการ)

โครงการ
กระทรวงและกรม

(ท่ีขอรับการ
สนับสนุน)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ งบประมาณ (บาท)

1. ก่อสร้างระบบประปาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าเค็มในพ้ืนท่ีต าบลบางลูกเสือ 
ต าบลบางสมบูรณ์ และต าบลทรายมูล 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

การประปาส่วนภูมิภาค ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 3

2 ก่อสร้างสถานีเสริมแรงดัน และวางท่อ
ขยายเขตจ าหน่ายน้ าส่ง/จ่ายไปยัง 
ต าบลบางสมบูรณ์ ต าบลบางลูกเสือ และ
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกล้ า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก           180,000,000

2. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การท่องเท่ียวของจังหวัดนครนายก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 3

2 ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานครนายก           132,000,000

3. การพัฒนาโครงข่ายสายทางเช่ือมโยง
ภูมิภาค

กรมทางหลวง และ
กรมทางหลวงชนบท

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 3

2 1. ขยายและปรับปรุงเส้นทางหลวง
หมายเลข 3076 และหมายเลข 3239
2. ศึกษาออกแบบและก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยก เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัด
3. ก่อสร้างเส้นทางจากคลองหลวง เร่ิม
จากจุดตัดระหว่าง บริเวณคลอง 5 - 
มอเตอร์เวย์ ถนนเส้นบางขัน คลอง 15
4. ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท นย.
3006, นย.4008,นย.4009, นย.
2003, นย.4016
5. ก่อสร้างถนนเล่ียงเมือง จากถนนแยก
 ทล.33 แยกเจริญผล ถึงแยกทล.305 
(ส่ีแยกสามสาว) อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก
6. ขยายต่อโครงการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเท่ียวเลียบชายเขา “บูรพาคีรี” (เขา
ใหญ่-ปางสีดา) ของกรมทางหลวงชนบท

แขวงทางหลวง
แขวงทางหลวงชนบท

       1,000,000,000

4. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์
นิวเคลียร์และรังสีรักษา ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

 กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 3

3 สร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์ฯ ปรับปรุง
สถานท่ี และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           512,800,000

5. โครงการลดการใช้สารเคมีการ
ควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยการท าหมัน
แมลง และเพ่ิมผลผลิตด้วยสารละลายไค
โตซานฉายรังสี

 กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 1

2 ลดประชากรแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีโดย
การใช้กับดักและก าจัดแหล่งขยายพันธ์ุ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

            54,000,000

6. โครงการอ่างเก็บน้ าคลองมะเด่ือ กรมชลประทาน ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 3

5 สร้างอ่างเก็บน้ าคลองมะเด่ือ โครงการชลประทานนครนายก        5,500,000,000

7. โครงการอ่างเก็บน้ าบ้านนา กรมชลประทาน ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 3

5 สร้างอ่างเก็บน้ าบ้านนา โครงการชลประทานนครนายก        1,560,890,000

8. โครงการก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัช -
นครนายก-สระบุรี

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2

2 ก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัช -นครนายก-
สระบุรี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย      80,500,000,000

9. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางจักรยานจังหวัดนครนายก ทาง
หลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก
 – น้ าตกนางรอง

กรมทางหลวง ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2

2 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางจักรยาน 3 
เส้นทาง

กรมทางหลวง             78,000,000

10. โครงการศึกษาส ารวจความ
เหมาะสมในการขยายเส้นทางท่องเท่ียว
ทางราง จากอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา
 จังหวัดปราจีนบุรี - เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล จังหวัดนครนายก

ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2

2 ศึกษาความเหมาะสมในการเช่ือมโยง
เส้นทางท่องเท่ียว 
ทางรางจากอ่างเก็บน้ านฤบดินทร์จินดา 
ถึง เข่ือนขุนด่านปราการชล

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร

            20,000,000

ความเช่ือมโยงสอดคล้อง

ตารางสรุปรายโครงการ



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ท่ีขอรับการ
สนับสนุน)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ งบประมาณ (บาท)

11. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ระดับชาติ ต าบลบางสมบูรณ์ (ทุ่งบางกะ
ชา) อ าเภอองครักษ์

กระทรวงท่องเท่ียว
และกีฬา

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 3

2 ก่อสร้างสนามกีฬาระดับอนุภูมิภาค ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 
จังหวัดนครนายก

          500,000,000

12. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเมือง
โบราณดงละคร (เมืองลับแล)

กระทรวงวัฒนธรรม ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2

2 ก่อสร้างถนนเมืองโบราณดงละคร (เมือง
ลับแล)

อ าเภอเมืองนครนายก, ส านักงานโยธาธิ
การจังหวัดนครนายก

            45,000,000

13. โครงการเส้นทางโครงข่ายการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (หมู่บ้านไทย
พวน) และอนุรักษ์ระบบนิเวศ (นก
เหย่ียวด า) ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

กระทรวงท่องเท่ียว
และกีฬา

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2

2 ก่อสร้างเส้นทางเส้นทางโครงข่ายการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (หมู่บ้านไทย
พวน) และอนุรักษ์ระบบนิเวศ (นก
เหย่ียวด า)

อ าเภอปากพลี             18,000,000

14. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
พัฒนาเมืองด้านการคมนาคม  
(ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม
ทางหลวง)

กรมทางหลวง ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทาง
หลวง

กรมทางหลวง             26,000,000

15. โครงการก่อสร้างศูนย์การประชุม
และจัดนิทรรศการนครนายก

การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2

2 ก่อสร้างศูนย์การประชุมและจัด
นิทรรศการนครนายก

ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สส
ปน.)

       1,000,000,000

16. โครงการลดการใช้สารเคมีเกษตร
และเพ่ิมผลผลิตข้าว

 กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 1

2 ศึกษา ส ารวจข้อมูลพ้ืนท่ี และอบรมกลุ่ม
เกษตรกร

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

            15,000,000

17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
พัฒนาสนามกีฬาลานกีฬาจังหวัด
นครนายก

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2

3 ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬา
จังหวัดนครนายก พร้อมสร้าง
สวนสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก           145,500,000

18. โครงการก่อสร้างตลาดเก่านครนายก กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2

2 ก่อสร้างตลาดเก่านครนายก ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครนายก

            12,000,000

19. โครงการยกระดับคุณภาพก าลังคน
รองรับการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและ
โรงแรมภาคตะวันออก 2 เพ่ือก้าวเข้าสู่
มาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2

2 ก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา

สถาบันอาชีวภาคกลาง 3             47,000,000

    91,346,190,000รวมท้ังส้ิน



แบบ จ.3 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาเพือ่แก้ไขปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่ตำบลบาง

ลูกเสือ ตำบลบางสมบูรณ์ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 

๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  ด้วยราษฎรในพื้นที่บริเวณตำบลบางสมบูรณ์ , ตำบลบางลูกเสือ 
และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ ได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม                
ว่าประสบปัญหาความทุกข์ร้อนในปัญหาการอุปโภค และบริโภคน้ำ               
ในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทำให้เกิดปัญหาน้ำเค็ม
รุกล้ำจากแม่น้ำนครนายก ต่อเชื่อมมาจากแม่น้ำบางปะกง ประกอบกับ
เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวทำให้การแก้มลิงเพื่อน้ำผิวดินมาทำระบบประปา 
หรือขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำใต้ดินมาใช้ไม่ได้                   
       จึงมีข้อเสนอให้การประปาสว่นภูมิภาคขยายเขตจ่ายน้ำให้กับ
ประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยการกอ่สร้างสถานเีพิ่มแรงดันและวางท่อจ่าย
น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เสริมแรงดัน และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำส่ง/จ่ายไปยัง              
ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ          ประชาชนตำบลบางสมบูรณ์, ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล             
หรือบริเวณใกล้เคียง  มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ประสบ
ปัญหาน้ำเค็ม 

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ          ก่อสร้างสถานีเสริมแรงดัน และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำส่ง/
จ่ายไปยัง ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล 
อำเภอองครักษ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ 

8.  หน่วยดำเนินงาน  การประปาส่วนภมูิภาคสาขานครนายก    
การประปาส่วนภมูิภาคสาขาบ้านนา 

9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 
10. งบประมาณ  ประมาณ 180 ล้านบาท 
11. ผลผลิต (output) ระบบผลิตน้ำประปาในตำบลบางสมบูรณ์, ตำบลบางลูกเสือ และ

ตำบลทรายมูลหรือบริเวณใกล้เคียง มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
และไม่ประสบปัญหาน้ำเค็ม  

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปริมาณน้ำประปามีปริมาณน้ำเพียงพอ ได้มาตรฐาน ตำบลบาง
สมบูรณ์, ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล หรือบริเวณใกล้เคียง            
มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ประสบปัญหาน้ำเค็ม 

 

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ท่ีมีนักท่องเที่ยวปีละ

ประมาณ 3 ล้านคน  มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านปราการชล 
ประมาณสัปดาห์ละ 20,000 คน มีโรงแรม/รีสอร์ท  จำนวน 138 แห่ง 
มีห้องพัก จำนวน 3,712 ห้อง ซึ่งประสบปัญหา กระแสไฟฟ้าตก หรือ
ดับ เนื่องจากมีผู้ใช้ไฟมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและการท่องเที่ยวและธุรกิจ   

ครม. สัญจร เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มอบให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคไปพิจารณาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงที่มั่นคงสามารถทนภาระ
ทางไฟฟ้าที่หนัก ในปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒  งบประมาณ 295 ล้านบาท 
ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563 แต่ปัญหาไฟฟ้าตก-ดับ 
ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการท่องเที่ยวและธุรกิจ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ประชุม สัมมนา และการเป็น MICE 
4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ อัตราจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวด้านการประชุม

เพิ่มขึ้น 
5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

6.  พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นทีจ่ังหวัดนครนายก  
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 
8.  หน่วยดำเนินงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 – 2565  
10. งบประมาณ  ประมาณ 132,000,000 บาท 
11. ผลผลิต (output) ระบบไฟฟ้าได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดนครนายกมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 

 

 (Project idea รายโครงการ) 



  แบบ จ.3 
โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ การพัฒนาโครงข่ายสายทางเชื่อมโยงภูมิภาค 

๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล       ด้วยรัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน  
และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการ 
ตามกรอบนโยบายของกฎหมาย แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19 ) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา 
และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดงักล่าวในระดับพื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรี    
จึงได้มีคำสั่งแต่งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับนโยบาย 
และระดับจังหวัด และมอบหมายให้รัฐมนตรีคนหนึ่งรับผิดชอบในระดับ
พื้นที่จังหวัดตามที่กำหนด  เพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดังกล่าว และประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในเรื่องที่เกิดศักยภาพ
ของคณะกรรมการฯ สำหรับในพ้ืนท่ีจังหวัด 
       จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก และได้มีการประชุมครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยได้เห็นชอบข้อเสนอในการ
พัฒนาโครงข่ายสายทางเช่ือมโยงภูมิภาค และเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) เพื่อพิจารณาผลักดันต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวผู้ใช้
เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19 ) 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  

1. บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายทางที่สำคัญ เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะบนถนนรังสิต-
นครนายก 
2. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

1. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ 1 : พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน 
3. ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า 
และการค้าชายแดน เช่ือมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน 
4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่ถนนในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 

 

  

 (Project idea รายโครงการ) 



  หัวข้อ รายละเอียด 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  1. ขยายเส้นทางหลวงหมายเลข 3076 นครนายก - บางหอย – บ้านสร้าง 

2. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3239 แยกศรีนาวา – เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล 
3. จัดทำป้ายไฟอัจฉริยะ เพื่อบริหารจัดการในช่วงเวลาที่การจราจรติดขัด
บนทางหลวงหมายเลข 3049 บุ่งกระเบา – เขื่อนขุนด่านปราการชล 
4. ศึกษาออกแบบและก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัด บริเวณแยก ทล.33 (บ้านนา – แก่งคอย) ตลาดสี่แยก
บ้านนา – ไปสระบุรี และบริเวณแยก ทช.นย. 3001 (องครักษ์ – บางน้ำเปรี้ยว) 
จากถนนสายบางน้ำเปรี้ยว – องครักษ์ เช่ือมต่อ ทางหลวงหมายเลข 305 
5. ก่อสร้างเส้นทางจากคลองหลวง เริ่มจากจุดตัดระหว่าง บริเวณคลอง 5 
- มอเตอร์เวย์ ถนนเส้นบางขัน คลอง 15 
6. ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 
305 (กม.ที่ 34+400) – บ้านคลองหกวา (คลอง 14 – ถนนทางหลวง
หมายเลข 305) 
7. ก่อสร้างถนนเลีย่งเมือง จากถนนแยก ทล.33 แยกเจริญผล ถึงแยกทล.305 
(สี่แยกสามสาว) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
8. ขยายทางหลวงชนบท นย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3239 ถึง
บ้านศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
9. ขยายถนน คสล. นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 33 ถึงบ้านชะอม 
10. ขยายถนนคสล. นย.4016 (ตอนเขื่อนขุนด่านปราการชล) ถึงแยก 
ทล.3239 (หน้าวัดท่าด่าน) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
11. ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทาง นย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 
3369 (กม.ที่ 14+550) - บ้านพระอาจารย์ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางขนส่ง
และเส้นทางลัดระหว่างทางหลวงชนบท นย.3001 (องครักษ์ – บางน้ำเปรี้ยว) 
กับ ทล.3312 (นครนายก - ลำลูกกา) 
12. ขยายต่อโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายเขา “บูรพาคีรี” 
(เขาใหญ่-ปางสีดา) ของกรมทางหลวงชนบท 

8.  หน่วยดำเนินงาน  กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 

9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 – 2568 

10. งบประมาณ  1,000 ล้านบาท 

11. ผลผลิต (output) ถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้รับการพัฒนา 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 

 



  แบบ จ.3 
โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ) 

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์นวิเคลียร์และรังสรีักษา ศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เตรียมความ

พร้อมด้านบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์แพทย์ เพื่อการพัฒนาศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
โรงพยาบาลแพทย์ระดับตติยภูมิของกระทรวงสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
       ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นโรงพยาบาลแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูงขนาด 500 เตียงมีศักยภาพใน
การให้บริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ปัจจุบันเปิดให้บริการ 364 เตียง โดย
ให้บริการสุขภาพในระดับตติยภูมิขั้นสูงด้านต่าง ๆ ทั้ง 11 สาขา ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนผู้มารับบริการเฉลี่ย/เดือน แบ่งเป็น
จำนวนผู้ป่วยนอกประมาณ 32,500 ราย/เดือน จำนวนผู้ป่วยในประมาณ 
2,200 ราย/เดือน อย่างไรก็ตาม ศูนย์การแพทย์ฯ ยังไม่มีการให้บริการ
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีรักษา ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้อง
ได้รับการรักษาในด้านดังกล่าวจำนวน 334 รายต่อปีโดยประมาณ ทำให้
จะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีวิทยาที่
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี  

  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาค และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย ท่ีจะไม่ต้องเดินทางไปรักษา
ในกรุงเทพมหานคร จึงเสนอขอให้  

  1) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นโรงพยาบาล
หลักสำหรับภาคตะวันออก 2 ในการเป็นศูนย์รักษาโรงเฉพาะทางที่สำคัญ 
โรคหั วใจ  โรคหลอดเลื อดสมอง โรคไต  และโรคมะเร็ ง  โดยใช้                  
งบกลางปี ปี2561 หรือบรรจุโครงการไว้ในแผนภาพปี 2562  
        2) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกันกับศูนย์การแพทย์ มศว. จัดตั้งแผนกเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ซึ่งสามารถตรวจวินิฉัยรักษาและติดตามโรคโดยใช้สารเภสัชรังสี
ที่ผลิตได้จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติฉีดเข้าร่างกายและ
ถ่ายภาพสารที่ฉีดนั้น ด้วยเครื่อง SPET (Single Positron Emission 
Tomography) หรือ เครื่อ ง (PET Positron Emission Tomography) 
เพื่อให้เกิดการขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษา ติดตามโรคต่างๆ ได้อย่าง
ครอบคลุม และทั่ วถึงเพื่ อคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น  อีกทั้ งเป็นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์กับประชาชนต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สำหรับให้บริการด้าน
การแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆและเป็นศูนย์รับส่งต่อและให้คำปรึกษา
โรคที่ซับซ้อนแก่เขตสุขภาพที่ 4 และพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง  

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  

1.ได้รับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ครบทุกรายการ 
2.อัตราการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการสุขภาพที่ 4 ลดลง มากกว่าร้อยละ 50 
3.อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  

 

 (Project idea รายโครงการ) 



  หัวข้อ รายละเอียด 
5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที ่ 3  : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศ ักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ   การพัฒนา
ภาคเพื ่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั ่วถึ ง เพื ่อ
พัฒนาเป็นเศรษฐกิจช้ันนำ 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ (องครักษ์) 

7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  1. ก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย ์
2. การปรับปรุงสถานท่ีและการจดัหาครภุัณฑ์ท่ีจำเป็นต้องใช้สำหรบัศูนย์
ความเป็นเลิศด้านวิชาการแพทย์โรคหลอดเลือดหัวใจศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการแพทย์โรคอุบัติเหต ุ

8.  หน่วยดำเนินงาน  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 – 2565 
 

10. งบประมาณ  512,800,000 บาท 
 

11. ผลผลิต (output) ประชาชนในพ้ืนท่ี จ.นครนายก และพื้นท่ีใกล้เคยีง ได้รับการบริการด้าน
การแพทย์เฉพาะทางที่ศูนย์การแพทย์ฯ อย่างทันท่วงที 
ระบบการจราจร และพื้นท่ีสำหรบัจอดรถเพียงพอต่อผูม้ารับบริการที่ศูนย์
การแพทย์ฯ 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพ้ืนท่ี จ.นครนายก และพื้นท่ีใกล้เคยีง ได้รับการบริการด้าน
การแพทย์เฉพาะทางที่ศูนย์การแพทย์ฯ อย่างทันท่วงทีระบบการจราจร 
และพื้นที่สำหรับจอดรถเพียงพอตอ่ผู้มารับบริการ 
  

 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการควบคมุแมลงวันผลไม้ในพื้นที่กว้างด้วยการทำหมันแมลง

ร่วมกับวิธีอ่ืน  
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล        กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)  ได้คิดค้นวิธีการใช้รังสีมาทำ
หมันแมลงวันผลไม้ ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนประชากรของแมลงวันผลไม้ใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 80  และวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยไม่มีพิษตกค้างในผลผลิต โดย สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จะได้
ขยายผลในพื้นที่ ในกลุ่มจังหวัด และการเพิ่มผลผลิตด้วยสารละลาย       
ไคโตซานฉายรังสี โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 

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

3. เพื่อสร้างเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ชุมชน กลุ่มเกษตรกร  
   และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

4. เพื่อส่งเสริมการส่งออกไม้ผล  
4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  

1. ลดต้นทุนในการทำการเกษตร 
2. เพิ่มผลผลติต่อไร ่
3. เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร  

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 9  : การพัฒนาภาคเมือง และพื ้นที ่เศรษฐกิจ   การ
พัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง                
เพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจช้ันนำ 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็น
แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที ่1 : ส่งเสรมิการผลติสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความตรงกับความต้องการของตลาด 
 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่การเกษตรในกลุม่จังหวัดภาคตะวันออก 2 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  1. ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ ์วิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานใน

จังหวัดเพื่อวางแผนงาน 
2. อบรมเกษตรกร กลุ่มวสิาหกิจชุมชนและผูส้นใจ 
2. ศึกษา สำรวจข้อมูลปญัหาแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
3. วางระบบตรวจสอบประชากรแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ี 
5. ลดประชากรแมลงวันผลไม้ในพื้นที่โดยการใช้กับดักและการกำจดั
แหล่งขยายพันธุ ์
6. ผลิตและทำหมันแมลงวันผลไม ้
7. ปล่อยแมลงที่เป็นหมันในพื้นที่ควบคุมแมลง 
8. ตรวจสอบตดิตามประเมินผลโครงการ  

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

 (Project idea รายโครงการ) 



2 
 

 

  หัวข้อ รายละเอียด 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 – 2565  
10. งบประมาณ  งบประมาณ 54,000,000 บาท 

 
11. ผลผลิต (output) 1. ลดต้นทุนในการท้าเกษตร 

2. เพิ่มผลผลติต่อไร ่
3. เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 
 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. จำนวนประชากรของแมลงวันผลไม้และความเสยีหายของผลไม้ในพ้ืนท่ี
ลดลง 
2. การใช้สารฆ่าแมลงกำจัดแมลงวันผลไม้ลดลง 
3. เกษตรกร มีความรู้การกำจัดแมลงวันผลไม้ทีม่ีประสิทธิภาพ 
 

 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล        จากปัญหาการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่ราบลุ่มของแม่น้ำนครนายก

ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในเขตตัวเมืองนครนายก และพื้นที่ชลประทานของโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง
และปัญหาสภาพที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยวไม่สามารถทำการเพาะ 
ปลูกได้ ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินการโครงการเขื่อนคลองมะเดื่อ โดยเป็น
การบริหารจัดการน้ำร่วมกับโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลในการ
แก้ไขปัญหาข้างต้น อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการน้ำดังกล่าวยังคง
เป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังขาดการบริหารจัดการน้ำในระดับสาขาที่จะ
ช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น  ทางกรม
ชลประทานจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพตามข้อมูลดังกล่าว 
       โครงการคลองมะเดื่อ เป็นส่วนหนึ่ งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ ำ
นครนายกตอนบน ซึ่งจัดสรรและควบคุมน้ำร่วมกับเขื่อนขุนด่านปราการชล 
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเต็มศักยภาพในการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายก
ตอนบน โดยโครงการนี้จะทำให้การจัดสรรน้ำและควบคุมน้ำในจังหวัด
นครนายก เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ทั้งในด้านชลประทาน  
การเกษตรกรรม  การอุปโภคบริโภค  การท่องเที่ยว  รวมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัย ตลอดจนแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยจะเป็นกลไกสำคัญในการ
บริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำนครนายกและอีก 254 ลุ่มน้ำย่อย และบริหาร
จัดการพื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อนอีกราว62.30 ตร.กม. 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน 
2. เพื่อช่วยป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและบรรเทาภัยแล้งในฤดูแล้ง 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1. อัตราความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
2 อัตราการจัดสรรน้ำให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้น 

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย คลองมะเดื่อ บ้านดง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  ปรับปรุงแหล่งน้ำบริเวณเขื่อนคลองมะเดื่อ บ้านดง ตำบลสาริกา    

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
8.  หน่วยดำเนินงาน  กรมชลประทาน (โครงการชลประทานนครนายก) 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564-2565 
10. งบประมาณ  ประมาณ 5,500 ล้านบาท 
11. ผลผลิต (output) ระบบอ่างเก็บน้ำได้รับการพัฒนา  
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. จัดสรรน้ำให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกได้ 

2. ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 
3. เพื่อการประปา การอุตสาหกรรม และช่วยในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบ้านนา 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล        พื้นที่ลุ่มน้ำนครนายกเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำบางปะกง โดยพื้นที่

ทางการเกษตรกว่าร้อยละ 90 เป็นพื้นที่นาข้าว ซึ่งต้องการน้ำเพื่อการ
เพาะปลูกเป็นปริมาณมาก อีกทั้งยังมีพื้นที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่
ต้องการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งแม้ในปัจจบุันจะมีการ
พัฒนาโครงการแหล่งน้ำในพื้นที่อยู่หลายแห่ง แต่ เนื่องจากพื้นที่
ชลประทานมีขนาดใหญ่ และขาดแหล่งเก็บกักน้ำที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ 
จึงยังทำให้ในพ้ืนที่บริเวณโดยรอบยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดู
แล้ง และปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน 
       โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบ้านนา เป็นโครงการที่มีท่ีตั้งอยู่ที่บ้านบึง
ทองหลาง และบ้านถ้ำเต่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สามารถเก็บกักน้ำที่   
42 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำ
ช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานจำนวน 46,200 ไร่ มีครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 2,925 ครัวเรือน และสามารถสำรองน้ำรองรับการขยายตัง
และการเติบโตของประชากรปีละ 7.82 ล้าน ลบ.ม. 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน 
2. เพื่อป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและบรรเทาภัยแล้งในฤดูแล้ง 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1. อัตราความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
2  อัตราการจัดสรรน้ำให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้น 

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลชะอม, ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  ก่อสร้างเขื่อนดินปิดกั้นลำน้ำห้วยหินโตนที่บ้านบึงทองหลาง และคลอง

บ้านนาท่ีบ้านถ้ำเต่า 
8.  หน่วยดำเนินงาน  กรมชลประทาน (โครงการชลประทานนครนายก) 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 - 2565 
10. งบประมาณ  ประมาณ  1,560,890,000 บาท 
11. ผลผลิต (output) อ่างเก็บน้ำได้รับการพัฒนา  
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. จัดสรรน้ำให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกได้ 

2. ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 
3. เพื่อการประปา การอุตสาหกรรม และช่วยในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 

 

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางพิเศษฉลองรชั – นครนายก - สระบุร ี
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และจังหวัดใกล้เคียงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการขยายตัว
ของพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรมไปยังบริเวณ
พื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดสระบุรี นับเป็นจังหวัดสำคัญที่เป็นท้ังแหล่งประกอบอุตสาหกรรม 
แหล่งผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง อีกทั้งยัง
เป็ นประตู เช่ือมโยงการเดิ นทางไปยั งภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย 

โดยการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนครนายกจะใช้ถนน
รังสิต-นครนายก หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ และการเดินทางไป
ยังจังหวัดสระบุรีจะใช้ถนนพหลโยธินหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ 
ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าสู่จังหวัดสระบุรี ผ่าน
อำเภอวิหารแดง และเข้าสู่อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันเส้นทาง
ดังกล่าวมีสภาพการจราจรหนาแน่น โดยมีปริมาณจราจรเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ คันต่อวัน เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปยังภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดและ
เทศกาล จะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดตลอดแนวเส้นทาง 

 จึงเห็นควรขยายโครงข่ายทางพิเศษฉลองรัชไปยังจังหวัดสระบุรี เพื่อ
เป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเรว็เช่ือมโยงจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
นครนายก และจังหวัดสระบุรีกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และช่วยในการ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี รวมทั้งยัง
เป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนและช่วยในการพัฒนาพื้นที่ด้านตะวันออกของถนน
พหลโยธินซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอีกด้วย 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของถนนพหลโยธินช่วงจังหวัดสระบุรีถึง
กรุงเทพมหานครและโครงข่ายถนนในปัจจุบัน  
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่ าง
กรุงเทพมหานครกับภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ โครงข่ายทางพิเศษฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี เชื่อมโยงภูมภิาค 
5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดปทุมธานี นครนายก และสระบุร ี
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  ขยายโครงข่ายทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุร ี
8.  หน่วยดำเนินงาน  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 - 2565 
10. งบประมาณ  ประมาณ 80,500,000,000 บาท 
11. ผลผลิต (output) โครงข่ายทางพิเศษฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี เชื่อมโยงภูมภิาค 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย   

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนครนายก 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล   จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวยงามติดกับอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ ที่เป็นอุทยานมรดกโลกและมีอากาศดีเป็นอันดับ 7 
ของโลก ประกอบกับมีเขื่อนขุนด่านปราการชลและอ่างเก็บน้ำ 7 อ่าง
ตามโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานเป็นจำนวน
มาก และเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งการปั่นจักรยานเป็นไปตาม
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนหัน
มาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยัง
เป็นการลดปัญหามลพิษและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองนครนายกให้
เติบโตมากขึ้น  
  โดยสมาคมจักรยานได้เสนอว่า ความปลอดภัยในการขี่จักรยานบน
เส้นทางถนนท่ีไหล่ทางแคบ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องหมายจราจรที่
เพียงพอ เป็นเรื่องสำคัญที่นักปั่นจักรยานต้องการให้ภาครัฐปรับปรุง
แก้ไข โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างทางจักรยาน ทางหลวง
หมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.
7+500 – กม.12+500 งบประมาณ 34 ล้านบาท ในปี 2564 จาก
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ด้วยแล้ว 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ อัตราจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจากการปั่น

จักรยานท่ีเพิ่มขึ้น 
5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ดังนี้ 

1. กิจกรรม ก่อสร้างทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3049               
ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.2+000 – กม.7+500 
งบประมาณ 37 ล้านบาท 
2. ก่อสร้างทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – 
น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.12+500 – กม.17+400  งบประมาณ 
41 ล้านบาท 

8.  หน่วยดำเนินงาน  กรมทางหลวง (แขวงทางหลวงนครนายก) 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 - 2565 
10. งบประมาณ  ประมาณ 78,000,000 บาท 
11. ผลผลิต (output) เส้นทางจักรยานท่ีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักท่องเที่ยวและผู้ใช้งานเส้นทางจักรยานได้รับความสะดวกปลอดภัย 

2. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายไดจ้ากการท่องเที่ยวจากการปั่นจักรยาน
ที่เพ่ิมขึ้น 

 

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการศึกษาสำรวจความเหมาะสมในการขยายเส้นทางท่องเที่ยวทางราง 

จากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี - เขื่อนขุนด่านปราการชล 
จังหวัดนครนายก 

๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล       หอการค้าจังหวัดนครนายกได้พิจารณาเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีการ
เพิ่มผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้น ประกอบกับอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร
จินดา แล้วเสร็จ จึงได้มีความคิดที่จะให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว                  
ที่ เช่ือมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาจังหวัดปราจีนบุรี                    
และ เขื่อนขุนด่านปราการชลจังหวัดนครนายก   

จึงขอเสนอให้กระทรวงคมนาคมได้มีการศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างระบบรางเช่ือมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ำ                
นฤบดินทรจินดาและเขื่อนขุนด่านปราการชล 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อพัฒนาเส้นทางจราจรสู่ ระหว่างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา             
และเขื่อนขุนด่านปราการชล  

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ โครงข่ าย เส้นทางการท่องเที่ ยวสู่  อ่ างเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดา             
และเขื่อนขุนด่านปราการชล ได้รับการพัฒนา 

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่เช่ือมต่อระหว่างจังหวัดปราจนีบุรี และจังหวัดนครนายก 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  ศึกษาความเหมาะสมในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว  

ทางรางจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจ์ินดา ถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล  
8.  หน่วยดำเนินงาน  สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2563 
10. งบประมาณ  ประมาณ 20 ล้านบาท 
11. ผลผลิต (output) เส้นทางท่องเที่ ยว ทางรางจากอ่างเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดา ถึ ง             

เขื่อนขุนด่านปราการชล 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การเดินทางของนักท่องเที่ยวสู่เส้นทางท่องเที่ยว ทางรางจากอ่างเก็บน้ำ

นฤบดินทร์จินดา ถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล และแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบาย   

 

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับชาติ ตำบลบางสมบูรณ์ (ทุ่งบางกะชา) 

อำเภอองครักษ ์
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  จังหวัดนครนายกมีที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งบางคะชา ตำบลบาง

สมบูรณ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก จำนวน  986 ไร่ ซึ่งอยู่ไม่
ไกลจากกรุงเทพฯ จึงมีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างสนามกีฬาระดับอนุ
ภูมิภาค ตำบลบางสมบูรณ์ (ทุ่งบางกะชา) อำเภอองครักษ์  ระดับชาติ
เพื่อรองรับการกีฬาระดับชาติ ต่อไป  

จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอนุ
ภูมิภาค ตำบลบางสมบูรณ์ (ทุ่งบางกะชา) อำเภอองครักษ์ เพื่อเป็น
ก่อสร้างสนามกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้นอีกแห่ง 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ 
4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ อัตราจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ 

และนันทนาการ เพิ่มขึ้น 
5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

6.  พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลบางสมบูรณ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  ก่อสร้างสนามกีฬาระดับอนุภูมิภาค 
8.  หน่วยดำเนินงาน  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 – 2565  
10. งบประมาณ  500 ล้านบาท 
11. ผลผลิต (output) สนามกีฬาระดับอนุภูมิภาคที่ได้มาตรฐาน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดนครนายกมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 

 

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมอืงโบราณดงละคร (เมืองลับแล) 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  เมืองโบราณดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็น

โบราณสถานเก่าแก่ในสมัยทวาราวดีแห่งเดียวของจังหวัดนครนายก ที่
สามารถศึกษาประวัติศาสตร์การตั้ งถิ่นฐานของชุมชนในอดีตเพื่อ
เชื่อมโยงถึงยุคปัจจุบันได้  

 ภาคเอกชนและภาคประชาชน เสนอให้มีการพัฒนาเมืองโบราณดง
ละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และการเกษตร รวมถึงเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และภาคตะวันออกเพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาเมืองโบราณดงละคร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม และการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล
ดงละคร 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ อัตราจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  1. ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโซล่าเซลล์ 
3. ก่อสร้างห้องควบคุมพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
4. วางท่อระบายน้ำ ย้ายท่อประปาและเสาไฟฟ้า 

8.  หน่วยดำเนินงาน  อำเภอเมืองนครนายก, สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครนายก 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 
10. งบประมาณ  ประมาณ 45,000,000 บาท 
11. ผลผลิต (output) เมืองโบราณดงละครได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

วัฒนธรรม 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดนครนายกมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 

 

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (หมู่บ้านไทยพวน) 

และอนุรักษ์ระบบนิเวศ (นกเหยี่ยวดำ) ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก 

๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  ตำบลท่าเรือ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากพลี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
อำเภอ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะภูมิประเทศเป็นทุ่งรับ
น้ำเพื่อรอระบายลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี ในอดีตการคมนาคมใช้เส้นทางน้ำ
และทางเรือเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันการคมนาคมหลักเปลี่ยนมาเป็นการ
คมนาคมทางถนน แต่สภาพของถนนยังคงต้องการการพัฒนาปรับปรุง 
แต่ด้วยข้อจำกัดทำให้การปรับปรุงนั้นล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดและชุมชน   

 ภาคประชาชนในพื้นที่เสนอความต้องให้พัฒนาเส้นทางโครงข่าย
การท่องเที่ยวระหว่างอำเภอ และจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (หมู่บ้านไทยพวน) และเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศ (นก
เหยี่ยวดำ) ให้คงอยู่ในพื้นที่ชุมชน และสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนมีรายได้
เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยวระหว่างอำเภอ และจังหวัด 
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (หมู่บ้านไทยพวน) และเป็น
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ (นกเหยี่ยวดำ) ให้คงอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชน 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ อัตราจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้เป็นเส้นทางโครงข่ายการ

ท่องเที่ยวของอำเภอปากพลีเชื่อมโยงกับระดับภาค 
8.  หน่วยดำเนินงาน  อำเภอปากพล ี
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 
10. งบประมาณ  ประมาณ 18,000,000 บาท 
11. ผลผลิต (output) เส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยวของอำเภอปากพลีได้รับการพัฒนา และ

ยกระดับเช่ือมโยงกับระดับภาค 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดนครนายกมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 

 

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองด้านการคมนาคม  

(ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง) 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 33 และทางหลวงหมายเลข 305 

เป็นทางหลวงสายหลักที่เช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยว และทางผ่านสู่
ภูมิภาคในช่วงเทศกาล โดยทางหลวงหมายเลข 33 เป็นทางหลวงสาย
หลักที่สำคัญของจังหวัดนครนายก โดยได้รับเลือกให้เป็นถนนเฉลิมพระ
เกียรติ ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”และสำหรับ
ทางหลวงหมายเลย 305 เป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
และทางผ่านสู่ภูมิภาคในช่วงเทศกาล ซึ่งการปรับปรุงภูมิทัศน์ของทาง
หลวงทั้งสองสายทางนี้จะทำให้มีทัศนียภาพสวยงามเป็นท่ีประทับใจและ
พึงพอใจต่อใช้เส้นทาง 

จึ งขอเสนอให้ กระทรวงคมนาคม (แขวงทางหลวงนครนายก)                 
ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของทางหลวง
หมายเลข 33 และทางหลวงหมายเลข 305 ต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ให้มีทัศนียภาพ
สวยงามแก่ผู้ใช้เส้นทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย 1. ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง – นครนายก กม.
127+115 – กม.131+814, และ ตอน นครนายก – ปากพลี กม.
131+814 – กม.134+200 (จากแยกช้าง – แยกเจริญผล) 
2. ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 – องครักษ์ กม.34+200 
– กม.44+000 

7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง 
8.  หน่วยดำเนินงาน  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 
10. งบประมาณ  ประมาณ 26 ล้านบาท 
11. ผลผลิต (output) ทางหลวงสายหลัก และเส้นทางทอ่งเที่ยวมีทัศนียภาพสวยงามมากขึ้น 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัย   

2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 

 

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการนครนายก 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ผู้ประกอบการต่างๆ และส่วน

ราชการ มาใช้บริการในด้านการจัดประชุม อบรม สัมมนา มากที่สุด 
เนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และเป็นหลังบ้านของ EEC สามารถที่
จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมระดับภูมิภาคของภาค
ตะวันออกที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ 
(MICE) ในอนาคต ด้วยการจัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ การท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ การฝึกอบรม การจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการ ทางการค้า 
การทหาร การศึกษา การจัดแสดงคอนเสิร์ต ดังนั้นเพื่อเป็นการเช่ือมโยง
กลุ่ม EEC สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วง 
วันจันทร์ – ศุกร์ 

 จังหวัดนครนายกจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (TCEB) ได้พิจารณาศักยภาพและโอกาสดังกล่าวแล้วเห็นว่า
มีความเป็นไปได้ในเบื้องต้น โดยจังหวัดนครนายกมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
มากรองรับ เช่น ฟาร์มโซลาเซลซึ่งผลติไฟฟ้าได้ 1.5 เมกะวัตต์ ซึ่งมีเพียง
พอที่จะสนับสนุนศูนย์ประชุมฯได้ และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 
รองรับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล สนามกอล์ฟ ทางจักรยาน วัด ที่พัก/
สโมสรรับรอง สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ทั้งนี้การจัดสร้างศูนย์ประชุมฯ 
ดังกล่าว จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการ โรงแรม     
รีสอร์ท และประชาชนโดยรอบพื้นที่ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ประชุม สัมมนา และการเป็น MICE 
4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ อัตราจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวด้านการประชุม

เพิ่มขึ้น 
5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

6.  พ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  ก่อสร้างศูนย์การประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค 
8.  หน่วยดำเนินงาน  สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

(สสปน.) 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 – 2565  

(โครงการต่อเนื่อง 3 ปี ปี 2566  จำนวน 500,000,000 บาท) 
10. งบประมาณ  ประมาณ 1,000,000,000 บาท 
11. ผลผลิต (output) ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการนครนายกที่ได้มาตรฐาน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดนครนายกมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 

 

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตข้าว  
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล       สภาวการณ์ผลิตพืชอาหารทางการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบัน 

เริ่มตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยสำหรับการ
บริโภคในประเทศและการส่งออก เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพของ
ประชากรในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น และข้อจำกัดทางด้านการค้าระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการส่งผลิตผลทางการเกษตรไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ
ที่มีข้อบังคับว่าด้วยสินค้าทางการเกษตรที่จะนำเข้าสูป่ระเทศนั้นๆต้องผ่าน
มาตรฐานการรับรองที่เป็นสากล แต่ในปัจจุบันการเกษตรปลอดภัยของ
เกษตรกรภายในประเทศเองยังคงมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องมาจากสาเหตุที่ 
เกษตรกรขาดแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค ทำให้ตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยในประเทศไทยมีจำกัด  และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
      สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ได้นำวัสดุชีวภาพที่พบ
ได้ทั่วไปในเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนปลาหมึก มาผ่านกระบวนการ
ทางเคมีเพื่อเปลี่ยนเป็นสารละลายไคโตซานฉายรังสี  ซึ่งสารชนิดนี้จะ
กระตุ้นการทำงานในระบบภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงของพืช ทำให้พืช
เจริญเติบโตไดด้ี เพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งทาง สทน. ได้นำสาร
ชนิดดังกล่าวไปทดลองกับพืชหลายชนิด เช่น ฉีดพ่นในต้นมะยงชิด ดอก
ดาวเรือง ข้าว มันสำปะหลัง พบว่า ผลผลิตข้าวในส่วนของน้ำหนักเมล็ด
ตอ่พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 และต้นมะยงชิดให้ผลผลิตสูงกว่าต้นที่ไม่
ฉีดพ่น และยังพบว่าการเป็นโรคของพืชมีจำนวนลดลง จึงเห็นสมควรมีการ
เผยแพร่ความรู้และแนะนำเกษตรกรให้เห็นถึงคุณประโยชน์และความรู้
เบื้องต้นในการใช้สารละลายไคโตซานฉายรังสี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเกษตรปลอดภัยต่อไป 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อลดต้นทุนการผลติ ด้วยการลดการใช้เคมีเกษตร 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตอาหารปลอดภัย 
3. เพิ่มผลผลติต่อไร ่

 
4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  

1. ลดต้นทุนในการเกษตร 
2. เพิ่มผลผลติต่อไร ่
3. เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร  

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 9  : การพัฒนาภาคเมือง และพื ้นที ่เศรษฐกิจ   การ
พัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง                
เพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจช้ันนำ 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็น
แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที ่1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความตรงกับความต้องการของตลาด 
 

 (Project idea รายโครงการ) 
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  หัวข้อ รายละเอียด 
6. พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่ทำการเกษตรในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  1. ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ ์วิสาหกิจชุมชนและหน่วยงาน 

    ในจังหวัดเพื่อวางแผนงาน 
2. อบรมเกษตรกร กลุ่มวสิาหกิจชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 
3. ศึกษา สำรวจข้อมูล วางแผนการลงพื้นที่ 
4. ลงพื้นที่ดำเนินการ 

  5. เก็บข้อมูลและประเมินผลโครงการ 
8.  หน่วยดำเนินงาน  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (สทน.) 

นายมงคล ดีศลิป์แพทย ์โทร 02 401 9889 , 085 487 4009 
นายวณิช ลิ่มโอภาสมณี โทร. 02 401 9889, 086 999 6398  

9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 – 2565  
10. งบประมาณ  งบประมาณ 2,500,000 บาท/ปี (พื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 5,000,000 บาท พื้นที ่
20,000 ไร่ จังหวัด นครนายก ปราจีนบุร ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 7,500,000 บาท พื้นที ่
30,000 ไร่ จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
 

11. ผลผลิต (output) 1. ลดต้นทุนในการท้าเกษตร 
2. เพิ่มผลผลติต่อไร ่
3. เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 
 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีดำเนินการโครงการมีสุขภาพดีขึน้ 
2. กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรมีความเขม้แข็ง 
เพิ่มขึ้น 
3. การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬาจังหวัด

นครนายก 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล        จังหวัดนครนายก ยังไม่มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานเพื่อให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน รวมทั้งยังไม่มีสวนสาธารณะที่สามารถใช้เป็น
ศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมกีฬา สันทนาการ และการพักผ่อน
หย่อนใจ ฯลฯ ซึ่งประชาชนต้องการสวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน/จัด
กิจกรรมนันทนาการ โดยคำนึงถึงการความสะดวก ความปลอดภัย และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเข้ามาใช้บริการโดยรวม 
        เพื่อให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการส่งเสริมการออกกำลังกาย
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และตอบสนองความต้องการใช้สนามกีฬาเพื่อการ
แข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาเข้ารับบริการในสนามกีฬาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สถิติการขอใช้บริการสนามกีฬา อบจ.นครนายก 
ของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ปี พ.ศ.2559 จำนวน 12,762 
คน และ ปี  พ .ศ.2560 ม.ค. – ต.ค. จำนวน 16,483 คน) จึ ง
จำเป็นต้องมีโครงการนี้ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานรองรับการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
และเป็นแหล่งพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางกีฬา การให้บริการ
ประชาชนในการแข่งขันกีฬา และออกกำลังกาย 
 ๒. เพื่อให้มีสวนสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ที่มีความ
สะดวก ปลอดภัย  
3. เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในการออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อน และทำ
กิจกรรมนันทนาการ ของประชาชนเยาวชน และร่วมกิจกรรมของ
ครอบครัว  

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  

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

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 3  : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  1. ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ สนามกีฬา

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

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

 

  หัวข้อ รายละเอียด 
5. ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา 

8.  หน่วยดำเนินงาน  กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.นครนายก) 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564-2565 
10. งบประมาณ  145,500,000 บาท 
11. ผลผลิต (output) สนามกีฬาจังหวัดนครนายกมีการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสนามกีฬา 

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

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. จังหวัดนครนายก มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานตามแบบการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ 
2. เด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไป มีสถานท่ีออกกำลังกายทีไ่ด้
มาตรฐานและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อยา่งปลอดภัย 
3. เด็กและเยาวชนสามารถเพิ่มพนูทักษะด้านกีฬาไปสู่ระดับจังหวัดและ
ประเทศ 
4. เด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไป มีสถานท่ีพักผ่อนและทำกิจกรรม
นันทนาการ  

 



แบบ จ.3 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างตลาดเก่านครนายก 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  ตลาดเก่านครนายก เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่เคยไป หรือ 

UNSEEN NAKHONNAYOK ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสะท้อนถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนนครนายกได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันตลาดแห่งนี้
เป็นศูนย์รวมสินค้ามากมาย ทั้งของกินและของใช้ แต่ในปัจจุบันตลาด
ดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรม และขาดการบำรุงรักษาในด้านสุขอนามัย 
ความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีโครงการดังกล่าว 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาตลาดเก่านครนายก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ได้
มาตรฐาน 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ อัตราจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณตลาดเก่านครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาด ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย และ

ระบบสุขาภิบาล 
8.  หน่วยดำเนินงาน  สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครนายก 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 
10. งบประมาณ  ประมาณ 12,000,000 บาท 
11. ผลผลิต (output) แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

วัฒนธรรม 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดนครนายกมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 

 

 (Project idea รายโครงการ) 



แบบ จ.3 

 

โครงการแบบย่อ ( 1 ชุด : 1 โครงการ)  

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพกำลังคนรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

และโรงแรมภาคตะวันออก 2 เพือ่ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมี

คุณภาพเป็นจำนวนมาก เหมาะที่จะส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวสู่ระดับ
สากล สิ่งที่ควบคู่ต่อการท่องเที่ยวคือการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล แต่ขาดบุคลากรด้านการบริการการท่องเที่ยว ที่มี
ความรู้และทักษะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้มีศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการการท่องเที่ยวและโรงแรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืนในด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมในจังหวัดนครนายก รวมถึงภาคตะวันออกให้ก้าวสู่ผู้นำท้ังในด้าน
การผลิตและพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองคาพยพในการท่องเที่ยว
ระดับสากล  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ประชุม สัมมนา และการเป็น MICE 
4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ อัตราจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวด้านการประชุม

เพิ่มขึ้น 
5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายกที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดนครนายก 
7.  กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและโรงแรมภาค

ตะวันออก 2 
8.  หน่วยดำเนินงาน  กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวภาคกลาง 3) 
9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 
10. งบประมาณ  ประมาณ 47,000,000 บาท 
11. ผลผลิต (output) ศู น ย์ พั ฒ น าบุ ค ล าก ร เพื่ อ รอ งรั บ ก ารท่ อ ง เที่ ย วแ ล ะ โร งแ รม               

ภาคตะวันออก 2 ที่ได้มาตรฐาน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดนครนายกมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 
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