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1. บทสรุปผู้บริหาร (สรุปสาระสำคัญของแผน) 
   แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2566-2570) เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดนครนายก โดยมีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
เชิงพื้นที่ที่สำคัญของจังหวัด โดยในกระบวนการของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ได้เชื่อมโยงให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่างๆ นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการประชาคม และการมีส่วนร่วมของ   
ทุกภาคส่วนในการระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา ความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ และได้นำ
ข้อมูลศักยภาพ โอกาสการพัฒนา และข้อจำกัดต่าง ๆ รวมทั้ง ภายในและภายนอกองค์การ มาวิเคราะห์โดยใช้
เครื ่องมือ SWOT และ TOW Matrix มาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพื ่อวิเคราะห์ปัญหาและ 
ความต้องการของพื้นที่ในจังหวัดนครนายก ทั้ง 4 อำเภอ และประมวลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัดในปีที่ผ่านมา นำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
และนำมารับฟังความคิดเห็นโดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที ่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทน
ภาคประชาสังคม ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  
   จังหวัดนครนายก ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
มีเป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” โดยการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย 
ตรงกับความต้องการของตลาด มีการจัดทำโครงการที่มุ ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกร การปรับปรุงบำรุงดิน  
การแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย 
   ประเด ็นการพัฒนาที ่  2 ส่งเสร ิมและพัฒนาการท่องเท ี ่ยวเช ิงน ิเวศ ส ุขภาพ ว ัฒนธรรม  
การบริการ และการประชุมที่ได้มาตรฐาน โดยมีการจัดทำโครงการเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ และจาก
จังหวัดอุตสาหกรรมใกล้เคียง มาพักผ่อน มาเติมพลังช่วงวันหยุด  
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข มีการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคนภายในจังหวัดโดยการเพ่ิมทักษะ การจัดทำ
โครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพ และการป้องกัน ดูแลสังคมให้สงบสุข  
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม มีการจัดทำโครงการด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แหล่งน้ำ
ทางธรรมชาติ  การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

การพัฒนา ทั้ง 4 ประเด็นการพัฒนา จะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมที่มี     
ความปลอดภัย และการพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัด
นครนายกเป็น “นครนายกเมืองน่าอยู่”  
 



๒ 

 

-2- 

2.
 คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

งก
ับแ

ผน
 ๓

 ร
ะด

ับ 
ตา

มนั
ยย

ะข
อง

มต
ิคณ

ะรั
ฐม

นต
รี 

เม
ื่อวั

นท
ี่ ๔

 ธ
ันว

าค
ม 

๒๕
๖๐

 แ
ละ

สรุ
ปส

าร
ะส

ำค
ัญ

ขอ
งแ

ผน
พัฒ

นา
จัง

หว
ัดน

คร
นา

ยก
 

แผ
น

ระ
ดับ

 1
 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติด

้าน
กา

รส
ร้า

งค
วา

มส
าม

าร
ถใ

นก
าร

แข
่งข

ัน 
•
 

เป
้าห

มา
ย 

: (
๑)

 ป
ระ

เท
ศไ

ทย
เป

็นป
ระ

เท
ศท

ี่พัฒ
นา

แล
้ว 

เศ
รษ

ฐก
ิจเ

ติบ
โต

อย
่าง

มีเ
สถ

ียร
ภา

พแ
ละ

ยั่ง
ยืน

 (๒
) ป

ระ
เท

ศไ
ทย

มีขี
ดค

วา
มส

าม
าร

ถใ
นก

าร
แข

่งข
ันส

ูงข
ึ้น 

•
 ป

ระ
เด

็น 
: ก

าร
เก

ษต
รส

ร้า
งม

ูลค
่า  

 - 
ปร

ะเ
ด็น

ย่อ
ย 

: (
1)

 เก
ษต

รอั
ตล

ักษ
ณ์พ้ื

นถ
ิ่น 

(2
) เ

กษ
ตร

ปล
อด

ภัย
 (3

) เ
กษ

ตร
แป

รร
ูป 

(4
) เ

กษ
ตร

อัจ
ฉร

ิยะ
  

•
 

ปร
ะเ

ด็น
 : 

สร
้าง

คว
าม

หล
าก

หล
าย

ด้า
นก

าร
ท่อ

งเท
ี่ยว

  
 - 

ปร
ะเ

ด็น
ย่อ

ย 
: (

1)
 ท

่อง
เท

ี่ยว
เช

ิงส
ร้า

งส
รร

ค์แ
ละ

วัฒ
นธ

รร
ม 

 
•
 

ปร
ะเ

ด็น
 : 

โค
รง

สร
้าง

พื้น
ฐา

น 
เช

ื่อม
ไท

ย 
เช

ื่อม
โล

ก 
 

 - 
ปร

ะเ
ด็น

ย่อ
ย 

: เ
ชื่อ

มโ
ยง

โค
รง

ข่า
ยค

มน
าค

มไ
ร้ร

อย
ต่อ

 
  

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ติด้

าน
คว

าม
มั่น

คง
  

•
  เป

้าห
มา

ย 
(1

) ป
ระ

ชา
ชน

อย
ู่ดี 

กิน
ดี 

แล
ะม

คีว
าม

สุข
  (

2)
  บ

้าน
เม

ือง
มีค

วา
มม

ั่นค
งใน

ทุก
มิต

ิแล
ะท

ุกร
ะด

บั 
•
  ป

ระ
เด

็น 
: ก

าร
รัก

ษา
คว

าม
สง

บภ
าย

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 
 - 

ปร
ะเ

ด็น
ย่อ

ย 
(1

) ก
าร

พัฒ
นา

แล
ะเ

สร
ิมส

ร้า
งค

นใ
นทุ

กภ
าค

ส่ว
นใ

ห้ม
คีว

าม
เข

้มแ
ข็ง

 ม
ีคว

าม
พร

้อม
ตร

ะห
นัก

ใน
เรื่อ

งค
วา

มม
ั่นค

ง แ
ละ

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
าร

แก
้ไข

ปญั
หา

  
ยุท

ธศ
าส

ตร์
ชา

ติด้
าน

กา
รพั

ฒน
าแ

ละ
เส

ริม
สร้

าง
ศัก

ยภ
าพ

ทรั
พย

าก
รม

นุษ
ย์ 

 
•
  เป

้าห
มา

ย 
: (

๑)
 ค

นไ
ทย

เป
็นค

นด
ี ค

นเ
ก่ง

 ม
ีคุณ

ภา
พ 

พร
้อม

สำ
หร

ับว
ถิีชี

วิต
ใน

ศต
วร

รษ
ที่ 

๒๑
  (

2)
 ส

ังค
มไ

ทย
มสี

ภา
พแ

วด
ล้อ

มท่ี
เอ

ื้อแ
ละ

สน
ับส

นุน
ต่อ

กา
รพ

ัฒน
าค

นต
ลอ

ดช่
วง

ชีว
ิต 

 
•
  ป

ระ
เด

็น 
: ก

าร
พัฒ

นา
ศัก

ยภ
าพ

คน
ตล

อด
ช่ว

งชี
วิต

  
  -

 ป
ระ

เด
็นย

่อย
 : 

ช่ว
งว

ัยเ
รีย

น/
วัย

รุ่น
 ป

ลูก
ฝัง

คว
าม

เป
็นค

นด
ี ม

ีวิน
ัย 

พัฒ
นา

 ท
ักษ

ะค
วา

มส
าม

าร
ถก

าร
เรยี

นร
ู้ที่ส

อด
รับ

กับ
ทัก

ษะ
ใน

 ศ
ตว

รร
ษ

ที ่
๒๑

  
  -

 ป
ระ

เด
็นย

่อย
 : 

ช่ว
งว

ัยผ
ู้สูง

อา
ยสุ

่งเส
ริม

ให
้ผูส้

ูงอ
าย

ุเป
็นพ

ลัง
ใน

กา
รข

ับเ
คล

ื่อน
ปร

ะเ
ทศ

  
ยุท

ธศ
าส

ตร์
ชา

ติด้
าน

กา
รส

ร้า
งโ

อก
าส

แล
ะค

วา
มเ

สม
อภ

าค
ทา

งส
ังค

ม 
 

•
  เป

้าห
มา

ย 
(๑

) ส
ร้า

งค
วา

มเ
ป็น

ธร
รม

 แ
ละ

ลด
คว

าม
เห

ลื่อ
มล

้ำใ
นท

ุกม
ติ ิ

 (2
) เ

พิ่ม
ขีด

คว
าม

สา
มา

รถ
ขอ

งชุ
มช

นท
้อง

ถิ่น
ใน

กา
รพ

ัฒน
า ก

าร
พึ่ง

ตน
เอ

งแ
ละ

กา
รจ

ดัก
าร

ตน
เอ

งเพ
ือ่ส

ร้า
งส

ังค
มค

ุณภ
าพ

 
•
  ป

ระ
เด

็น 
: ก

าร
เส

ริม
พล

ังท
าง

สัง
คม

 
  -

 ป
ระ

เด
็นย

่อย
 : 

กา
รร

อง
รับ

สัง
คม

สูง
วัย

อย
่าง

มีค
ุณ

ภา
พ 

•
  ป

ระ
เด

็น 
: ก

าร
เพ

ิ่มข
ีดค

วา
มส

าม
าร

ถข
อง

ชุม
ชน

ท้อ
งถ

ิ่นใ
นก

าร
พัฒ

นา
 ก

าร
พึ่ง

ตน
เอ

งแ
ละ

กา
รจ

ัดก
าร

ตน
เอ

ง 
 - 

ปร
ะเ

ด็น
ย่อ

ย 
: เ

สร
มิส

ร้า
งศ

ักย
ภา

พข
อง

ชุม
ชน

ใน
กา

รพ
ึ่งต

นเ
อง

แล
ะก

าร
พึ่ง

พา
กัน

เอ
ง 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ติด้

าน
กา

รส
ร้า

งก
าร

เติ
บโ

ตบ
นค

ุณ
ภา

พช
ีวิต

ที่เ
ป็น

มิต
รต่

อส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 
 

•
  เป

้าห
มา

ย 
(1

) อ
นุร

ักษ
์แล

ะร
ักษ

าท
รัพ

ยา
กร

ธร
รม

ชา
ติ 

สิ่ง
แว

ดล
้อม

 แ
ละ

วัฒ
นธ

รร
ม 

ให
้คน

รุ่น
ต่อ

ไป
ได

้ใช้
อย

่าง
ยั่ง

ยืน
 ม

ีสม
ดลุ

 
•
  ป

ระ
เด

็น 
: ส

ร้า
งก

าร
เต

ิบโ
ตอ

ย่า
งย

ัง่ย
ืนบ

นส
ังค

มเ
ศร

ษฐ
กิจ

สเี
ขีย

ว 
  -

 ป
ระ

เด
็นย

่อย
 : 

อนุ
รัก

ษ์แ
ละ

ฟื้น
ฟูแ

ม่น
้ำล

ำค
ลอ

งแ
ละ

แห
ล่ง

น้ำ
ธร

รม
ชา

ติท
ั่วป

ระ
เท

ศ 
  -

 ป
ระ

เด
็นย

่อย
 : 

รัก
ษา

แล
ะเ

พิม่
พื้น

ที่ส
ีเข

ียว
ท่ีเ

ป็น
มติ

รก
ับส

ิ่งแ
วด

ลอ้
ม 

•
  ป

ระ
เด

็น 
: พ

ัฒน
าค

วา
มม

ั่นค
งน้

ำ พ
ลัง

งา
น 

แล
ะเ

กษ
ตร

ที่เ
ป็น

มติ
รต

่อส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 
  -

 ป
ระ

เด
็นย

่อย
 : 

พัฒ
นา

กา
รจ

ดัก
าร

น้ำ
เช

ิงล
ุ่มน

้ำท
ั้งร

ะบ
บเ

พื่อ
เพ

ิ่มค
วา

มม
ั่นค

งด
้าน

น้ำ
ขอ

งป
ระ

เท
ศ 

               

 


 

 



๓ 

 

-3- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

แผ
น

ระ
ดับ

 2
 

 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต้

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ติ 

ปร
ะเด็

น 
กา

รเก
ษต

ร 
•
 

เป
้าห

มา
ยป

ระ
เด

็นข
อง

แผ
นแ

ม่บ
ทฯ

  
(1

) 
ผล

ิตภ
ณัฑ

์มว
ลร

วม
ใน

ปร
ะเ

ทศ
ใน

สา
ขา

เก
ษต

รเพ
ิม่ข

ึ้น 
(2

) 
ผล

ิตภ
าพ

กา
รผ

ลติ
ขอ

งภ
าค

เก
ษต

รเพ
ิ่มข

ึ้น 
แผ

นย
่อย

ขอ
งแ

ผน
แม

่บท
ฯ 

เก
ษต

รป
ลอ

ดภ
ัย 

- เ
ป้า

หม
าย

แผ
นย

่อย
 (๑

) ส
ินค

้าเก
ษต

รป
ลอ

ดภ
ัยม

ีมลู
ค่า

เพ
ิ่มข

ึ้น 
(2

) ผ
ลิต

ภณั
ฑ์

เก
ษต

รป
ลอ

ดภ
ัยข

อง
ไท

ยไ
ดร้

ับก
าร

ยอ
มร

ับด
้าน

คุณ
ภา

พค
วา

มป
ลอ

ดภ
ยัแ

ละ
คุณ

ค่า
ทา

งโภ
ชน

าก
าร

สูง
ขึ้น

 
- แ

นว
ทา

งก
าร

พัฒ
นา

  
 1

) ส
นับ

สน
ุนก

าร
บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

ฐา
นท

รพั
ยา

กร
ทา

งเก
ษต

รแ
ละ

ระ
บบ

กา
รผ

ลิต
ที่เ

ป็น
มิต

รต
่อ

สิ่ง
แว

ดล
้อม

 ล
ด 

ละ
 เลิ

กก
าร

ใช
้สา

รเค
มีท

ี่เป
็นอ

ันต
รา

ย 
ตล

อด
จน

ส่ง
เสร

ิมก
ารผ

ลิต
ใน

ระ
บบ

เกษ
ตร

กร
รม

ยั่ง
ยืน

 อา
ทิ 

เกษ
ตร

ผส
มผ

สา
น เ

กษ
ตร

ธร
รม

ชา
ติ 

 เก
ษต

รอ
ินท

รีย
 ์เก

ษต
รท

ฤษ
ฎีใ

หม
่ แ

ละ
วน

เก
ษต

ร เ
ป็น

ต้น
 เพ

ื่อล
ดผ

ลก
ระ

ทบ
ต่อ

สิ่ง
แว

ดล
้อม

 ไม
่มีก

าร
ปน

เป
ื้อน

ขอ
งส

าร
เค

มีอ
ันต

รา
ยใ

นสิ
นค้

าเก
ษต

รแ
ละ

อา
หา

ร แ
ละ

สร
้าง

คว
าม

ปล
อด

ภยั
แล

ะม
ั่นค

งด
้าน

อา
หา

รใ
นร

ะด
ับค

รัว
เรือ

น 
2)

 พ
ัฒน

าร
ะบ

บค
ุณ

ภา
พม

าต
รฐ

าน
คว

าม
ปล

อด
ภัย

แล
ะร

ะบ
บก

าร
ตร

วจ
รับ

รอ
งคุ

ณภ
าพ

จา
ก

สถ
าบ

ันท
ี่มีค

วา
มน

่าเช่ื
อถ

ือใ
นร

ะด
ับต

่าง
ๆ 

รว
มถ

ึงก
าร

พัฒ
นา

คุณ
ค่า

ทา
งโภ

ชน
าก

าร
ขอ

งส
ินค้

าเก
ษต

ร
แล

ะอ
าห

าร
 ต

ลอ
ดจ

นพ
ัฒ

นา
ระ

บบ
กา

รต
รว

จส
อบ

ย้อ
นก

ลับ
ให

้เป
็นท

ี่ยอ
มร

ับก
ับค

วา
มต

้อง
กา

รข
อง

ตล
าด

ทั้ง
ใน

ปร
ะเ

ทศ
แล

ะต
่าง

ปร
ะเ

ทศ
   

 
3)

 ส
่งเส

ริม
แล

ะส
นับ

สน
ุนเ

กษ
ตร

กร
 ช

ุมช
น 

ท้อ
งถ

ิ่น 
รว

มถ
ึงผ

ู้ปร
ะก

อบ
กา

ร ใ
ห้ส

าม
าร

ถผ
ลิต

สิน
ค้า

เก
ษต

รแ
ละ

อา
หา

รท
ี่มีคุ

ณภ
าพ

มา
ตร

ฐา
น 

ทั้ง
มา

ตร
ฐา

นท
ี่เป

็นข
ั้นพ

ื้นฐ
าน

ตา
มห

ลัก
กา

รป
ฏิบ

ัติท
ี่

ดีท
าง

กา
รเก

ษต
ร แ

ละ
พัฒ

นา
ต่อ

ยอ
ดไ

ปจ
นถ

ึงม
าต

รฐ
าน

ขั้น
สูง

 เช่
น 

มา
ตร

ฐา
นเ

กษ
ตร

อิน
ทร

ีย์ 
เป

็น
ต้น

 ต
ลอ

ดจ
น 

ส่ง
เส

ริม
กา

รว
ิจัย

พัฒ
นา

สิน
ค้า

 พ
ร้อ

มท
ั้งด

ูแล
กา

รผ
ลิต

อา
หา

รภ
าย

ใต
้มา

ตร
ฐา

นค
วา

ม
ปล

อด
ภัย

 แ
ละ

กา
รคุ้

มค
รอ

งผ
ู้บร

ิโภ
คแ

ละ
กา

รค้
าร

ะด
ับส

าก
ล 

 
4)

 ส
ร้า

งค
วา

มต
ระ

หน
ักร

ู้ขอ
งผ

ู้ผล
ิตแ

ละ
ผู้บ

ริโภ
คถ

ึงค
วา

มส
ำคั

ญข
อง

คว
าม

ปล
อด

ภัย
เพ

ื่อส
ุขภ

าว
ะแ

ละ
โภช

นา
กา

รท
ี่เหม

าะ
สม

 แล
ะก

ารส
่งเส

ริม
ด้า

นก
ารข

ยา
ยต

ลา
ดก

ารบ
ริโภ

คส
ินค้

าเก
ษต

รแ
ละ

อา
หา

รป
ลอ

ดภ
ัย 

 
5)

 ส
นับ

สน
ุนก

าร
ทำ

เก
ษต

รอ
ินท

รีย
์วิถ

ีชา
วบ

้าน
 เพ

ื่อต
่อย

อด
สู่เ

กษ
ตร

อิน
ทร

ีย์เ
ชิง

พา
ณิ

ชย
์ 

คว
บค

ู่กับ
กา

รข
ยา

ยต
ลา

ดเ
กษ

ตร
อิน

ทร
ีย์ท

ั้งใน
แล

ะต
่าง

ปร
ะเ

ทศ
 

แผ
นย

่อย
ขอ

งแ
ผน

แม
่บท

ฯ 
เก

ษต
รแ

ปร
รูป

 
- เ

ป้า
หม

าย
แผ

นย
่อย

 ส
ินค

้าเก
ษต

รแ
ปร

รูป
แล

ะผ
ลิต

ภัณ
ฑ์ม

ีมลู
ค่า

เพ
ิม่ข

ึน้ 
- แ

นว
ทา

งก
าร

พัฒ
นา

  
๑)

 ส
่งเ

สร
ิมก

าร
พัฒ

นา
แล

ะใ
ช้ว

ัตถ
ุดิบ

แล
ะผ

ลิต
ผล

ทา
งก

าร
เก

ษต
รท

ี่เช
ื่อม

โย
งไ

ปส
ู่

กร
ะบ

วน
กา

รแ
ปร

รูป
ใน

อุต
สา

หก
รร

มต
่อเ

นื่อ
งท

ี่เก
ี่ยว

ข้อ
ง เ

พื่อ
ใช

้เป
็นว

ัตถ
ุดิบ

ใน
กา

รแ
ปร

รูป
เป

็น
ผล

ิตภ
ัณ

ฑ์ใ
หม

่ที่ม
ีมูล

ค่า
สูง

โด
ยก

าร
นำ

เท
คโ

นโ
ลย

ีแล
ะน

วัต
กร

รม
มา

ปร
ะย

ุกต
์ใช

้ใน
กร

ะบ
วน

กา
รผ

ลิต
ตล

อด
ห่ว

งโซ
่อุป

ทา
นใ

ห้แ
ก่เ

กษ
ตร

กร
แล

ะส
ถา

บัน
เก

ษต
รก

รเพ
ื่อเ

พิ่ม
มูล

ค่า
สิน

ค้า
เก

ษต
ร 

 
๒)

 ส
่งเส

ริม
กา

รแ
ปร

รูป
โด

ยป
ระ

ยุก
ต์ใ

ช้เ
ทค

โน
โล

ยีแ
ละ

นว
ัตก

รร
ม 

รว
มถ

ึงอ
งค์

คว
าม

รู้แ
ละ

ภูม
ิ

ปัญ
ญา

ที่ท
ันส

มัย
 ม

ีปร
ะส

ิทธ
ิภา

พใ
นก

าร
แป

รร
ูป 

สร
้าง

คว
าม

แต
กต

่าง
 แ

ละ
เพ

ิ่มม
ูลค่

าใ
นผ

ลิต
ภัณ

ฑ์
แล

ะส
ินค้

าเก
ษต

ร 
รว

มท
ั้งก

าร
ผล

ักด
ันเ

ทค
โน

โล
ยีแ

ละ
นว

ัตก
รร

มก
าร

แป
รร

ูปส
ินค้

าเก
ษต

รข
ั้นส

ูงท
ี่มี

คุณ
ค่า

เฉ
พา

ะ 
แล

ะผ
ลิต

ภัณ
ฑ์คุ

ณภ
าพ

สูง
ที่ส

อด
คล

้อง
กับ

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ขอ

งต
ลา

ดไ
ปส

ู่กา
รผ

ลิต
เชิ

ง
พา

ณิช
ย์ 

 ๓)
 ส

นับ
สน

ุนก
าร

นำ
เท

คโ
นโ

ลย
ี น

วัต
กร

รม
สม

ัยใ
หม

่มา
ใช

้ใน
กร

ะบ
วน

กา
รผ

ลิต
หล

ังก
าร

เก
็บเ

กี่ย
ว

แล
ะก

าร
แป

รรู
ป 

อา
ทิ 

บร
รจ

ุภัณ
ฑ์อ

ัจฉ
ริย

ะ 
คว

บค
ุมคุ

ณภ
าพ

แล
ะค

วา
มป

ลอ
ดภ

ัย 
ติด

ตา
มผ

ลิต
ภัณ

ฑ์
ระ

หว
่าง

ขน
ส่ง

 แ
ละ

ยืด
อา

ยุข
อง

อา
หา

รแ
ละ

สิน
ค้า

เก
ษต

รใ
นบ

รร
จุภ

ัณฑ์
 เพ

ื่อเ
พิ่ม

มูล
ค่า

ให
้แก

่สิน
ค้า

  
๔)

 ส
่งเ

สร
ิมก

าร
สร

้าง
ตร

าส
ินค้

า 
แล

ะข
ยา

ยช
่อง

ทา
งก

าร
ตล

าด
ด้ว

ยร
ะบ

บเ
ทค

โน
โล

ยี
สา

รส
นเ

ทศ
 ร

วม
ทั้ง

ให
้คว

าม
สำ

คัญ
กับ

กา
รส

ร้า
งเค

รื่อ
งห

มา
ยท

าง
กา

รค้
าแ

ละ
กา

รป
กป

้อง
สิท

ธิใ
น

ทร
ัพย

์สิน
ทา

งป
ัญญ

า  

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต้

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ติ 

ปร
ะเด็

น 
ท่อ

งเท่ี
ยว

 
•
 

เป
้าห

มา
ยป

ระ
เด

็นข
อง

แผ
นแ

ม่บ
ทฯ

  
(๑

) ผ
ลติ

ภณั
ฑ์ม

วล
รว

มใ
นป

ระ
เท

ศด
้าน

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
ต่อ

ผล
ิตภ

ณัฑ
์มว

ลร
วม

ใน
ปร

ะเ
ทศ

เพ
ิม่ข

ึ้น 
(๒

) ร
าย

ได
้จา

กก
าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
ขอ

งเม
ือง

รอ
งเพ

ิ่มข
ึ้น 

 
(๓

) ค
วา

มส
าม

าร
ถท

าง
กา

รแ
ข่ง

ขัน
ด้า

นก
าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
ขอ

ง
ปร

ะเ
ทศ

ไท
ยด

ีขึ้น
 

แผ
นย

่อย
ขอ

งแ
ผน

แม
่บท

ฯ 
กา

รท
่อง

เท่ี
ยว

เช
ิงส

ร้า
งส

รร
ค์แ

ละ
วัฒ

นธ
รร

ม 
- 

เป
้าห

มา
ยแ

ผน
ย่อ

ย 
(๑

) ร
าย

ได
้จา

กก
าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
เช

ิง
สร

้าง
สร

รค
์แล

ะว
ัฒน

ธร
รม

เพ
ิ่มข

ึ้น 
(๒

) เ
มือ

งแ
ละ

ชุม
ชน

ที่ม
ีศัก

ยภ
าพ

ด้า
นก

าร
ท่อ

งเท
ี่ยว

เช
ิงส

รา้
งส

รร
ค์แ

ละ
วัฒ

นธ
รร

มเ
พิ่ม

ขึ้น
 (๓

) ส
ินค

้า
ท่อ

งเท
ี่ยว

เช
ิงส

ร้า
งส

รร
ค์แ

ละ
วัฒ

นธ
รร

มไ
ด้ร

บัก
าร

ขึ้น
ทะ

เบ
ยีน

ทร
ัพย

์สิน
ทา

งป
ัญญ

าเพ
ิ่มข

ึ้น 
- แ

นว
ทา

งก
าร

พัฒ
นา

  
1)

 ส
ร้า

งคุ
ณ

ค่า
แล

ะม
ูลค่

าเ
พิ่ม

ให
้กับ

สิน
ค้า

แล
ะบ

ริก
าร

บน
ฐา

นข
อง

ทุน
ทา

ง
วัฒ

นธ
รร

มแ
ละ

ภูม
ิปัญ

ญา
ท้อ

งถ
ิ่นท

ี่มีเ
อก

ลัก
ษณ

์เฉ
พา

ะถ
ิ่น 

ได
้แก

่ แ
หล

่งอ
ุทย

าน
ปร

ะว
ัติศ

าส
ตร

์ เม
ือง

มร
ดก

โล
ก 

โบ
รา

ณ
สถ

าน
 เม

ือง
เก

่า 
ย่า

นก
าร

ค้า
 ว

ิถีช
ีวิต

ลุ่ม
น้ำ

 ส
ินค้

าช
ุมช

น 
อา

หา
รไ

ทย
 แ

ละ
แพ

ทย
์แผ

นไ
ทย

 เพ
ื่อน

ำม
าส

ร้า
งส

รร
ค์คุ

ณ
ค่า

แล
ะม

ูลค่
าผ

่าน
อง

ค์ค
วา

มร
ู้ น

วัต
กร

รม
 เท

คโ
นโ

ลย
ี แ

ละ
กา

รอ
อก

แบ
บเ

พื่อ
สร

้าง
สร

รค์
เป

็นส
ินค้

า 
รว

มถ
ึงก

าร
พัฒ

นา
กิจ

กร
รม

แล
ะบ

ริก
าร

รูป
แบ

บใ
หม

่ ๆ
 

ให
้กับ

นัก
ท่อ

งเท่ี
ยว

 เช่
น 

กา
รท

่อง
เท่ี

ยว
เชิ

งเก
ษต

ร ก
าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
โด

ยช
ุมช

น 
กา

ร
ท่อ

งเท
ี่ยว

เชิ
งน

ิเวศ
 ก

าร
ท่อ

งเท่ี
ยว

วิถ
ีพุท

ธ 
กา

รท
่อง

เท่ี
ยว

กล
ุ่มม

ุสลิ
ม 

เป
็นต

้น 
2)

 พ
ัฒ

นา
ปัจ

จัย
แว

ดล
้อม

ให
้เอ

ื้อต
่อก

าร
ส่ง

เส
ริม

คว
าม

คิด
สร

้าง
สร

รค์
เพ

ื่อน
ำม

า
พัฒ

นา
ต่อ

ยอ
ดส

ินค้
าแ

ละ
บร

ิกา
รด

้าน
กา

รท
่อง

เท
ี่ยว

 ได
้แก

่ ก
าร

ส่ง
เส

ริม
กา

รว
ิจัย

 
พัฒ

นา
 แ

ละ
กา

รอ
อก

แบ
บ 

กา
รส

ร้า
งน

วัต
กร

รม
 ก

าร
ส่ง

เส
ริม

กา
รล

งท
ุน 

กา
รส

ร้า
ง

เค
รือ

ข่า
ยว

ิสา
หก

ิจก
าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
 ก

าร
สื่อ

สา
รแ

ละ
กา

รค
มน

าค
ม 

กา
รพ

ัฒน
าร

ะบ
บ

ฐา
นข

้อม
ูล 

กา
รส

่งเ
สร

ิมก
าร

ตล
าด

 แ
ละ

กา
รส

ร้า
งเ

รื่อ
งร

าว
เพ

ื่อบ
อก

เล
่า

นัก
ท่อ

งเท
ี่ยว

 เป
็นต

้น 
 

3)
 เส

ริม
สร

้าง
ศัก

ยภ
าพ

ผู้ป
ระ

กอ
บก

าร
แล

ะบ
ุคล

าก
รใ

นอ
ุตส

าห
กร

รม
กา

ร
ท่อ

งเท่ี
ยว

 เพ
ื่อใ

ห้ม
ีทัก

ษะ
แล

ะอ
งค์

คว
าม

รู้ใ
นธ

ุรก
ิจต

ลอ
ดห

่วง
โซ

่อุป
ทา

นข
อง

กา
ร

ท่อ
งเท

ี่ยว
 ท

ั้งด
้าน

กา
รอ

อก
แบ

บ 
กา

รว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นา

 ก
าร

สร
้าง

นว
ัตก

รร
ม

เท
คโ

นโ
ลย

ี ก
าร

บร
ิหา

รจ
ัดก

าร
ธุร

กิจ
แล

ะก
าร

ตล
าด

 เพ
ื่อส

ร้า
งค

วา
มแ

ตก
ต่า

งแ
ละ

คว
าม

โดด
เด่น

ขอ
งส

ินค้
าแ

ละ
บร

ิกา
ร ใ

ห้ส
อด

คล
้อง

กับ
คว

าม
ต้อ

งก
ารข

อง
ตล

าด
ท่อ

งเท
ี่ยว

  
4)

 ส
่งเส

ริม
กา

รจ
ดท

ะเ
บีย

น 
กา

รคุ้
มค

รอ
ง ก

าร
ใช

้ทร
ัพย

์สิน
ทา

งป
ัญ

ญา
แล

ะภ
ูมิ

ปัญ
ญา

 เพ
ื่อส

นับ
สน

ุนก
าร

พัฒ
นา

ต่อ
ยอ

ดไ
ปส

ู่กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
เช

ิงส
ร้า

งส
รร

ค์แ
ละ

กา
ร

เป
็นเ

มือ
งศู

นย
์กล

าง
กา

รท
่อง

เท
ี่ยว

ขอ
งภ

ูมิภ
าค

 ได
้แก

่ แ
หล

่งป
ระ

วัต
ิศา

สต
ร์ 

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
ไท

ย 
มร

ดก
ทา

งว
ัฒ

นธ
รร

ม 
กิจ

กร
รม

แล
ะส

ินค้
าข

อง
ชุม

ชน
 อ

าห
าร

ไท
ย 

แล
ะก

าร
แพ

ทย
์แผ

นไ
ทย

  
5)

 ส
่งเส

ริม
กา

รต
ลา

ดก
าร

ท่อ
งเท่ี

ยว
โด

ยก
าร

นำ
เส

นอ
เอ

กล
ักษ

ณ์ข
อง

ปร
ะเ

ทศ
ไท

ย
แล

ะข
อง

แต
่ละ

ท้อ
งถ

ิ่น 
ให

้เป
็นท

ี่เข
้าใ

จใ
นเ

วท
ีโล

ก 
ผ่า

นส
ื่อส

ร้า
งส

รร
ค์แ

ละ
นว

ัตก
รร

มท
าง

สื่อ
ต่า

ง ๆ
 รว

มท
ั้งก

าร
ส่ง

เสร
ิมก

าร
สื่อ

สา
รเร

ื่อง
รา

วอ
ันเ

ป็น
เอ

กล
ักษ

ณ์
ขอ

งแ
ต่ล

ะภ
ูมิภ

าค
แล

ะจ
ังห

วัด
ต่า

ง ๆ
 ผ

่าน
กา

รพ
ัฒ

นา
แบ

รน
ด์แ

ละ
กา

รส
ื่อส

าร
เร่ือ

งร
าว

อย
่าง

สร
้าง

สร
รค์

ผ่า
นช

่อง
ทา

งก
าร

ตล
าด

ที่เ
ป็น

ที่น
ิยม

ใน
กล

ุ่มเ
ป้า

หม
าย

 

แผ
นก

าร
ปฏ

ิรูป
ปร

ะเท
ศ 

 
(ฉ

บับ
ปร

ับป
รุง

) 
ด้า

นเ
ศร

ษฐ
กิจ

 
•
 เ

รื่อ
ง/

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ฏิร

ูป 
 

   
๑)

 ก
าร

สร
้าง

เก
ษต

รม
ูลค่

าส
ูง (

Hi
gh

 
Va

lu
e 

Ad
de

d)
 

   
๒)

 ก
าร

ส่ง
เส

ริม
แล

ะพ
ัฒน

าก
าร

ท่อ
งเท่ี

ยว
คุณ

ภา
พส

ูง 
   

๓)
 ก

าร
เพ

ิ่มโ
อก

าส
ขอ

ง 
ผู้ป

ระ
กอ

บก
าร

ขน
าด

กล
าง

แล
ะ 

ขน
าด

เล
็กใ

นอ
ุตส

าห
กร

รม
แล

ะ 
บร

ิกา
รเป

้าห
มา

ย 
 

   
๔)

 ก
าร

เป
็นศู

นย
์กล

าง
ด้า

น 
กา

รค้
าแ

ละ
กา

รล
งทุ

นข
อง

ไท
ย 

ใน
ภูม

ิภา
คแ

ละ
  

   
๕)

 ก
าร

พัฒ
นา

ศัก
ยภ

าพ
คน

เพ
ื่อ

เป
็นพ

ลัง
ใน

กา
รข

ับเ
คล

ื่อน
เศ

รษ
ฐก

ิจ 
ด้า

นท
รัพ

ยา
กร

ธร
รม

ชา
ติแ

ละ
สิ่ง

แว
ดล

้อม
 

•
 เ

รื่อ
ง/

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ฏิร

ูป 
 

   
๑)

 เพ
ิ่มแ

ละ
พัฒ

นา
พื้น

ท่ีป
่าไ

ม้ใ
ห้ไ

ด้
ตา

มเ
ป้า

หม
าย

 
   

2)
 ก

าร
บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

น้ำ
เพ

ื่อส
ร้า

ง
เศ

รษ
ฐก

ิจช
ุมช

นใ
นพ

ื้นท่ี
นอ

กเ
ขต

ชล
ปร

ะท
าน

 
ด้า

นส
าธ

าร
ณ

สุข
 

•
 เ

รื่อ
ง/

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ฏิร

ูป 
 

   
๑)

 ก
าร

ปฏ
ิรูป

ระ
บบ

บร
ิกา

รส
ุขภ

าพ
ผู้ส

ูงอ
าย

ุด้า
นก

าร
บร

ิบา
ล 

กา
ร

รัก
ษา

พย
าบ

าล
ท่ีบ

้าน
/ช

ุมช
น 

แล
ะ

กา
รด

ูแล
สุข

ภา
พต

นเ
อง

 ใน
ระ

บบ
สุข

ภา
พป

ฐม
ภูม

ิเช
ิงน

วัต
กร

รม
 

 

แผ
นพ

ัฒน
าเศ

รษ
ฐก

ิจแ
ละ

สัง
คม

แห
่งช

าติ
 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 เศ
รษ

ฐก
ิจม

ูลค
่าส

ูงท
ี่เป

็นม
ิตร

ต่อ
สิ่ง

แว
ดล

้อม
 (H

igh
 Va

lue
 - A

dd
ed

 Ec
on

om
y) 

 
เป้

าห
มา

ยร
ะด

ับยุ
ทธ

ศา
สต

ร์  
   

 ห
มุด

หม
าย

ที ่
1 

ไท
ยเ

ป็น
ปร

ะเ
ทศ

ช้ัน
นำ

 
ด้า

นส
ินค

้าเก
ษต

รแ
ละ

เก
ษต

รแ
ปร

รปู
มูล

ค่า
สูง

  
   

 ห
มุด

หม
าย

ที่ 
2 

ไท
ยเ

ป็น
จุด

หม
าย

ขอ
ง  

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
ท่ีเ

น้น
คุณ

ค่า
แล

ะค
วา

มย
ั่งย

ืน 
 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 ส
ังค

มแ
ห่ง

โอ
กา

สแ
ละ

คว
าม

เสม
อภ

าค
 

(H
igh

 O
pp

or
tu

nit
y S

oc
iet

y) 
 

เป้
าห

มา
ยร

ะด
ับยุ

ทธ
ศา

สต
ร์  

   
 ห

มุด
หม

าย
ที ่

9 
ไท

ยม
ีคว

าม
ยา

กจ
นข้

าม
รุ่น

ลด
ลง

 แ
ละ

คน
ไท

ยทุ
กค

นม
ีคว

าม
คุม้

คร
อง

ทา
ง

สัง
คม

ที่เ
พีย

งพ
อ 

เห
มา

ะส
ม 

 
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 ว

ิถีช
ีวิต

ที่ย่ั
งยื

น 
(E

co
-F

rie
nd

ly
 

Liv
in

g)
  

เป้
าห

มา
ยร

ะด
ับยุ

ทธ
ศา

สต
ร์  

   
 ห

มุด
หม

าย
ที ่

10
 ไท

ยม
ีเศ

รษ
ฐก

ิจห
มุน

เวีย
น

แล
ะส

ังค
มค

าร
์บอ

นต
่ำ 

   
 ห

มุด
หม

าย
ที ่

11
 ไท

ยส
าม

าร
ถล

ดค
วา

มเ
สีย่

ง
แล

ะผ
ลก

ระ
ทบ

จา
กภ

ยัธ
รร

มช
าต

ิแล
ะก

าร
เป

ลี่ย
นแ

ปล
งส

ภา
พภ

ูมิอ
าก

าศ
 

นโ
ยบ

าย
แล

ะแ
ผน

ระ
ดับ

ชา
ติ 

ว่า
ด้ว

ยค
วา

มม
ั่นค

งแ
ห่ง

ชา
ติ 

 
(พ

.ศ
. 2

56
2 
– 

25
65

) 
•
 

นโ
ยบ

าย
คว

าม
มั่น

คง
แห

่งช
าต

ิ 
   

   
นโ

ยบ
าย

ที่ 
๒ 

: ส
ร้า

งค
วา

มเ
ป็น

ธร
รม

 ค
วา

มป
รอ

งด
อง

 แ
ละ

คว
าม

สม
าน

ฉัน
ท์ใ

นช
าต

ิ เพ
ื่อส

่งเส
ริม

แล
ะ

สนั
บส

นุน
กา

รส
ร้า

งค
วา

มป
รอ

งด
อง

 ค
วา

ม
เป

็นธ
รร

ม 
แล

ะค
วา

มส
มา

นฉ
ันท์

ใน
ชา

ติ 
เพ

ื่อล
ดก

าร
เผ

ชิญ
หน้

า แ
ละ

กา
รใ

ช้ค
วา

ม
รุน

แร
งใน

ทุก
รูป

แบ
บ 

   
   

นโ
ยบ

าย
ที่ 

๘ 
: เ

สร
ิมส

ร้า
งค

วา
ม

เข
้มแ

ข็ง
แล

ะภ
ูมิค

ุ้มก
ันค

วา
มม

ั่นค
ง

ภา
ยใ

น 
เพ

ื่อพ
ัฒน

าศั
กย

ภา
พข

อง
ภา

คร
ัฐ 

แล
ะส

่งเส
ริม

บท
บา

ทแ
ละ

คว
าม

เข
้มแ

ข็ง
ขอ

งท
ุกภ

าค
ส่ว

น 
ใน

กา
รร

ับม
ือก

ับภ
ัย

คุก
คา

ม 
ทุก

รูป
แบ

บท่ี
กร

ะท
บก

ับค
วา

ม
มั่น

คง
 

   
  น

โย
บา

ยท
ี่ ๑

๕ 
: พ

ัฒ
นา

ระ
บบ

งา
น

ข่า
วก

รอ
งใ

ห้ม
ีปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

เพ
ื่อพ

ัฒน
า

ศัก
ยภ

าพ
ขอ

งภ
าค

รัฐ
 แ

ละ
ส่ง

เส
ริม

บท
บา

ทแ
ละ

คว
าม

เข
้มแ

ข็ง
ขอ

งท
ุกภ

าค
ส่ว

น 
ใน

กา
รร

ับม
ือก

ับภ
ัยคุ

กค
าม

 ทุ
ก

รูป
แบ

บท่ี
กร

ะท
บก

ับค
วา

มม
ั่นค

ง 
 •

 
แผ

นร
ะด

ับช
าต

ิว่า
ด้ว

ยค
วา

ม
มั่น

คง
แห

่งช
าต

ิ 
1.

 ก
าร

เส
ริม

สร
้าง

คว
าม

มั่น
คง

ขอ
ง

มน
ุษย

์ รอ
งร

ับทุ
กน

โย
บา

ยค
วา

มม
ั่นค

ง
แห

่งช
าติ

 
2.

 ก
าร

ข่า
วก

รอ
งแ

ละ
กา

รป
ระ

เม
ิน

สถ
าน

กา
รณ

์ด้า
นค

วา
มม

ั่นค
ง ร

อง
รับ

นโ
ยบ

าย
ท่ี 

๑๕
 : 

พัฒ
นา

ระ
บบ

งา
นข

่าว
กร

อง
ให

้มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
 

3.
 ก

าร
สร

้าง
คว

าม
สา

มัค
คีป

รอ
งด

อง
 

รอ
งร

ับน
โย

บา
ยท่ี

 ๒
 : 

สร
้าง

คว
าม

เป็
น

ธร
รม

 ค
วา

มป
รอ

งด
อง

 แ
ละ

คว
าม

สม
าน

ฉัน
ท์ใ

นช
าต

ิ 
4.

 ก
าร

ป้อ
งก

ันแ
ละ

แก
้ไข

ปัญ
หา

กา
รค

้า
มน

ุษย
์รอ

งร
ับน

โย
บา

ยท่ี
 ๘

 : 
เส

ริม
สร

้าง
คว

าม
เข

้มแ
ข็ง

แล
ะภ

ูมิคุ้
มก

ันค
วา

มม
ั่นค

ง
ภา

ยใ
น 

5.
 ก

าร
ป้อ

งก
ันแ

ละ
ปร

าบ
ปร

าม
ยา

เสพ
ติด

 
รอ

งร
ับน

โย
บา

ยท่ี
 ๘

 : 
เส

ริม
สร

้าง
คว

าม
เข

้มแ
ข็ง

แล
ะภ

ูมิคุ้
มก

ันค
วา

มม่ั
นค

งภ
าย

ใน
 

 


 



๔ 

 

-4- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

แผ
น

ระ
ดับ

 3
 

 

แผ
นพ

ัฒน
าภ

าค
ตะ

วัน
ออ

ก 
(พ

.ศ
.๒

๕๖
๖-

๒๕
๗๐

) 
ทิศ

ทา
งก

าร
พัฒ

นา
ภา

ค 
กา

รพ
ัฒน

าภ
าค

ตะ
วัน

ออ
กใ

นช่
วง

ขอ
งแ

ผน
พัฒ

นา
ฯ 

ฉบ
ับท่ี

 1
3 

ตา
มบ

ทบ
าท

กา
รพ

ัฒน
าข

อง
ภา

ค 
มุ่ง

เน
้นใ

ห้ภ
าค

ตะ
วัน

ออ
กเ

ป็น
 

“ฐ
าน

เศ
รษ

ฐก
ิจส

ีเข
ียว

ชัน้
นำ

ขอ
งอ

าเซี
ยน

 ค
วบ

คู่ก
ับค

ุณ
ภา

พก
าร

ดำ
รง

ชีว
ิตข

อง
ปร

ะช
าช

นท
ี่ดี”

 ป
ระ

เด
็นก

าร
พัฒ

นา
ภา

คต
ะว

ันอ
อก

 6
 ด

้าน
 ได

้แก
 ่

1.
 พ

ัฒ
นา

อุต
สา

หก
รร

มท
ี่เป

็น
มิต

รต
่อ

สิ่ง
แว

ดล
้อ

มแ
ละ

เป
็น

กำ
ลัง

หล
ัก 

ใน
กา

รข
ับเ

คล
ื่อน

เศ
รษ

ฐก
ิจข

อง
ภา

คต
ะว

ันอ
อก

อย
่าง

ยั่ง
ยืน

   
2.

 พ
ัฒ

นา
กา

รเ
กษ

ตร
คุณ

ภา
พแ

ละ
ผล

ตอ
บแ

ทน
สูง

 เช่ื
อม

โย
งส

ู่กา
รผ

ลิต
อา

หา
ร

ปล
อด

ภัย
 ก

าร
ผล

ิตพ
ลัง

งา
นท

ดแ
ทน

 แ
ละ

พืช
สม

ุนไ
พร

ทา
งก

าร
แพ

ทย
์ 

3.
 ร

ักษ
าแ

ละ
ยก

ระ
ดับ

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
คุณ

ภา
พใ

นแ
หล

่งท
่อง

เท
ี่ยว

หล
ักแ

ละ
 

แห
ล่ง

ท่อ
งเท

ี่ยว
ทา

งเล
ือก

 ร
วม

ทั้ง
กา

รพ
ัฒน

าธ
ุรก

ิจเ
กี่ย

วเน
ื่อง

ที่เ
น้น

คุณ
ค่า

 อ
ัตล

ักษ
ณ์

 
คว

าม
ยั่ง

ยืน
 แ

ละ
เห

มา
ะส

มก
ับค

นทุ
กช่

วง
วัย

 
4.

 พ
ัฒ

นา
เม

ือง
แล

ะพ
ื้นท

ี่ชน
บท

ให
้มีค

วา
มท

ันส
มัย

แล
ะน

่าอ
ยู่ 

พร
้อม

ทั้ง
ยก

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พชี
วิต

ขอ
งป

ระ
ชา

ชน
ใน

ทุก
ช่ว

งว
ัย 

5.
 รั

กษ
าแ

ละ
ยก

ระ
ดับ

พื้น
ที่เ

ศร
ษฐ

กิจ
ชา

ยแ
ดน

ปร
ะเ

ทศ
กัม

พูช
า 

ให
้มีม

ูลค
่าส

ูง 
มี

คว
าม

มั่น
คง

 แ
ละ

เป
็นป

ระ
ตูเ

ช่ือ
มโ

ยง
กา

รค
้า ก

าร
ลง

ทุน
กับ

ปร
ะเ

ทศ
เพ

ื่อน
บ้า

น 
6.

 เส
ริม

สร
้าง

คว
าม

อดุ
มส

มบ
ูรณ

์ขอ
งท

รัพ
ยา

กร
ธร

รม
ชา

ติแ
ละ

คุณ
ภา

พส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 
แล

ะก
าร

เพ
ิ่มป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

กา
รร

ับม
ือภ

ัยพ
ิบัต

ิทา
งธ

รร
มช

าต
ิแล

ะผ
ลก

ระ
ทบ

จา
กก

าร
เป

ลี่ย
นแ

ปล
งภ

ูมิอ
าก

าศ
 

จัง
หว

ัดน
คร

นา
ยก

 ก
ำห

นด
เป

้าห
มา

ยก
าร

พัฒ
นา

 “
นค

รน
าย

กเ
มือ

งน
่าอ

ยู่”
 โด

ยม
ี

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 4
 ด

้าน
 ค

ือ 
1.

 ส
่งเส

ริม
กา

รผ
ลิต

สิน
ค้า

เก
ษต

รแ
ละ

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ์แ

ปร
รูป

ให
้มีค

วา
มป

ลอ
ดภ

ัยต
รง

กับ
คว

าม
ต้อ

งก
าร

ขอ
งต

ลา
ด 

2.
 ส

่งเส
ริม

แล
ะพ

ัฒ
นา

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
เชิ

งน
ิเว

ศ 
สุข

ภา
พ 

วัฒ
นธ

รร
ม 

กา
รบ

ริก
าร

แล
ะ

กา
รป

ระ
ชุม

ที่ไ
ด้ม

าต
รฐ

าน
 

3.
 พ

ัฒน
าค

วา
มร

ู้แล
ะท

ักษ
ะใ

นก
าร

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
ขอ

งป
ระ

ชา
ชน

 ร
วม

ถึง
จัด

เต
รีย

ม
โค

รง
สร

้าง
พื้น

ฐา
นใ

ห้บ
ริก

าร
ปร

ะช
าช

นอ
ย่า

งเป
็นร

ะบ
บ 

เพ
ื่อใ

ห้ชุ
มช

นม
ีคว

าม
เข

้มแ
ข็ง

 
รว

มท
ั้งเส

ริม
สร

้าง
คว

าม
มั่น

คง
ใน

สัง
คม

ให
้มีค

วา
มส

ุข 
4.

 อ
นุร

ักษ
์ ฟ

ื้นฟ
ู แ

ละ
บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

ทร
ัพย

าก
รธ

รร
มช

าต
ิแล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 
ให

้เก
ิด

คว
าม

สม
ดุล

ต่อ
ระ

บบ
นิเ

วศ
 โด

ยป
ระ

ชา
ชน

มีส
่วน

ร่ว
ม 

   
  โ

ดย
สอ

ดค
ล้อ

งก
ับก

าร
พัฒ

นา
ขอ

งภ
าค

ตะ
วัน

ออ
ก 

ใน
ปร

ะเ
ด็น

กา
รพ

ัฒ
นา

ที่ 
2,

3 
แล

ะ 
4 

คือ
 ก

าร
พัฒ

นา
ด้า

นก
าร

เก
ษต

ร 
โด

ยจ
ังห

วัด
นค

รน
าย

กม
ุ่งเน

้นก
าร

ผล
ิตส

ินค
้า

เก
ษต

รป
ลอ

ดภ
ัยแ

ละ
เก

ษต
รอ

ินท
รีย

์ ก
าร

ลด
ต้น

ทุน
กา

รผ
ลิต

 ก
าร

สร
้าง

มูล
ค่า

เพ
ิ่ม

สิน
ค้า

เก
ษต

ร 
กา

รพ
ัฒ

นา
แห

ล่ง
น้ำ

เพ
ื่อก

าร
เก

ษต
รร

วม
ถึง

โค
รง

สร
้าง

พื้น
ฐา

น 
ภา

คก
าร

ผล
ิต 

มิต
ิด้า

นก
าร

ท่อ
งเ

ที่ย
ว 

มุ่ง
เน

้นก
าร

ยก
ระ

ดับ
กา

รท
่อง

เท
ี่ยว

ให
้ได

้
มา

ตร
ฐา

นก
าร

บร
ิกา

ร แ
ละ

กา
รส

่งเส
ริม

แล
ะพ

ัฒน
าก

าร
ท่อ

งเท
ี่ยว

ชุม
ชน

 ม
ิติด

้าน
สัง

คม
 

มุ่ง
เน

้นก
าร

พัฒ
นา

โค
รง

สร
้าง

พื้น
ฐา

นข
อง

กา
รพ

ัฒ
นา

เม
ือง

 ก
าร

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พชี
วิต

ขอ
งป

ระ
ชา

ชน
ทุก

กล
ุ่มว

ัย 
ท้ัง

ด้า
นก

าร
ศึก

ษา
 ส

าธ
าร

ณส
ุข 

กา
รย

กร
ะด

ับค
ุณ

ภา
พชี

วิต
ผู้ส

ูงอ
าย

ุ ผ
ู้พิ

กา
รแ

ละ
กล

ุ่มเ
ปร

าะ
บา

ง 
กา

รพ
ัฒ

นา
อา

ชีพ
เศ

รษ
ฐก

ิจฐ
าน

รา
ก 

 
แล

ะก
าร

อน
ุรัก

ษ์ฟ้ื
นฟู

ทร
ัพย

าก
รธ

รร
มช

าต
ิแล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์เก
ษต

รแ
ละ

สห
กร

ณ
 ์ร

ะย
ะ 

20
 ป

 ี
(พ

.ศ
.2

56
0-

25
79

) 
ยุท

ธศ
าส

ตร์
เก

ษต
รแ

ละ
สห

กร
ณ์ 

ระ
ยะ

 2
0 

ปี 
(พ

.ศ.
25

60
-2

57
9)

 ม
ุ่งใน

กา
รแ

ก้ไ
ขจ

ุดอ
่อน

แล
ะเ

สร
ิมจ

ุดแ
ข็ง

ให
้เอ

ือ้ต
่อก

าร
พัฒ

นา
ภา

คก
าร

เก
ษต

รใ
นร

ะย
ะ

ยา
ว เ

พื่อ
บร

รลุ
วิส

ยัท
ัศน

์ “
เก

ษต
รก

รม
ั่นค

ง ภ
าค

กา
รเก

ษต
รม

ั่งค่ั
ง ท

รัพ
ยา

กร
กา

รเก
ษต

รย
ั่งย

ืน”
 ม

ีแน
วท

าง
ไป

สู่เ
ป้า

หม
าย

 คื
อ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
1 

สร
า้ง

คว
าม

เข
้มแ

ข็ง
ให

ก้ับ
เก

ษต
รก

รแ
ละ

สถ
าบ

ัน
เก

ษต
รก

ร 
1)

 ส
รา้

งค
วา

มเ
ข้ม

แข
็งให

้กับ
 เก

ษต
รก

รแ
ละ

สถ
าบ

ันเ
กษ

ตร
กร

 S
m

ar
t 

Fa
rm

er
, S

m
ar

t G
ro

up
, S

m
ar

t E
nt

er
pr

ise
  

2)
 เส

ริม
สร

า้ง
คว

าม
ภา

คภ
ูมิใ

จแ
ละ

 ค
วา

มม
ั่นค

งใน
กา

รป
ระ

กอ
บอ

าช
ีพ 

เก
ษต

รก
รร

ม 
 

3)
 บ

ริห
าร

จัด
กา

รแ
รง

งา
นภ

าค
เก

ษต
ร แ

ละ
เท

คโ
นโ

ลย
ีเพ

ื่อท
ดแ

ทน
 

แร
งง

าน
อย

่าง
เป

็นร
ะบ

บร
อง

รับ
 ส

ังค
มเ

กษ
ตร

สูง
อา

ย ุ
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ที่ 

2 
เพ

ิ่มป
ระ

สิท
ธภิ

าพ
กา

รผ
ลิต

แล
ะย

กร
ะด

ับม
าต

รฐ
าน

สิน
ค้า

เก
ษต

ร 
1)

 พ
ัฒน

าป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
กา

รผ
ลิต

 แ
ละ

คุณ
ภา

พม
าต

รฐ
าน

สิน
ค้า

สู่ 
มา

ตร
ฐา

นร
ะด

ับส
าก

ล 
โด

ยใ
ช้ว

ิทย
าศ

าส
ตร

์เท
คโ

นโ
ลย

ีแล
ะ 

คว
าม

รูแ้
บบ

อง
ค์ร

วม
  

2)
 ส่

งเส
ริม

กา
รเก

ษต
รต

ลอ
ดโ

ซ่อ
ุปท

าน
สอ

ดค
ล้อ

งก
ับค

วา
มต

้อง
กา

รข
อง

ตล
าด

แล
ะม

ูลค
า่ส

ูง ม
ุ่งส

ูก่า
รเป

็นฟ
าร

์มอ
จัฉ

ริย
ะ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
3 

เพ
ิ่มค

วา
มส

าม
าร

ถใ
นก

าร
แข

ง่ข
ันภ

าค
กา

รเก
ษต

รด
้วย

เท
คโ

นโ
ลย

ีแล
ะน

วัต
กร

รม
 

1)
 พ

ัฒน
าเท

คโ
นโ

ลย
แีล

ะน
วัต

กร
รม

 เพ
ื่อก

าร
ขับ

เค
ลื่อ

นเ
กษ

ตร
 4

.0
 

ภา
ยใ

ต้ 
Th

ail
an

d 
4.

0 
 

2)
 บ

ริห
าร

จัด
กา

รเท
คโ

นโ
ลย

 ีส
าร

สน
เท

ศเ
พื่อ

กา
รเก

ษต
ร ใ

ห ้
เก

ษต
รก

ร
เข

า้ถ
ึงแ

ละ
นํา

ไป
ใช

้ ป
ระ

โย
ชน

์ได
อ้ย

า่ง
ทั่ว

ถึง
  

3)
 พ

ัฒน
าง

าน
วจิ

ัยแ
ละ

สา
รส

นเ
ทศ

ให
้ ไป

สู่เ
ชิง

พา
ณิช

ย์ 
ปร

ะช
าส

ัมพ
ันธ

์ 
แล

ะเ
ช่ือ

มโ
ยง

เค
รือ

ข่า
ยข

้อม
ูลใ

น 
ระ

ดับ
โล

ก 
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ที่ 

4 
บร

ิหา
รจ

ดัก
าร

ทร
ัพย

าก
รก

าร
เก

ษต
รแ

ละ
สิ่ง

แว
ดล

้อม
อย

่าง
สม

ดลุ
แล

ะย
ั่งย

ืน 
1)

 บ
ริห

าร
จัด

กา
รท

รัพ
ยา

กร
 ก

าร
เก

ษต
รอ

ย่า
งย

ั่งย
ืนท

ี ่ส
อด

คล้
อง

กับ
 

SD
Gs

 (S
us

ta
ina

bl
e 

De
ve

lo
pm

en
t G

oa
ls)

  
2)

 ฟ
ื้นฟ

ูแล
ะอ

นุร
ักษ

์ทร
ัพย

าก
ร ก

าร
เก

ษต
รใ

ห้ม
ีคว

าม
สม

ดุล
แล

ะ 
ยั่ง

ยืน
 

 

แผ
นพ

ัฒน
าก

าร
ท่อ

งเท่ี
ยว

แห่
งช

าติ
 ฉ

บับ
ท่ี 

๒ 
(พ

.ศ
. ๒

๕๖
๐-

๒๕
๖๔

) ข
อง

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
แห

่งป
ระ

เท
ศไ

ทย
 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ที่ 
๑ 

กา
รพั

ฒ
นา

คุณ
ภา

พแ
หล

่งท
่อง

เท
ี่ยว

 
สิน

ค้า
แล

ะบ
ริก

าร
ด้า

นก
าร

ท่อ
งเ

ที่ย
วใ

ห้เ
กิด

คว
าม

สม
ดุล

 แ
ละ

ยั่ง
ยืน

 ๑
) พ

ัฒ
นา

คุณ
ภา

พแ
หล

่งท
่อง

เท
ี่ยว

 ส
ินค

้าแ
ละ

บร
ิกา

ร 
ทุก

รูป
แบ

บอ
ย่า

งม
ีมา

ตร
ฐา

น 
๒)

 พ
ัฒ

นา
แห

ล่ง
ท่อ

งเท
ี่ยว

สิน
ค้า

 
แล

ะบ
ริก

าร
อย

่าง
ยั่ง

ยืน
 ๓

) ส
ร้า

งส
มด

ุลใ
นแ

หล
่งท

่อง
เท

ี่ยว
สิน

ค้า
แล

ะบ
ริก

าร
 ท

ั้งใ
นเ

ชิง
พื้น

ที่เ
ชิง

เว
ลา

 ฤ
ดูก

าล
แล

ะร
ูปแ

บบ
กา

ร
ท่อ

งเท
ี่ยว

 
ยุท

ธศ
าส

ตร์
ที่ 

๒ 
กา

รพั
ฒ

นา
โค

รง
สร้

าง
พ้ื

นฐ
าน

แล
ะ 

สิ่ง
อำ

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

 เพ่ื
อร

อง
รับ

กา
รข

ยา
ยตั

วข
อง

 
อุต

สา
หก

รร
มท

่อง
เท

ี่ยว
 ๑

) พ
ัฒ

นา
ระ

บบ
โล

จิส
ติก

ส์ด
้าน

กา
ร

ท่อ
งเท

ี่ยว
 ๒

) พ
ัฒ

นา
สิ่ง

อำ
นว

ยค
วา

มส
ะด

วก
ด้า

นก
าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
  

๓)
 พ

ัฒน
าร

ะบ
บค

วา
มป

ลอ
ดภ

ัยแ
ละ

สุข
อน

าม
ัยใ

นแ
หล

่งท่
อง

เท
ี่ยว

 
ยุท

ธศ
าส

ตร์
ที่ 

๓ 
กา

รพั
ฒ

นา
บุค

ลา
กร

ด้า
นก

าร
ท่อ

งเ
ที่ย

ว 
แล

ะส
นับ

สน
ุนก

าร
มีส

่วน
ร่ว

มข
อง

ปร
ะช

าช
นใ

นก
าร

 พั
ฒ

นา
กา

ร
ท่อ

งเท่ี
ยว

 ๑
) พ

ัฒน
าศ

ักย
ภา

พบ
ุคล

าก
รด

้าน
กา

รท
่อง

เท
ี่ยว

ท้ัง
ระ

บบ
ให

้มีข
ีดค

วา
มส

าม
าร

ถใ
นก

าร
แข

่งข
ัน 

สอ
ดค

ล้อ
ง ก

ับม
าต

รฐ
าน

สา
กล

 
แล

ะเ
พีย

งพ
อต

่อค
วา

มต
้อง

กา
รข

อง
ตล

าด
 ๒

) ส
่งเส

ริม
ให

้ปร
ะช

าช
น

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
าร

บร
ิหา

รจ
ัดก

าร
ด้า

นก
าร

ท่อ
งเ

ที่ย
วแ

ละ
ได

้รับ
ปร

ะโ
ยช

น์ 
จา

กก
าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ที่ 
๔ 

กา
รส

ร้า
งค

วา
มส

มดุ
ลใ

ห้ก
ับก

าร
ท่อ

งเท
ี่ยว

ไท
ย 

ผ่า
นก

าร
ตล

าด
เฉ

พา
ะก

ลุ่ม
 ก

าร
ส่ง

เส
ริม

วิถ
ีไท

ย 
แล

ะก
าร

สร้
าง

คว
าม

เช
ื่อม

ั่นข
อง

นัก
ท่อ

งเท
ี่ยว

 ๑
) เ

สร
ิมส

ร้า
งภ

าพ
ลัก

ษณ
์คุณ

ภา
พ

แล
ะค

วา
มป

ลอ
ดภ

ัยใ
ห้ก

ับป
ระ

เท
ศไ

ทย
 ๒

) ส
่งเ

สร
ิมก

าร
ตล

าด
เฉ

พา
ะก

ลุ่ม
เพ

ื่อด
ึงด

ูดก
าร

เด
ินท

าง
ท่อ

งเท
ี่ยว

 แ
ละ

กร
ะต

ุ้นก
าร

ใช้
จ่า

ยข
อง

นัก
ท่อ

งเ
ที่ย

ว 
กล

ุ่มต
่าง

ๆ 
๓)

 ส
่งเ

สร
ิมเ

อก
ลัก

ษณ
์ขอ

ง
ปร

ะเ
ทศ

ไท
ยแ

ละ
ขอ

งแ
ต่ล

ะท
้อง

ถิ่น
 ๔

) ส
่งเ

สร
ิมก

าร
ท่อ

งเท
ี่ยว

ภา
ยใ

นป
ระ

เท
ศแ

ละ
กา

รท
่อง

เท
ี่ยว

ที่ส
มด

ุลเ
ชิง

พื้น
ที่แ

ละ
เว

ลา
  

๕)
 ส

่งเ
สร

ิมค
วา

มร
่วม

มือ
กับ

ผู้ท
ี่มีส

่วน
เก

ี่ยว
ข้อ

งแ
ละ

กา
รใ

ช้
เท

คโ
นโ

ลย
ีใน

กา
รท

ำก
าร

ตล
าด

 
ยุท

ธศ
าส

ตร์
ที่ 

๕ 
กา

รบ
ูรณ

าก
าร

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

ร 
กา

รท
่อง

เท
ี่ยว

แล
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

คว
าม

ร่ว
มม

ือร
ะห

ว่า
งป

ระ
เท

ศ 
 

๑)
 ส

่งเ
สร

ิมก
าร

กำ
กับ

ดูแ
ลก

าร
พัฒ

นา
แล

ะบ
ริห

าร
จัด

กา
รก

าร
ท่อ

งเท
ี่ยว

อย
่าง

มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
 ๒

) ป
รับ

ปร
ุงก

ฎห
มา

ยข
้อบ

ังค
ับ 

แล
ะม

าต
รฐ

าน
ต่า

งๆ
 ท

ี่เก
ี่ยว

ข้อ
งก

ับก
าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
 แ

ละ
กา

รบ
ังค

ับ
ใช้

กฎ
หม

าย
 อ

ย่า
งจ

ริง
จัง

 ๓
) ส

นับ
สน

ุนก
าร

ลง
ทุน

จา
กภ

าค
เอ

กช
น

แล
ะก

าร
จัด

ทำ
ศูน

ย์ข
้อม

ูลส
าร

สน
เท

ศเ
พื่อ

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
 ๔

) ส
่งเส

ริม
คว

าม
ร่ว

มม
ือร

ะห
ว่า

งป
ระ

เท
ศเ

พื่อ
กา

รพ
ัฒน

าก
าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
 

 

 

 


 



๕ 

 

-5- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

สา
ระ

สำ
คั

ญ
แผ

นพ
ัฒน

า
จัง

หว
ัด 

เป
้าห

มา
ยก

าร
พัฒ

นา
จัง

หวั
ดน

คร
นา

ยก
 

 
“น

คร
นา

ยก
เม

ือง
น่า

อย
ู่” 

 

ตัว
ช้ีวั

ดค
วา

มส
ำเร

็จต
าม

เป
้าห

มา
ยก

าร
พัฒ

นา
จัง

หวั
ดน

คร
นา

ยก
 

  
 

 
1.

 อ
ัตร

าก
าร

ขย
าย

ตัว
ขอ

งผ
ลิต

ภัณ
ฑ์ม

วล
รว

มจ
ังห

วัด
 (G

PP
) เ

พ่ิม
ข้ึน

 (ร
้อย

ละ
 1

.5
) 

2.
 รา

ยไ
ด้จ

าก
กา

รท
่อง

เท
ี่ยว

ขอ
งผ

ู้เย
ี่ยม

เย
ือน

เพ
ิ่มข้ึ

น 
(ร้อ

ยล
ะ 

1.
5)

   
3.

 เก
ษต

รก
รม

ีรา
ยไ

ด้จ
าก

กา
รเก

ษต
รเพ่ิ

มข
ึ้น 

(ร้อ
ยล

ะ 3
)  

4.
 ร้อ

ยล
ะค

นจ
นเป

้าห
มา

ย (
TP

MA
P) 

ได
้รับ

คว
าม

ช่ว
ยเห

ลือ
/เข

้าถ
ึงบ

ริก
ารภ

าค
รัฐ

 ไม
่น้อ

ยก
ว่า

 (ร
้อย

ละ
 2

0) 
5.

 ร้อ
ยล

ะข
อง

ปร
ิมา

ณข
ยะ

มูล
ฝอ

ยช
ุมช

นไ
ด้ร

ับก
าร

จัด
กา

รอ
ย่า

งถ
ูกต

้อง
 (ร

้อย
ละ

) 

 


 

ปร
ะเด็

น
กา

รพั
ฒน

า
จัง

หว
ัด 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒ

นา
ที่ 

1 
ส่ง

เส
ริม

กา
รผ

ลิต
สิน

ค้า
เก

ษต
รแ

ละ
ผล

ิตภ
ัณ

ฑ์แ
ปร

รูป
ให

้มีค
วา

มป
ลอ

ดภ
ัยต

รง
กับ

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ขอ

งต
ลา

ด 
 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒ

นา
ที่ 

2 
ส่ง

เส
ริม

แล
ะพั

ฒ
นา

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
   

   
   

   
 

เช
ิงน

ิเว
ศ 

สุข
ภา

พ 
วัฒ

นธ
รร

ม 
กา

รบ
ริก

าร
แล

ะก
าร

ปร
ะช

ุมท
ี่ได

้
มา

ตร
ฐา

น 
 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒ

นา
ที่ 

3 
พัฒ

นา
คว

าม
รู้แ

ละ
ทัก

ษะ
ใน

 
กา

รป
ระ

กอ
บอ

าช
ีพข

อง
ปร

ะช
าช

น 
รว

มถึ
งจ

ัดเ
ตร

ียม
โค

รง
สร

้าง
พ้ืน

ฐา
นใ

ห้บ
ริก

าร
ปร

ะช
าช

นอ
ย่า

งเป
็นร

ะบ
บ 

เพ่ื
อใ

ห้ช
ุมช

นม
ี

คว
าม

เข
้มแ

ข็ง
 ร

วม
ทั้ง

เส
ริม

สร
้าง

คว
าม

มั่น
คง

ใน
สัง

คม
ให

้มี
คว

าม
สุข

 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

ที่ 
4 

อน
ุรัก

ษ์ 
ฟื้น

ฟู 
แล

ะบ
ริห

าร
จัด

กา
ร

ทร
ัพย

าก
รธ

รร
มช

าต
ิแล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 
ให

้เก
ิดค

วา
มส

มด
ุลต

่อ
ระ

บบ
นิเ

วศ
 โด

ยป
ระ

ชา
ชน

มีส
่วน

ร่ว
ม 

 

 


 


 


 


 

แผ
นง

าน
 

แผ
นง

าน
 ก

าร
เพ่ิ

มป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
กา

รผ
ลิต

กา
รเ

กษ
ตร

ปล
อด

ภัย
/เก

ษต
รอิ

นท
รีย

์ 
 

แผ
นง

าน
 พั

ฒน
าม

าต
รฐ

าน
กา

รท
่อง

เท
ี่ยว

แล
ะบ

ริก
าร

 ร
วม

ทั้ง
กา

รป
ระ

ชา
สัม

พัน
ธ์อ

ย่า
งท่ั

วถ
ึง 

 

แผ
นง

าน
 พั

ฒ
นา

ทร
ัพย

าก
รม

นุษ
ย์ 

สัง
คม

 แ
ละ

ยก
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พช

ีวิต
ให

้มีค
วา

มม่ั
นค

งป
ลอ

ดภ
ัย 

 

แผ
นง

าน
 อน

ุรัก
ษ์ 

ฟ้ืน
ฟู 

แล
ะบ

ริห
าร

จัด
กา

รท
รัพ

ยา
กร

ธร
รม

ชา
ติ

แล
ะส

ิ่งแ
วด

ล้อ
ม 

 
 


 


 


 


 

โค
รง

กา
ร

สำ
คัญ

 

1.
 โค

รง
กา

รพั
ฒน

าป
ัจจ

ัยพ้ื
นฐ

าน
ด้า

นก
าร

ผล
ิตภ

าค
กา

รเก
ษต

ร 
2.

 โค
รง

กา
รพั

ฒ
นา

กา
รผ

ลิต
สิน

ค้า
เก

ษต
รป

ลอ
ดภ

ัย/
เก

ษต
ร

อิน
ทร

ีย์ 
แล

ะส
่งเส

ริม
วิส

าห
กิจ

ชุม
ชน

เพ่ื
อเ

พ่ิม
มูล

ค่า
ผล

ผล
ิต 

3.
 โค

รง
กา

รส
่งเ

สร
ิมก

าร
ใช

้เท
คโ

นโ
ลย

ีแล
ะน

วัต
กร

รม
ใน

 
กา

รผ
ลิต

แล
ะแ

ปร
รูป

สิน
ค้า

เก
ษต

ร 
เพ่ื

อป
รับ

เป
ลี่ย

นส
ู่เก

ษต
ร

อัจ
ฉร

ิยะ
 (S

m
ar

t F
ar

m
ing

) 
4.

 โค
รง

กา
รส

ร้า
งโอ

กา
สแ

ละ
ขย

าย
ช่อ

งท
างก

าร
ตล

าด
สิน

ค้า
เกษ

ตร
 

 
 

1.
 โค

รง
กา

รพั
ฒ

นา
เส

้นท
าง

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
 ป

รับ
ปร

ุงภ
ูมิท

ัศน
์ 

แล
ะส

ิ่งอ
ำน

วย
คว

าม
สะ

ดว
กร

อง
รับ

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
 

2.
 โค

รง
กา

รพั
ฒน

าแ
หล

่งท
่อง

เท
ี่ยว

แล
ะส

่งเส
ริม

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
จัง

หว
ัดน

คร
นา

ยก
 

3.
 โค

รง
กา

รพั
ฒ

นา
ศัก

ยภ
าพ

บุค
ลา

กร
 ผ

ู้ป
ระ

กอ
บก

าร
 

ด้า
นก

าร
ท่อ

งเท
ี่ยว

 แ
ละ

ยก
ระ

ดับ
คว

าม
ปล

อด
ภัย

กา
รท

่อง
เท

ี่ยว
 

4.
 โค

รง
กา

รส
่งเส

ริม
กา

รต
ลา

ด 
กา

รป
ระ

ชา
สัม

พัน
ธ์ 

เช
ื่อม

โย
งส

ู่
กา

รท
่อง

เท
ี่ยว

 
 

1.
 โค

รง
กา

รพั
ฒ

นา
โค

รง
สร

้าง
พ้ืน

ฐา
นแ

ละ
สา

ธา
รณ

ูป
โภ

ค 
เพ่ื

อร
อง

รับ
กา

รเป
็นเ

มือ
งน

่าอ
ยู่ 

2.
 โค

รง
กา

รพั
ฒ

นา
คุณ

ภา
พช

ีวิต
แล

ะส
ร้า

งเส
ริม

สุข
ภา

วะ
ที่ด

ี 
ให

้ปร
ะช

าช
นท

ุกก
ลุ่ม

วัย
 

3.
 โค

รง
กา

รพั
ฒ

นา
คุณ

ภา
พด

้าน
กา

รศ
ึกษ

า 
แล

ะเ
พ่ิม

ทัก
ษะ

กา
รป

ระ
กอ

บอ
าช

ีพ 
 

1.
 โค

รง
กา

รพั
ฒน

าฟ้ื
นฟู

แห
ล่ง

น้ำ
 แล

ะป
้อง

กัน
กา

รก
ัดเ

ซา
ะต

ลิ่ง
   

 
ริม

แม
่น้ำ

 ค
ลอ

งส
าย

หล
ักแ

ละ
คล

อง
ธร

รม
ชา

ติ 
2.

 โค
รง

กา
รเส

ริม
สร

้าง
กา

รม
ีส่ว

นร
่วม

ใน
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
ร

ทร
ัพย

าก
รธ

รร
มช

าต
ิแล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

มอ
ย่า

งย
ั่งย

ืน 
3.

 โค
รง

กา
รฟ

ื้นฟู
ทร

ัพย
าก

รป
่าไ

ม้แ
ละ

เพ่ิ
มพ้ื

นท
ี่สีเ

ขีย
ว 

4.
 โค

รง
กา

รแ
ก้ไ

ขป
ัญห

าก
าร

จัด
กา

รข
ยะ

แล
ะบ

ำบ
ัดน

้ำเส
ีย

ใน
ชุม

ชน
ขอ

งจ
ังห

วัด
นค

รน
าย

ก 
 

  

 



-6- 
 

3. สาระสำคัญแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา   
  3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
     3.1.1.1 ความเป็นมา 
     นครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ้ืนที่ของนครนายกปรากฏหลักฐานว่า
เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคนั้น เช่น 
ขวานหินทั้งชนิดมีบ่าและไม่มีบ่า ลูกปัดหินและลูกปัดแก้ว หินดุ แท่นหินเขียว แวดินเผา ขวานสำริด สันนิษฐานว่า
นครนายกเคยเป็นเมืองโบราณที่มีอายุสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยในสมัยทวาราวดี 
จากแหล่งโบราณ “บ้านดงละคร” ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครนายกไปทางทิศใต้ระยะทาง ๘ กิโลเมตร มีลักษณะเป็น
เนินดินสูงคล้ายเกาะ เนื้อที่ประมาณ ๖ ตารางกิโลเมตร มีคันดินสูงล้อมรอบเป็นวงรี ด้านนอกคันดินมีคูน้ำล้อมรอบ
อีกชั้นหนึ่ง มีประตูเข้าออก ๔ ประตู โดยเมืองนี้อาจมีพัฒนาการและอายุร่วมสมัยกับเมืองศรีมโหสถในจังหวัด
ปราจีนบุรี และเมืองพระรถในจังหวัดชลบุรี ซึ่งโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีหลายยุคหลายสมัย
ด้วยกัน ประกอบด้วย ระฆังหินสมัยทวาราวดี พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัย และอยุธยา เป็นต้น  
     ในปี พ.ศ. ๑๘๙๓ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
กำหนดให้เมืองนครนายกเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันออก (เมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศเหนือ 
เมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศใต้ และเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันตก 
ระยะทางจากเมืองหน้าด่านถึง ราชธานีกรุงศรีอยุธยาใช้เวลาเดินทาง ๒ วัน)  ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  
ได้ตัดเขตท้องที่เมืองลพบุรีทางตะวันออกกับเขตท้องที่เมืองนครนายกทางตะวันตก รวมกันตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๔๕ ทรงปฏิรูปการปกครองใหม่ เรียกว่า            
การปกครองมณฑลเทศาภิบาล จัดตั้งมณฑลปราจีนบุรี ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี เมืองฉะเชิงเทรา เมืองนครนายก 
เมืองพนมสารคาม เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมือง บางละมุง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม 
ให้ยุบรวมอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรวมกับจังหวัดสระบุรี และให้ยุบรวมอำเภอเมืองนครนายก 
อำเภอองครักษ์ และอำเภอปากพลีไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี  
    เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๖ กำหนดให้แยกอำเภอ
นครนายก อำเภอองครักษ์ และอำเภอปากพลี ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี กับให้แยกอำเภอ
บ้านนา ออกจากการปกครองของจังหวัดสระบุรี จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า จังหวัดนครนายก 

    ประวัติของชื่อ “นครนายก” มีข้อสันนิษฐาน ๒ ประการ ดังนี้ ในสมัยก่อนดินแดนของ
นครนายกเป็นป่ารกชัฏมีไข้ป่าชุกชุมผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อ่ืนจนเกือบเป็นเมืองร้าง ต่อมามีพระมหากษัตริย์
พระองค์หนึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันว่าในยุคสมัยใด (แต่ก่อนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง  
แห่งกรุงศรีอยุธยา เพราะชื่อเมืองนครนายกปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองแล้ว) ต้องการที่จะจูงใจราษฎรให้
เข้ามาหักร้างถางพงทำมาหากินอยู่อาศัยในบริเวณนี้จึงให้ยกเว้นเก็บอากรค่านา จึงเรียกเมืองนี้ว่า “เมือง นา–ยก”  
และเป็นเมืองนครนายก เหตุผลที่สอง คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา การปกครองในเมืองหลวงใช้ระบบจตุสดมภ์  
ส่วนการปกครองหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก ในหัวเมืองด้านเหนือมีสมุหนายก ปกครองทั้งฝ่ายพลเรือน 
และทหาร ในหัวเมืองด้านใต้มีสมุหกลาโหมปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร เมืองนครนายกนั้นเดิมอยู่ใน
สังกัดสมุหกลาโหม ภายหลังถูกโอนให้อยู่ในสังกัดสมุหนายก พ้ืนทีน่ี้จึงได้ชื่อว่านครนายกนับแต่นั้นเป็นต้นมา 
  คำขวัญประจำจังหวัดนครนายก คือ “นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย  
รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ” 
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     3.1.1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
    ที่ตั้ง จังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของประเทศไทย ระหว่าง พิกัดเหนือ 1,544,240 เมตร ถึง 1,605,660 เมตร หรือ ละติจูด 13 องศา 57 ลิปดา  
39 พิลิปดา ถึง 14 องศา 30 ลิปดา 46 พิลิปดา และ พิกัด ตะวันออก 706,540 เมตร ถึง 770,270 เมตร  
หรือ ลองจิจูด 100 องศา 54 ลิปดา 49 ฟิลิปดา ถึง 101 องศา 30 ลิปดา 19 พิลิปดา  ระหว่างเส้นรุ้งที่ 
14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์  ถึงจังหวัดนครนายก 
ระยะทาง 105 กิโลเมตร ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 105  กิโลเมตร ท่าอากาศยานดอนเมือง 
82 กิโลเมตร ท่าเทียบเรือคลองเตย 120 กิโลเมตร ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง 163 กิโลเมตร 
    ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชัน
ในเขตอำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่ง
เป็นเขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับ เทือกเขา       
ดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร        
ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา   
ที่เรียกว่า “ที่ราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การทำนา ทำสวนผลไม้ และ
การอยู่อาศัย  ซ่ึงติดกับจงัหวดัฉะเชิงเทราและปทุมธานี 

 
    ลักษณะทางธรณีวิทยา จากการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า  
พ้ืนที่จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและพ้ืนที่ราบลุ่ม โดยพื้นที่ภูเขาประกอบด้วย หินภูเขาไฟซึ่งเป็น  
ส่วนหนึ่งของแนวหินภูเขาไฟขอบที่ราบสูงโคราช มีอายุการเกิดช่วงยุคเพอร์เมียนไทรแอสซิก (286-210 ล้านปีก่อน)  
หินชั้นที่พบเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหินโคราช ได้แก่ หมวดหินภูกระดึงยุคจูแรสซิก (210-140 ล้านปีก่อน)  
และหมวดหินพระวิหารยุคจูแรสซิก-ครีเทเชียส (210-66.4 ล้านปีก่อน) และพ้ืนที่ราบลุ่มถูกปกคลุมด้วย
ตะกอนร่วน ยุคควอเทอร์นารี (1.6-0.01 ล้านปี) ส่วนลำดับชั้นหินที่พบเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหินโคราช 
(Khorat Group) ซึ่งเป็นกลุ่มหินตะกอนสีแดงที่เกิดจากการสะสมตัวบนภาคพ้ืนทวีปในมหายุคมีโซโซอิก  
โดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้ง และหินดินดาน ชั้นหินเอียงเทน้อยเฉลี่ยประมาณ 10 องศา  
พบแผ่กระจาย กว้างขวางบริเวณที่ราบสูงโคราช สำหรับหมวดหินย่อยของกลุ่มหินโคราชพบเพียง 2 หมวดหิน 
ได้แก่ หมวดหิน ภูกระดึง และหมวดหินพระวิหาร แผ่กระจายตัวในพ้ืนที่ ภู เขาบริเวณด้านเหนือและ 
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี 
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   สภาพภูมิอากาศ   
    จังหวัดนครนายกมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  22.08-35.76  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝน
สูงสุดวัดได้เฉลี่ยประมาณ 177.8 ม.ม. โดยสภาพอากาศของจังหวัดนครนายก ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ 
ลมมรสุม 2 ชนิด คือ  

  1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ลมนี้ พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยในฤดูหนาว ทำให้จังหวัดนครนายก
ประสบกับสภาวะ อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง   

  2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือน  พฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่และเป็นลมที่พัดผ่านทะเล นำความชื้นและไอน้ำ
เข้าสู่จังหวัด ทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนโดยทั่วไป ดังนี้  

  ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทย จังหวัดนครนายก แบ่งฤดูออกเป็น  
3 ฤดู ดังนี ้ 

  - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์และกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้อาจจะมี  อากาศ
ร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี  

  - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะนำความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่   
ภาคตะวันออก ทำให้อากาศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป  

   - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมา  
ปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่ในบางปีฤดูหนาวของจังหวัดนครนายกอาจล่าช้าไปบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ถ้าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาช้าอากาศก็จะหนาวเย็น
ช้า ซึ่งฤดูหนาวอาจจะเริ่มในราวเดือนพฤศจิกายน 

  อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่อยู่ลึกเข้าไป 
ในแผ่นดิน จึงมีอากาศร้อนมากกว่าจังหวัดที่อยู่บริเวณชายฝั่งและในฤดูหนาวก็มีอากาศหนาวมากกว่าเช่นกัน 
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 28.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.9 องศาเซลเซียส สำหรับ
อุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ย 23.8 องศาเซลเซียส   

  ปริมาณน้ำฝน ประมาณ 1,431 มิลลิเมตร โดยมีวันจำนวนฝนตก เฉลี่ยประมาณ 136 วัน/ปี 
 

   3.1.1.3 ข้อมูลทางปกครอง/ประชากร 
   อาณาเขต  จังหวัดนครนายกมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอวิหารแดง อำเภอแก่งคอย และอำเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี  
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมืองปราจีนบุรี  และอำเภอประจันตคาม                 
จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศใต้   ติดต่อกับ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอหนองเสือ อำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 
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 เขตการปกครอง   
 จังหวัดนครนายก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ 41 ตำบล 408 หมู่บ้าน 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง (เทศบาลเมืองนครนายก) ๕ เทศบาลตำบล (เทศบาลตำบลท่าช้าง 
เทศบาลตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลองครักษ์ เทศบาลตำบลเกาะหวาย เทศบาลตำบลพิกุลออก)  และ  
๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบล 

 โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง  และส่วนท้องถิ่น   
 เขตการปกครอง  จังหวัดนครนายกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ  41 ตำบล 408  

หมู่บ้าน 6 เขตเทศบาล  1 เทศบาลเมือง (เทศบาลเมืองนครนายก) 5 เทศบาลตำบล (เทศบาลตำบลท่าช้าง  เทศบาล
ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลองครักษ์  เทศบาลตำบลเกาะหวาย เทศบาลตำบลพิกุลออก) และ 39 องค์การ
บริหารส่วนตำบล  

 อำเภอเมืองนครนายก  จำนวน 13 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนครนายก ตำบลท่าช้าง 
ตำบลบ้านใหญ่ ตำบลวังกระโจม ตำบลท่าทราย ตำบลดอนยอ ตำบลศรีจุฬา ตำบลดงละคร ตำบลศรีนาวา ตำบลสาลิกา  
ตำบลหินตั้ง ตำบลเขาพระ ตำบลพรหมณี  126  หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล 12 องค์การบริหารส่วนตำบล 

 อำเภอปากพลี  จำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลปากพลี  ตำบลเกาะหวาย  ตำบลเกาะโพธิ์ 
ตำบลโคกกรวด ตำบลท่าเรือ ตำบลหนองแสง ตำบลนาหินลาด 51 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล 7 องค์การบริหารส่วนตำบล 

 อำเภอบ้านนา  จำนวน 10 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านนา  ตำบลบ้านพร้าว  ตำบลบ้านพริก 
ตำบลอาษา ตำบลทองหลาง  ตำบลบางอ้อ  ตำบลพิกุลออก  ตำบลป่าขะ ตำบลเขาเพ่ิม  ตำบลศรีกะอาง  
115 หมู่บ้าน  2  เขตเทศบาล  9 องค์การบริหารส่วนตำบล 

 อำเภอองครักษ์  จำนวน 11 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลองครักษ์ ตำบลพระอาจารย์ ตำบลบึงศาล 
ตำบลศรีษะกระบือ  ตำบลโพธิ์แทน  ตำบลบางสมบูรณ์  ตำบลทรายมูล  ตำบลบางปลากด  ตำบลบางลูกเสือ  
ตำบลชุมพล ตำบลคลองใหญ่ 116 หมู่บ้าน  1 เขตเทศบาล 11 องค์การบริหารส่วนตำบล 
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ตารางท่ี 1  พื้นที่และหน่วยการปกครองรายอำเภอ 

อำเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) 
จำนวนหน่วยการปกครอง 

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. อบจ. 
เมืองนครนายก 728.123 13 126 2 12 1 

ปากพล ี 519.065 7 51 1 7 - 
บ้านนา 388.453 10 115 2 9 - 
องครักษ ์ 486.359 11 116 1 11 - 

รวม 2,122.000 40 407 6 39 1 
 
 โครงสร้างประชากร เมื่อสิ้นปี 2563 จังหวัดนครนายกมีประชากรรวมทั้งสิ้น 260,081 คน  

เป็นชาย 128,627  คนเป็นหญิง 131,454 คน  ความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตรโดยเฉลี่ย  
123  คน โดยความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุด คือ อำเภอบ้านนา 179  คนต่อ ตร.กม. รองลงมาเป็น
อำเภอเมืองนครนายก 139  คนต่อ ตร.กม. ส่วนการเปลี่ยนแปลงของประชากร พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงลดลง 0.26 

 

ตารางท่ี 2  จำนวนประชากรจังหวัดนครนายก จำนวนบ้าน และความหนาแน่น จำแนกรายอำเภอ ปี 2563 

อำเภอ/เทศบาล 
ประชากร (คน) ความหนาแน่นของ

ประชากร 
(ต่อ ตร.กม.) 

จำนวนบ้าน 
ชาย หญิง 

รวม  
(ร้อยละ) 

1. เมืองนครนายก 50,343 51,088 
101,431 
(39.00%) 

139 42,665 

2. ปากพลี 11,708 12,510 
24,218 
(9.31%) 

47 9,219 

3. บ้านนา 34,603 34,853 
69,456 

(26.71%) 
179 26,390 

4. องครักษ ์ 31,973 33,003 
64,976 

(24.98%) 
134 23,273 

รวมท้ังสิ้น 128,627 131,454 
260,081 
(100.00) 

123 101,547 

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 
แผนภาพที่ 1  ร้อยละของประชากร รายอำเภอ แผนภาพที่ 2  ความหนาแน่นของประชากรรายอำเภอ 
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ตารางท่ี 3  ร้อยละการเปลี่ยนแปลงประชากร 10 ปี ย้อนหลัง (ปี พ.ศ.2554-2563) 

ปี พ.ศ. 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม ชาย หญิง 
ร้อยละ 

การเปลี่ยนแปลง 
2554 253,831 125,631 128,200 + 0.43 
2555 255,174 126,351 128,823 + 0.53 
2556 256,085 126,837 129,248 + 0.36 
2557 257,300 127,503 129,797 + 0.47 
2558 258,577 128,113 130,465 + 0.50 
2559 258,358 127,773 130,585 - 0.08 
2560 259,342 128,236 131,106 + 0.38 
2561 260,093 128,593 131,500 + 0.29 
2562 260,751 129,046 131,705 + 0.25 
2563 260,081 128,627 131,454 -0.26 

ที่มา : ระบบสถิตทิางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แผนภาพที่ 3  การเปลี่ยนแปลงประชากร 10 ปี ย้อนหลัง (ปี 2553-2563) 

 
   จังหวัดนครนายก มีประชากรวัยสูงอายุซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 
52,395 คน คิดเป็นร้อยละ 20.15 ของประชากรทั้งหมด ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี จำนวน 
165,432 คน คิดเป็นร้อยละ 63.61 เป็นผลให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึน้  
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ตารางท่ี 4  โครงสร้างประชากร ปี พ.ศ.2559-2563 
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 

จำนวนประชาการ (คน) 258,358 259,342 260,093 260,751 260,081 
โครงสร้างประชากร      
กลุ่ม 0-14 ปี      

จำนวน 42,154 41,956 41,459 40,700 39,948 
ร้อยละ 16.32 16.18 15.94 15.61 15.36 

กลุ่ม 15-59 ปี      
จำนวน 168,374 167,760 167,007 166,233 165,432 
ร้อยละ 65.17 64.69 64.21 63.75 63.61 

กลุ่ม 60 ปีขึ้นไป      
จำนวน 45,118 46,799 48,458 50,301 52,395 
ร้อยละ 17.46 18.05 18.63 19.29 20.15 

จำแนกอายุไม่ได้      
จำนวน 2,712 2,827 3,169 3,517 2,306 
ร้อยละ 1.05 1.09 1.22 1.35 0.89 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบข้อมูลประชากรทั้งจังหวัดกับประชากรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560-2563  
ปี พ.ศ. จำนวน

ประชากร 
ทั้งจังหวัด 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนต่อ
ประชากรรวม

(%) 
ชาย หญิง รวม 

2560 259,342 20,186 26614 46,800 18.05 
2561 260,093 20,896 27,562 48,458 18.63 
2562 260,751 22,317 28,970 51,287 19.69 
2563 260,081 22,689 29,706 52,395 20.15 
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ปิรามิดประชากรจังหวัดนครนายก ปี 2563 

 

 ข้อมูลด้านแรงงานด้านแรงงานจังหวัดนครนายก 
 1) จำนวนสถานประกอบการ 
 จังหวัดนครนายกมีสถานประกอบการที่ เข้าระบบประกันสังคม จำนวน 1,146 แห่ ง  

และมีลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 25,575 คน  มาตรา 39 จำนวน 4,943 คน  
และมีแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน 19,133 คน รวมทั้งหมดจำนวน 49,651 คน  

 

ตารางท่ี 6 จำนวนสถานประกอบการและจำนวนผู้ประกันตน 
ประเภท จำนวนสถานประกอบการ จำนวนผู้ประกันตน 

ผู้ประกันตน ม.33 1,352 25,575 
ผู้ประกันตน ม.39 - 4,943 
ผู้ประกันตน ม.40 - 19,133 

รวม 1,352 49,651 
ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก (ปี พ.ศ. 2563 ) 

 อัตราการว่างงาน 

  ส่วนอัตราว่างงานซึ่งคำนวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกำลังแรงงานมีอัตรา 0.38 ซึ่งในไตรมาสนี้มี 
เพศชาย ร้อยละ 0.50 และเพศหญิง ร้อยละ 0.24 และเมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศของไตรมาส 3 ปี 
2563 จะได้ เพศชายร้อยละ 0.21 ขณะที่เพศหญิงร้อยละ 0.26 ทั้งนี้  อัตราการว่างงานในไตรมาสนี้มากกว่า 
ไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีอัตราว่างงานภาพรวมร้อยละ 0.23 (351 คน) 

 จำนวนลูกจ้างตามขนาดของสถานประกอบการ 
 จังหวัดนครนายก มีสถานประกอบกิจการทั้งหมด 1,647 แห่ง จำนวนลูกจ้างรวม 25,464 คน 

เป็นเพศชาย จำนวน 12,615 และเป็นเพศหญิงจำนวน 12,849 คน เมื่อจำแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ 
พบว่า สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ขนาด 1-9 คน มีจำนวน 1,293 แห่ง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 
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ขนาด 10-49 คน  มีจำนวน 300 แห่ง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ขนาด 50-99 คน มีจำนวน 22 แห่ง 
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ขนาด 100 - 299 คน มีจำนวน 21 แห่ง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง  
ขนาด 300 – 499 คน  มีจำนวน 7 แห่ง  สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ขนาด 500 - 999 คน มีจำนวน  
2 แห่ง และสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ขนาด 1,000 คน  มีจำนวน 2 แห่ง  

 แรงงานนอกระบบ 
 แรงงานนอกระบบทั้งหมดมี จำนวน 86,416 คน พบว่าส่วนใหญ่ทำอาชีพด้านการเกษตร 

และการประมง 31,878 คน (ร้อยละ 36.89) รองลงมาพนักงานบริการ 19,914 คน (ร้อยละ 23.04) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ 15,112 คน (ร้อยละ 17.49) ตามลำดับ  

 

ตารางที่ 7 แรงงานนอกระบบ จำแนกตามอาชีพ  

แรงงาน 
นอกระบบ 

อาชีพ 

รวม 
ผู้บัญญัติ
กฎหมาย 

และ
ผู้จัดการ 

วิชาชีพ 
ด้าน
ต่างๆ 

วิชาชีพ 
ด้าน

เทคนิค 
เสมียน พนักงาน 

บริการ 
ด้าน

การเกษตร 
และประมง 

ด้าน
ความสามารถ 

ทางฝีมือ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
โรงงาน

เคร่ืองจักร 

อาชีพ
พ้ืนฐาน 
ต่างๆ 

แรงงานนอกระบบ 83,271 2,054 794 543 508 26,854 24,465 15,703 2,922 9,427 
ชาย 49,717 1,818 199 474 508 9,451 16,460 11,621 2,583 6,603 
หญิง 33,554 236 595 69 - 17,403 8,005 4,083 339 2,824 
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563) 
 
     3.1.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

   จังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1 ,326,250 ไร่  
แบ่งเป็นเนื้อที่ป่าไม้ประมาณ 401,304 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.98 หรือประมาณ 636.18 ตารางกิโลเมตร 
ในปี 2562 มีเนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 683,279 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.05 และเนื้อที่อ่ืน ๆ 
จำนวน 210,953 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.76 ของเนื้อที่จังหวัด   

ที่มา : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ทีด่ิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2562 
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 ทั้งนี้  จังหวัดนครนายกได้มีการวางผังเมืองรวมจังหวัดเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาใน
ภาพรวมครอบคลุมพื้นที่ท้ังจังหวัดตามความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ไว้แล้ว 

 
ตารางท่ี 8 แสดงพื้นที่และประเภทสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2563 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

รวม 1,326,250 100 

พ้ืนที่ใช้ประโยชน์เกษตรกรรม 683,279 51.05 

พ้ืนที่ป่าไม้ 401,304 29.68 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 210953 15.76 
 

 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2562 
 

ประเภทการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562 ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง เนื้อที ่(ไร่) ร้อยละ เนื้อที ่(ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  129,529 9.77 140,568 10.61 8.52 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  691,611 52.14  683,279 51.49 -1.20 
พื้นที่นา 526,346 39.69 494,790 37.31 -6.00 

พืชไร่  1,523 0.11 1,635 0.11 7.35 
ไม้ยืนต้น  35,599 2.68  37,898  2.85 6.46 
ไม้ผล  30,378 2.30 34,096  2.55 12.24 

พืชสวน  9,414 0.72 11,685 0.88 24.12 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยง
สัตว์  

6,306  0.47 7,060 0.53 11.96 

พืชน้ำ  180 - 245 0.02 36.11 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ   81,577 6.15 95,712 7.23 17.33 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  117 0.01 158 0.01 35.04 

พ้ืนที่ป่าไม้  399,338 30.12 398,057 30.01 -0.32 

พ้ืนที่น้ำ  33,134 2.50 38,961 2.96 17.59 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด     72,638 5.47 65,385 4.93 -9.99 

รวม  1,326,250 100.00 1,326,250 100.00 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ทีด่ิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2562 
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ตารางท่ี 10 แสดงเนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พ.ศ. 2553-2562 
ปี พ.ศ. เนื้อที่ใช้

ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
นาข้าว พืชไร่ สวนผลไม้  

ไม้ยืนต้น 
สวนผัก 

ไม้ดอก/ไม้
ประดับ 

เนื้อที่ใช้
ประโยชน์ทาง
การเกษตรอื่นๆ 

2553 624,279 465,763 - 25,218 9,355 123,943 
2554 616,061 457,929 - 24,098 9,427 124,60 
2555 619,596 457,435 - 24,084 9,712 128,365 
2556 615,204 457,269 - 24,005 9,672 124,260 
2557 616,791 457,535 - 24,083 9,647 125,526 
2558 616,768 457,423 - 24,145 9,814 125,386 
2559 616,530 457,260 - 24,126 9,798 125,346 
2560 616,425 457,403 - 23,955 9,806 125,288 
2561 616,315 457,110 - 24,065 9,800 125,340 
2562 617,007 457,634 - 24,144 9,796 125,433 

ที่มา : เนื้อที่ใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร รายจังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
   พ้ืนที่เกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2562 มีเนื้อที่ประมาณ 617,007 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.10 
ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว สวนผลไม้ เช่น มะม่วง มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ กล้วย ขนุน และ
ทุเรียน พืชสวน เช่น พืชผัก ไม้ดอก ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส หมาก ปาล์มน้ามัน และสัก ไม้ผล  
และพืชสมุนไพร ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เช่น โค และม้า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เช่น สัตว์ปีก และสุกร สถานที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักร เพ่ือการไถพรวน พลิกหน้าดิน การขุดร่องน้ำ การปรับหน้าดิน ตัดถนน
เพ่ือการเข้าถึงและขนส่งลำเลียง โดยไม่มีการศึกษาโครงสร้างหรือลักษณะของดินที่เหมาะสม สำหรับการปลูก
พืช ส่งผลกระทบทางอ้อมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้ำผิวดิน  น้ำจะไหลผ่านหน้าดิน
อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดิน หรือมวลดินมีน้ำหนักมากขึ้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มได้ 
  ปัญหาดินเปรี้ยว 

    จังหวัดนครนายก มีพ้ืนที่เป็นดินเปรี้ยว บริเวณอำเภอองครักษ์ อำเภอเมือง อำเภอบ้านนา 
และอำเภอปากพลี รวมประมาณ 554,091 ไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมด 1,338,269 ไร่ หรือคิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 
41.40 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  โดยดินเปรี้ยวจัดมากหรือเป็นกรดจัดมาก (มีปฏิกิริยาความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0-5.0) 
และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินบนชั้นล่าง น้อยกว่า 1.5 % คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 41.78 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
หรือประมาณ 554,091 ไร่ โดยแยกเป็น  

- รุนแรงมาก 15.16 % หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 201,104 ไร่  
- รุนแรงปานกลาง 23.26 % หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 308,541 ไร่  
- รุนแรงน้อย 3.35 % หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 44,446 ไร่ 

   นอกจากนี้ พบว่า ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินน้อยกว่า 1.5 % 
มีพ้ืนที่ร้อยละ 69.85 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือประมาณ 926,440 ไร่ , ดินมีอินทรียวัตถุน้อยกว่า 1.5 %  
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีพ้ืนที่ร้อยละ 16.42 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดหรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 217,821 ไร่ , 
ดินมีอินทรียวัตถุในดินล่างน้อยกว่า 1.5 % มีพ้ืนที่ร้อยละ 11.65 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ประมาณ 154,528 ไร่  และดินมีความลาดเทสูง มีการชะล้างพังทลายของดินสูง มีพ้ืนที่ร้อยละ 30.15 ของ
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 399,810 ไร่ 
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  แนวทางแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้วิชาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน เช่น การผลิตพืชที่สอดคล้องกับสภาพของดิน การใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่  แนวทางการจัดการดิน
เปรี้ยวจัดให้เหมาะสมในการปลูกพืชนั้น จะต้องพิจารณาจากสภาพปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ของดินเปรี้ยวจัด
ร่วมกับการพิจารณาชนิดของพืชที่จะทำการปลูกและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์หลายๆ
ด้านเกี่ยวกับการจัดการด้านดิน จัดการด้านน้ำ และจัดการด้านพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั ้นๆ โดยอาจจะ
เลือกใช้วิธีการจัดการด้านดิน การจัดการด้านน้ำ หรือการจัดการด้านพืชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำควบคู่กัน
ไปตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่และความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น ในการดำเนินการแก้ไขและบรรเทา
ปั ญหาที่ ผ่ านมามี การสนั บสนุ นปู นมาร์ ล ให้ แก่ เกษตรกร เพ่ื อปรั บปรุ งสภาพดิ น ตั้ งแต่ ปี  ๒๕๔๖  
ถึง ๒๕๖๑ รวม ๙๑,๓๒๐ ไร่ การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับปรุง
คุณภาพดิน เช่น การผลิตพืชที่สอดคล้องกับสภาพของดิน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยวที่มี
คุณภาพ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ การใช้ปุ้ยอินทรีย์ในการผลิต เป็นต้น  ซึ่งตามหลักวิชาการ
โดยข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด การปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถดำเนินการได้ผลในระยะสั้น 
หรือเรียกได้ว่าปรับปรุงได้ทันที และจำเป็นต้องดำเนินการก่อนการดำเนินการอื่น ๆ หากจะทำการเกษตรกรรม 
ส่วนการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเช่นเดียวกัน แต่จำเป็นต้องดำเนินการใส่ในปริมาณมาก  
1-3 ตัน/ ไร่/ ปี อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3-4 ปี หลังจากนั้นก็ยังจำเป็นต้องรักษาปริมาณอินทรียวัตถุ  
ในดินไว้ในทุกรูปแบบรวมทั้งต้องคอยเพ่ิมเติมอินทรียวัตถุส่วนที่ ขาดให้แก่ดินอยู่เสมอด้วย เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดินไว้ในลักษณะการเกษตรยั่งยืน  ทั้งนี้ เพ่ือให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกพืชได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   

พื้นที่ดินเปรี้ยวจังหวัดนครนายก 
 

 
 

ที่มา : https://agri-map-online.moac.go.th/ 
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     3.1.1.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ ไฟฟ้า 

ตารางท่ี 11 แสดงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของจังหวัดนครนายก แยกเป็นรายอำเภอ ปี 2563 

       ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 
 

ตารางท่ี 12 แสดงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของจังหวัดนครนายก แยกเป็นรายอำเภอ ปี 2564 

       ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564 

 
 

 ➢ ประปา 
ตารางที่ 13 แสดงจำนวนผู้ใชน้้ำ กำลังการผลิต พื้นที่การใหบ้ริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก                                                                                             

พ.ศ. จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) กำลังผลิต พื้นที่ให้บริการ 

2560 14,278 1000ม3/ชม. 59.31 ตร.กม. 
2561 14,777 1000ม3/ชม. 62.05 ตร.กม. 
2562 15,336 1000ม3/ชม. 63.86 ตร.กม. 
2563 16,276 1000ม3/ชม. 67.99 ตร.กม. 
2564 16,751 1000ม3/ชม. 73.61 ตร.กม. 

 

ตารางที่ 14 อัตราการผลิตและการใช้น้ำประปาในจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2562 และ 2564 
              การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 
พ.ศ. กำลังการผลิต จำนวนผู้ใช้น้ำ ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

2562 1,000 ลบ.ม./ชม. 15,336 13,250 1,878 191 17 
2563  1,000 ลบ.ม./ชม. 16,276 13,906 2,169 186 15 
2564 1,000 ลบ.ม./ชม. 16,751 14,275 2,269 192 15 

                                                                  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน) 

 
 

อำเภอ 
การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชัว่โมง)  

จำนวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย) ยอดรวม ที่อยู่อาศัย 

สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อ่ืน ๆ 

นครนายก 19,204,529.86 7,589,871.71 10,649,612.69 790,823.66 174,221.80 40,613 
บ้านนา 15,347,406.93 5,113,084.30 9,626,297.69 531,229.98 76,794.96 25,886 
องครักษ์ 16,617,532.83 3,655,302.38 12,472,557.98 382,529.62 107,142.85 19,237 
ปากพล ี 2,425,572.49 1,656,405.60 622,442.75 120,627.14 26,097.00 10,187 

รวม 53,595,042.11 18,014,663.99 33,370,911.11 1,825,210.40 384,256.61 95,923 

อำเภอ 
การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชัว่โมง)  

จำนวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย) ยอดรวม ที่อยู่อาศัย 

สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อ่ืน ๆ 

นครนายก 18,349,829.48 8,357,050.80 9,018,280.71 752,888.67 221,609.30 41,779 
บ้านนา 2,654,561.79 1,880,057.03 623,038.42 111,003.54 40,462.80 10,386 
องครักษ์ 17,252,203.66 5,708,325.93 10,970,900.03 491,681.92 81,295.78 26,858 
ปากพล ี 16,957,860.57 4,065,121.02 12,253,766.56 416,519.94 222,453.05 19,897 

รวม 55,214,455.50 20,010,554.78 32,865,985.72 1,772,094.07 565,820.93 98,920 



-19- 
 

ตารางที่ 15 แสดงจำนวนผู้ใช้น้ำกำลังการผลิต พื้นที่การให้บริการของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 

พ.ศ. จำนวนผู้ใช้น้ำ กำลังการผลิต พื้นที่ให้บริการ 

2560 8,512 560 ลบ.ม./ชม. 55.88 ตร.กม. 
2561 8,840 560 ลบ.ม./ชม. 57.97 ตร.กม. 
2562 9,238 700 ลบ.ม./ชม. 57.97 ตร.กม. 
2563 9,627 730 ลบ.ม./ชม. 59.85 ตร.กม. 

 

 
ตารางท่ี 16 แสดงอัตราการผลิตและการใช้น้ำประปาในจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2562 และ 2563  
              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 
พ.ศ. กำลังการผลิต จำนวนผู้ใช้น้ำ ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

2560 560 ลบ.ม./ชม. 8,486 7,261 1,122 90 13 
2561 560 ลบ.ม./ชม. 8,810 7,584 1,104 99 13 
2562 700 ลบ.ม./ชม. 9,238 7,981 1,142 101 14 
2563 730 ลบ.ม./ชม. 9,627 8,267 1,248 99 13 

 

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน) 

 
ตาราง 17 สถิติจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณการผลิต และปริมาณการจำหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค   
              ปีงบประมาณ 2559 - 2563 

รายละเอียด 2559 2560 2561 2562 2563 
ผู้ใช้น้ำ (ราย) 22,108 22,903 23,737 24,574 25,719 
ปริมาณการผลติ (ล้านลูกบาศก์เมตร) 8.1 9.2 10.3 11.0 12.1 
ปริมาณการจำหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร) 6.2 6.4 6.6 6.8 7.2 
เฉลี่ยการใช้น้ำ (ลบ.ม. / ราย / เดอืน) 23.4 23.3 23.0 23.0 23.3 

 
 

 ➢ การคมนาคม 
 จังหวัดนครนายก  ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ

รวมทั้งอยู่บนเส้นทางไปสู่ชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสู่อินโดจีนทางด้านตะวันออกเส้นทาง
การคมนาคมที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ 

  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) แยกจากถนน ๓๔๐ (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี)  
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย)  
ผ่านอำเภอนครหลวง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน)  
ที่ตำบลหินกอง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผ่านอำเภอบ้านนา เข้าจังหวัดนครนายก ผ่านจังหวัดปราจีนบุรี  
ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย -  กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 จากรังสิต - จังหวัดนครนายก 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 จากอำเภอบ้านนา - อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 จากอำเภอเมืองฯ - น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3239 สายศรีนาวา - ท่าด่าน จังหวัดนครนายก 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3051 สายบางอ้อ - องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
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 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 สายท่าแดง - วังม่วง จังหวัดนครนายก 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 สายนครนายก - บ้านสร้าง 

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3050 แยกเข้าน้ำตกสาริกา จังหวัดนครนายก 
 
 

ตารางที่ 18 แสดงเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของจังหวัดนครนายก 
ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 
ชื่อทางหลวง (สายทาง/ตอน) ระยะทาง

(กม.) 
จังหวัด 

33 คลองยาง-นครนายก 25.466 นครนายก 
33 นครนายก-ปากพล ี 10.939 นครนายก 

305 วัดนาบุญ-คลอง 14* 19.055 ปทุมธาน ี
305 คลอง 14 – องครักษ์* 9.898 นครนายก 
305 องครักษ์ – นครนายก* 30.733 นครนายก 
352 ธัญบุรี – คลองระพีพัฒน์* 22.000 ปทุมธานี 

3049 นครนายก-น้ำตกนางรอง 18.250 นครนายก 
3050 ทางแยกเข้าน้ำตกสาริกา 2.980 นครนายก 
3051 บ้านนา-บางอ้อ* 5.881 นครนายก 
3051 บางอ้อ–สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ* 12.919 นครนายก 
3052 ป่าส้าน-เขาชะโงก 7.500 นครนายก 
3076 นครนายก-บางหอย 22.041 นครนายก 
3222 เขาเพิ่ม-บ้านนา 12.728 นครนายก 
3239 นครนายก-เขื่อนขุนด่านปราการชล 16.126 นครนายก 
3261 คลอง 10 – หนองเสือ* 21.120 ปทุมธานี 
3288 ท่าแดง-วังม่วง 14.573 นครนายก 
3369 วัดอำภาศิริวงศ์-คลอง 16 14.843 นครนายก 
3312 ลำลูกกา – คลอง 16* 26.858 นครนายก,ปทุมธานี 
3428 เขาชะโงก-ท้ายทอง 1.827 นครนายก 
3541 ทางเข้าองครักษ์* 0.215 นครนายก 
3542 ทางเข้าดงละคร 0.325 นครนายก 
3592 ทางเข้านิมิตใหม่* 1.869 ปทุมธานี 
3596 ทองหลาง-ทรายมูล 1.130 นครนายก 

ที่มา : สำนักงานแขวงทางหลวงนครนายก ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 
 

 ➢ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างทางรถไฟ  สายแก่งคอย-คลองสิบเก้าเชื่อมระหว่าง
ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพ่ือรับส่งสินค้า โดยผ่านจังหวัดนครนายก    
ในเขตอำเภอบ้านนาและอำเภอองครักษ์ และมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐานเป็นรถไฟความเร็ว
ปานกลางถึงความเร็วสูงจาก แก่งคอย ฉะเชิงเทรา-มาบตาพุด โดยผ่านพื้นที่จังหวัดนครนายกเพราะก่อสร้างตาม
แนวรถไฟสายแก่งคอย-คลอง สิบเก้า 

  ➢ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี  
เป็นทางยกระดับโดยมีจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 ที่ มศว.องครักษ์ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 33  ที่บริเวณอำเภอบ้านนา โดยจะเริ่มดำเนินโครงการปี 2564 แล้วเสร็จ ปี 2570 
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  3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
      1) ด้านเศรษฐกิจ  
  ➢สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดนครนายก ปี 2562 จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) แบบปริมาณลูกโซ่ พบว่า มูลค่าด้านเศรษฐกิจของจังหวัดในปี 2562 เท่ากับ 30,435 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จำนวน 29,386 ล้านบาท (ลำดับที่ 8 ของภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี จันทบุรี สระแก้ว ตราด และนครนายก) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (รายได้เฉลี่ยต่อหัว) 
เท่ากับ 117,028 บาทต่อคนต่อปี สำหรับ โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครนายกมีรายได้มาจาก 
นอกภาคการเกษตร  24,176  ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 79.44  รองลงมาเป็นภาคบริการ 20,468 ล้านบาท 
ร้อยละ 67.25 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในการบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ ฯ 3,477 ล้านบาท รองลงมา
เป็นการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  3,399  ล้านบาท  และการศึกษา 3,394 ล้านบาท  
เป็นต้น ซึ่งภาคบริการสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จำนวน 797 ล้านบาท ส่วนภาคการเกษตรใน
ปี 2562 สร้างมูลค่าจำนวน 6,259 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 20.57 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จำนวน 
314 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด  ซึ่งเป็นการเรียงลำดับผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคน  (GPP per capita rankings) จังหวัดนครนายกอยู่ในลำดับที่ 7 ของภาคตะวันออก 
(ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด นครนายก และสระแก้ว) และเป็นลำดับที่  38  
ของประเทศ  

 

ตารางท่ี 19 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ.2558-2562 

สาขาการผลิต 
มูลค่า (ล้านบาท) 

พ.ศ.2558 
(2015) 

พ.ศ.2559 
(2016r) 

พ.ศ.2560 
(2017r) 

พ.ศ.2561 
(2018r) 

พ.ศ.2562 
(2019p) 

ภาคเกษตร 
เกษตรกรรม การป่าไม้การประมง 

5,459 
5,459 

5,213 
5,213 

5,473 
5,473 

5,945 
5,945 

6,259 
6,259 

ภาคนอกเกษตร 18,767 20,264 20,874 23,441 24,176 

ภาคอุตสาหกรรม 
การเหมืองแร่และเหมืองหิน 
การผลิตอุตสาหกรรม 
การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 
การประปาและการจัดการของเสีย 

3,333 
48 

2,601 
540 
144 

3,632 
22 

2,906 
567 
137 

3,713 
18 

2,938 
595 
163 

3,770 
18 

3,056 
535 
160 

3,707 
21 

2,946 
590 
150 

ภาคบริการ 
การก่อสร้าง 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 

       การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า  
ที่พักโรงแรม และบริการด้านอาหาร 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
การเงินและการประกันภัย 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมทางการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ  
การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ ฯ  
การศึกษา 
การบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 

15,432 
2,044 
2,397 
739 
994 
212 

1,331 
1,006 

22 
329 

2,907 
1,811 
1,276 

84 
284 

16,632 
2,553 
2,704 
803 

1,070 
192 

1,461 
1,008 

21 
318 

2,982 
1,770 
1,359 
106 
286 

17,160 
2,198 
2,866 
877 

1,180 
217 

1,518 
1,192 

23 
346 

3,114 
1,772 
1,442 
124 
291 

19,671 
2,159 
3,196 
912 

1,325 
246 

1,605 
1,154 

22 
196 

3,273 
3,573 
1,572 
144 
295 

20,468 
2,127 
3,399 
1,009 
1,482 
308 

1,636 
1,282 

27 
213 

3,477 
3,394 
1,651 
163 
301 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (Gross Provincial Products) 24,226 25,477 26,347 29,386 30,435 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP Per Capita, Baht) 94,777 99,381 102,105 113,450 117,028 
จำนวนประชากร (1,000 คน) 256 256 258 259 260 

ที่มา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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   หากพิจารณาจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ของจังหวัดนครนายก รายได้
เฉลี่ยของคนในจังหวัดอยู่ที่ 82,887.62 บาท/คน/ปี โดยอำเภอปากพลีมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุด 
จำนวน 93,703.16 บาท/คน/ปี รองลงมาคือ อำเภอบ้านนา และอำเภอเมืองนครนายก และอำเภอองครักษ์
มีรายได้เฉลี่ยต่ำสุด จำนวน 76,864.74 บาท/คน/ปี 
 

ตารางท่ี 20 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2562 (จปฐ.)  

พ้ืนที ่ จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนคน แหล่งรายได้ของครัวเรือน (บาท/ปี) รายได้
ครัวเรือนเฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

รายได้บุคคล
เฉลี่ย  

(บาท/ปี) 
อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ทำ-หาเอง 

เมืองนครนายก 23,284 61,935 187,702.26 17,049.92 14,940.61 7,545.46 222,238.25 83,548.81 
ปากพล ี 6,127 16,421 194,234.60 23,323.22 25,091.19 8,485.24 251,134.25 93,703.16 
บ้านนา 15,493 46,724 204,989.02 20,474.49 18,093.41 9,106.51 252,663.42 83,779.52 
องครกัษ์ 12,948 43,206 219,093.69 17,867.78 10,637.38 8,889.98 256,488.84 76,864.74 
เฉลี่ยรวม 
ทุกพ้ืนที ่

57,852 168,286 198,036.97 18,814.47 15,896.86 8,363.97 241,112.27 82,887.62 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 

 
   ประชาชนมีรายจ่ายเฉลี่ย 50,778.08 บาทต่อคนต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
อุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต้นทุนในการผลิต การอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็น และการชำระหนี้ โดยอำเภอปากพลี
เป็นอำเภอที่มีรายจ่ายเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 58,638.42 บาทต่อคนต่อปี รองลงมา ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก 
และอำเภอบ้านนา  และจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาทต่อคนต่อปี จำนวนที่
สำรวจ 57,852 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 301 ครัวเรือน อำเภอที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์มากที่สุดคือ 
อำเภอเมืองนครนายก 187 ครัวเรือน รองลงมาคือ อำเภอปากพลี จำนวน 49 ครัวเรือน อำเภอองครักษ์
จำนวน 43 คน และอำเภอที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์น้อยที่สุดคือ อำเภอบ้านนา 22 ครัวเรือน 
 
   ➢ การท่องเที่ยว 
      จังหวัดนครนายกมีศักยภาพโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยว และจังหวัดได้มีการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวในวลีที่ว่า “นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ”  
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก  มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 
(รังสิต-นครนายก)  เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายกระยะทาง 105 กิโลเมตร มีสภาพ
พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือ และตะวันออก เป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น  
ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม  มีภูเขาที่สำคัญคือ เขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงก  และเขานางรอง 
เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเกิดน้ำตกที่สวยงามตามธรรมชาติหลายแห่ง  เช่น น้ำตกสาริกา น้ำตก
นางรอง น้ำตกเหวนรก น้ำตกลานรักหรือน้ำตกตาดหินกอง อุทยานวังตะไคร้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -ประวัติศาสตร์  เทศกาลงาน
ประเพณีและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลาย  กระจายอยู่ตามอำเภอทั้ง 4 อำเภอ ซึ่งสถานที่
เหล่านี้ล้วนดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาจังหวัดนครนายกเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัด
นครนายกมีแหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก  
ที่สำคัญมดัีงนี้ 
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ตารางท่ี 21 แสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครนายก 
 

อำเภอ 
แหล่งท่องเที่ยว 

ธรรมชาติ มนุษย์สร้างข้ึน วัฒนธรรม/
ประวัติศาสตร์ 

เทศกาล/ประเพณี/
กิจกรรม 

เมืองนครนายก 1. อุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ 
- น้ำตกเหวนรก 
- น้ำตกกองแก้ว 
- น้ำตกเหวสุวัตร 
- น้ำตกเหวไทร 
- น้ำตกผากล้วยไม้ 
2. น้ำตกสาริกา 
3. น้ำตกนางรอง 
4. น้ำตกลานรัก
หรือ น้ำตกตาด 
หินกอง 
5. อุทยานวัง
ตะไคร้ 

1. เขื่อนขุนด่าน 
ปราการชล 
2. ศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ 
3. โรงเรียนนายร้อย 
จปร. 
 
4. อ่างเก็บน้ำ 
ห้วยปรือ 
5. อ่างเก็บน้ำ 
ทรายทอง 
6. อุทยานพระ 
พิฆเณศ 
7. พุทธสถาน 
จีเต็กลิ้ม 
8. พุทธอุทยาน
มาฆบูชาอนุสรณ์ 
สวนพุทธชยันตี 
2600 ป ี

1. ศาลหลักเมือง 
2. วัดอุดมธานี 
(พระอารามหลวง) 
3. วัดพราหมณี 
(พระอารามหลวง) 
- หลวงพ่อปากแดง 
- อนุสรณ์สถานกองพล
ทหารญี่ปุ่น 
4. ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน 
5. ศาลเจ้าพ่อปลัดจ่าง 
6. วัดใหญ่ทักขิณาราม 
(วัดลาว) 
7. วัดบุญนาครักขิตา
ราม (วัดต่ำ) 
- หลวงพ่อเศียรนคร 
8. วัดเกาะทอง 
- หลวงพ่อสมหวัง 
9. วัดเขานางบวช 
- รอยพระพุทธบาท
จำลอง 
10. วัดคีรีวัน 
- พระแก้วมรกตองค์
จำลองใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย 
11. วัดถ้ำสาริกา 
- สถานที่บำเพ็ญศาสน
ธรรมของพระอาจารย์
มั่นภูริทัตโต 
12. วัดสันตยาราม 
- พระมหาธาตุเจดีย์ 
(สันตยาศรีนครนายก) 
13. วัดพระพุทธฉาย 
(วัดเขาชะโงก) 
14. วัดโบสถ์การ้อง 
15. วัดท่าช้าง 
(วัดท่าคเชนทร์) 

1. ประเพณีสู่ขวัญข้าว 
- ประเพณีท้องถิ่น 
ตำบลเขาพระ 
2. ล่องแก่งในลำน้ำ
นครนายก 
3. กิจกรรมผจญภัย 
เขาหล่น 
4. กิจกรรมเดินป่า 
ท่องไพรศึกษา
ธรรมชาติ 
5. กิจกรรมจักรยาน
ท่องเที่ยว 
7. กิจกรรมผจญภัย 
- ขับรถ ATV 
- ยิงปืน Paint Ball/ 
BB Gun 
- ผจญภัย โรงเรียน 
นายร้อย จปร.  
(เขตทหารน่าเที่ยว) 
8. กิจกรรมดูนก 
9. กิจกรรมนั่งรถชม
ทัศนียภาพเขื่อนขุน
ด่านปราการชล 
10. ศูนย์การ
ท่องเที่ยวเรียนรู้บ้าน
หุบเมย 
11. กิจกรรมเรียนรู้ 
เกษตรพอเพียง 
สวนศรียา (สวนลุง
ไสว) 
12. กิจกรรมชมสวน
ส้มโอ (พ้ืนที่ตำบลหิน
ตั้งและตำบลสาริกา) 
13. กิจกรรมชมสวน
ทุเรียนโบราณ 
(สวนละอองฟ้า) 
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อำเภอ 

แหล่งท่องเที่ยว 
ธรรมชาติ มนุษย์สร้างข้ึน วัฒนธรรม/

ประวัติศาสตร์ 
เทศกาล/ประเพณี/

กิจกรรม 
16. วัดท่าซุง 
- หอกลอง  
- หอระฆัง 
สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง 
17. วัดโพธิ์ไทร 
18. วัดโพธิ์งาม 
19. วัดบุหย่อง 
20. วัดธรรมปัญญา 
- พระหลวงพ่อเสาร์ 5 
21. วัดเขาแดง 
- หลวงพ่อใหญ่ 
22. วัดเขาทุเรียน 
- อุโบสถ วหิารศาลาสและ 
ศาสนสถานที่ทาสชีมพู 
- แหล่งประวัติศาสตร์สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 
23. วัดวังตูม 
- พิพิธภัณฑ์พระเครื่อง
เมืองไทย 
24. วัดเจดีย์ทอง 
25. วัดมณีวงศ์ 
26. วัดหนองโพธิ์ 
27. วัดวังยายฉิม 
28. วัดท่าข่อย 
29. วัดศรีนาวา 
30. วัดพรหมมหา
จุฬามนีพรหมรังษี  
(วัดชวดบัว) 
31. วัดดง 
- หลวงพ่อสามพี่น้อง
ศักดิ์สิทธิ์ 
32. เมืองโบราณดงละคร 
33. อาคารพิพิธภัณฑ์ 
รร.จปร. 100 ปี 

14. กิจกรรมชมสวน
ดอกดาหลา 
15. กิจกรรมชมสวน
มะยงชิด-มะปราง
หวาน 
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อำเภอ 

แหล่งท่องเที่ยว 
ธรรมชาติ มนุษย์สร้างข้ึน วัฒนธรรม/

ประวัติศาสตร์ 
เทศกาล/ประเพณี/

กิจกรรม 
บ้านนา 1. น้ำตกกะอาง 1. โรงเตรียมทหาร 

- พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
(ยุทโธปกรณ์) 

1. วัดศรีกะอาง (พระสัม
พุทธสากยมุณีโลกนาถ 
พระพุทธชินราชจำลอง
องค์จำลองที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย) 
2. วัดทองย้อย 
- พระพุทธบาทสี่รอย 
อายุ 120  ปี 
3. วัดอัมพวัน 
4. วัดเขาเพ่ิมศรีสว่าง 
5. วัดบุหัวแหวน 
6. วัดทองย้อย 
7. วัดเขาคอก 
8. วัดช้าง-พระกริ่งวัดช้าง 
9. วัดกระดาน 
10. วัดดอนเปร็ง 
- พระพุทธพิทักษ ์
ไทยทศทิศ 

1. กิจกรรมผจญภัย
และทดสอบกำลังใจ
โรงเรียนเตรียมทหาร 
2. พิธีรำผีมอญ 
- พิธีกรรมสำคัญ 
ของชาวมอญเฉพาะ 
ในเขตตำบลบ้านนา 
3. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านทุ่งกระโปรง หมู่ 12 
ตำบลป่าขะ 
-แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงและหมู่บ้าน
เกษตรผักปลอด
สารพิษ 

ปากพล ี 1. น้ำตกวังม่วง 1. อ่างเก็บน้ำวังบอน 
2. อ่างเก็บน้ำคลอง 
สีเสียด 
3. พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้า 
ไทยพวน 

1. วัดฝั่งคลอง 
2. วัดป่าศรีถาวรนิมิต 
- สถานทีส่ำหรับผู้สนใจ
ปฏิบัติธรรม 
3. วัดโพธิ์ปากพลี 
4. วัดปทุมวงษาวาส  
(วัดบ้านใหม่) 
5. วัดลำบัวลอย 
6. วัดขุมข้าว 

1. กิจกรรมเรียนรู้วิถี
ชุมชนบ้านบุ่งเข้ 
ตำบลหนองแสง  
 (บุ่งเข้โฮมสเตย์) 
2. ประเพณี
สงกรานต์วัดฝั่งคลอง 
3. งานลอยกระทง 
วัดฝั่งคลอง 

องครักษ ์  1. แหล่งเพาะพันธุ์
พืชและจำหน่ายไม้
ดอกไม้ประดับ  
คลอง 15  
 

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

1.ประเพณีสารทไทย 
และแข่งเรือยาวบริเวณ
หน้าวัดทวีพูลรังสรรค ์
2.งานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับคลอง 15 
3. กิจกรรมเรียนรู้วิถี
ชุมชนหมู่บ้านไม้
ดอกไม้ประดับคลอง 
15 
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 ➢ สนามกอล์ฟ ของจังหวัดนครนายก ดังนี้ 
1) สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์ 
2) สนามกอล์ฟโรงเรียนนายร้อย จปร. 
3) สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ 
4) สนามกอล์ฟไพร์มซิตี้ 
5) สนามกอล์ฟอาทิตยา รอยัล คันทรี คลับ 
6) สนามกอล์ฟคาสคาตา 

 
  ➢ สถานการณ์การท่องเที่ยว 
   ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก พบว่า ในภาพรวมสถิติ
นักท่องเที่ยวในปี 2563  มีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร) ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
ทั้งสิ้น 1,895,098 คน ลดลงจากปี 2562 (3,074,531 คน) อย่างมากคือ  1,179,433 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 38.36  โดยมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยลดลงถึงร้อยละ 37.96 ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติลดลงร้อยละ 
81.51 และมีแนวโน้มลดลงอีก เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ทั่วโลก ซึ่งทุกประเทศจะมีมาตรการควบคุมประชาชนไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัด และออกนอก
ประเทศ  
   ส่วนรายได้ในปี  2563  จังหวัดนครนายกมีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) ทั้งสิ้น  
4,064.63 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2562 (7,658.97 ล้านบาท)  จำนวน 3,594.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 46.93 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย  แต่รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของฝากและ
ของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.73  (ปี 2562  มีมูลค่าจำหน่ายสินค้า  926.00  ล้านบาท)  
ปี 2563 มีมูลค่าการจำหน่าย สินค้า  988.32  ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน 62.32 ล้านบาท 
 สำหรับในปี 2564 ในไตรมาส 1/2564 และไตรมาส 2/2564 จากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่คลีคลายลง เนื่องมาจากมาตรการการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการท่องเที่ยววิถีใหม่ รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชน และเจ้าของ
กิจการ โรงแรม ร้านอาหารต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มจึงจะสามารถกำเดินกิจการได้อีกทั้งการกำหนด
มาตรฐาน SHA ให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการภายใต้รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ  
ไวรัสโควิด-19 ทำให้สามารถดำเนินกิจการและส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดกลับมาฟ้ืนตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
และสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำในเวลานี้  คือ “การเร่งสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว  
และเร่งการเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถประคับประคองกิจการผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ โดยการลดรายจ่าย
ประจำและเพ่ิมแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ ทำการตลาดทางเลือกใหม่ และใช้คุณลักษณะของความยั่งยืน 
มาร่วมด้วย  

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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ตารางท่ี 22 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร) รายได้ ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว  
         และจากการ จำหน่ายสินค้า ปี 2559-2563 

รายการ 
ประจำปี 

2559 
(2016) 

2560 
(2017) 

ร้อยละ 
(พ/ล) 

2561 
(2018) 

ร้อยละ 
(พ/ล) 

2562  
(2019) 

ร้อยละ 
(พ/ล) 

2563   
(2020) 

ผู้เยี่ยมเยือน (คน) 
ชาวไทย (Thai) 2,711,818 2,863,229 5.58 3,027,730 0.61 3,046,158 -37.96 1,889,853 
ชาวต่างชาติ 
(Foreigners) 

26,859 27,826 3.60 29,350 -3.33 28,373 -81.51 5,245 

รวม 2,738,677 2,891,055 5.27 3,057,080 5.43 3,074,531 -38.36 1,895,098 
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 

ชาวไทย (Thai) 6,140.94 6,746.30 9.86 7,356.90 9.05 4,567.40 3.12 1,304.39*  
ช าวต่ า ง ช าติ  
(Foreigners) 

89.62 97.91 9.25 104.71 6.95 60.45 -0.35 4.48* 

รวม 6,230.56 6,844.21 9.85 7,461.61 9.02 7658.97 -46.93 4,064.63 
รายได้ จากการ
จำหน่ายสินค้า  
(ล้านบาท) 

1,130.57 1,343.00 2.67 1,380.00 -32.89 926.00 6.73 988.32 

 
  ที่มา : กรมการท่องเที่ยวและกีฬา,  

สำนักงานพัฒนาชุมชน     

       
 
 

แผนภาพที่ 4  จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยว+นักทัศนาจร) ที่เดินทางมาในจังหวัดนครนายก ปี 2559-2563 
 
                 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  : *ปี 2563 ข้อมูลเฉพาะ 6 เดือนแรก 

หมายเหตุ :  1. นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค์  
                    ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การไปทำงานประจำ การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มี 
                    ภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ที่จังหวัดนั้น ทั้งนี้ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน 
                2. นักทัศนาจร หมายถึง ผู้มาเยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน 
 3. *ปี 2564 เป็นข้อมูล 9 เดือนแรก (ต.ค.-63 มิ.ย.64) 
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   ในด้านสถานที่พักแรม จำนวนห้องพัก พบว่า ตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปี 2563  มีการเติบโต
ของสถานที่พักแรมเพ่ิมขึ้น  แต่มีอัตราเข้าพัก (Occupancy Rate) ลดลงในปี 2563  โดยมีอัตราการเข้าพัก
ร้อยละ 36.05  ซึ่งลดลงจากปี 2562 มากถึง ร้อยละ 42.98 ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19  
 

ตารางท่ี 23 จำนวนสถานที่พักแรม จำนวนห้องพัก และอัตราการเข้าพัก ปี 2558-2563 

รายการ 
ประจำป ี

2558 
(2015) 

2559 
(2016) 

2560 
(2017) 

2561 
(2018) 

2562 
(2019) 

2563 
(2020) 

สถานท่ีพักแรม (แห่ง) 150 165 205 205 211 214 
จำนวนห้องพัก (ห้อง) 4,791 5,190 5,494 5,494 6,027 6,085 
อัตราการเขา้พกั (%) 57.57 59.58 59.40 63.79   63.22 36.05 
จำนวนที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท 
ที่ มี การติ ดตั้ งกล้ อง CCTV 
(แห่ง) 

50 62 70 164 185 214 

จ ำ น ว น ที่ พั ก / โ ร ง แ ร ม / 
รีสอร์ท  ที่ มี ก ารให้ บริก าร
ระบบ WiFi  (แห่ง) 

130 130 95 166 190 193 

ที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก  
 

   เมื่อพิจารณาถึงความพร้อมทางด้านบุคลากรแล้ว  พบว่า  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครนายก ได้มีการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้แก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอทุกปี พร้อมทั้ง  
ออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวประมาณปีละ 80 คน (ตั้งแต่ปี 2560) ซึ่งแสดงว่าจังหวัดนครนายก
ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนามัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวให้มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจน
การมีจรรยาบรรณในการเป็นผู้นำเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ หรือเทศกาล
งานประเพณี  สามารถเป็นผู้แทนทางวัฒนธรรมของจังหวัดได้  สำหรับในส่วนของความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวจะเห็นว่า สถานที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2560-2563 
โดยในปี 2563 ที่การติดตั้งกล้องจำนวน  188 แห่ง (ร้อยละ 87.9) จาก  214  แห่ง ส่วนเทคโนโลยี  
ที่อำนวยความสะดวก เช่น  WiFi ซึ่งมีความสำคัญมากในปัจจุบันนี้ จะเห็นว่ามีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ในแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 90.19 จากสถานที่พักแรม/โรงแรม/รีสอร์ททั้งหมด 

ที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 

    สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก  พบว่า ในปี 2563 
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยวจำนวน  64.24  ล้านบาท ซึ่งการพัฒนา 
สิ่งต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา  
(ปี พ.ศ.2559 -2562) ยกเว้นในภาวะของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ ปี  พ.ศ. 2563  
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น การล็อกดาวน์ การควบคุมพ้ืนที่เสี่ยงต่อแพร่ระบาด การจัด
กิจกรรม ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ ซึ่งจังหวัด
ต้องมีแผนรองรับการท่องเที่ยวในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรัดกุมตามสถานการณ์และพร้อมที่
จะอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในระยะหนึ่ง ต้องสร้างความเชื่อม่ันให้นักท่องเที่ยวในทุกด้าน 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดนครนายก 
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  จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้ภาครัฐออกมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดพ้ืนที่ควบคุมตามความรุนแรงของสถานการณ์ จังหวัด
นครนายกจัดอยู่ในพ้ืนที่สีแดงเข้มหรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีการปิดกิจกรรมทุกชนิด และห้ามเดิน
ทางเข้าออกในพื้นที่ถ้าไม่มีเหตุสมควร  
   ความเข้มงวดในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในครั้งนี้ 
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวขึ้นมาอีกครั้ง หลายธุรกิจสถานะรายได้ ยังไม่ทันฟ้ืนจากการ
ระบาดรอบแรก เมื่อระลอกใหม่มาอีกครั้ง ผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านสภาพคล่องอยู่แล้วกลับมีปัญหาเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อนการระบาดระลอกแรก  
   ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกได้ปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด       
ของโรคโควิด-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
ลดลง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่สามารถเปิดทำการได้ หรือเปิดได้แต่ไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร          
ประชาชนยังไม่มั่นใจในการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครนายกเป็นอย่างมาก โดยในปี 2563 
เฉลี่ยนักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินประมาณ  464.63  บาท/คน/วัน โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายต่อคน
ต่อวัน 15.52  บาท/คน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าใช้จ่ายวันละ 449.11 บาท 

ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 

 
 

แผนภาพที่ 5  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ  
                  พ.ศ.2558-2563  
 

 
ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
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  ➢ การเกษตรกรรม   
           จังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ทั้งหมด 2,122  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,338,503 ไร่  
แบ่งเป็นเนื้อที่ป่าไม้ประมาณ  401,756.92  ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.02 หรือประมาณ 636.18 ตาราง
กิโลเมตร ในปี 2563  มีเนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 558,482 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.72 และเนื้อที่อ่ืน ๆ 
จำนวน  378,264  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  28.26  ของเนื้อที่จังหวัด 
 

ที่มา : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

แผนภาพที่ 6  การใช้ประโยชน์เนื้อที่จังหวัดนครนายก ปี 2563 
 

 
 

     ในปี 2563  ประชากรในจังหวัดนครนายกเป็นครัวเรือนเกษตรกรรม มีจำนวน  
25,890 ครัวเรือนหรือเท่ากับ ร้อยละ 25.63  ของครัวเรือนทั้งหมด  97,550  ครัวเรือน  มีพ้ืนที่ทำนาข้าว
ทั้งหมด 515,868  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 92.31  ของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (558,842 ไร่)  
รองลงมาเป็นพ้ืนที่ทำสวนไม้ผล  17,746  ไร่  หรือร้อยละ 3.18 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  13,082  ไร่ (ร้อยละ 
2.34) ซึ่งสรุปอาชีพที่สำคัญดังนี้ 
    1) การปลูกข้าว  มีพ้ืนที่ทำนาทั้งหมด  515,868  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของพื้นที่
เกษตรกรรมของจังหวัด  แบ่งการเพาะปลูกเป็นข้าวนาปีและข้าวนาปรัง  โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี ประมาณ  
363,455  ไร่  มีผลผลิตข้าวนาปี  200,368  ตัน  ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ย  388  กก./ไร่  และมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนา
ปรังประมาณ  151,467ไร่  ผลผลิตข้าวนาปรัง  94,458  ตัน  ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ย  623 กก./ไร่                     
(ที่ความชื้น 15%)  โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวบางส่วนในทุกอำเภอที่เป็นพ้ืนที่ลุ่ม  เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวในกลุ่มพันธุ์
พ้ืนเมือง พันธุ์ข้าวน้ำลึก หรือพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ ซึ่งกลุ่มข้าวพันธุ์ดังกล่าวให้ผลผลิตในปริมาณที่ไม่สูงนัก  และ
นอกจากนั้นในพื้นท่ีปลูกข้าวของจังหวัดส่วนใหญ่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวทำให้ได้ผลผลิตไม่สูง 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
 
 
 



-31- 
 

ตารางท่ี 24  จำนวนครัวเรือนเกษตรกร และเนื้อที่ปลูกข้าว ปี 2558-2563 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563p 

ครัวเรือนเพาะปลูกข้าว 
ข้าวนาปี  11,659 11,901 12,724 13,596 14,145 
ข้าวนาปรัง 3,980 2,834 2,508 3,697 3,224 

เนื้อทีเ่พาะปลูกข้าว 
ข้าวนาปี 355,831 366,299 371,935 363,455 362,464 
ข้าวนาปรัง 90,437 152,369 161,497 160,554 151,467 

จำนวนผลผลิต (ตัน/ปี) 
ข้าวนาปี 200,408 208,550 207,797 201,355 200,368 
ข้าวนาปรัง 55,996 100,434 109,130 104,670 94,458 

ผลผลิตข้าวเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 
ข้าวนาปี 568 573 564 560 556 
ข้าวนาปรัง 621 660 678 655 629 

 
  2) การทำสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น  จังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ทำสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้นประมาณ  

24,300 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นที่นิยมปลูกกันมาก  ได้แก่ มะยงชิด  มะปรางหวาน  กระท้อน  กล้วย  ขนุ น  
ทุเรียน เงาะ  มังคุด  ลองกอง  ไผ่เลี้ยง และมะนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะยงชิด มะปรางหวานที่นับว่าเป็น
ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก และเนื่องจากการทำสวนไม้ผลในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นแบบสวน
ผสมผสานทำให้มีผลผลิตจากผลไม้ชนิดต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันออกตลอดทั้งปีทำรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี 

  3) การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  มีการเพาะปลูกทั้งในลักษณะของไม้ชำถุง ชำกิ่ง  ไม้กระถาง 
ไม้ตัดใบ รวมถึงไม้ประดับขุดล้อม  ส่วนมากอยู่ในเขตอำเภอองครักษ์ ซึ่งมีการเพาะกล้าไม้จำหน่ายทั้งขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่ จำนวนกว่าพันชนิด ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 2,228  ไร่   

  4) การปลูกพืชผักและสมุนไพร  เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ทั้งนำออกจำหน่ายภายใน
จังหวัดและพ้ืนที่จังหวัดข้างเคียง  เช่น ตลาดปราจีนบุรี  ตลาดไท  และตลาดสี่มุมเมือง  ส่วนใหญ่ปลูกกันมาก
ในพ้ืนที่อำเภอบ้านนา  รองลงมาอำเภอองครักษ์  มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 2,118  ไร่ 

  5) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ในปี 2563 พ้ืนที่ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมี 136,277.63 ไร่ 
สัตว์น้ำที่เกษตรกรในจังหวัดนครนายกนิยมเลี้ยงตามลำดับ คือ ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลา
ยี่สกเทศ ปลาจีน  นวลจันทร์เทศ  ปลาดุกอุยเทศ  ปลาทับทิม กุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) และการอนุบาลลูก
ปลา โดยเฉพาะปลาดุกอุยเทศ (ปลาดุกบิ๊กอุย) 

 ที่มา : สำนกังานเกษตรจังหวัดนครนายก  (ระบบฐานขอ้มูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  กรมส่งเสริมการเกษตร) 
 

 ➢ การปศุสัตว์ 
 จังหวัดนครนายก  เป็นแหล่งผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์เล็ก 

และสัตว์ปีก เช่น  สุกร  ไก่ และเป็ด  ส่วนสัตว์ใหญ่  เช่น โค  กระบือ  เนื่องจากมีเส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วอยู่ใกล้แหล่งผลิตอาหารสัตว์  โรงงานแปรรูป หรือแหล่งรับซื้อผลผลิต  และมีผู้ประกอบการราย
ใหญ่อยู่ในพ้ืนที่หลายราย  ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการป้องกันโรคระบาดสัตว์ การ
จัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การจัดการฟาร์มระบบมาตรฐานฟาร์ม มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 12,009 
ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.83 ของครัวเรือนทั้งหมด (101,547 ครัวเรือน) ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมือง
นครนายก และอำเภอบ้านนา   
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แผนภาพที่ 7  ร้อยละการใช้พื้นที่ทำการเกษตร (ไร่) จังหวัดนครนายก ปี 2563 
 

 
 
ตารางท่ี 25  จำนวนปศุสัตว์ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญ จำแนกรายอำเภอ ปี 2563 

ลำดับ  อำเภอ 
ชนิดปศุสัตว์ (ตัว) 

โค กระบือ สุกร ไก ่ เป็ด แพะ แกะ 
1 เมืองนครนายก 2,396 4,003 45,794 485,590 77,034 131 50 
2 ปากพล ี 435 842 3,778 544,905 66,827 154 -- 
3 บ้านนา 2,534 7,986 192,445 6,201,301 199,332 138 59 
4 องครักษ ์ 4,812 870 7,570 447,872 234,316 788 103 

รวม 10,177 13,701 249,587 7,679,668 577,509 1,211 212 
 

         ที่มา : สำนักงานปศุสัตวจ์ังหวัดนครนายก รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2563 
 

  สถานที่ดำเนินกิจการด้านปศสุัตว์ท่ีสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดนครนายก 
  1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 2 แห่ง  ได้แก่ บริษัทโคนมไทยอาหารสัตว์ จำกัด ตำบลหนองแสง  
อำเภอปากพลี  และบริษัทฟาร์มจงเจริญ จำกัด ตำบลอาษา  อำเภอบ้านนา 

 2) ร้านขายอาหารสัตว์ จำนวน 94  ร้าน 
  3) โรงฆ่าสัตว์เล็ก, สัตว์ปีก จำนวน 7 โรงฆ่า โดยเน้นโรงฆ่าสัตว์เล็ก จำนวน 4 โรงฆ่า และ    
โรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน 3 โรงฆ่า 

 4) โรงคัดไข่มาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทซีพีเอฟ จำกัด อำเภอบ้านนา และบริษัท
แสงทองสหฟาร์ม อำเภอบ้านนา 
   หากพิจารณารายได้สุทธิครัวเรือภาคเกษตร พบว่า ปีเพาะปลูก 2562/2563 มีรายได้สุทธิ
เกษตร 78,763 บาท/ครัวเรือ/ปี ซึ่งลดลงจากปีเพาะปลูก 256/62 จำนวน 68,164 บาท/ครัวเรือน/ปี  
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ำลง 
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ตาราง 26 รายได้รายได้ครัวเรือนภาคเกษตรจังหวัดนครนายก รอบปีเพาะปลูก 2560-2563 
รายได้ครัวเรือนภาคเกษตร ปีเพาะปลูก 2560/61 ปีเพาะปลูก 2561/62 ปีเพาะปลูก 2562/63 

รายได้เงินสดสุทธิเกษตร  
(Net cash farm income) 

170,414 
 

146,927 
 

78,763 

รายได้เงินสดนอกการเกษตร 200,511 203,072 269,138 
รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน 
(Net cash family income) 

370,925 349,999 347,901 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

 
  จากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map 
and nalytics Platform) TPMAP จังหวัดนครนายก พบว่า จำนวนคนจนเป้าหมายที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่า
เกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติต่างๆ 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่  
และด้านการเข้าถึงบริการรัฐของจังหวัดนครนายกมีจำนวน 3,219 คน จากจำนวนคนที่ได้รับการสำรวจ 
168,292 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.91 ซึ่งเป็นกลุ่มคนเป้าหมายที่จำเป็นจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ 
โดยพบว่าประสบปัญหาด้านรายได้มากเป็นอันดับ 1 จำนวน 1,916 คน รองลงมาเป็นด้านการศึกษา  
ด้านสุขภาพ และด้านความเป็นอยู่ ตามลำดับ โดยอำเภอปากพลีเป็นอำเภอที่มีจำนวนสัดส่วนคนจนเป้าหมาย
สูงที่สุด คือ ร้อยละ 2.93 รองลงมาคือ อำเภอองครักษ์ อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอบ้านนา 
 
ตารางท่ี 27 คนจนเป้าหมาย TPMAP รายอำเภอ ปี 2562   
 
ที่ อำเภอ ปัญหา 5 มติ ิ รวม สัดส่วน

(ร้อยละ) ด้านสุขภาพ 
(คน) 

ด้านความเป็นอยู่ 
(คน) 

ด้านการศึกษา 
(คน) 

ด้านรายได ้
(คน) 

ด้านการ
เข้าถึงบริการ
ภาครัฐ (คน) 

1 เมืองนครนายก 118 53 129 951 0 1,147 1.85 
2 บ้านนา 144 102 30 413 0 667 1.43 
3 ปากพล ี 64 18 189 240 1 481 2.93 
4 องครักษ์ 126 223 336 312 0 924 2.14 

         รวม 452 396 684 1,916 1 3,219 1.91 
หมายเหตุ : คนจน 1 ราย/ครัวเรือน อาจตกเกณฑ์ได้มากกวา่ 1 ด้าน/มิติ 

 ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 
 
 ➢ด้านอุตสาหกรรม 

                   โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ปี 2563  มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น  169 แห่ง มี
เงินลงทุน 6,928.29  ล้านบาท  มีการจ้างคนงาน  7,460  คน จำแนกเป็นชาย  3,806  คน หญิง 3,654  คน 
 

ตารางที่ 28  จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินลงทุน และจำนวนคนงาน รายอำเภอ  
                  ปี 2563 

อำเภอ สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม (แห่ง) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

คนงาน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

เมืองนครนายก 57 1,490,918,000 1,545 856 689 
ปากพล ี 11 95,185,500 544 210 334 
บ้านนา 58 2,133,057,437 2,671 1,339 1,332 
องครักษ ์ 43 3,209,129,100 2,700 1,401 1,299 

รวม 169 6,928,290,037 7,460 3,806 3,654 
ที่มา : สำนกังานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
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      2) ด้านสังคมและความม่ันคง 
 ➢ ด้านข้อมูลทางสังคม 
     ◆ การศึกษา ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครนายกมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาจำนวน  161  แห่ง  มีห้องเรียน  1,833  ห้อง มีครูทั้งสิ้น 1,914  คน และมีนักเรียน 
36,267  คน  โดยคิดเป็นอัตราส่วนนักเรียน 19  คนต่อครู 1 คน ส่วนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามี
อาจารย์ 1,076 คน  มีนักศึกษา 21,412 คน  คิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ยนักศึกษา 19  คน ต่ออาจารย์ 1 คน  
 

ตารางท่ี 29  จำนวนสถานศกึษาห้องเรียน ครู นักเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครูและอัตราส่วน 
                 นักเรียนต่อห้องเรียน จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

 
ลำดับ 

 

 
สังกัด/ประเภทสถานศึกษา 

จำนวน อัตราส่วน 

สถานศึกษา
(แห่ง) 

ห้องเรียน
(ห้อง) 

ครู  
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

นักเรียน  
: ครู 

นักเรียน 
: ห้อง 

1 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 142 1,546 1,500 28,732 19 19 
2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
15 224 320 5,877 18 26 

3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น 3 59 85 1,625 21 30 
4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 4 9 33 3 4 

รวม 161 1,833 1,914 36,267 19 20 
ที่มา : สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก, สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 7, 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 
 
 

ตารางท่ี 30  จำนวนสถานศกึษา อาจารย์  นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อัตราส่วน  
                นักศึกษาต่ออาจารยจ์ำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ สังกัด/ประเภทสถานศกึษา 
จำนวน 

อัตราส่วน 
นักศึกษา : อาจารย์ สถานศึกษา 

(แห่ง) 
อาจารย์ 
(คน) 

นักศึกษา 
(คน) 

1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 231 5,550 24 
2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การศึกษาเอกชน 
15 308 5,944 18 

3 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2 654 5,882 9 
4 สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 1 167 1,836 11 

รวม 24 1,076 21,412 19 
ที่มา : สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก, สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 7, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

     ในปีการศึกษา 2564  มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน 162 แห่ง   
มีห้องเรียน 1,829 ห้อง มีครูทั้งสิ้น 2,059 คน และมีนักเรียน 36,031 คน โดยคิดเป็นอัตราส่วนนักเรียน 
17  คนต่อครู 1 คน  ส่วนระดับอาชีวศึกษามีอาจารย์ 1,048 คน  มีนักศึกษา 18,270  คน  คิดเป็น
อัตราส่วนเฉลี่ยนักศึกษา 17  คน ต่ออาจารย์ 1 คน  
 
 



-35- 
 

ตารางท่ี 31  จำนวนสถานศกึษาห้องเรียน ครู นักเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครูและอัตราส่วน 
                นักเรียนต่อห้องเรียน จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 

 
ลำดับ 

 

 
สังกัด/ประเภทสถานศึกษา 

จำนวน อัตราส่วน 

สถานศึกษา
(แห่ง) 

ห้องเรียน
(ห้อง) 

ครู  
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

นักเรียน  
: ครู 

นักเรียน 
: ห้อง 

1 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 143 1,530 1,622 28,633 18:1 19:1 
2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
15 233 347 5,831 17:1 25:1 

3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 5 60 83 1,542 19:1 26:1 
4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 6 7 25 4:1 4:1 

รวม 162 1,829 2,059 36,031 17:1 20:1 
 
ตารางท่ี 32  จำนวนสถานศกึษา อาจารย์ นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อัตราส่วน 
                 นักศึกษาต่ออาจารย์จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 
 

ลำดับ สังกัด/ประเภทสถานศึกษา 
จำนวน 

อัตราส่วน 
นักศึกษา : อาจารย ์สถานศึกษา 

(แห่ง) 
อาจารย์ 
(คน) 

นักศึกษา 
(คน) 

1 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

6 186 5,074 27 : 1 

2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

15 347 5,831 17 : 1 

3 สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 2 357 5,994 17 : 1 
4 สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 1 158 1,371 9 : 1 

รวม 24 1,048 18,270 17 : 1 
 

  ◆ การสาธารณสุข  ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนครนายก มีสถานพยาบาลรวมทั้งสิ้น 126 แห่ง   
โดยแยกเป็น โรงพยาบาลของรัฐจำนวน 6 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 56 แห่ง คลินิกทุกประเภท
จำนวน 64 แห่ง กระจายไปตามอำเภอต่าง ๆ มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญ ได้แก่ แพทย์ 400 คน  
ทันตแพทย์  45  คน พยาบาล 914 คน เภสัชกร 67  คน และพยาบาลเทคนิคจำนวน 10 คน  
ในภาพรวมของจังหวัดถ้าพิจารณาถึงบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร จะเห็นว่าแพทย์ 1 คน ต้องดูแล
ประชาชน 652  คน ทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 5,794 คน และพยาบาล 1 คน ต่อประชากร 285 คน 
เป็นต้น  
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ตารางท่ี 33  จำนวนสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์และประชากร 
                ต่อพยาบาล จำแนกรายอำเภอ ปี 2562 

ลำดับ 
 

อำเภอ 
 

สถาน 
พยาบาล1 

(แห่ง) 

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 
ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ 
ทางการแพทย์ 1 คน 2 

แพทย์ 
 

(คน) 

ทันต
แพทย์
(คน) 

เภสัชกร 
 

(คน) 

พยาบาล 
 

(คน) 

พยาบาล
เทคนิค 
(คน) 

ประชากร 
: แพทย์ 

ประชากร 
: พยาบาล 

ประชากร 
: ทันต
แพทย์ 

1 เมือง
นครนายก 

61 60 14 25 336 9 1,704 304 7,305 

2 บ้านนา 26 10 8 9 92 -- 6,927 753 8,658 
3 ปากพลี 10 3 3 3 39 -- 8,140 626 8,140 
4 องครักษ์ 29 327 20 30 447 1 198 145 3,240 

รวม 126 400 45 67 914 10 652 285 5,794 
ที่มา : สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

                             หมายเหตุ : 1 โรงพยาบาลของรัฐ, โรงพยาบาลเอกชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคลินิกทุกประเภท 
                                           2 ประชากรจังหวัดนครนายกมีทั้งสิ้น  260,751  คน 
 

 การสาธารณสุข  ในปี พ.ศ. 2563  จังหวัดนครนายก มีสถานพยาบาลรวมทั้งสิ้น  133  แห่ง  
โดยแยกเป็น  โรงพยาบาลของรัฐจำนวน  6  แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 56  แห่ง  คลินิกทุกประเภท
จำนวน  70  แห่ง  กระจายไปตามอำเภอต่าง ๆ มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญ ได้แก่ แพทย์ 454 คน  
ทันตแพทย์  43  คน  พยาบาล  992  คน เภสัชกร 76 คน และพยาบาลเทคนิคจำนวน  8  คน ในภาพรวม
ของจังหวัดถ้าพิจารณาถึงบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร จะเห็นว่าแพทย์ 1 คน ต้องดูแลประชาชน 573  
คน ทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากร  6,048  คน และพยาบาล 1 คน ต่อประชากร 262  คน เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 34  จำนวนสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์และประชากร 
ต่อพยาบาล จำแนกรายอำเภอ ปี 2563 

 

 ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
 หมายเหตุ : 1 โรงพยาบาลของรัฐ, โรงพยาบาลเอกชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคลินิกทุกประเภท 

                                                       2 ประชากรจังหวัดนครนายกมีทัง้สิ้น  260,081  คน 

ลำดับ 
 

อำเภอ 
 

สถาน 
พยาบาล1 

(แห่ง) 

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 
ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ 
ทางการแพทย์ 1 คน 2 

แพทย์ 
 

(คน) 

ทันต
แพทย์
(คน) 

เภสัชกร 
 

(คน) 

พยาบาล 
 

(คน) 

พยาบาล
เทคนิค 
(คน) 

ประชากร 
: แพทย์ 

ประชากร 
: พยาบาล 

ประชากร 
: ทันต
แพทย์ 

1 เมือง
นครนายก 

62 59 14 31 338 7 1,719 300 7,245 

2 บ้านนา 30 8 6 9 89 -- 8,682 780 11,576 

3 ปากพลี 11 2 2 3 39 -- 12,109 621 12,109 

4 องครักษ ์ 30 385 21 33 526 1 169 124 3,094 

รวม 133 454 43 76 992 8 573 262 6,048 
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   ประชาชนในภาคตะวันออกมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากขึ้น  
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต อัตราการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค NCDs ใน 5 โรคสาคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง 
ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง เพ่ิมขึ้น ในปี ๒๕๖2 จังหวัดนครนายก มีการเจ็บป่วย
ด้วยกลุ่ม 4 โรค NCDs โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือโรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอด
เลือดสมอง ตามลำดับ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงที่สุดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 รองลงมาคือ
จังหวัดจันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในด้วย 4 โรค NCD ต่อประชากรแสนคน 100,000 คน  
                (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ.2559 - 2562 จังหวัดนครนายก 

โรค ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 
จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 

โรคความดันโลหิตสูง    9,340  3,624  9,070  3,515  10,442  4,037  11,415  4,405  

โรคเบาหวาน    5,498  2,133  5,513  2,137  5,877  2,272  6,337  2,445  

โรคหัวใจขาดเลือด    2,491  966  2,532  981  2,695  1,042  2,705  1,044  

โรคหลอดเลือดสมอง    2,304  894  2,281  884  2,604  1,007  2,695  1,040  

โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลม
โป่งพอง ปอดอุดกลั้นเรื้อรัง 

   1,423  552  1,392  539  1,475  570  1,437   555  

 
ตารางท่ี 36 จำนวนและอัตราตายด้วย 4 โรค NCD ต่อประชากรแสนคน 100,000 คน  
                ปี 2559-2562 จำแนกรายจังหวัด 

จังหวัด 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 
นครนายก 476 184.16 430 166.65 448 173.19 475 183.30 
จันทบุรี 747 140.48 793 149.39 828 155.49 859 160.92 
ตราด 290 126.40 226 103.08 242 110.09 262 118.90 
ปราจีนบุรี 527 108.99 512 105.46 536 109.66 569 115.59 
สระแก้ว 450 80.65 505 90.60 488 87.20 551 98.13 

หมายเหต ุ: 4 โรค ไดแ้ก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ข้อมูล ณ วันที ่23 กันยายน 2563 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสุข 

 
    สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก พบว่า ตั้งแต่ปี 2558-2563 ประชากร
ผู้สูงอายุ  (อายุ 60 ปีขึ้นไป)  มีจำนวนและสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จาก 43,975 คน ในปี 
2558 เพิ่มเป็น 52,660 คน ในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 20.24  ของประชากรทั้งจังหวัดในปี  2563  
(ประชากร 260,081 คน) แต่เมื่อเทียบกับปี 2562 (จำนวนผู้สูงอายุ 56,879 คน) ที่ผ่านมา จำนวน
ผู้สูงอายุมีจำนวนลดลง ร้อยละ 7.42 ในปี 2563 แต่เมื่อพิจารณาย้อนหลังจากปี 2558  พบว่ามีจำนวน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.74  ทั้งนี้ ตามนิยามของสังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่
ปี 2548 โดยพิจารณาจากประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10.00   และจะเป็น
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2567 นั่นคือ เม่ือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 
20.00  แต่เมื่อพิจารณาจากร้อยละของผู้สูงอายุกับประชากรทั้งหมดในจังหวัดนครนายกจะเห็นว่าในแต่ละปี
จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และในปี 2563 จังหวัด
นครนายกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Completely Aged Society) และก่อนป ี2567 (ตามคำนิยาม) 
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แผนภาพที่ 8  จำนวนประชากร จำนวนผู้สูงอายุ และร้อยละของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
  
  เมื่อพิจารณาภาวะการทำงานของผู้สูงอายุจากข้อมูลของสำนักงานแห่งชาติในช่วงระยะเวลา  5 ปี   
 
    ที่ผ่านมา  พบว่า ในปี 2563  มีจำนวนสูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/
ครอบครัว จำนวน 16,523 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.86 ของผู้สูงอายุทั้งจังหวัด  และลดลงจากปี 2562 
ร้อยละ 0.46 (ปี 2562 ร้อยละ 31.32) ซึ่งผู้สูงอายุจำนวนนี้ไม่สามารถเกษียณอายุตนเองได้  เนื่องจากต้อง
หาเลี้ยงครอบครัวประกอบกับวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ต้องไปทำงานต่างจังหวัด จึงให้ผู้สูงอายุเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร
หลานซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ผู้สูงอายุต้องทำงาน หารายได้เลี้ยงตนเอง /ครอบครัว เพราะฉะนั้นจังหวัดควรที่
จะมีการส่งเสริมในอาชีพด้านต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำในจังหวัดของตนเอง และป้องกันมิให้วัยหนุ่ม
สาวต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด ซึ่งเป็นสร้างความม่ันคงให้แก่สถาบันครอบครัว  
 
ตารางท่ี 37  จำนวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำแนกตามสถานะต่าง ๆ ปี พ.ศ.2559-2563 

รายการ  
ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปี ขึน้ไป (คน) 45,118 47,618 48,458 56,879 52,660 

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (คน) 37,738 39, 107 40,371 42,939 42,526 

จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยง
ตนเอง/ครอบครัว (คน) 

15,075 15,977 19,372 17,818 16,253 

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ (คน) 3,824 4,836 5,225 5,287 5,361 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 ◆ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดนครนายก 
   ส่วนที่ 1 สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั้ง 4 ระลอก 

  จังหวัดนครนายก การระบาดระลอกแรกในปี 2563 พบผู้ติดเชื้อเพียง 2 ราย จังหวัดนครนายก
ควบคุ มสถานการณ์ ได้ เป็ นอย่ างดี ในการระบาดระลอก 2 จั งหวั ดนครนายก มี ผู้ ติ ดเชื้ อ 19 ราย  
และในระลอก 3 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 2,578 ราย (อำเภอเมือง
นครนายก 630 ราย,  อำเภอบ้านนา 649 ราย , อำเภอปากพลี 81 ราย , อำเภอองครักษ์ 877 และมีผู้ป่วยจาก
ต่างจังหวัด 341 ราย) คิดเป็นอัตราป่วย 991.1 ต่อประชากรแสนคน (ประชากรทะเบียนราษฎร์ 31  ธันวาคม 
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2563 จำนวน 260,083 คน) เสียชีวิตสะสม จำนวน 27 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.04  
(อัตราป่วยตายของประเทศ ร้อยละ 0.85)  และการระบาดระลอกที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 9,134 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 123 ราย  

   โดยผลกระทบความเดือดร้อนที่รุนแรงต่อเนื่องในพ้ืนที่ จากโรคโควิด -19 ทั้ง 4 ระลอก 
จากความเข้มงวดในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ในครั้งนี้ ส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว หลายธุรกิจสถานะรายได้ ยังไม่ทันฟื้นจากการระบาดจากระลอกแรก  
เมื่อระลอกใหม่มาอีกครั้ง ผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านสภาพคล่องอยู่แล้วกลับมีปัญหาเพ่ิมขึ้น นักท่องเที่ยว  
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกลดลง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
ไม่สามารถเปิดทำการได้ หรือเปิดได้แต่ไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควรประชาชนยังไม่มั่นใจในการความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจภายในจังหวัดนครนายกเป็นอย่างมาก ยอดรายได้ลดลงเรื่อยๆ อย่างน่าวิตกและวิกฤต ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 38 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือน/รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือน  
                จังหวัดนครนายก  

จำนวนนักท่องเท่ียว/รายได้ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
(ม.ค.- ส.ค.) 

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย (คน) 3,004,063 3,046,158 1,889,853 299,185 
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (คน) 28,790 28,373 5,245 - 
จำนวนนักท่องเที่ยวท้ังหมด (คน) 3,032,853 3,074,531 1,895,098 299,185 
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนท้ังหมด (ลบ.) 6,717 7,659 4,065 573.42 

         
ตารางท่ี 39 รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทย (ล้านบาท) 

เดือน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
มกราคม 836.20 803.89 116.41 
กุมภาพันธ ์ 751.88 607.28 122.09 
มีนาคม 816.97 371.71 155.23 
เมษายน 662.37 0.00 151.45 
พฤษภาคม 677.21 5.31 11.94 
มิถุนายน 621.99 195.04 7.18 
กรกฎาคม 591.70 337.42 5.25 
สิงหาคม 527.07 323.81 3.87 
กันยายน 543.20 395.19 - 
ตุลาคม 522.57 345.83 - 
พฤศจิกายน 494.93 367.25 - 
ธันวาคม 510.25 296.38 - 

รวม 7,556.34 4,049.11 573.42 
 

• ไตรมาส 1 ปี 2563 รายได้รวมเทา่กับ 1,527.75 ล้านบาท น้อยกว่า ไตรมาส 1 ปี 2562                  
เท่ากับ 1,551.17. ล้านบาท  ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 28.62 

• ไตรมาส 2 ปี 2563 รายได้รวมเท่ากับ 1,782.88 ล้านบาท น้อยกว่า ไตรมาส 2 ปี 2562                    
เท่ากับ 2,405.05 ล้านบาท ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 44.76 
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• ไตรมาส 3 ปี 2563 รายได้รวมเท่ากับ  200.35 ล้านบาท น้อยกว่า ไตรมาส 3 ปี 2562 
เท่ากับ 1,961.57  ล้านบาท ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 95.13 

• ไตรมาส 4 ปี 2563 รายได้รวมเท่ากับ 1,056.42 ล้านบาท น้อยกว่า ไตรมาส 4 ปี 2562 
เท่ากับ 1,661.97 ล้านบาท ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 74.63 

• ไตรมาส 1 ปี 2564 รายได้รวมเท่ากับ 1,009.46 ล้านบาท น้อยกว่า ไตรมาส 1 ปี 2563 
เท่ากับ 1,527.75 ล้านบาท ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 72.54 

• ไตรมาส 2 ปี 2564 รายได้รวมเท่ากับ 598.15 ล้านบาท น้อยกว่า ไตรมาส 2 ปี 25623 
เท่ากับ 1,782.88 ล้านบาท ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 87.30 

 

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ 
     2.1) ระบบโครงสร้างและการบริหารงาน รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการของ
จังหวัดที่มีเอกภาพ ขับเคลื่อนการทำงานตามโครงสร้าง EOC และระบบบัญชาการณ์ ICS ประกอบด้วย
คณะทำงานคือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายกเป็นเลขานุการ แต่งตั้งตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คณะทำงาน
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ) จังหวัดนครนายก มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน แต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัติบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อำเภอ (ศปก.อ) คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) มีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและฝึกซ้อม
แผนมีการบริหารงบประมาณและการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร บุคลากร เงินทุน และพัสดุมีการเตรียม
ความพร้อมด้านการแพทย์และพยาบาล ห้องแยก วัสดุอุปกรณ์ป้องกันตัว สถานกักกันตัว และโรงพยาบาล
สนาม มีการเตรียมความพร้อมด้านคณะทำงานและทักษะด้านการสอบสวนควบคุมการระบาดของโรค  
การค้นหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง เพ่ือหา Time Line ของการแพร่กระจายเชื้อ และการตรวจหาเชื้อทาง
ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน มีการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ แรงงานต่างด้าว สถานที่ที่มีผู้คนมารวมตัว
กันจำนวนมาก เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า การจัดงานเลี้ยง การจัดการแข่งขันกีฬา และมีการ
สอบสวนการระบาดอย่างเข้มข้น  
 2.2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูล จังหวัด
นครนายก ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโควิด-19 ดังนี้ (1) การบริหารจัดการวัคซีน มี
การจัดทำเว็บไซด์ http://110.77.151.42/timeline-covid19/vaccine-01.php ในการจองวัคซีนของประชาชน
ใช้ชื่อ Save Nakornnayok แทนระบบหมอพร้อม โดยใช้ระบบฐานข้อมูลของประชาชน (2) การจัดทำข้อมูล
คลังวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนเตียงในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกัน (SQ) การฉีด
วัคซีน ใช้ระบบ Data studio เพ่ือรายงานข้อมูลเป็นปัจจุบันประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  2.3) การบริการประชาชนในภาวะวิกฤตของจังหวัด โดยการดำเนินงานดังนี้ 

▪ การส่งเสริมสุขภาพ มีการปรับระบบการให้บริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
กล่าวคือ เช่น ๑) คลินิกฝากครรภ์ ปรับระบบลงทะเบียนจองคิวรับบริการโดยเน้นมารดากลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะโรค
แทรกซ้อน เช่น ภาวการณ์คลอดก่อนกำหนด มารดามีโรคประจำตัว และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่
เพ่ือให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ตลอด 24 ชั่วโมง 2) คลินิกสุขภาพเด็ก ปรับระบบการนัดรับวัคซีนเหลื่อม
เวลากันเพ่ือลดความแออดัและใช้แอปพริเคชันไลน์ (Line) และ VDO Call  ในการตรวจติดตามพัฒนาการเด็ก
หากพบเด็กมีพัฒนาการล่าช้าเจ้าหน้าที่ จะลงเยี่ยมบ้านเพ่ือให้คำแนะนำแก่มารดาหรือผู้เลี้ยงดูเพ่ือกระตุ้น
พัฒนาการเป็นราย ๆ ไป 3) กลุ่มวัยผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ปรับระบบการเยี่ยมบ้านของผู้ดูแล (Care 
giver) โดยใช้แอปพริเคชันไลน์ (Line) และ VDO Call เพ่ือให้ความรู้และคำแนะนำแก่ญาติในการดูแลผู้สูงอายุ 

http://110.77.151.42/timeline-covid19/vaccine-01.php
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หากพบปัญหาเจ้าหน้าที่จะพิจารณาลงเยี่ยมบ้านโดยปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

▪ การรักษา จังหวัดนครนายกมีความพร้อมด้านการรองรับผู้ป่วยและผู้สงสัยป่วย  
มีความพร้อมด้านสถานที่รองรับและอุปกรณ์ โดยหน่วยราชการต่าง ๆ มีการปรับตัว โดยใช้ระบบการจองคิว นัด
หมายล่วงหน้า ผ่านระบบ e-service เพ่ือลดความแออัด และลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ ๑) เตียงใน
โรงพยาบาล จำนวน 283 เตียง ได้แก่ ห้อง AIIR จำนวน 5 ห้อง ห้อง Modified AIIR จำนวน 23 ห้อง ห้องเดี่ยว
ธรรมดาจำนวน 130 ห้อง มี Cohort Ward จำนวน 125 เตียง และโรงพยาบาลสนาม 50 เตียง (รพ.
นครนายก) มี Local Quarantine จำนวน 6 แห่ง รวม 232 ห้อง และมีเครื่องช่วยหายใจจำนวน 8 เครื่อง 
๒) การปรับระบบการให้บริการ ได้แก่ จัดให้มีจุดคัดกรองเพ่ือแยกโรคเฉพาะสำหรับผู้มีอาการน่าสงสัยว่าจะ
เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คัดกรองผู้ป่วยและนัดหมายผ่านระบบโทรศัพท์นัดหมายเลื่อม
เวลาและขยายเวลานัดเพ่ือลดความแออัดของผู้มาใช้บริการ ๓) การจัดระบบการรับยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่
สามารถควบคุมอาการได้ เช่น ให้ผู้ป่วยรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน , เพ่ิมปริมาณยา
ให้แก่ผู้ป่วยเพ่ือทำให้กำหนดการรับยาห่างออกไปจัดระบบรับยาที่ร้านขายยา และส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์  
และ 4) มีการผู้ให้บริการในแอปพลิเคชันไลน์ เพ่ือประสานการทำงานกำหนดผู้ให้บริการและผู้รับบริการสวม
ใส่หน้ากากอนามัย และมีฉากกั้นจัดตารางให้บุคลากรทำงานเหลื่อมเวลากันกำหนดผู้ให้บริการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันตามมาตรฐาน ทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสมำ่เสมอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

▪ การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ กำหนดให้มีการนัดหมายผู้ป่วยล่วงหน้าจำกัดผู้
เข้ารับบริการในแต่ละวัน ประเมินสภาพผู้ป่วยโดยใช้ google sheet และส่งต่อผู้ป่วยให้ไปรับบริการที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน  

▪ นอกจากนี้จังหวัดนครนายกยังจัดทำแผนฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจิต 
เน้นดำเนินงานเชิงรุกโดยให้ความสำคัญกับการดูแลด้านจิตใจและด้านสังคมของประชาชน ทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจในประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสมาชิกในครอบครัว ผู้ถูกกักตัว
(Quarantine) ผู้เปราะบางทางสังคม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  โดยดำเนินการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน 4 ประเด็น ได้แก่ ภาวะเครียด (Stress) ภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) การฆ่า
ตัวตาย (Suicide) และโรคซึมเศร้า (Depression) นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกในระดับ
หมู่บ้าน ชุมชน ผ่านหอกระจายข่าวและช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ  

▪ การบูรณาการการทำงานของจังหวัดนครนายก จังหวัดมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายมีจัดตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วน ร่วมกันในการดำเนินงานโดยการประชุม
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมและมีการติดตามการรายงานผล
การดำเนินงานร่วมกัน  

       (1) ด้านการสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อในจังหวัด เป็นการเฝ้าระวังจากภายนอกสู่
ภายใน เช่น การตั้งด่านตามเส้นทาง เข้า-ออก จังหวัดมีการตั้งด่านหลักและด่านรอง , การกำหนดมาตรการ
เดินทางเข้า-ออกจังหวัด และการสอดส่งผู้เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่โดยโครงการตาสัปปะรด , เตรียมสถานที่กักกัน 
ปัจจุบันมีสถานที่กักกัน (State Quarantine=SQ)  

         (2) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น คัดกรองและเฝ้าระวัง (OPD / ARI 
Clinic/อาชีพเสี่ยง/ชุมชนแออัด)  การติดตามผู้สัมผัสโรค และควบคุมการแพร่ระบาด และการเตรียมการด้าน
สถานที ่อุปกรณร์องรับกับสถานการณ์โรค 
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        (3) การสื่อสารเชิงรุก การสื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน 
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook page นครนายกสู้ภัยโควิด และ Facebook 
page จังหวัดนครนายก สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567  มีป้ายประชาสัมพันธ์ มีการรายงานสถานการณ์โรค
รายวัน มีสายด่วนโควิด เบอร์โทรศัพท์ 08 -4243-0216 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้ประชาชนสอบถามปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
มาตรการที่ทางราชการกำหนด มีเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตอบโต้ Fake News โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โควิด-19 
(สถิติจังหวัดนครนายกรับผิดชอบ) มีการดำเนินการจัดทีมตรวจสอบข่าว/ข้อมูลที่มีปัญหาจัดการตอบโต้ข่าวให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นต้น 

   (4) ด้านการป้องกันการแพร่การระบาดของโควิด-19 ภายในจังหวัด เป็นการ
ป้องกันกลุ่มเสี่ยงการบริหารจัดการวัคซีน ดำเนินการ ดังนี้ มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารวัคซีน จัดระบบการ
จองวัคซีน การจัดระบบการฉีดวัคซีน การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ การรายงานผลการฉีดวัคซีน 
 ส่วนที่ 3 ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรคสำคัญในการบริหาร/ปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติ
ของจังหวัด รวมถึงข้อเสนอการแก้ไข หรือขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

   ๑. เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีสถานที่ถ่ายภาพ จุดเช็คอิน รวมถึงร้าน
กาแฟสวยๆ ที่ใกล้กับกรุงเทพฯ และจังหวัดอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวน
มากจากข้อมูลของสถิติจังหวัดนครนายก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว ประมาณ 1,799,094 คน ไม่รวมนักทัศน
จร (ผู้มาเยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้าง ประมาณ 1,233,759 คน) ทำให้สถานประกอบการประเภท โรงแรม รีสอร์ท 
ในพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก ส่วนแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในจังหวัดนครนายกจำนวน 5,600 คน (ข้อมูลจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก กลุ่มงานประกันสุขภาพ ปี 2563) โดยมาตรการล็อคดาวน์ปิดจังหวัด
ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ลูกจ้างในสถานประกอบการ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย  
ในวงกว้าง จึงต้องเร่งสำรวจข้อมูลที่แท้จริงเพ่ือหายอดผู้ได้ รับผลกระทบ การจัดลำดับผู้ได้รับผลกระทบและ 
เร่งแก้ไขปัญหาตามอาการของแต่รายๆ หรือกลุ่ม อย่างเร่งด่วน  สำหรับมาตรการเปิดจังหวัดในเรื่องการ
ท่องเที่ยวสามารถดำเนินการได้ แต่ควรมีการแบ่งโซนที่มีความปลอดภัยเสียงต่ำก่อนและขยายวงออกไป 
สำหรับผู้ได้รับผลกระทบในแต่ละประเภท จำเป็นต้องทำโครงการเพ่ือให้และสนับสนุน เงินทุน อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ตามศักยภาพของแต่ละคน เพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถมีต้นทุนในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว ต่อไปได้ ควรมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์งบพัฒนาจังหวัดให้สามารถแจกจ่ายสิ่งของ เงินทุน หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น แต่ก็ให้คำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม  

    ๒. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานค่อนข้างหลายขั้นตอนระเบียบข้อจำกัดในการใช้งบประมาณ  

    ๓. งบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่มีจำนวนจำกัด เช่น ผู้ประกอบการ
ด้านรีสอร์ท โรงแรม , เกษตรกร , ลูกจ้าง เป็นต้น จึงควรมีการผ่อนคลายเรื่องการให้อำนาจจังหวัดในการโอน
เปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการด้านโควิด-19 มาดำเนินการก่อนหรือดำเนินการแทนในโครงการปกติหรือ
จำเป็นน้อยกว่า  ได้ในลำดับแรก 

    ๔. มีคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และ
ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  2) แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3) แนวทางป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด 4) คู่มือการปฏิบัติตาม
มาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  5) แนวทางการบริหาร
จัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด  
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    ๕. ปัญหาการสื่อสารและข่าวสารเป็นเท็จ Fake News สร้างความตื่นตระหนกให้กับ
ประชาชน จึงควรมีเครื่องมือที่จังหวัดจะสามารถสื่อสารกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    ๖. วัคซีนไม่เพียงพอ ทำให้แผนที่วางไว้ต้องปรับแก้ไขตามสถานการณ์ ควรมีความ
ชัดเจนและให้อำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการดูแลประชาชนอย่างเร่งด่วน ทันเวลา  

    ๗. การสร้างเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรการแพทย์ ให้เพ่ิมขึ้นและมี
มาตรฐาน เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ในอนาคต และการเสริมความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เช่น ฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายสนับสนุนงาน ที่ขาดทักษะในการสอบสวนและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  และขาดทักษะในการใช้
อุปกรณ์ป้องกันตน ให้สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อตนเอง ครอบครัว  

    ๘. การสนับสนุนให้จังหวัดจัดทำโครงการเกี่ยวกับพลเมือง การปลูกฝังให้ประชาชน
รับผิดชอบต่อสังคม มีวินัย ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการของรัฐบาล ไม่เห็นแก่ตนเองและทำ
ความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน และการให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนต่อโรคอุบัติใหม่ต่างๆ เป็นต้น 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
 

 ➢ ด้านความม่ันคง 
                      ◆ ยาเสพติด 

 จังหวัดนครนายก มีสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับไม่รุนแรง ผู้เสพ
ส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานและเยาวชน ปี 2562 ยาเสพติดที่แพร่ระบาดคือยาบ้า รองลงมาได้แก่ กัญชา
แห้ง และยาไอซ์ พ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด ในระดับมาก  ได้แก่ อำเภอองครักษ์ อำเภอเมืองนครนายก และ
อำเภอบ้านนา ตามลำดับ และระดับเบาบาง ได้แก่ อำเภอปากพลี 

 

 ◆ สาธารณภัย 
 สถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก จากสภาพทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก  

ด้านเหนือมีพ้ืนที่ติดกับเทือกเขาใหญ่ ปริมาณน้ำฝนที่ตกบริเวณเทือกเขาจะไหลเทลาดลงพ้ืนที่ต่ำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
เขตจังหวัดนครนายกเกือบทุกอำเภอ ความลาดชันเชิงเขาเป็นเหตุให้กระแสน้ำจากเทือกเขาไหลลงสู่ที่ต่ำ
รวดเร็วและรุนแรง เขื่อนขุนด่านปราการชล สามารถลดความรุนแรงและรองรับน้ำเพ่ือเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
และฤดูน้ำหลากได้ในระดับหนึ่งส่วนพ้ืนที่ด้านทิศใต้ของจังหวัดนครนายก ซึ่งมีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำ
นครนายกไหลผ่านและไปบรรจบกับแม่น้ำบางประกงและไหลลงสู่ทะเล ในภาวะน้ำทะเลขึ้นหรือน้ำทะเลหนุน
พ้ืนที่ในจังหวัดนครนายกจะได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายได้อย่างสะดวกส่งผลให้พ้ืนที่ดังกล่าว
มีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก 

 

ตารางท่ี 40 สถิติสถานการณ์เกิดพายุหมุนเขตร้อน (วาตภัย) ระหว่างปี 2556 – 2563 
 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครัง้ 

ที่เกิด 
พ้ืนที่เกิดภัย 

มูลค่า (บาท) 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 

2556 13 3 89 13 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2557 11 2 8 34 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2558 24 4 32 101 เงินทดรองราชการฯ 245,104 บาท 
2559 14 4 12 46 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2560 14 3 17 60 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2561 26 4 23 53 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2562 23 4 19 95 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 

เงินทดรองราชการฯ 492,745 บาท 
2563 39 4 25 160 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
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ตารางท่ี 41 สถิติสถานการณ์เกิดอุทกภัย ระหว่างปี 2556 – 2563 
 

ปี พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง 

ที่เกิด 
พ้ืนที่เกิดภัย 

มูลค่า (บาท) 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 

2556 30 4 23 119 - 
2557 ไม่เกดิ - - - - 
2558 1 1 1 14 - 
2559 ไม่เกดิ - - - - 
2560 1 1 5 32 - 
2561 1 4 32 221 เงินทดรองราชการฯ 

13,110,127.88 บาท 
2562 2 2 7 19 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2563 1 1 2 2 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 

 

 
ตารางท่ี 42 สถิติสถานการณ์เกิดอคัคีภัย ระหว่างปี 2556 – 2563 

ปี พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง 

ที่เกิด 
พ้ืนที่เกิดภัย 

มูลค่า (บาท) 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 

2556 3 2 3 3 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2557 1 1 1 1 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2558 1 1 1 1 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2559 1 1 1 1 เงินทดรองราชการฯ 

38,000 
2560 2 2 2 2 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2561 3 2 2 3 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2562 5 4 5 5 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 
2563 3 2 3 3 ท้องถิ่นช่วยเหลือ 

 
นอกจากนี้ ปี 2563 มีสถานการณ์เกิดไฟป่า จำนวน 2 ครั้ง ใน 3 อำเภอ  4 ตำบล 16 

หมู่บ้าน ซึ่งท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือ 
ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดันครนายก  

 
      3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ➢ทรัพยากรป่าไม้  ในปี 2563 จังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,338,503  ไร่ 
หรือ 2,122 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายทั้งหมด  401,756.92  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 
29.98 มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าจากปี โดยมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าจากปี 2562 (401,303.82 ไร่) พ้ืนที่ป่า
เพ่ิมขึ้น 453.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11   
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ตารางท่ี 43 แสดงการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ ปี 2559-2563  
ปี พ.ศ. พื้นที่ป่า (ไร่) ร้อยละของพ้ืนที่ทัง้หมด อัตราการเปลี่ยนแปลง 
2559 400,381.03 29.91 - 
2560 401,820.99 30.02 0.36 
2561 401,672.68 30.01 -0.04 
2562 401,303.82 29.98 -0.09 
2563 401,756.92 30.02 +0.11 

 
   โดยพบพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณอำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี 
ชนิดป่าที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา พันธุ์ไม้สำคัญที่พบส่วนใหญ่ เช่น ไม้
มะค่าโมงไม้ประดู ่ไม้ตะแบก ไม้ตะเคียนหนู ไม้แดง และไม้ยางนา เป็นต้น  

ที่มา : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
 

   จากบทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2563 
สำนักงานจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า การเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2516 ถึง พ.ศ. 2563 สามารถพิจารณาเป็นสองช่วงเวลา เนื่องจาก
มาตราส่วนที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ก่อน ปี พ.ศ. 2543 ข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้  
ถูกจัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมที่มาตราส่วน 1 : 250,000 ภายหลังจาก ปี พ.ศ. 2543  
มีการเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนที่ใช้สำหรับการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้เป็น  1 : 50,000 และมีการนำ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information system : GIS) มาใช้ในการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่า
ไม้ของประเทศไทย ดังนั้น ผลจากการกำหนดมาตราส่วนของภาพดาวเทียมที่แตกต่างกันดังกล่าว ทำให้ตัวเลข
พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศมีความแตกต่างกันชัดเจน ดังนี้  
     ช่วงท่ี 1 (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2516 – 2541 รวมระยะเวลา 26 ปี) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง
จาก 138,566,875.00 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2516 เหลือ 81,076,250.00 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2541 หรือคิดเป็น
อัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 2,211,177.88 ไร่ต่อป ี
    ช่วงท่ี 2 (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 – 2563 รวมระยะเวลา 21 ปี) พ้ืนที่ป่ำไม้ลดลง
จาก 106,319,237.50 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2543 เหลือ 102,353,484.76 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2563 หรือคิด
เป็นอัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 198,287.64 ไร่ต่อป ี
    หากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 – 2562 และ  
พ.ศ. 2563 พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาลดลง 130,587.94 ไร่ และยังพบพ้ืนที่ป่าไม้ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมาถึง 102,163,875.18 ไร่ 
   สำหรับจังหวัดนครนายกหากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ระหว่างปี  
พ.ศ. 2561-2562 และ พ.ศ.2562-2563 พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้น +453.10 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 แต่ถ้าดูในภาพรวมของภาคตะวันออก 2 (5 จังหวัด) พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ในหนึ่งปี มี
การเปลี่ยนแปลงน้อยมากหรือกล่าวได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
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ตารางท่ี 44  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.2561-2562 และ พ.ศ.2562-2563  
                ภาคตะวันออก 2 (5 จังหวัด) 

จังหวัด 
พื้นที่ท้ังหมด 

(ไร่) 
พื้นที่ป่า 2563 พื้นที่ป่าไม้ (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ ปี พ.ศ.2561-
2562 

ปี พ.ศ.2562-
2563 

ไร่ ร้อยละ 

ปราจีนบุรี 3,140,983 896,884.40 28.55 897,381.79 896,884.40  -497.39 -0.06  
นครนายก 1,338,503 401,756.92 30.02 401,303.82 401,756.92  +453.10  +0.11 
สระแก้ว 4,269,329 940,734.00 22.03 940,966.30  940,734.00  -232.30  -0.02  
จันทบุรี 4,009,602 1,298,910.63 32.40 1,297,317.36  1,298,910.63  +1,593.28  +0.12 
ตราด 1,791,578 561,557.34 31.34 561,797.43 561,557.34  -240.09  -0.04 

รวม 14,549,995  4,099,843.29  28.18 4,098,766.70 4,099,843.29 +1,076.59 +0.03 

  
  จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยพ่ึงพาอาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น น้ำตก ภูเขา และป่าไม้ โดยมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นศูนย์กลาง ปัญหาการ  
บุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ยังคงมีอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ตะเข็บรอยต่อของแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกจากนี้  
มีปัญหาเรื่องการลักลอบเข้าไปเก็บหาของป่า เช่น ไม้กฤษณา  กล้วยไม้  เป็นต้น  แต่ไม่รุนแรงมากนัก  

  ส่วนพ้ืนที่ป่าไม้  ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484 มีปัญหาในการเข้าไป
ครอบครองทำประโยชน์แทบทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะป่าไม้ถาวรเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามมติ ค.ร.ม. กำหนดให้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ของชาติ เหตุผลสำคัญเนื่องจากแนวเขตที่กำหนดไว้ไม่ชัดเจน  ไม่มีรั้วหรือหลักเขต ประชาชนทั่วไปไม่
สามารถรู้ได้ว่าแนวเขตดังกล่าวเริ่มต้นที่ไหน อย่างไร และสาเหตุมาจากความต้องการที่ดินทำกินของประชาชน
โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ป่า (ไม่มีเอกสารสิทธิ์)  

  สำหรับพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตทีม่ีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ใช้ประโยชน์ในราชการทหารนั้น  มีการ
บุกรุก  ครอบครองเข้าไปทำประโยชน์มาก ไม่เฉพาะแต่พ้ืนที่ราบเท่านั้น ยังมีการบุกรุกเข้าไปทำประโยชน์ใน
พ้ืนที่บริเวณลาดเขา และเขาสูง  สาเหตุประการสำคัญเนื่องจากขาดการดูแลรักษาจากหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
โดยตรงพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดนครนายก มีทั้งพ้ืนที่ป่าที่เป็นผืนใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  และพ้ืนที่ป่าตามภูเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง  ดังนี้ 

 -  ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน  340,575  ไร่  หรือ  544.92  ตารางกิโลเมตร 
 -  ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2508  และวันที่  28  ธันวาคม 

2536 จำนวน 17,710 ไร่ หรือ 28.336 ตารางกิโลเมตร 
 -  ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (พ้ืนที่ป่าตามภูเขาที่มีความลาด

ชันค่อนข้างสูง) จำนวน 10,97  ไร่  หรือ 17.562  ตารางกิโลเมตร 
 -  ป่าบริเวณเขาชะโงกในราชการกระทรวงกลาโหม  จำนวน  51,921  ไร่ หรือ 

83.074 ตารางกิโลเมตร 
หมายเหตุ :  ได้เพิกถอนพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บางส่วนเพื่อทำโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด     
               นครนายกประมาณ  1,925-1-73 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติม 
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  ส่วนปัญหาพื้นที่ป่าในจังหวัดนครนายก  พบว่า มีสภาพป่าเสื่อมโทรม  ความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลง  สืบเนื่องมาจากมีการบุกรุกแผ้วถางป่า  และเกิดปัญหาไฟป่า 
 
ตารางท่ี 45  จำนวนพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติม จำแนกตามประเภทพื้นที่ พ.ศ.2559 

ประเภทพื้นที่ จำนวนพื้นที่ (ไร่/ตร.กม.) 
1. พื้นที่ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ (พ.ศ.2539-2545) 74 ไร่ / 0.118  ตร.กม. 
2. พื้นที่ปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ  (พ.ศ.2537-2542)  1,662 ไร่ / 2.659  ตร.กม. 
3. พ้ืนท่ีปลูกป่าตามโครงการพัฒนาป่าชุมชน (พ.ศ.2531-2542) 2,351 ไร่ / 3.762  ตร.กม. 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 ➢ทรัพยากรสัตว์ป่า  สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ที่มีอาณาเขต
ครอบคลุม 11  อำเภอของ 4 จังหวัด ได้แก่ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  อำเภอปากช่อง 
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  ได้รับสมญานามว่า
เป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน  เป็นป่าผืนใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก ในส่วนหนึ่งของ  
ดงพญาไฟ หรือดงพญาเย็นในอดีต ประกอบด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนหลายลูก เป็นแหล่งกำเนิดของต้น
น้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย  เช่น แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำมูล อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานา
ชนิด เช่น  ช้างป่า กวางป่า เก้ง กระทิง เสือ  ตลอดจนมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ เป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมาก โดยอาจจะเห็นโขลงช้างออกหากินริมถนนบริเวณตั้งแต่ที่ชมวิวกิโลเมตรที่ 
30จนถึงปากทางเข้าหนองผักชี 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 มีช้าง
จำนวนประมาณ 250 เชือก 
   สัตว์ป่าที่สามารถพบได้บ่อย ๆ และตามโอกาสอำนวย ได้แก่ เก้ง กวาง ตามทุ่งหญ้าทั่ว ๆ ไป 
นอกจากนี้ยังพบ  เสือโคร่ง  กระทิง  เลียงผา  หมี  เม่น  ชะนี  พญากระรอก  หมาไม้  ชะมด  อีเห็น  กระต่าย
ป่า บ่าง หมีขอ นกชนิดต่าง ๆ จำนวน 250  ชนิด จากจำนวนไม่น้อยกว่า 340 ชนิด ที่สำรวจพบอาศัยอยู่
บริเวณป่าเขาใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งหาอาหารและที่อาศัยอย่างถาวร นกที่น่าสนใจและพบเห็นได้บ่อย ได้แก่ นก
เงือก นกขุนทอง  นกขุนแผน  นกพญาไฟ  นกแต้วแล้ว  นกโพระดก  นกแซงแซว  นกเขา  นกกระปูด ไก่ฟ้า 
และนกกินแมลงชนิดต่าง ๆ นกเงือกท้ัง  4  ชนิด  ซึ่งได้แก่  นกกก  นกเงือกกรามช้าง  นกแก๊ก  และนกเงือกสี
น้ำตาล ที่พบบนเขาใหญ่นับว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักดูนกเป็นอย่างดี เพราะพบเห็นได้ทั่วไป  พวกแมลงที่มีมากกว่า  
5,000 ชนิดที่สวยงามและพบเห็นบ่อยได้แก่ ผีเสื้อ มีรายงานพบกว่า 216 ชนิด (ท่ีมา : www.moohin.com)  
สำหรับปัญหาส่วนใหญ่มาจากการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) 
 

    นอกจากนี้ จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบกับปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากข้อมูลสถิติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖2 – 
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2564 พบว่ามีช้างป่าออกหากินนอก
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ท้องที่จังหวัดนครนายก ประมาณ 50 ตัว ทั้งสิ้น จำนวน 866 ครั้ง พบปรากฏ
ตัวมากท่ีสุดในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 437 ครั้ง รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 237 ครั้ง 
และปีงบประมาณ 2562 จำนวน 192 ครั้ง ตามลำดับ ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรที่เสียหายจากกรณี
ช้างป่าออกหากิน ได้แก่ กล้วย ขนุน หมาก และมะพร้าว 

http://www.moohin.com/
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แผนภาพที่ 9 สถิติชา้งป่าออกหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท้องที่จังหวัดนครนายก 
ระหว่างตุลาคม 2561 – กันยายน 2564 

 

    ในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาจะมีชุดผลักดันช้างป่าออกนอกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จำนวน 2 ชุด ทำหน้าที่ออกติดตามและเฝ้าระวังสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ โดยชุดเคลื่อนที่เร็วจากหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 12 (ด่านเนินหอม) ร่วมกับชุดเจ้าหน้าที่จากจุดสกัด วังบอน เข้าสำรวจ และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี และชุดเคลื่อนที่เร็วจากหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ที่ 13 (นางรอง) เข้าสำรวจ และตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง
นครนายก ทำการเฝ้าระวัง และติดตามช้างป่า เพ่ือผลักดันช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ให้กลับเข้าพ้ืนที่ 

 
แผนภาพที ่10 แสดงตำแหน่งการปรากฏตัวของช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ท้องที่จังหวัดนครนายก ระหว่าง ตุลาคม 2561 - กันยายน 2564 
 



-49- 
 

  ➢สถานการณ์แหล่งน้ำ  จังหวัดนครนายกมีเขตลุ่มน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำนครนายก ซึ่งมีต้น
กำเนิดจากเทือกเขาเขียว และเขาใหญ่ที่กั้นเขตระหว่างอำเภอเมืองนครนายก กับอำ เภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ไหลผ่านตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เข้าเขตอำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ไป
บรรจบกับแม่น้ำบางปะกงที่ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่า “ปากน้ำโยธกา” แม่น้ำ
นครนายกยาวประมาณ 130 กิโลเมตร มีเขื่อนขนาดใหญ่ คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งมีความจุที่ระดับน้ำ
สูงสุด 225 ล้านลูกบาศก์เมตร และแหล่งน้ำประเภทต่าง ๆ เช่น อ่างเก็บน้ำจำนวน 8 แห่ง ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่ 1 อ่าง ขนาดกลาง 7 อ่าง และฝายคอนกรีต 1 ฝาย ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่การเกษตรในจังหวัด 
 
ตารางท่ี 46  จำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ ปี พ.ศ.2563 

 
ลำดับ 

 
อำเภอ 

ประเภทแหล่งน้ำ 
อ่าง 1 
เก็บน้ำ 

ฝาย
คอนกรีต 

ทำนบ สระ  
หนองบึง 

คู   
คลอง 

บ่อ
บาดาล 

บ่อน้ำตื้น 

1 เมืองนครนายก 4 1 1 - 84 294 2,568 
2 บ้านนา - - - - 60 411 4,410 
3 ปากพลี 4 - - 7 66 129 552 
4 องครกัษ์ - - - - 97 127 559 

รวม 8 1 1 7 307 961 8,089 
หมายเหตุ : 1 ขนาดใหญ่ 1 ขนาดกลาง 7              ที่มา : สำนกังานชลประทานจังหวัดนครนายก 

 
 

   จังหวัดนครนายก มีพ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทาน จำนวน 502,093 ไร่ หรือร้อยละ 37.86 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด และมีพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน จำนวน 411,123 ไร่ หรือร้อยละ 31 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด สำหรับโครงการชลประทานของจังหวัดนครนายก มีดังนี้ 
   1. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 
      - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก มีพ้ืนที่ชลประทาน จำนวน 340,563 ไร่ 
      - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มีพ้ืนที่ชลประทาน จำนวน 96,618 ไร่ 
      - โครงการส่งนำ้และบำรงุรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล มีพ้ืนที่ชลประทาน จำนวน 20,000 ไร ่
   2. โครงการชลประทานขนาดกลาง ตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย 
    - อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ มีพื้นที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบจำนวน 3,570ไร่        
    - อ่างเก็บน้ำคลองโบด มีพ้ืนที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 1,000 ไร่     
    - อ่างเก็บน้ำทรายทอง มีพ้ืนที่ชลประทานในเขตความรับผิด จำนวน 2,700 ไร่            
    - อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด มีพ้ืนที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 3,000 ไร่    
    - อ่างเก็บน้ำบ้านวังม่วง มีพ้ืนที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 650 ไร่        
    - อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน มีพ้ืนที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 2,620 ไร่    
    - อ่างเก็บน้ำคลองกลาง มีพ้ืนที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 3,200 ไร่ 
   3. โครงการชลประทานประเภทประตูระบายน้ำ    
      - ประตูระบายน้ำคลองบ้านนา มีพ้ืนที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 3,200ไร่ 
      - ประตูระบายน้ำคลองยาง มีพ้ืนที่ชลประทานในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 5,700 ไร่ 
   4. โครงการชลประทานขนาดเล็ก 110 โครงการ พ้ืนที่รับประโยชน์ 102,000 ไร่ ซึ่งได้
ถ่ายโอนภารกิจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
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ภาพลำน้ำและระบบลำน้ำ จังหวัดนครนายก 

ที่มา : รายงานแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำ จังหวัดนครนายก สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน, ธันวาคม 2561 
 

ตารางท่ี 47 โครงการชลประทานในจังหวัดนครนายก 
ที ่ โครงการ ตำบล อำเภอ ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.) 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร่) 
ปีก่อสร้าง 

 โครงการชลประทานขนาดใหญ่     เริ่ม เสร็จ 
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ท่าช้าง เมอืง - 340,563 2476 2498 
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุน

ด่านปราการชล 
หินตัง้ เมือง 224.00 18,280 2540 2546 

 รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่   224.00 358,843   
 โครงการชลประทานขนาดกลาง       

1 ปตร.คลองบ้านนา พิกุลออก บ้านนา  18,631 2522 2524 
2 ปตร.คลองยาง โคกกรวด ปากพลี  16,482 2534 2536 
3 อ่างเก็บน้ำบ้านวังม่วง นาหินลาด ปากพลี 0.80 507 2541 2543 
4 อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน พิกุลออก บ้านนา 6.90 1,239 2520 2524 
5 อ่างเก็บน้ำคลองกลาง นาหินลาด ปากพลี 3.10 2,491 2538 2539 
6 อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด หนองแสง ปากพลี 1.14 2,143 2538 2539 
7 อ่างเก็บน้ำคลองโบด เขาพระ เมือง 3.91  2525 2537 
8 อ่างเก็บน้ำทรายทอง เขาพระ เมือง 2.00 644 2525 2526 
9 อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ เขาพระ เมือง 8.30 1,855 2525 2531 
 รวมโครงการชลประทานขนาดกลาง   26.15 43,992   
 รวม ใหญ่+กลาง   250.15 402,835   
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ภาพโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดนครนายก 

 
   จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำของจังหวัดนครนายกในปี พ.ศ. 2560 ได้ประเมินความ
ต้องการใช้น้ำจากกิจกรรมหลักที่สำคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความ
ต้องการน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำ  ความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตร และความต้องการน้ำเพ่ือ
อุตสาหกรรม 

▪ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจำนวนประชากรกับอัตราการ
ใช้น้ำของประชากรโดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต  5 และ 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 
14.20 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 14.51 14.83 และ 15.48 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 
และ 10 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ 

▪ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำ ประเมินโดยการเปรียบเทียบความ
ต้องการน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำของลุ่มน้ำหลัก โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดนครนายกกับพ้ืนที่
ลุ่มน้ำที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดนครนายก จากผลการประเมินความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้าย
น้ำจังหวัดนครนายก เท่ากับ 117.40 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

▪ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้ง
ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น้ำเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ำ
เพ่ือการเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนา
พ้ืนที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ชลประทาน 
ความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน 
และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น้ำ
เพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 848.19 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
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ความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น  848.19 , 861.84 และ 861.84 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  
ในระยะ 5 , 10 และ 20 ปี ตามลำดับ 

▪ ความต้องการน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด  โดยประเมินจากจำนวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดต่าง ๆ แยกตามกำลังการผลิต (กำลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น้ำของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ 
โดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต 5 , 10 และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโต
ด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือ
อุตสาหกรรม เท่ากับ3.98 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 4.18 , 4.38 และ 4.77 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี ในระยะ 5, 10 และ 20 ปี ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 48 ความต้องการน้ำด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนครนายก 

ที ่ กิจกรรม ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม./ปี) 
2560 2565 2570 2580 

1 อุปโภค+บริโภค 14.20 14.51 14.83 15.48 
2 รักษาระบบนิเวศน์ 117.40 117.40 117.40 117.40 
3 การเกษตร     
 -ในเขตชลประทาน 571.10 571.10 584.75 584.75 
 -นอกเขตชลประทาน 277.09 277.09 277.09 277.09 
 -รวม 848.19 848.19 861.84 861.84 

4 อุตสาหกรรม 3.98 4.18 4.38 4.77 
 รวม 983.77 984.27 998.44 999.49 

ที่มา : รายงานแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำ จังหวัดนครนายก สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน, ธันวาคม 2561 

 
 ➢ ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน 
  1) ทรัพยากรน้ำ 

  จังหวัดนครนายกมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สาคัญ ดังนี้ 
       1. 1) แม่น้ำบางปลากด เกิดจากลำน้ำเล็ก ๆ สองสายใน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
คือ ลำน้ำนอก และลำน้ำใน ไหลผ่าน ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ ไปสบกับแม่น้ำนครนายก ที่อำเภอ
องครักษ์ ในฤดูแล้งมีปริมาณน้ำน้อย 
       1.2) แม่น้ำนครนายก เป็นแม่น้ำสายสำคัญ มีต้นน้ำจากภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไหลผ่านน้ำตกเหวนรก ซึ่งในช่วงต้นน้ำมีชื่อเรียกว่า “คลองท่าด่าน” ถูกกั้น
โดยเขื่อนขุนด่านปราการชล นอกจากนี้ แม่น้ำนครนายกยังเป็นเส้นแบ่งระหว่างอำเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สุดท้ายจึงไหล
ไปบรรจบกับแม่น้ำปราจีนบุรีที่ปากน้ำโยธะกาเป็นแม่น้ำบางปะกง 
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   สถานการณ์ แหล่งน้ำสำคัญในเขตจังหวัดนครนายกมีเขตลุ่มน้ำสำคัญอยู่สามแห่งคือ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๑. ลุ่มน้ำนครนายก  ต้นกำเนิดจากห้วยต่าง ๆ  เช่น คลองท่าด่าน ห้วยนางรอง ห้วยสมพุง คลองมะเดื่อ 

ห้วยสาริกา ห้วยน้ำริน ห้วยแม่ป่าน เป็นต้น ซึ่งต้นน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลำน้ำช่วงบนถึงน้ำตกเหวนรก
เรียกว่า คลองสมอปูน ลงมาถึงบริเวณบ้านท่าด่านเรียกว่า คลองท่าด่าน  แล้วไหลผ่านอำเภอเมือง นครนายก อำเภอ
ปากพลีตอนบน และอำเภอองครักษ์ เรียกว่า แม่น้ำนครนายก แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ำบางปะกง ที่ตำบลบางแตน 
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่า ปากน้ำโยทะกา มีความยาวประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร ไหลจากทิศตะวันออก
ไปทิศตะวันตก มีขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ำเหนือน้ำตกเหวนรกประมาณ ๑๕๐ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านในบริเวณ
ลำคลองสมอปูน เหนือน้ำตกเหวนรกประมาณ ๒๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จะเกิดในเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ส่วน
ใหญ่ไหลลงแม่น้ำลำคลองหรือก่อให้เกิดอุทกภัย  

 

ลุ่มน้ำนครนายกมีโครงการนำน้ำมาใช้ประโยชน์อยู่สามโครงการ คือ โครงการท่าด่าน 
เป็นการนำน้ำในคลองท่าด่านมาใช้ประโยชน์โดยสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ปิด
กั้นคลองด่านที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง ฯ  เพ่ือให้เป็นอาคารทดน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำของโครงการ   
ท่าด่าน ส่งเข้าหล่อเลี้ยงพ้ืนที่ชลประทานในช่วงฤดูฝนประมาณ ๘,๐๐๐ ไร่ ส่วนในฤดูแล้งปริมาณน้ำมีน้อยมาก
ไม่เพียงพอที่จะปลูกพืช นอกจากให้ราษฎรใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภคเท่านั้น โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
พระราชดำริ เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ เสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ งบประมาณ ๘๑ ล้านบาท  

 
 

 
 

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก  เป็นโครงการพระราชดำริ ที่สร้างทำนบดินปิด
กั้นลำน้ำสาขา แม่น้ำนครนายก จำนวนสามสายคือ คลองทรายทอง คลองห้วยปรือ และคลองโบด ในตำบล 
เขาพระ  และตำบลพราหมณี  อำเภอเมืองนครนายก  เพ่ือเป็นอ่างกักเก็บน้ำสามแห่งคือ  อ่างเก็บน้ำทรายทอง          
มีความจุ ๒  ล้านลูกบาศก์เมตร  อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ มีความจุ ๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร  และอ่างเก็บน้ำคลองโบด      
มีความจุ ๔.๓  ล้านลูกบาศก์เมตร  สามารถส่งเลี้ยงพ้ืนที่ชลประทานท้ายอ่างเก็บน้ำ ทั้งสามแห่ง จำนวน 
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๔,๐๐๐ ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพ่ืออุปโภคและบริโภคของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สำรองไว้ให้การประปานครนายก เพ่ือเป็นน้ำดิบ จำนวน ๒  ล้ านลูกบาศก์เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕  
เสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ใช้งบประมาณ ๒๔๖ ล้านบาท 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก  เป็นโครงการชลประทานที่นำน้ำในแม่น้ำ
นครนายกมาใช้ประโยชน์ โดยสร้างเข่ือนนายก ปิดกั้นแม่น้ำนครนายกที่บ้านท่าหุบ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองฯ 
เพ่ือเป็นอาคารทดน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำของโครงการฯ หล่อเลี้ยง พ้ืนที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนประมาณ  
๓๖๘,๐๐๐ ไร่ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖ เสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ 

๒. ลุ่มน้ำคลองบ้านนา  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขต
อำเภอแก่งคอย และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีลำน้ำสาขาไหลมารวมกันคือ ห้วยเจ็ดคด ห้วยใหญ่  
ห้วยน้ำเค็ม และห้วยข่าย ลำน้ำไหลจากทิศเหนือไปบรรจบกับคลองส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการส่งน้ำฯ นครนายก 
(คลอง ๒๙) และแม่น้ำนครนายกในตำบลทองหลาง และตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา ความยาวของลำน้ำ  
จากต้นน้ำถึงจุดที่ไหลลงแม่น้ำนครนายก ประมาณ ๕๗ กิโลเมตร ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี แต่มีน้ำน้อยมากในฤดูแล้ง
มีพ้ืนที่ลุ่มน้ำเหนือประตูระบายน้ำบ้านนา ประมาณ ๒๐๖ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำ
บ้านนา เฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร   

มีการพัฒนาโครงการน้ำในลุ่มน้ำไปใช้ประโยชน์ คือ โครงการคลองบ้านนา เพ่ือสร้างประตู
ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวนสามช่อง ปิดกั้นคลองบ้านนาในตำบลพิกุลออก 
อำเภอบ้านนา เพ่ือเป็นอาคารทดน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำของโครงการบ้านนา หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ชลประทานในช่วง  
ฤดูฝนประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่ เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ เสร็จปี พ.ศ.๒๕๓๔ ใช้งบประมาณ ๑๔ ล้านบาท   

๓. ลุ่มน้ำคลองยาง  ต้นน้ำมาจากเทือกเขาสมอปูน ซึ่งเป็นลำน้ำช่วงบนอยู่ในเขตอุทยานฯ 
เขาใหญ่ เรียกว่า คลองบางบอน  ไหลมาทางใต้ถึงตำบลปากพลี  เรียกว่า คลองยาง เมื่อเข้าเขตตำบลปากพลี
เรียกว่า คลองปากพลี จากสุดเขตตำบลปากพลีไปบรรจบแม่น้ำปราจีนบุรี เรียกว่า คลองสารภี มีความยาว 
รวมตลอดลำน้ำประมาณ ๓๖ กิโลเมตร เป็นเส้นแบ่งเขตอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายกกับ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี  มีพ้ืนที่ลุ่มน้ำจากด้านเหนือประตูระบายน้ำคลองยางขึ้นไป ประมาณ ๑๑๐ ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำคลองยางเฉลี่ยปีละ ๙.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร มีโครงการนำน้ำมาใช้ประโยชน์
สามโครงการคือ โครงการฝายน้ำล้นในคลองยาง อยู่ในตำบลหินลาด อำเภอปากพลี เป็นฝายหินก่อสูง ๓.๐๐ เมตร 
สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้งบประมาณ ๕.๓๖ ล้านบาท กักเก็บน้ำไว้ในคลองเพ่ืออุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร    

โครงการคลองบางยาง สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ เพ่ือทดน้ำและผันน้ำจากคลองบางยาง เข้าสู่
ระบบส่งน้ำของโครงการ ซึ่งมีพ้ืนที่ชลประทาน ในเขตอำเภอปากพลี และอำเภอเมืองปราจีนบุรี ประมาณ 
๑๒,๘๐๐ ไร่   

โครงการสารภี  เป็นโครงการสร้างประตูระบายน้ำคลองสารภี ปิดกั้นคลองสารภี ก่อนไหล
ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี ช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรในเขตอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  

ลำคลองที่สำคัญ  มีอยู่หลายสายด้วยกันได้แก่ คลองท่าด่าน คลองมะเดื่อ คลองพรหมณี 
คลองวังไทร ห้วยนางรอง ห้วยสมพุงใหญ่ ห้วยสาริกา และคลองท่าแดง 
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การพัฒนาแหล่งน้ำ  ได้มีการพัฒนานำน้ำจากลุ่มน้ำมาใช้ประโยชน์ ดังนี้  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เขื่อนคลองท่าด่านหรือ เขื่อนขุนด่าน

ปราการชล เป็นเขื่อนประเภทคอนกรีตบดอัด ประเภท High paste แห่งแรกในประเทศไทย เขื่อนประเภทนี้ 
ใช้วัสดุในการก่อสร้างต่ำสุด ใช้เวลาก่อสร้างน้อยไม่ต้องการรากฐานที่ค่อนข้างมั่นคง ความสูงของเขื่อนสูงสุด ๙๕ เมตร 
ยาว ๒,๖๐๐ เมตร สันเขื่อนสูง ๑๑๔ เมตร จากระดับน้ำทะเล กว้าง ๖.๐ เมตร ระดับใช้การ ๑๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่รับน้ำฝน ๑๘๔ ตารางกิโลเมตร เมื่อสร้างเสร็จจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอนาคต  

 
 
 
 

                  
 
 
 
 

โครงการเขื่อนคลองมะเดื่อ ตั้งอยู่ที่บ้านคลองมะเดื่อ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ เป็นเขื่อน
ประเภทคอนกรีตบดอัด ความสูง ๙๑ เมตร ยาว ๗๓๖ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๖ เมตร มีพ้ืนที่รับน้ำฝน ประมาณ    
๖๒ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเฉลี่ย ๑๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุอ่างที่ระดับกักเก็บน้ำปกติ 
๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่อ่าง ๑ ,๖๐๐ ไร่ ในระยะยาวมีน้ำต้นทุนช่วยเหลือราษฎรในการเกษตรพ้ืนที่
ชลประทานได้  ๖๘,๐๐๐ ไร่  
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โครงการพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือพ้ืนที่ราบเชิงเขา เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
เพ่ือสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และขนาดกลางแถบที่ราบเชิงเขาประกอบ ด้วยงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ๕ แห่งคือ 

- อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด อยู่ในตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี เป็นเขื่อนดินสูง ๒๓ เมตร 
ยาว ๑๔๕ เมตร  ความจุ ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐  สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ 
ใช้งบประมาณ ๑๗ ล้านบาท  ส่งน้ำพื้นที่การเกษตร ๓,๐๐๐ ไร่ 

- อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน (คลองยาว)  อยู่ในตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี เป็นเขื่อนดินสูง 
๑๙ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร มีความจุ ๖.๙ ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จปี พ.ศ.๒๕๔๒ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือ
พ้ืนที่ประมาณ ๙,๐๐๐ ไร่ ใช้งบประมาณ ๑๕๘ ล้านบาท  

- อ่างเก็บน้ำบ้านวังม่วง อยู่ในตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี เป็นเขื่อนดินสูง ๒๔.๕๐ เมตร
ยาว ๒๔๕ เมตร มีความจุ ๐.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณ ๔๖ ล้านบาท สร้างเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๓   

- อ่างเก็บน้ำคลองห้วยกระบอก  อยู่ ในตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี เป็นเขื่อนดิน          
สูง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร มีความจุ ๐.๕๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณ ๗๘ ล้านบาท สามารถ
ส่งน้ำช่วยเหลือพ้ืนที่ได้ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่  
   - อ่างเก็บน้ำคลองกลาง อยู่ในตำบลหินลาด อำเภอปากพลี เป็นเขื่อนดิน สูง ๓๖.๑๐ เมตร 
ยาว ๓๘๐ เมตร มีความจุ ๓.๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณ ๒๓๒ ล้านบาท สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพ้ืนที่
ได้ประมาณ ๓,๒๐๐ ไร่  

(ท่ีมา : http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/nakhonnayok4.htm) 
 

    (2) ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ  
1. น้ำท่วม 
2. ขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง 
3. แม่น้ำลำคลองตื้นเขิน 

2) ทรัพยากรน้ำบาดาล 
       (1) สถานการณ์  

 น้ำบาดาลในจังหวัดนครนายก ในปี พ.ศ. 2558 มีการขออนุญาตเจาะและใช้บ่อ
บาดาล จำนวน  232 บ่อ และในปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559) มีการขออนุญาต
เจาะและใช้บ่อบาดาล จำนวน  63 บ่อ เพ่ือใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุปโภค -บริโภค 
โดยส่วนใหญ่มีคุณภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาล 

 (2) ปัญหา  
  1. คุณภาพน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐานและปริมาณไม่พอ 

 ➢ สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่  สืบเนื่องจากคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 
(คสช.) ได้เห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2557 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตรายของประเทศ (พ.ศ.2559 -2564)  และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2559 รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจั ดทำ
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1  ปี  (พ .ศ .2559 -2560)   
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่  20  กันยายน  2559 และจากการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในพ้ืนที่ที่รบัผิดชอบ 5 
จังหวัด ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7 (สระบุรี) ได้แก่  สระบุรี  ลพบุรี  นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2563 เมื่อเปรียบเทียบรายจังหวัด พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนโดยข้อมูลในปี 

http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/nakhonnayok4.htm
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พ.ศ. 2563 จังหวัดลพบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด คือ ประมาณ 424,278 ตันต่อปี 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสระบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก โดยมีปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
จังหวัด ประมาณ 255,125 228,502 214,692 และ 105,248 ตันต่อปี ตามลำดับ  

 

แผนภาพที่ 11  ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึ้นรายจังหวัด ปี พ.ศ.2561-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  หมายเหตุ :  ปี 2557-2560 พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครนายก และปราจีนบุรี) 
                 ปี 2561-2562 พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) 

 ในส่วนของจังหวัดนครนายกซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 7 มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งหมด  45 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมือง 1 แห่ง  เทศบาลตำบล 5 แห่ง  
องค์การบริหารส่วนตำบล  39  แห่ง  มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  213.40  ตันต่อวัน ประกอบกับจังหวัด
นครนายกเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร
ไม่มากประมาณ  105 กิโลเมตร  มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะวันหยุด 
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (covid-19) จึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครนายกหยุดชะงัก จำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ซึ่งส่งกลับส่งผลดีถึงปริมาณขยะที่ลดงลงไปด้วย  
อย่างไรก็ตามจังหวัดนครนายกกำลังประสบปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย ซึ่งควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพ่ือไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อจังหวัดในอนาคต  
 
ตารางที่ 49 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะตกค้าง  และขยะนำกลับไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ.2559-2563      

ปี พ.ศ. 
ปริมาณขยะ 

ที่เกิดขึ้น 
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ตกค้าง 

(ตัน) 

วิธีการให้บริการ 

ปริมาณขยะที่
มีการเก็บขน

ไปกำจัด 

ปริมาณขยะที่
กำจัดถูกต้อง 

ปริมาณขยะที่
กำจัด 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกนำไปใช้ประโยชน ์
(ตัน/ปี) 

2559 87,315.30 75,000.00 47,402.55 25,867.55 21,535.00 13,366.30 
2560 87,965.00 80,146.00 56,940.00 25,915.00 31,025.00 27,517.35 
2561 91,581.54 16,200.00 39,569.65 38,839.65 2,770.35 49,972.15 
2562 107,335.55 37,470.00 36,627.75 7,701.50 61,589.59 38,043.95 
2563 77,891.00 15,939.00 36,230.34 10,585.00 38,836.00 28,470.00 

            ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7  
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 ในปี 2563 จังหวัดนครนายกมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น  77,891  ตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2562  
ประมาณร้อยละ  27.45  (29,464.55  ตัน)  มีปริมาณขยะมูลฝอยขยะตกค้าง (สะสม)  จำนวน 15,939  
ตัน/ปี มีสถานที่กำจัดขยะ 4 แห่ง แต่ไม่ถูกหลักการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอย (แบบ Open Dump)  
ซึ่งถ้าพิจารณาในภาค 7 (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7) ด้วยกันแล้วจะเห็นว่าจังหวัดนครนายก  มีจำนวนการ
เกิดขยะมูลฝอย 0.82 กิโลกรัม/คน/วัน  เป็นอันดับ 3 ใน 5 ของภาค  มากที่สุดคือ จังหวัดลพบุรี (1.07 
กก./คน/วัน)  ส่วนการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ มีร้อยละ 36.55  เพ่ิมขึ้นจากปี  2562 ร้อยละ 
1.11 (ปี 2561 ร้อยละ 35.44) แต่ถึงอย่างไรขยะมูลฝอยก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
อ่ืน ๆ ได้  ที่ผ่านมาปริมาณขยะยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ยกเว้นในปี 2563 ที่แนวโน้มลดลง อาจ
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (covid-19) จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวลดลง และ
การซื้อสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคลดลง จึงส่งผลถึงปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงไปด้วย ท้ายที่สุดแล้วเมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (covid-19) คลี่คลายลงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียม
ความพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาขยะที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมาจากชุมชน รวมถึง
นักท่องเที่ยวที่กลับมาหลังจากสถานการณ์คลี่คลายไปแล้ว  พร้อมทั้งหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
กำจัดขยะมูลฝอย  และส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น   
 

ตารางที่ 50  สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7 ปี พ.ศ.2563 

จังหวัด 

 
ประชากร  

(คน) 

สถานการณ์ขยะมูลฝอย (ตัน/วัน) จำนวนการเกิด
ขยะมูลฝอย 

(กก./คน/วัน) 
ขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น 

ขยะมูลฝอย
ที่กำจัด
ถูกต้อง 

ขยะมูลฝอย
ที่นำกลับไป
ใช้ประโยชน์ 

ขยะมูลฝอย
ที่กำจัดไม่
ถูกต้อง 

ลพบุรี 742,928 798.60 33.00 284.10 481.50 1.07 
สระบุรี 643,828 631.70 264.00 144.65 223.00 0.98 
นครนายก 260,081 213.40 29.00 78.00 106.40 0.82 
ปราจีนบุรี 493,670 511.60 -- 137.20 374.40 1.04 
สระแก้ว 560,925 436.70 19.00 184.30 233.40 0.78 

ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7  
 

  ในส่วนการกำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนครนายกมีการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยนำไปกำจัด 26  แห่ง  
และอีก  19  แห่งที่ไม่มีบริการเก็บขยะมูลฝอย และมีสถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิด
ดำเนินการ 4 แห่ง  ซึ่งทั้ง 4 แห่งการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง (แบบ Open Dump)  
ส่วนองค์ประกอบของขยะมูลฝอยสามารถแบ่งประเภทขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท  คือ ขยะทั่วไป  
ขยะอินทรีย์  ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย  ซึ่งขยะทั่วไปสามารถนำไปกำจัดได้มากที่สุด ประมาณ ร้อยละ 52.64   
 

ตารางท่ี 51  ร้อยละประเภทของขยะมูลฝอยจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2563 
ลำดับ ประเภท ร้อยละ 

1 ขยะทั่วไป 52.64 
2 ขยะอินทรีย์ 24.96 
3 ขยะรีไซเคิล 14.28 
4 ขยะอันตราย 8.12 

รวม 100.00 
ที่มา : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-30 ธ.ค.63 
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แผนภาพที่ 12  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2558- 2563  

 
ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   

 
  สำหรับประสิทธิภาพการกำจัดขยะจังหวัดนครนายกนั้น  พบว่า ปัจจุบันหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูล  ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ  
ซึ่งสามารถแยกเป็น 2 กลุ่มคือ  
 1. อปท. ที่มีการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน  จำนวน 26 แห่ง  
 2. อปท. ที่ไม่มีการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน  19  แห่ง 
ซึ่งการจัดการในปัจจุบันของเทศบาล/อบต. ส่วนใหญ่ยังดำเนินการกำจัดไม่ถูกต้อง และยังไม่ถูกสุขลักษณะ 
วิธีการที่ใช้กำจัด คือ การเทกองแล้วไถดินกลบ หรือการเทกองแล้วเผา  ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมา  จังหวัดนครนายกยังไม่มีการคัดแยกขยะและของเสียอันตราย ขยะอุตสาหกรรม ดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ในส่วนของสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองนครนายกมีรถสูบสิ่งปฏิกูล แต่ยังไม่
พบว่ามีสถานที่จัดการสิ่งปฏิกูล  มีสถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำเนินการเพียง  4 แห่ง   
จึงไม่สามารถรองรับขยะที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด จึงมีความพยายามที่จะเพ่ิมสถานที่กำจัดขยะแต่ประสบปัญหา
ประชาชนต่อต้านการดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องสร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการกำจัดขยะแก่ประชาชนในพื้นท่ี   

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   
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  3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่  

  ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 4 อำเภอ 
    ในกระบวนการของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายกตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จังหวัดได้สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ 4 อำเภอ โดยมอบหมายให้แต่ละอำเภอรวบรวมและสรุปปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่โดยจังหวัดนครนายกได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ เพ่ือดำเนินการรวบรวมข้อมูล 
ความคิดเห็นและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) โดยสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการและประชาชน           
เชิงพ้ืนที่ ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 52 แสดงปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่อำเภอ 

ปัญหาในพื้นที่ ความต้องการแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ตำบล 
อำเภอเมืองนครนายก 

ด้านแหล่งน้ำ   
1. ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 1. ขุดลอกคูคลองเพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ

เพื่อการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ศรีจุฬา, ดอนยอ 

ด้านปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1. ถนนชำรุด เนื่องจากรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน 
2. ไม่มีทางระบายน้ำ จากการถมที่ดิน 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
2. การวางท่อระบายน้ำ 

พรหมณ,ี เขาพระ,                   
ดงละคร ศรีจุฬา,                  
บ้านใหญ่, ดอนยอ 

ด้านเศรษฐกิจ   
1. ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบ

จากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน 
2. ดินเปรี้ยว ดินเสื่อมคุณภาพจากการใช้

สารเคมีทำการเกษตร 
3. ราคาข้าวตกต่ำ 
4. เกษตรมีปัญหาหนี้สินทั้งในและนอก

ระบบเป็นจำนวนมาก 
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

1. พัฒนาประสิทธิภาพเกษตกรให้มีความรู้
ในการใช้ เทคโน โลยีที่ ทั นสมัยในการผลิต
การเกษตร 

2. การพัฒนาคุณภาพดิน ปรับปรุงบำรุง
ดิน 

3. ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

4. การส่งเสริมเกษตรกร คัดเลือกพันธุ์ข้าว
พันธุ์ดี เพื่อเป็นการลดต้นทุนหรือปรับเปลี่ยนมา
ขายพันธุ์ข้าว แทนการขายข้าวเปลือก 

๕ . หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เข้ ามาช่วย
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ  

ท่าช้าง, สาริกา, หินตั้ง,                 
ศรีนาวา, วังกระโจม,               
ดอนยอ, ท่าทราย,                 
ดงละคร 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1. ขาดระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีการ

ระบายน้ำเสียลงแหล่งน้ำธรรมชาติ  
2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณ
ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีความ
จำเป็นและขยายการดำเนินการ 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง  

๓. การแบ่งคลัสเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ชันเจน มีการจัดเก็บแบบแยก
ขยะและจัดการขยะที่ถูกหลักวิชาการ 
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ปัญหาในพื้นที่ ความต้องการแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ตำบล 
อำเภอบ้านนา 

ด้านแหล่งน้ำ   
1. ปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วม 1. ขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคลอง 

๒. การสร้างนวัตกรรมตามหลักวิชาการ
เพื่อกักเก็บน้ำใต้ดิน เช่น หลุมกักเก็บน้ำใต้ดิน
บริเวณบ้านเรือน ชุมชน ที่มีน้ำท่วม 

๓. การสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตร เช่น 
เกษตรทฤษฎีใหม่ , โคก หนอง นา โมเดล หรือ 
นา ป่า สวน เป็นต้น 

เขาเพิ่ม, บ้านนา, พิกุลออก, 
ทองหลาง, บางอ้อ,                  
บ้านพร้าว, อาษา 

ด้านปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1. น้ำประปาไม่เพียงพอ 
2. ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
3. อุบัติเหตุตามจุดแยกต่าง ๆ 
4. น้ำท่วมขังในชุมชน 

1. ซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาล 

2. ก่อสร้างถนน 
3. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวย

ความสะดวก 
4. ลอกท่อระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
๕. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ของการ

ประปาส่วนภูมิภาค และองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน เข้า
ระบบประปาภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นคงเรื่อง
น้ำบริโภคให้กับประชาชน 

เขาเพิ่ม, บ้านนา, ศรีกะอาง, 
ป่าขะ, พิกุลออก, 
ทองหลาง, บางอ้อ,                  
บ้านพริก, บ้านพร้าว, 
อาษา 

ด้านเศรษฐกิจ   
1. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 1. พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และ

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
บ้านพร้าว, ป่าขะ 

ด้านสังคม   
1. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ปัญหาคุณภาพผู้สูงอายุ 
3. ปัญหายาเสพติด 

1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ติดตั้ง
กล้อง CCTV 

2. ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุในตำบล 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ

ตำบล 

เขาเพิ่ม, พิกุลออก,                 
บ้านพริก, บ้านพร้าว, 
อาษา, บ้านนา,ป่าขะ, 
ทองหลาง, บางอ้อ,                
บ้านพร้าว, อาษา 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล 
2. อุบัติภัย ไฟไหม้ น้ำท่วม 

1. กำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ คัด
แยกขยะในหมู่บ้านพร้อมกับการจัดเก็บขยะ 

2. อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต้นแก่ประชาชนน 

บ้านนา, ศรีกะอาง,                         
พิกุลออก, ทองหลาง, 
อาษา 

อำเภอองครักษ์ 
ด้านแหล่งน้ำ   

1. ขาดน้ำทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง 
และน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน 

1. ขุดลอกและกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน 
๒. การสร้างนวัตกรรมตามหลักวิชาการ

เพื่อกักเก็บน้ำใต้ดิน เช่น หลุมกักเก็บน้ำใต้ดิน
บริเวณบ้านเรือน ชุมชน ท่ีมีน้ำท่วม 

 
 
 

องครักษ์, บางปลากด,     
บึงศาล, พระอาจารย์,     
บางสมบูรณ์, ทรายมูล, 
โพธิ์แทน 
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ปัญหาในพื้นที่ ความต้องการแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ตำบล 
ด้านปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1. ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด ทรุด
โทรม ไม่มีไหล่ทาง 

2. ไฟฟ้าตกในหลายพื้นที่ ของอำเภอ
องครักษ ์

3. ระบบประปาภูมิภาคในหมู่บ้านไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

4. อุบัติเหตุตามท้องถนน ปัญหาไฟทาง 
ป้ายจราจรไม่ชัดเจน การขับรถเร็วในเขตชุมชน 

5. ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 
2. ตรวจสอบรายพื้นที่พร้อมจัดทำแผน

เพื่อก้ไขปัญหา 
3. การขยายเขตประปาภูมิภาคให้ทั่วถึง 

และเร่งรัดการโอนระบบน้ำประปาหมู่บ้าน 
ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค 

4. สร้างความตระหนักให้คนในชุมชนไม่
ประมาทในการสัญจร และหน่วยงานรับผิดชอบ
ดูแลรักษาป้ายจราจร 

5. ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตั้งไฟฟ้าให้
ครอบคลุม 

องครักษ์, คลองใหญ่,               
ชุมพล, บึงศาล,                     
พระอาจารย์, ศีรษะกระบือ, 
บางลูกเสือ, บางสมบูรณ์, 
ทรายมลู, โพธ์ิแทน 

ด้านเศรษฐกิจ   
1. สภาพดินเปรี้ยวและเป็นกรด ทำนา

หรือทำสวนได้ผลผลิตตกต่ำ 
2. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ (ข้าว) 
3.เกษตรบางรายมีหนี้สินจำนวนมากแต่

ต้องการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้หนี้แต่ประสบ
ปัญหาเนื่องจากไม่มีพันธุ์ไม้ 

4. เกษตรกรขาดความรู้ทางการเกษตร
สมัยใหม่  

5. ปัญหาการว่างงาน 
 

1. ปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ดินมาร์ลและ
ปุ๋ยอินทรีย์ 

2. สร้างอาชีพเสริม  และการส่ งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมการออมในครอบครัว  

3. ขอพันธุ์ไม้จากกรมป้าไม้ช่วยเหลือเกษตรกร 
4.ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน 
5. ให้ความรู้ แนะนำแนวทางโดยใช้กลไก

การรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาอาชีพ
ที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน 

คลองใหญ่, ชุมพล,                 
ศีรษะกระบือ, บางลูกเสือ, 
บางสมบูรณ์, ทรายมูล, 
โพธิ์แทน 

ด้านสังคม   
1. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน 
2. ปัญหาสุนัขจรจัดจำนวนมาก 
3. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ไม่มี ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ สะดวก

รวดเร็ว 

1. ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง 
2. ทำหมันสุนัขเพื่อลดการขยายพันธุ์ 
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน 
4. ทำโครงการหอกระจายข่าว 

บางปลากรด, คลองใหญ่, 
ชุมพล, บึงศาล, ศีรษะกระบือ, 
บางลูกเสือ, บางสมบูรณ์, 
โพธิ์แทน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1. ขาดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 

เกิดการหมักหมมของขยะมู ลฝอย ทำให้
ทัศนียภาพท่ีสวยงามถูกทำลายไปและเป็นแหล่ง
เชื้อโรค 

1.ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการ
จัดการขยะครัวเรือน และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการบริหารจดัการ
ขยะในท้องถิ่น 

คลองใหญ่, ชุมพล,                
พระอาจารย์, บางสมบรูณ์
, โพธ์ิแทน 

อำเภอปากพลี 
ด้านแหล่งน้ำ   

1. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2. แหล่งน้ำ คลอง ตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม 

1. ส่งเสริมการทำบ่อจิ๋ว 
2. ขุดลอก กำจัดวัชพืช 

นาหินลาด, โคกกรวด, 
เกาะโพธ์ิ, เกาะหวาย, 
ท่าเรือ, หนองแสง 

ด้านปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1. ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ 
2. ถนนชำรุด เป็นหลุมบ่อ 
3. ระบบประปายังไม่ครอบคลุม 
 

1. ปรับปรุงไฟฟ้าเป็นไฟ 3 เฟส ขยายเขต
ไฟฟ้าให้ครอบคลุม 

2. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน 
3. ขยายเขตประปาภูมิภาค 

ปากพลี, โคกกรวด, เกาะ
โพธิ์, เกาะหวาย, ท่าเรือ, 
หนองแสง 
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ปัญหาในพื้นที่ ความต้องการแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ตำบล 
ด้านเศรษฐกิจ   

1. ไม่มีอาชีพเสริม ไม่มีการจดบัญชีครัวเรือน 
2. ผลผลิตราคาตกต่ำ ปุ๋ยวัสดุราคาแพง 

ต้นทุนการผลิตสูง 
3. ดินเป็นกรดจัด (ดินเปรี้ยว) เกษตรกร

ขาดองค์ความรู้ไม่รู้ค่า pH ดิน ใช้สารเคมีในนา
ข้าวในปริมาณมาก กระบวนการผลิตขาดการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมเพิ่มจากอาชีพหลัก 
2. ลดต้นทุนการผลิต โดยการผลิตปุ๋ยใช้เอง 

ไม่ใช้สารเคมี ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง 
3. ปรับปรุงดินโดยใช้ปูนมาร์ล ส่งเสริมการ

ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ 

นาหินลาด, ปากพลี,                
โคกกรวด, เกาะโพธ์ิ,        
เกาะหวาย, ท่าเรือ,  
หนองแสง 

ด้านสังคม   
1. ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมของวัยรุ่น 
2. ที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ไม่เหมาะสม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัวและ
ชุมชน สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชน 

2. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ 

นาหินลาด, ปากพลี,              
โคกกรวด, เกาะโพธ์ิ,         
เกาะหวาย, ท่าเรือ,                           
หนองแสง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1. ขยะมูลฝอยตกค้าง 1. ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เกาะหวาย, หนองแสง 

ด้านสาธารณสุข   
1. ขาดการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย 
2. การระบาดของไข้เลือดออก 
3. อั ต ราการป่ วยด้ วย โรค เบ าหวาน               

โรคอ้วน ความดันสูง เพิ่มขึ้น 

1. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายและ
การดูแลสุขภาพประจำปี 

นาหินลาด, เกาะหวาย, 
ท่าเรือ, หนองแสง 

 
  จากการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 4 อำเภอในจังหวัดนครนายก 
สำนักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการได้วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา/
ความต้องการเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ ได้สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในมิติของจังหวัดเพ่ือนำมาเป็น
แนวทางในการจัดทำแผนงาน โครงการในการพัฒนา โดยสามารถสรุปประเด็นปัญหาตามลำดับความสำคัญ 
10 อันดับแรก ดังนี้ 

   1. ปัญหาทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ดินเปรี้ยว  
    จังหวัดนครนายก มีพ้ืนที่เป็นดินเปรี้ยว บริเวณอำเภอองครักษ์ อำเภอเมือง อำเภอบ้านนา 

และอำเภอปากพลี ประมาณ 554 ,091 ไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมด 1,338,269 ไร่ หรือคิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 
41.40 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  โดยดินเปรี้ยวจัดมากหรือเป็นกรดจัดมาก (มีปฏิกิริยาความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0-
5.0) และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินบนชั้นล่าง น้อยกว่า 1.5 % คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 41.78 ของพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัด หรือประมาณ 554,091 ไร่ โดยแยกเป็น 

  1) รุนแรงมาก 15.16 % หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 201,104 ไร่ 
  2) รุนแรงปานกลาง 23.26 % หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 308,541 ไร ่
  3) รุนแรงน้อย 3.35 % หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 44,446 ไร่ 
  นอกจากนี้ พบว่า ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินน้อยกว่า 1.5 %  

มีพ้ืนที่ร้อยละ 69.85 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือประมาณ 926,440 ไร่, ดินมีอินทรียวัตถุน้อยกว่า 1.5 %  
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีพ้ืนที่ร้อยละ 16.42 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดหรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 217,821 ไร่, 
ดินมีอินทรียวัตถุในดินล่างน้อยกว่า 1.5 % มีพ้ืนที่ร้อยละ 11.65 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ประมาณ 154,528 ไร่  และดินมีความลาดเทสูง มีการชะล้างพังทลายของดินสูง มีพ้ืนที่ร้อยละ 30.15 ของ
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 399,810 ไร่ 
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  โดยมีการสนับสนุนปูนมาร์ล ให้แก่ เกษตรกร เพ่ือปรับปรุงสภาพดิน ตั้ งแต่ปี  ๒๕๔๖  
ถึง ๒๕๖๑ รวม ๙๑,๓๒๐ ไร่ การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับปรุง
คุณภาพดิน เช่น การผลิตพืชที่สอดคล้องกับสภาพของดิน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยวที่มี
คุณภาพ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ การใช้ปุ้ยอินทรีย์ในการผลิต เป็นต้น  ซึ่งตามหลักวิชาการ
โดยข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด การปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถดำเนินการได้ผลในระยะสั้น 
หรือเรียกได้ว่าปรับปรุงได้ทันที และจำเป็นต้องดำเนินการก่อนการดำเนินการอื่น ๆ หากจะทำการเกษตรกรรม 
ส่วนการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเช่นเดียวกัน แต่จำเป็นต้องดำเนินการใส่ในปริมาณ
มาก 1-3 ตัน/ ไร่/ ปี อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3-4 ปี หลังจากนั้นก็ยังจำเป็นต้องรักษาปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินไว้ในทุกรูปแบบรวมทั้งต้องคอยเพ่ิมเติมอินทรียวัตถุส่วนที่ ขาดให้แก่ดินอยู่เสมอด้วย เพ่ือรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของดินไว้ในลักษณะการเกษตรยั่งยืน  ทั้งนี้เพ่ือให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกพืชได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น      

   2. ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (น้ำประปาไม่เพียงพอ/ไม่สะอาด ยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่) และน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน 

    จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำของจังหวัดนครนายกพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำเพ่ื อ
การเกษตรมากกว่า 848.19 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และมีแนวโน้มที่มีความต้องการใช้น้าที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น
ทุกปี แม้ว่าจังหวัดนครนายกจะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายกท่ีเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่
ส่งน้ำให้พ้ืนที่การเกษตรมากกว่า 340,563 ไร่ แต่ยังมีพ้ืนที่นอกเขตชลประทานกว่า 502,093 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 37.86 ยังขาดแคลนน้ำ ประกอบกับประสบปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน  มีสิ่งกีด
ขวางทางน้ำและวัชพืช แหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่การเกษตรไม่เพียงพอ ส่งผลให้ขาดแคนน้ำเพ่ือการเกษตร  

        นอกจากนี้ จากข้อมูลของอำเภอการเข้าถึงน้ำประปายังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพ้ืนที่อำเภอ
องครักษ์ยังขาดแคลนน้ำประปา ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ยังต้อง
พัฒนาให้ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้มีการขุดลอกแหล่งน้ำคลองสาธารณะและคลอง
ธรรมชาติ และการปรับปรุงแหล่งน้ำและอาคารชลประทานในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ำ 
การขยายเขตประปาภูมิภาค การขุดเจาะบ่อบาดาล การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค รวมทั้งนำน้ำเข้าสู่พ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี   และการถ่ายโอน
ระบบประปาหมู่บ้านให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือสร้างความม่ันคงเรื่องน้ำบริโภคให้กับประชาชน  รวมถึง
มีความจำเป็นต้องหางบประมาณเพ่ือขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อน 
โดยไม่ได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งน้ำกิน น้ำใช้ที่สะอาดถือเป็นประโยชน์
สาธารณะที่ประชาชนควรได้รับจากภาครัฐเป็นลำดับแรก 

   ๓. ปัญหาการเกษตรกรขาดความรู้การพัฒนาสินค้าเกษตร ราคาพืชผลตกต่ำ  
    จังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในปี 2562 จำนวน 683,279 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 51.49 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทำนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม้ยืนต้น และไม้ผล ตามลำดับ 
เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าเกษตรและขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร รวมถึง
การขาดการรวมกลุ่มในการต่อรองราคาสินค้าเกษตร ผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด   
ราคาพืชผลตกต่ำตามภาวะเศรษฐกิจยังขาดความรู้และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
อย่างแท้จริง ความต้องการในการแก้ไขปัญหา คือ การลดต้นทุนการผลิน การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร การ
นำเทคโนโลยีมาช่วยในดำเนินการ การแปรรูปสินค้าเกษตร  การปรับกระบวนการผลิตทางการเกษตรไปสู่
เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสานมากข้ึนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ การ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งกำจัดศัตรูพืช และโรคในนาข้าว 
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   ๔. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานและถนน ชำรุด ทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ 
     จงัหวัดนครนายกมีเส้นทางสายหลักสายสำคัญที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมทางหลวง ขณะที่

ยังมีเส้นทางสายรองและสายย่อยที่เป็นถนนเชื่อมต่อในหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ ประชาชนในในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรและการเดินทางสัญจรระหว่างกัน ยังประสบปัญหาชารุดทรุดโทรม  เป็นหลุมเป็นบ่อจาก
การใช้งานมานาน อันเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ขาดงบประมาณในการพัฒนา  ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ขนาดกลาง มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีน้อย และงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน
มีจำนวนจำกัด ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมากและจะเป็นปัญหาสะสม
ต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถขอรับการจัดสรร
งบปรมาณได้โดยตรงสามารถเป็นหน่วยรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณได้โดยตรง เพ่ือให้มีช่องทางใน
การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ในการพัฒนาจะต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ทั้งบริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง บริการทางด้านไฟฟ้า ประปา โครงข่ายคมนาคม  
ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองที่ยึดการขนส่งเป็นศูนย์กลาง หรือ Transit Oriented 
Development เพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครนายกให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป 

   5. ปัญหาเรื่องขยะและการจัดการขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพ   
    จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ และมี

ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครไม่มากประมาณ 105 กิโลเมตร  มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว
เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะวันหยุด ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดนับพันล้านบาทต่อปี (ก่อนสถานการณ์โควิด 
19) ทำให้มีขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นมาจากชุมชน รวมถึง
นักท่องเที่ยวด้วย ส่งผลให้จังหวัดนครนายกประสบปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย การกำจัดขยะมูลฝอย จังหวัด
นครนายกมีการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยนำไปกำจัด  26  แห่ง และอีก 19 แห่งที่ไม่มีบริการเก็บขยะมูลฝอย และ
มีสถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำเนินการ 4 แห่ง ซึ่งทั้ง 4 แห่งการดำเนินงานระบบ
กำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง (แบบ Open Dump) ส่วนองค์ประกอบของขยะมูลฝอยสามารถแบ่งประเภทขยะ
มูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท  คือ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์  ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งขยะทั่วไปสามารถ
นำไปกำจัดได้มากที่สุด ประมาณ ร้อยละ 52.64  ทั้งนี้ การเทกองแล้วไถดินกลบ หรือการเทกองแล้วเผา  
เป็นวิธีการที่อาจทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมรับมือแก้ไข
ปัญหาขยะที่เพ่ิมขึ้น  การเร่งรัดดำเนินการแบ่งคลัสเตอร์ของ อปท. ให้ชัดเจนเป็นระบบมาตรฐาน และควรได้รับการ
แก้ไขโดยเร่งด่วนเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดในอนาคต นอกจากนี้  ยังต้องการให้ เร่งปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่นทุกแห่ง เช่น การสร้างจิตสำนึก ความมีวินัย การให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม แก้ปัญหาน้ำเสียในครัวเรือนด้วย   
  6. ปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชน และผู้สูงอายุ 
    จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่พบจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หรือ ๕ โรค
สำคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง มากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
การเสียชีวิต โดยอัตราการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค NCDs มีการเจ็บป่วยสูงที่สุดของภาคตะวันออก โดยเฉพาะ
ประชาชนในเขตเมือง ประสบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคเกิดจากการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ 
เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง ขาดการออกกำลังกาย และการดูแล
สุขภาพ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เกิดจากมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เสี่ยงกับการติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์ เด็กถูกทอดทิ้ง และเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้พัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณสุขพ้ืนฐานให้ได้คุณภาพ ได้มาตรฐาน และทั่วถึง พัฒนาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่สำคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต  
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และโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ในระดับชุมชน ให้มีการส่งเสริมการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย 
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน การพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การพัฒนาระบบการดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ  การส่งเสริมการ
สร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย  การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ความรู้ในการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
   7. ปัญหาน้ำเสียและคุณภาพน้ำต่ำ   

   ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินยังต้องมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ภาคตะวันออก มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญและได้รับการตรวจวัดคุณภาพจากกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 
57 จุด ของแม่น้ำ 9 สาย โดยช่วงปี 2558 – 2562 ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินในภาพรวมของภาคตะวันออกอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งปี 2562 คุณภาพของแม่น้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นแม่น้ำพังราดตอนบน แม่น้ำ
ระยอง และแม่น้ำนครนายก ที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร และการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้ง
การขาดระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่มีประสิทธิภาพ 

   ปัญหาน้ำเสียของจังหวัดนครนายกส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากน้ำเสียชุมชน เนื่องจาก 
ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือน ชุมชน ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม  
น้ำเสียจึงไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติ  ประเด็นรองลงมาคือน้ำเสียเกษตรกรรม ซึ่งมีการใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยและสาร
กำจัดศัตรูพืช และมีการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง รวมถึงปัญหาผักตบชวาจำนวนมากในแม่น้ำคลอง
สาขา ทำให้เกิดการสะสม เน่าเสีย และส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ความต้องการในการพัฒนา การสร้างจิตสำนึก
ให้กับประชาชนในชุมชน กำกับดูแลการปล่อยน้ำเสียอย่างเข้มงวด กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ  ลำคลอง และ
การมีเครื่องตรวจวัดน้ำเสียในชุมชน และต้องมีบ่อบัดน้ำเสียในครัวเรือน ชุมชน 

 ๘. ปัญหาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   จังหวัดนครนายกมีสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับไม่รุนแรง ผู้เสพ

ส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานและเยาวชน ปี 2562 ยาเสพติดที่แพร่ระบาดคือยาบ้า รองลงมาได้แก่ กัญชาแห้ง 
และยาไอซ์ พ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด ในระดับมาก ได้แก่ อำเภอองครักษ์ อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอ
บ้านนา ตามลำดับ และระดับเบาบาง ได้แก่ อำเภอปากพลี  เนื่องจากจังหวัดนครนายกเป็นพ้ืนที่ทางผ่าน และ
เป็นที่พักยาก่อนเข้าเมืองใหญ่ และลำเลียงไปแพร่กระจายไปยังแหล่งอุตสาหกรรม ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหา คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและหมู่บ้าน มีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เสี่ยงที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง และการสร้างอาสาสมัครในการรักษาความสงบ การเผชิญ
เหตุ ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดอย่างเข้มข้นตลอดจนสร้าง ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ 
สนับสนุนให้เยาวชนเล่นกีฬา สร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนด้านยาเสพติด มีกิจกรรมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
    ๙. ปัญหาผลกระทบจากช้างป่า 
            จังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 340,575 ไร่ หรือ  
544.92 ตารางกิโลเมตร  มีช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ท้องที่จังหวัดนครนายก 
ประมาณ 50 ตัว โดยช้างป่าออกมานอกเขตป่า  บุกรุกพ้ืนที่การเกษตรในพ้ืนที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอ
ปากพลี  ในปีงบประมาณ 2564 มีช้างป่าออกมาจำนวน 437 ครั้ง ซ่ึงทำลายผลผลิตทางการเกษตรของ
ประชาชนเสียหาย จึงต้องดำเนินการสร้างสิ่งกีดขวางบริเวณเส้นทางช้างเดินไม่ให้ช้างออกจากป่า เช่น คูกันช้าง 
เพนียด รั้วกันช้าง รั้วธรรมชาติ เช่น ผึ้ง เป็นต้น และการปรับทัศนคติให้คนและช้างอยู่ร่วมกันโดยไม่ใช้ความ
รุนแรง การสร้างพืชอาหาร แหล่งน้ำ ในป่าให้อุดมสมบูรณ์ให้ช้าง เช่น การปลูกหญ้า การปลูกพืชอาหารช้าง 
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เพ่ือนำช้างกลับสู่ป่า รวมถึงการสร้างอาสาสมัครที่มีความรู้ในเฝ้าระวังช้าง สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและ
ผลักดันช้างได้โดยไม่เกิดการปะทะหรือทำร้ายซึ่งกันและกัน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถอยู่อาศัยในพ้ืนที่
ของตนเองได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดดำเนินการพาช้างกลับเข้าสู่ป่าต่อไป 
    ๑๐. ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
         จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก 
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงระบบสาธารณสุข  โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ
เนื่องจากจังหวัดนครนายกมีแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กับกรุงเทพฯ และจังหวัดอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในแต่ละปีมี
นักท่องเที่ยว ประมาณ 1,799,094 คน ไม่รวมนักทัศนจร (ผู้มาเยี่ยมเยือ นที่ ไม่พักค้าง ประมาณ 
1,233,759 คน) โดยมาตรการล็อคดาวน์ปิดจังหวัดทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง
ในสถานประกอบการ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ในวงกว้าง จึงต้องเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ เรื่องปัญหาปากท้อง
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขด้านเศรษฐกิจก็จะส่งผลกระทบและเกิดปัญหาสังคมตามมา 
เช่น การลักขโมย ลักทรัพย์ ปล้น เป็นต้น โดยควรมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์งบพัฒนาจังหวัดให้สามารถ  
โอนเปลี่ยนแปลงมาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด–1๙ ได้เป็นลำดับแรก สามารถแจกจ่ายสิ่งของ เงินทุน 
หรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ผู้เดือดร้อน ตามลำดับ แต่ก็ให้คำนึงถึงศักยภาพ ตามความ
จำเป็น เหมาะสม 
 

 3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดนครนายกในช่วงที่ผ่านมา 
          จังหวัดนครนายกได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาหรือวิสัยทัศน์ “นครนายกเมืองน่าอยู่” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มี
ศักยภาพและมีมลค่าเพ่ิมสูงขึ้นขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือสร้างความสะดวกสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม ส่ งเสริมให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย  
มีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก 
สินค้าบริการ และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
   โดยเน้นการพัฒนาภายใต้ประเด็นการพัฒนนา ตามลำดับ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง รวมทั้ งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วมโดยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณดำเนินการปี 2561-2565 จำนวน 794,952,500 บาท แยกเป็นด้านเศรษฐกิจ 
431,215,124 บาท ด้านสังคม 234,145,390 บาท และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
129,591,986 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-2565 ดังนี้  
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ปีงบประมาณ 2561 
  จังหวัดนครนายกได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 187,280,600 บาท โดยดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 
ปีงบประมาณ 2562 
  จังหวัดนครนายกได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 180,233,500 บาท โดยเน้นการพัฒนาภายใต้ 4 ประเด็น ได้แก่  
1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย ตรงกับความต้องการของตลาด   
2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้มาตรฐาน 3) พัฒนาความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข และ 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
รวม 35 187,280,600 168,583,229 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

16 
 

54,686,766 
 

53,080,760 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าบริการ และบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 

8 
 

61,241,658 
 

60,227,203 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

7 
 

27,460,190 
 
 

26,090,710 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : อนุ รักษ์  ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

4 43,891,986 29,184,556 
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ปีงบประมาณ 2563 

จังหวัดนครนายกได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 142,444,700  บาท โดยมีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ
ได้แก่ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการตลาดสินค้าด้าน
การเกษตรของจังหวัด โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ภาคการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมการแปรรรูป การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเรื่องเครื่องจักรเครื่องกล 
(รถแทรกเตอร์และรถเกี่ยวข้าว) การพัฒนาแหล่งน้ำก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพ่ือ
กระจายน้ำเข้าไปยังพ้ืนที่การเกษตรให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ด้านการท่องเที่ยวได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวกสำหรับ
การท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น โดยการขยายเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ขยายไหล่ทางให้ได้มาตรฐานเพ่ือเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในการเดินทาง ในมิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัยและ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ขยายผลโครงการในพระราชดำริ และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV แบบตรวจจับป้ายทะเบียน นอกจากนี้ ยังดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองและริมแม่น้ำบริเวณพ้ืนที่ที่เกิดการกัดเซาะที่ต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปี 2562 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
รวม 13 180,233,500 173,310,914 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

7 13,806,500 10,744,939 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าบริการ และบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 

2 3,490,600 2,814,430            
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

3 134,036,400 132,784,545 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : อนุ รักษ์  ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

1 28,900,000 26,967,000 
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ปีงบประมาณ 2564 

จังหวัดนครนายกได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 168,844,200 บาท โดยมีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 4 ประเด็นการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ 8 กิจกรรมหลัก  
แยกเป็นตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้   

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย  
ตรงกับความต้องการของตลาด โดยผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 หรือประมาณ 6 ,068 ล้านบาท ในปี 2564  
(ใช้ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2560 เป็นปีฐาน โดยในปี 2560 
GPP ของจังหวัดนครนายก = 5,832 ล้านบาท)  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม  
การประชุมที่ได้มาตรฐาน โดยผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 1) รายได้จากนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 หรือ
มีรายได้ประมาณ  7,836 ล้านบาท ภายในปี 2564 (ใช้ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในปี 2561 เป็นปีฐาน โดยในปี 2561 มีรายได้จากการท่องเที่ยว = 7,493.85 
ล้านบาท) จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 หรือมีนักท่องเที่ยว จำนวนประมาณ 3,196,722 คน 
ภายในปี  2564 (ใช้ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในปี 2561 
เป็นปีฐาน โดยในปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยว = 3,057,080 คน) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 1) นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ 
3) ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปี 2563 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
รวม 10 142,444,700 138,192,585.12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 
 

4 52,290,800 51,478,247.81 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าบริการ และบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 

2 64,238,300 63,536,377.28 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

3 15,915,600 15,109,900.18 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : อนุ รักษ์  ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

1 10,000,000 8,068,059.85 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ เพ่ือรักษาความ
สมดุลของสภาพแวดล้อม ลดการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ำในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก 

จังหวัดนครนายกได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
พ.ศ. 2564  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ 
โดยเน้นการพัฒนาที่สมดุลในทุกด้าน และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาภาค และให้ความสำคัญกับ
กระบวนการมีส่วนรวมของประชาชน และความต้องการของพ้ืนที่ ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการของอำเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็น
แผนเดียวกัน (One plan) 
 

หมายเหตุ กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี 68,107,305 บาท 
 
ปีงบประมาณ 2565 

  จังหวัดนครนายกได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 116,149,500 บาท งบดำเนินงาน 728,000 บาท งบลงทุน และ 
115,421,500 บาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว 
และด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ส่วนในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร โดยการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปี 2564 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
รวม 7 168,844,200 96,667,906.46 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

2 63,765,000 48,337,093.93 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าบริการ และบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 

1 32,266,000 29,871,203.53 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

3 26,013,200 14,938,169 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : อนุ รักษ์  ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

1 46,800,000 3,521,440 
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   สรุปผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด 
   จังหวัดนครนายกได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี 
พ.ศ. 2561 – 2565 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  รวมทั้ งสิ้น 70 โครงการ งบประมาณ 794,952,500 บาท  
แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความ
ปลอดภัย มีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด จำนวน 30 โครงการ จำนวน 216,246,566 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 27.20 โดยมผีลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
     1. การพัฒนาคุณภาพทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
    2. การเพ่ิมผลผลิตทางการประมง 
    3. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
    4. การขยายผลนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
    5. การพัฒนาแปรรูปเกษตรและ SMEs 
    6. การส่งเสริมการตลาด Online และ Offline 
    7. พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุม 
ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 15 โครงการ จำนวน  214,968,558 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.04 โดยมีผลลัพธ์จากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้  
     1. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้มาเยือน
จังหวัดท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
    2. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
    3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และชุมชน  
    4. การสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้จนสามารถมีการขยายตัวด้าน
เศรษฐกิจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปี 2565 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
รวม 5 116,149,500 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

1      31,697,500  
 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้มาตรฐาน 

2      53,732,000  
 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

2      30,720,000  
 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : อนุ รักษ์  ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

- - - 



-73- 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข จำนวน 18 โครงการ จำนวน 234,145,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 
29.45 โดยมีผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้   
    1. จำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน 
    2. มีการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชน ตำบล อำเภอ แบบพ่ึงตนเอง 
    3. สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
    4. เส้นทางการคมนาคมได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 
    5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ จำนวน 7 โครงการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 129,591,986 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 16.30 โดยมีผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้  
     1. ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชพ้ืนถิ่นได้เพ่ิมขึ้น 
     2. บริหารจัดการการกระจายน้ำให้แก่เกษตรกรได้เพ่ิมขึ้น 
     3. การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
     4. การแก้ไขปัญหาการกัดเชาะตลิ่งของแม่น้ำนครนายกได้เพ่ิมขึ้น 

โดยสรุปการพัฒนาจังหวัดนครนายกได้รับงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดเพ่ือดำเนินการ
ในด้านการท่องเที่ยวเพ่ือการสร้างงาน สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้มา
เยือนจังหวัดท่องเที่ยว สร้างอาชีพและกระจายรายได้จนสามารถมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยคิ ดเป็น  
ร้อยละ 5 - 7 ต่อปี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก สร้าง GPP ภาคท่องเที่ยวและ
บริการอยู่ในอัตราที่เพ่ิมขึ้น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและลดมลภาวะด้าน
อากาศ ขยะ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และร่วมใช้ประโยชน์และรักษาดู แลร่วมกันเพ่ิมขึ้น ด้านอาหาร
ปลอดภัยและสุขภาพเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย รวมทั้งดูแลสุขภาพของ
ประชาชนชาวนครนายกให้แข็งแรงและเชื่อมโยงสนับสนุนภาคบริการการท่องเที่ยว ด้านสังคมเข้มแข็ง เป็นการ
แก้ปัญหาลดความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ให้หมู่บ้านชุมชนมีความเข้าใจ มีการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน
ชุมชนแบบพ่ึงตนเองจนทำให้ลดภาระของภาครัฐในการสนับสนุนช่วยเหลือ 

 

   ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บจากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565   
  1. ระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงปฏิทินการจัดทำแผนฯ  

ให้มีระยะเวลามากขึ้นกว่าเดิมแล้ว แต่ระยะเวลาในการจัดทำแผนฯ ก็ยังน้อยมาก จึงทำให้แผนไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น จึงควรกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนฯ ให้มากขึ้นและแจ้งกรอบแนวทางการ
จัดทำแผนฯ ให้จังหวัดทราบโดยเร็ว นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 
อาจมีโครงการ/กิจกรรมที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และเป็นความต้องการของประชาชน 
จะติดปัญหาเรื่องที่ดินของป่าไม้หรืออุทยานฯ ซึ่งต้องมีระยะเวลาดำเนินการขออนุมัติ ซึ่งไม่ทันกับการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน และในปัจจุบันที่กำหนดให้โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดจะต้องไม่เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณจำกัด หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องการบริหารทรัพย์สินของจังหวัด การดำเนินงานในส่วนของการ
บริหารทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินการมาก ซึ่งหน่วยงานในภูมิภาคยัง
ขาดความรู้ในการปฏิบัติ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว และการปรับระเบียบให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
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  2. ข้อจำกัดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ
ชำนาญด้านนโยบายและแผน หรือมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำ หรือมีการ
สับเปลี่ยนโยกย้าย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ข้อจำกัดเหล่านี้ส่งผลต่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัด 

  3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
ประกาศบังคับใช้ล่าช้าทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินงานไม่
สอดคล้อง จึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

  4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ส่งผลให้บางกิจกรรม
ต้องรองบประมาณที่ยังไม่ได้รับจัดสรรมาเต็มจำนวนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่
กำหนดไว้ ประกอบกับข้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีข้ันตอนมากและใช้เวลานาน 

  5. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก หรือการจัดงาน Event ไม่สามารถดาเนินการได้ในห้วง
เวลาตามแผนฯ จึงต้องเลื่อนการดำเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่ คลาย สำหรับโครงการที่เป็น 
งบลงทุนประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จะประสบปัญหาเรื่องแรงงาน เนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ 
(แรงงานต่างด้าว) ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  

 

จากผลการดำเนินงานในปีระยะของแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 จังหวัดนครนายกได้
นำมาใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทางเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 5 ปีต่อเนื่อง โดยแผนพัฒนาจังหวัด
นครนายก พ.ศ. 2566-2570 จะต้องผลักดันตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพ่ือเสริมเป้าหมายการพัฒนา 
“นครนายกเมืองน่าอยู่”  ใน 4 ประเด็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจาก ปี 2565 ได้แก่ 1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาด 2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 3) พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข และ 4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ตามวิสัยทัศน์ ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ เทคโนโลยีดิจิตอล เกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพ 
สาธารณสุขและสุขภาพอนามัย อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป การบริการที่มี
ศักยภาพสูง และการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่  
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 3.1.5 ทิศทางและนโยบายการพัฒนาของประเทศ และความเชื่อมโยงสู่การพัฒนา
ของจังหวัดนครนายก 

➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ”  เป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของ

รัฐบาลเพ่ือกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายเพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของประเทศ  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” 
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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➢ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
หลักการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ยึดหลัก 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมี
เป้าหมาย การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างการ
เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ด้าน ดังนี้ 

1)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2)  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3)  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4)  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5)  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9)  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10)  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ ในระยะแผนพัฒนาฯ          
ฉบับที่ ๑2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและ
ข้อจำกัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนา ช่องว่าง
รายได้ระหว่างภาคลดลง มีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรมมากขึ้น เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี   การเดินทางสะดวก พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 

➢ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓  
 การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์

เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสูj “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของ
โลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนา ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการสร้าง
มูลคา่เพ่ิมที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมายหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย 

  1. การปรับโครงสร้างการผลิตสูงเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสําคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคมยุคใหม ่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิน่และผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่า
ของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค่าการลงทุนและนวัตกรรม 
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  2. การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม เตรียมพร้อมกําลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ 
ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

  3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ 
ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มี 
โอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียม 

  ๔. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
บริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษ
สําคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เพ่ือมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระยะยาว 

  ๕ . การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็น
สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล  รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กําหนดหมุดหมายการพัฒนา จํานวน 13 ประการ ซึ่งเป็นการ
บ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ เพ่ือสะท้อนประเด็นการ
พัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 
13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทยในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้
เป็น 4 มิต ิดังนี้ 

  ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
        หมุดหมายที ่1 ไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
       หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
       หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก  
       หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
       หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สําคัญ

ของภูมิภาค  
       หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะของอาเซียน 
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  ๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
       หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 

และสามารถแข่งขันได ้ 
                 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
                 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม 

  3. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
      หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
       หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ

พัฒนาแห่งอนาคต  
       หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

ความความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก 
 
 

 
 

➢ Thailand 4.0 
 Thailand 4.0 มีเป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปาน

กลางขั้นสูง” ให้กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศที่มีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ 
จากกลไกต่างๆ เน้นไปทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  

 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
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➢นโยบายรัฐบาล  
นโยบายหลัก 12 ด้าน คือ  
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ   
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 

     ➢ ร่างแผนพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  ภาคตะวันออกเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ รองลงมาจากกรุงเทพมหานครและ

ภาคกลาง โดยภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจำปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๓,๐๔๒,๙๑๖ ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เมื่อเทียบขนาดเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ป ี๒๕
59 กับปี ๒๕๖๒ พบว่า ภาคตะวันออกมีสัดส่วนการผลิตเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ ๑7.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศ ในปี ๒๕59 เป็นร้อยละ ๑๘ ในปี ๒๕๖๒ 

      ประชาชนในภาคตะวันออกมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (NCDs) มากขึ้น 
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต อัตราการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค  NCDs ใน ๕ โรคสำคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง 
ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง เพ่ิมขึ้นจาก 5,866.60 ต่อประชากรแสนคน ในปี 
๒๕๕9 เป็น ๖,644.10 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖2 โดยจังหวัดนครนายก มีการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค 
NCDs สูงที่สุดของภาคตะวันออก คิดเป็น 12,710.80 ต่อประชากรแสนคน 

  ภาคตะวันออกมีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี มีแนวโน้มลดลงจาก 8,973 คนในปี 2559 เป็น 6,319 คน ในปี ๒๕๖2 
หรือคิดเป็นอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ลดลงจาก 56 คนต่อประชากรหญิง อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี  
พันคน ในปี ๒๕๕9 เป็น 4๒.10 คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี พันคน ในปี ๒๕๖2 แต่ยังสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีมีอัตรา ๓1.30 คนต่อประชากรหญิงอาย ุ๑๕ - ๑๙ ปี พันคน โดยจังหวัดนครนายก 

  สำหรับการจับกุมคดียาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี ๒๕๖2 พบว่า สัดส่วนการจับกุมคดียา
เสพติดสูงสุดอยู่ที่จังหวัดระยอง เท่ากับ ๑,775.3 คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดนครนายก
และชลบุรี เท่ากับ 911.2 และ 837.1 คดีต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 

  คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินยังต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภาคตะวันออก มีแหล่งน้ำผิวดินที่
สำคัญและได้รับการตรวจวัดคุณภาพจากกรมควบคุมมลพิษ จำนวน  57 จุด ของแม่น้ำ 9 สาย โดยช่วงปี 
2558 – 2562 ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินในภาพรวมของภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งปี 2562 คุณภาพ
ของแม่น้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นแม่น้ำพังราดตอนบน แม่น้ำระยอง และแม่น้ำนครนายก ที่อยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
และการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งการขาดระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่มี
ประสิทธิภาพ 
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  การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มุ่งพัฒนาภาค
ตะวันออก ให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติการพัฒนา ร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผลการ
ดำเนินการในภาพรวมในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคตะวันออก  (ปี 2560 - 2562) ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ครอบคลุมทุกเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ทั้งอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของ ภาคตะวันออกและสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค
ตะวันออก 

    ทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ตาม
บทบาทการพัฒนาของภาค มุ่งเน้นให้ภาคตะวันออกเป็น “ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นนำของอาเซียน ควบคู่กับ
คุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนที่ดี” โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก (E Direction) ที่ให้
ความสำคัญกับการยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครัวเรือน และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ SHARE ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ EEC  
และปราจีนบุรี ยกระดับศักยภาพของ Start-up และ SMEs ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง และเสริมสร้าง
ศักยภาพฝีมือแรงงาน (S: S-curve Industrial Heartland) พัฒนาพ้ืนที่เมืองหลักและชนบทให้เป็นเมืองและ
พ้ืนที่น่าอยู่สำหรับทุกคนบนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของครอบครัว ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและความครบครันโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งตามอัตลักษ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น (H: High-tech Living 
Cities) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัย มูลค่าสูง และการ
ผลิตผลไม้คุณภาพมุ่งสู่การเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (A: Agro-tourism and Food Safety)  
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (น้ำ ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) และสิ่งแวดล้อม (มลพิษทั้งขยะ  
น้ำเสีย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ (R: Resilience of Natural Resources and Environment) และพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเมืองชายแดน เชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้าภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศในเอเซียแปซิฟิก (E: Economic Linkage) 
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  เป้าหมายรวม ภาคตะวันออกมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัว  
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี   
โดยมีรายละเอียด ได้แก่ 1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวั นออกขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคตะวันออกลดลง 

  ประเด็นการพัฒนาภาคตะวันออก 6 ด้าน ได้แก่ 
  1. พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่ งยืน  โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สี เขียว  
ผลิตกำลังคน ให้มีศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย มีแนวทางการพัฒนาได้แก่ 
     (1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
     (2) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรม  
     (3) ยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้น  (Start-up) และวิสาหกิจ SMEs ใน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ  
     (4) พัฒนากาลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง  

  2. พัฒนาการเกษตรคุณภาพและผลตอบแทนสูง เชื่อมโยงสู่การผลิตอาหารปลอดภัย  
การผลิตพลังงานทดแทน และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการตลาด ควบคู่กับ  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้าเกษตร มีแนวทาง
การพัฒนาได้แก่ 

     (1) เสริมสร้างผลิตภาพการผลิตผลไม้ของภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
     (2) พัฒนาประสิทธิภาพการเพาะเลี้ ยงและแปรรูปสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ สาคัญของ  
ภาคตะวันออก  
     (3) ยกระดับพืชสมุนไพรให้เป็นธุรกิจสมุนไพรสู่ ตลาดสากล (จังหวัดปราจีนบุรี 
จันทบุรี และสระแก้ว) และพัฒนาพืชพลังงานเพ่ือสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ  (จังหวัด
สระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และระยอง)  
     (4) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สำคัญ 
ของภาคตะวันออก ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ  

  3. รักษาและยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพในแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยว
ทางเลือก รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ ความยั่งยืน และเหมาะสมกับคนทุก
ช่วงวัย เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกสู่ระดับโลก และเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพการบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการตลาดให้ได้มาตรฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
     (1) พัฒนาการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก อาทิ พ้ืนที่สัตหีบ 
พัทยา เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
     (2) พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของภาคตะวันออกให้เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่   
มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีอัตลักษณ์ และมีความยั่งยืน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
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     (3) ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง แสดงถึงอัตลักษณ์
ของพ้ืนที่ และสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  
     4. พัฒนาเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความทันสมัยและน่าอยู่ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม การเสริมสร้างความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่าง
ไร้รอยต่อ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและครบครัน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
     (1) พัฒนาเมืองหลักในจังหวัดชลบุรี  ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมทั้งจังหวัด
ปราจีนบุรี ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถเชื่อมโยงการขยายตัวของเมือง
สู่พื้นที่ชนบท 
     (2) พัฒนาพ้ืนที่ชนบทของภาคตะวันออกให้เป็นพ้ืนที่เมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิต พ้ืนถิ่น 
     (3) พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้
ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
     (4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

  5. รักษาและยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนประเทศกัมพูชา ให้มีมูลค่าสูง มีความม่ันคง 
และเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน และ
ผ่านแดน การเสริมสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณจุดผ่านแดน  และการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การเชื่อมโยงการคา้ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
     (1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด ให้เป็นประตู
และศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม 

    (๒) ยกระดับพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน 
จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

    (๓) ยกระดับช่องทางธรรมชาติหรือจุดผ่อนปรนการค้าหรือจุดผ่านแดนชั่วคราว  
ที่มีศักยภาพ ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร 

  6. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
และการเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน และการสร้างความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ได้แก่ 
     (1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
     (2) ป้องกันการเกิดปัญหามลพิษ ทั้งขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่างมีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  
     (3) ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  
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 3.2 ประเด็นการพัฒนา 
   3.2.1 บทวิเคราะห์ 

 ➢ เครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  
  1) SWOT Analysis คือ กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ขององค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร สามารถกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย จุดแข็ง 
(Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), อุปสรรค (Threats) ดังนี้ 

  (1) จุดแข็ง (Strengths) คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เอ้ือต่อการประสบ
ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กร  

 (2) จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดมาจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องหาวิธีแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

 (3) โอกาส (Opportunities) คือ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เอ้ือประโยชน์
ต่อการดำเนินงานเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กร แต่ส่งผลในทางที่ดีกับองค์กร 

 (4) อุปสรรค (Threats) คือ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลผลเสียต่อการ
ดำเนินงานซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ 

  2) TOWS Matrix คือ เครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาตาม
สภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กร โดยการวิเคราะห์ TOWS Matrix จะเป็นการจับคู่ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกขององค์กรที่มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้ววิเคราะห์เพ่ือสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา แบ่งออกได้
เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

โอกาส (Opportunities) 
 

SO 
กลยุทธ์เชิงรุก 

WO 
กลยุทธ์แก้ไข 

อุปสรรค (Threats) 
 

ST 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

WT 
กลยุทธ์เชิงรับ 

 
 (1) กลยุทธ์ เชิ งรุก  (SO : Strengths-Opportunities) เป็นการนำจุดแข็งของ

องค์กรมาปรับให้เข้ากับโอกาสที่มีอยู่ 
 (2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO : Weaknesses-Opportunities) เป็นการนำโอกาสที่

มีอยู่มาใช้งานเพื่อลดจุดอ่อนขององค์กร  
 (3) กลยุทธ์เชิงรับ (ST : Strengths-Threats) เป็นการนำจุดแข็งขององค์กรมา

เพ่ือตอบโต้อุปสรรคต่างๆ  
 (4) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT : Weaknesses-Threats) เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน

และอุปสรรคควบคู่กัน เพ่ือหาวิธีลดความเสี่ยงจากผลกระทบทั้ง 2 ปัจจัย 
 

ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายใน 
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 3) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ การอธิบายถึงคุณค่าในระหว่างกิจกรรม การ
ดำเนินงานขององค์กร ที่มีความสัมพันธ์กัน และมีความเกี่ยวเนื่องกับการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้า วัตถุดิบผ่านเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพ จนกระท่ังกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป  

 ➢ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
   จังหวัดนครนายกได้ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนโยบายระดับชาติ และปัญหา

ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัด โดยใช้เครื่องมือ 
SWOT Analysis มาวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค  (Threats) 

 
มิต ิ สภาพแวดล้อมของจังหวัดนครนายก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 ที่ตั้งของจังหวัดนครนายกอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เพียง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางไม่นาน และอยู่ใกลักับพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดนครนายกสามารถเป็นเมืองโซ่ข้อกลาง เช่ือมโยงกรุงเทพฯ และ EEC ได้ 
S2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา น้ำตกวังตะไคร้ แหล่งท่องเที่ยวเชิง

ผจญภัย แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชนเผ่า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง เมืองโบราณดง
ละคร วัดใหญ่ทักขิณาราม ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ ที่สามารถรองรับความต้องการการท่องเที่ยวของทุกคนใน
ครอบครัวทุกเพศทกุวัย 

S3 มีพื้นท่ีป่าเขาใหญ่เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าไมส้มบูรณ์ และทำให้มีปริมาณฝนตกอย่าง
สม่ำเสมอ ทำให้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีเป็นลำดับ 7 ของโลก  

S4 มีเขื่อนขุนด่านปราการชล ที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสำคัญของจังหวัด รวมถึงมีอ่าง
เก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็ก รองรับภาคเกษตร และภาคการท่องเที่ยว 

S5 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทั้งผลไม้ มะยงชิด มะปรางหวาน ไก่ไข่ และการเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ 

S6 มีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากร การดูแลสุขภาพที่สามารถสนับสนุน องค์ความรู้
ในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายกได้ 

S7 มีแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ทั้งด้านการเกษตร ด้านปศสุัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเป็น
แหล่งเรียนรู้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทีม่ีศักยภาพสูง ซึ่งสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ในการ
พัฒนาอาชีพได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 ดินขาดความอดุมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญหาดินเปรีย้ว ส่งผลต่อคณุภาพของผลผลิตสินค้าเกษตร และการปลูกพืชที่ไม่

เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที ่
W2 ระบบบรหิารจดัการนำ้และการกระจายน้ำไม่ทั่วถึงเกษตรกร และแหล่งน้ำชลประทานยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรที่

อยู่นอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำธรรมชาตติื่นเขิน ส่งผลต่อการผลิตภาคการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชน 
 

W3 เกษตรกรขาดความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการนำเทคโนโลนแีละนวัตกรรมมาใช้ ทำให้มีต้นทุนในการผลติสูง 
และสินค้าเกษตรที่ไดต้ามมาตรฐาน (GAP/GMP/อย./HACCP ฯลฯ) มีจำนวนน้อย ทำให้เกษตรกรขาดโอกาสในการ
จำหน่ายผลผลิตมูลคา่สูงทั้งในและต่างประเทศ 

W4 การบริหารจัดการและการให้บริการการท่องเที่ยวยังไม่ไดม้าตรฐานสากล และการประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่อง 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวไม่เตม็ศักยภาพ 

W5 บริการพื้นฐานท่ีจำเป็น อาทิ ระบบไฟฟ้า ประปา และโครงข่ายคมนาคมสาธารณะ ไม่เพียงพอที่จะรองรับการเติบโต
ของเมืองน่าอยู่ 

W6 การเข้าสูส่ังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ ประชากรผู้สูงอายุเพิม่สูงขึ้น ประกอบกับอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ตดิเช้ือเรื้อรัง 
(Non-Communicable Diseases: NCDs) (หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหติสูง และมะเร็ง) สูงเป็น
อันดับหนึ่งของภาคตะวันออก 
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มิต ิ สภาพแวดล้อมของจังหวัดนครนายก 
W7 จังหวัดนครนายกขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ ขณะที่การพัฒนาการศึกษาและบณัฑิตในภาพรวมยังไมส่ามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยขาดความเช่ือมโยงระหว่างการเรียนการสอนและทักษะในการ
ประกอบอาชีพจริง 

W8 จังหวัดนครนายกกำลังประสบกับปญัหามลพิษ ได้แก่ ขยะมลูฝอยชุมชน และน้ำเสีย ที่มีการจัดการที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 
โอกาส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 

เกษตรมลูค่าสูง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

O2 กระแสของความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งสุขภาพกายและใจ โดยประชาชนในประเทศและทั่วโลกมีพฤติกรรมที่มีการดูแล
สขุภาพเชิงป้องกันมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความต้องการบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ และบริการด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยวทีป่ลอดภัย เช่น การบรกิารโรงแรมที่มีมาตรฐานสุขอนามยั ร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัย เป็นโอกาส
ในการสร้างสินค้าและบริการต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูสู้งวัย รวมทั้งประชาชนในช่วงวัยต่างๆ  

O3 ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ซึ่งเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และแหล่งจ้างงานที่สำคัญของภาคตะวันออก ซึ่งต้องการแรงงานท่ีมีมีทักษะ 
ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เช่น งานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น  

O4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการปรับกระบวนการพัฒนาการผลิตสินค้าและการให้บริการให้ตรงกับความ
ต้องการและได้มาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งด้านคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน
การผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น และก่อให้เกิดการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนในระบบการศึกษา และการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานนอกระบบ เป็นต้น 

อุปสรรค (Threats) 
T1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบ ต่อวิถีการดำเนินชีวิต 

สุขภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวท่ีลดน้อยลง 
T2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ฤดูกาล ก่อให้เกิดภาวะภัยแล้งหรืออุทกภัยที่รนุแรงขึ้น การแพร่ระบาดของโรค และ
แมลงศัตรูพืชที่ผิดธรรมชาติ  ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตรที่อ่อนไหว เช่น มะยงชิด มะปรางหวาน และ
กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน   

T3 ข้อจำกัดด้านระเบียบข้อกฎหมายในการดำเนินงานพัฒนาในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ พื้นท่ีป่าไม้ และการดำเนินงาน
เขตอทุยานแหล่งชาติเขาใหญ่ ทำให้การพัฒนาในพื้นที่มีข้อจำกัด เกิดความล่าช้า  

T4 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจตกต่ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เกิดความไม่แน่นอน
ทางรายได้ ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย มีปัญหาหนี้สิน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการย้ายฐานการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ย้ายไปยังประเทศท่ีมีต้นทุนการผลิตต่ำ (ค่าจ้างแรงงานต่ำ หรือมีทรัพยากรมากกว่า) 
ส่งผลให้โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบโดยตรง เกิดการปิดตัวและเลิกจ้างแรงงาน 

    จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัดนครนายกดังกล่าว จังหวัดได้ทำการ
วิเคราะห์ร่วมกันอย่างเชื่อมโยงกันโดยใช้หลักการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
และการกำหนดประเด็นการพัฒนาโดยใช้เทคนิค TOWS Matrix ทั้งนี ้เทคนิค TOWS Matrix สามารถนามาใช้
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง (1) จุดแข็งกับโอกาส (2) จุดแข็งกับอุปสรรค (3) จุดอ่อนกับโอกาส  
(4) จุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าวทำให้เกิดยุทธศาสตร์สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้   
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1) ยุ ท ธศ าสตร์ เชิ งรุ ก  (SO Strategy) ได้ ม าจ ากการน ำข้ อมู ลก ารป ระ เมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุก 

2) ยุทธศาสตร์ เชิ งป้องกัน  (ST Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน 
ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันจังหวัดต้องประสบกบัสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดจากภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม จังหวัดสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจำกัดท่ีมาจากภายนอกได้  

3) ยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุง (WO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิง
ปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดมีโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ 

4) ยุท ธศาสตร์ เชิ งรับ  (WT Strategy) ได้ ม าจากการน ำข้ อมู ลการป ระ เมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรับ 
ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดเผชิญกับท้ังจุดอ่อนและข้อจำกัดภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้  

 ทั้งนี้  เมื่อดำเนินการวิเคราะห์  TOWS Matrix โดยพิจารณาแนวทางบนลงล่าง  
(Top - Down approach) และแนวทางล่างสู่บน (Bottom – up Approach) นำไปสู่ประเด็นการพัฒนา 
ทั้ง 4 ด้านได้ ดังนี้ 

 
 
 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

จุดอ่อน  
(Weaknesses) 

 

โอกาส 
(Opportunities) 

SO - ยุทธศาสตร์เชิงรุก WO - ยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุง 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ 

วัฒนธรรม การบริการและการประชุมที่ได้มาตรฐาน 
(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+O1+O2+O3+O4) 

ส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตรและ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย 

ตรงกับความต้องการของตลาด 
(W1+W2+W3+O1+O2+O3+O4) 

อุปสรรค 
(Threats) 

 

ST - ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน WT - ยุทธศาสตร์เชิงรับ 
พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของ

ประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชน 

มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสรมิสร้างความมั่นคง 
ในสังคมให้มีความสุข 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
ให้เกิดความสมดลุต่อระบบนิเวศ                 

โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
(W2+W8+T2+T3) 

(S5+S6+S7+T1+T2+T4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 
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➢ นครนายกเมืองน่าอยู่ 
 

จังหวัดนครนายก ได้นำแนวคิด “เมืองน่าอยู่”ขององค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ มาเป็นกรอบแนวทางการ
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและปัจจัย
สนับสนุนด้านต่างๆให้จังหวัดเป็น “นครนายกเมืองน่าอยู่” ของคนจังหวัดนครนายก และระดับภาค รวมทั้ง
ระดับประเทศ โดยกำหนดกรอบความคิด “นครนายกเมืองน่าอยู่” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 ด้านการเกษตร  

1) เกษตรกรผลิตพืชผลการเกษตร ผัก ผลไม้สด สมุนไพร ที่ปลอดภัย (Food 
safely) ปลอดสารพิษ Organic  ได้คุณภาพ ภายใต้แนวคิดปลอดภัยตั้งแต่จากฟาร์มจนถึงส้อมเข้าปาก (From 
the Farm to the Fork) โดยยึดหลักความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก การใช้
วิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้พันธุ์พืชที่สอดคล้องกับสภาพของดิน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การ
เก็บเก่ียวที่มีคุณภาพ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่  

2) แปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและปริมาณ เพ่ื อเพ่ิมมูลค่าโดย        
การเชื่อมโยงกับความต้องการ ของตลาด และห่วงโซ่อุปทานของตลาดโลก (Global Supply Chain) 

3) กลไกลประชารัฐบูรณาการด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ (เกษตร 
พาณิชย์ เอกชน ) เพ่ือชี้เป้าให้เกษตรกรผลิต  
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 1.2 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ   
  1) พัฒนาการท่องเที่ยวกลางแจ้ง (Outdoor) และผจญภัย (Adventure) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

สุขภาพวิถีชุมชน วัฒนธรรม สำหรับคนทุกวัย ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน  
 2) เป็นแหล่งพักผ่อนและเพ่ิมพลัง (Fresh up) ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ประกอบการจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 3) การตอบสนองความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุ (Silchar) ผู้พิการและวัยทำงาน เช่น การสืบค้นข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต คู่มือแนะนำการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งโดยสารสาธารณะระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าของที่ระลึก อาหาร ที่ได้คุณภาพทั้งปริมาณและราคา ความปลอดภัย บริการพ้ืนฐาน ไฟฟ้า 
ประปาที่ได้มาตรฐาน 

 

1.3 ด้านการพัฒนาและยกระดับรายได้ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี 

            2) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการนำหลักการทรงงานมาปรับใช้  
           3) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงกับความต้องการ

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

ประชารัฐรักสามัคคีเพ่ือให้กลุ่มต่างๆ มีความเข้มแข็ง  
           5) การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) สำหรับสินค้า

ที่มีแหล่งกำเนิดในจังหวัด 
           6) บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนต่าง  ๆที่มีอยู่ให้สามารถพัฒนา 

และยกระดับรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาสตรี รวมทั้งการพัฒนาสหกรณ์ต่าง  ๆ
 

1.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสนองตอบต่อ Life Style ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งสามารถทำงาน
ได้ทุกที่ท่ีมีอินเตอร์เน็ต (Smart Life)  

1) การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนยุคใหม่ (Work Space for Millennials Generations) ในการทำธุรกิจ On line 

2) การจัดหาพ้ืนที่ทำงาน (Work Space) ที่ตอบโจทย์ life style ของคนรุ่นใหม่ 
อาทิ พ้ืนที่ทำงานร่วม (Co-Worker Space) 

3) หาโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงานที่เป็นอิสระมากขึ้น (Independent Working Style) 
 

2. ด้านสังคมความม่ันคงและการบริการ 
                       2.1 ด้านสุขอนามัย 

 1) ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคโดยการส่งเสริมให้ออกกำลังกายในคนทุกวัย
และการระมัดระวังการบริโภค เช่น อ้วน หวาน มัน เค็ม 
  2) พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขพ้ืนฐานให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 
 3) พัฒนาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นศูนย์
รักษาโรคเฉพาะทางที่สำคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต และโรคมะเร็ง เพ่ือเป็นการกระจาย
โอกาสให้คนในภาคตะวันออกได้รับโอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทางที่สำคัญโดยไม่ต้องเข้าไปในกรุงเทพมหานคร 
  4) การดูแลผู้สูงผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ  
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  2.2 ด้านการศึกษา 
  1) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัยทั้งในระบบ นอกระบบ และ
เครื่องจักรใช้งานแทนมนุษย์ (Robot) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ 
  2) พัฒนาการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ยุคการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ (Robot)  
  3) การทำให้ประชาชนหมู่บ้านเข้มแข็งสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างดี 
และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและสิ่งที่รัฐบาลได้ลงทุนให้แล้วอย่างคุ้มค่า เช่น AgriI MAP อินเตอร์เน็ตตำบล เป็นต้น 
  2.3 ด้านความม่ันคง 
 1) ประชาชนและหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน อาชญากรรมและยาเสพติด  
  2) ประชาชน และหมู่บ้านมีความรู้รักสามัคคีปรองดอง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชี วิต (Way of life)  
มีภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  3) ประชาชนหมู่บ้านมีระเบียบวินัย พ่ึงตนเอง ยึดมั่นความซื้อสัตย์สุจริตยึดถือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
  4) ประชาชนมีความมั่นคงในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ คือ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 

2.4 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
1) ประชาชน หมู่บ้าน /ชุมชน มีความภาคภูมิใจ บำรุงรักษา ต่อยอดและใช้

ประโยชน์จากมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2) ประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง และสามารถอยู่

ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยความภาคภูมิใจ  
  3) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นจังหวัด 4.0 ต่อไป 

2.5 ด้านการบริหารจัดการ  
1) ปัญหาด้านความต้องการของประชาชนพ้ืนฐานส่วนรวม จากหมู่บ้าน ชุมชน 

ตำบล อำเภอ จะได้รับการแก้ไขผ่านแผนหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ  
2) การบริหารจัดการจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในรูปแบบภาคี

เครือข่ายทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่การ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล  

3) ภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set ในการรับฟังปัญหาความต้องการของ
ประชาชน การนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ การยึดประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก  

4) ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set จากการเป็นผู้รับความช่วยเหลือ 
แบบให้เปล่า เป็นการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบทั้งในลักษณะการร่วมแรงกาย การสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน  
การเรียกเก็บค่าบริการ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกประชานเป็นเจ้าของ 
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3. ด้านการพัฒนาเมือง 
3.1 มีการวางแผนแม่บทพัฒนาเมือง (Provincial Development Master Plan) บนพ้ืนฐาน

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวนครนายกทุกภาคส่วน โดยยึดเสียงข้างมากแต่ต้องคำนึงถึงความต้องการ
ความต้องการของเสียงข้าง (Majority Rule Minority Rights) ภายใต้แนวทางทุกฝ่ายชนะ (win-win situation)  

 3.2 วางแผนและบริหารจัดการ บริการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง 
บริการทางด้านไฟฟ้า ประปา โครงข่ายคมนาคม ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองที่ยึดการ
ขนส่งเป็นศูนย์กลาง หรือ Transit Oriented Development รองรับความต้องการของประชาชน และ
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน  

 3.3 การพัฒนาเมืองต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นเมืองที่น่าอยู่ สีเขียว เมืองสะอาด  
เมืองประหยัดพลังงาน เมืองแห่งโอกาสและความเสมอภาค ของคนไม่ว่าจนหรือรวย เมืองที่มีปลอดภัย และทันสมัย  
(Slow Life Organic Green Clean Equity Safety and Smart City) 

 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ประชาชนมีความภาคภูมิใจและช่วยกันบำรุงรักษาความเป็นเมืองที่มีอากาศดีที่สุดติด

อันดับ 7 ของโลกและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ไม่
เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาแต่เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม นำมาซึ่งรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  

4.2 ประชาชนและหมู่บ้านให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการรักษาปกป้องและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีกติกาของหมู่บ้านตำบล อำเภอ จังหวัด เพ่ือให้คน
ในจังหวัดและผู้มาเยือนได้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐานความเป็น “นครนายกเมืองน่าอยู่”  

4.3 ประชาชนและทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานสะอาด 
เพ่ือการพัฒนาการนำของเสียทางการเกษตรมาทำเป็นพลังงานทดแทน  

4.4 มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาด 
 

ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เป็นจุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาสและข้อจำกัดในการพัฒนาของจังหวัดนครนายก และแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่จึงได้กำหนด
ประเด็นการพัฒนาที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” โดยให้ความสำคัญกับ 
การดำเนินงาน 4 มิติ ดังนี้ 
   1. มิติด้านการเกษตร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการผลิตภาค
การเกษตร (แก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญหาดินเปรี้ยว/ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบ
กระจายน้ำ น้ำแล้ง น้ำท่วม/จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ/พันธุ์ พืช/ เครื่องจักรกลการเกษตร) โดยใช้
นวัตกรรม และข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุน ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหารต่อเนื่องให้ได้
มาตรฐานสากล และการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP SMEs และ Cluster เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
นำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าการแปรรูป และการแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรม และการเพ่ิมช่องทาง
การตลาด การจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 
   2. มิติด้านการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อยอดจากทุนทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ ทั้งด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสร้างกลุ่ มท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ  
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยแวดล้อมในโครงการด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม พร้อมไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการบริการด้านการท่องเที่ยว พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและกำหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้
มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในยุค New Normal รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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   3. มิติด้านสังคม จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการ
ประชาชนได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ/เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนา
ระบบการให้บริการสาธารณสุข สังคมที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พ้ืนที่หมู่บ้านและชุมชน ส่งเสริมการสร้างรายได้และ
การมีงานทำของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือช่วยให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น พัฒนา
แรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
   4. มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการ
กัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก และคลองธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ิมจำนวนพ้ืนที่ป่าเพ่ือรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศให้ยั่งยืน และการพัฒนาระบบกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย 
 

   3.2.2 เป้าหมายการพัฒนา 
 

   “นครนายกเมืองน่าอยู่” 
 

     พันธกิจ จังหวัดนครนายกมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” โดยกำหนดพันธกิจ
จังหวัด ดังนี้ 

   1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีศักยภาพและมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่ได้มาตรฐาน 
   3. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
   4. ส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

เป้าประสงค์รวม 
    1. สินค้าด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง และสินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

   2. การท่องเที่ยวและบริการมีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาค 
    3. ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ได้รับบริการสาธารณะที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
และพัฒนาทักษะทางการศึกษาและการประกอบอาชีพได้ทุกช่วงวัย 
    4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และมีระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะอย่างเหมาะสม 

 

   ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
    1. แหล่งเกษตรกรรมที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ และแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองความเป็นครัวโลก และความม่ันคงทางอาหาร 
    2. แหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวอย่างคุ้มค่าที่อยู่ใกล้
กรงุเทพมหานคร และ EEC 
    3. เมืองน่าอยู่ที่คนกรุงเทพมหานครและ EEC ต้องการมาพักผ่อนและเพ่ิมพลังทางกาย ทางจิตใจ 
ความคิดและเป็นเมืองที่ทุกคนใฝ่ฝันใช้ชีวิตและอยู่อาศัย เมืองที่ตอบโจทย์วัยทำงาน GEN y-z (Work  Place) 
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“โดยตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านมีเป้าหมาย เพื่อให้คนจังหวัดนครนายกธำรง

รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอย่างชาญฉลาด การให้
ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

   3.2.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก 
  ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” ประกอบด้วย 

  1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 1.5) 
  2. รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 1.5)   
  3. เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 3) 
  4. ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP) ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการภาครฐั ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 20) 
  5. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ) 

 

   3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครนายก   
   จังหวัดนครนายกกำหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตามเป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” ดังนี้  

1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความ
ต้องการของตลาด 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการและการประชุม
ที่ได้มาตรฐาน 

3. พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล
ต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 



-93- 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย 
ตรงกับความต้องการของตลาด 

 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมให้การผลิตสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดในลักษณะเป็น
ตลาดเฉพาะกลุ่ม  (Niche Market) (เชิงรุก) 
   2. เพ่ือให้การผลิตสินค้าเกษตรพ้ืนฐานตามศักยภาพของพ้ืนที่ ลดต้นทุนและเพ่ิมผลิตต่อไร่ (เชิงรับ) 
   3. เพ่ือให้ เกิดการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตรที่ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าไปทำเกษตร 
แบบทฤษฎีใหม่  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปศุสัตว์ ฯลฯ 
   4. เพ่ือให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในขั้นตอนการผลิต การแปรรูป การตลาด 
ส่งเสริมการแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (GPP) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๑.๕) 
2. จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (100 แปลง/ฟาร์มต่อปี) 
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๑.๕) 
๔. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูปรับปรุงบำรุงดิน (๑,๐๐๐ ไร่) 
๕. แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรได้รับการพัฒนา/ฟ้ืนฟู (ปีละ 10 แห่ง) 
๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP (ร้อยละ 10) 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการผลิตภาคการเกษตร (ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ 

ปัญหาดินเปรี้ยว/ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบกระจายน้ำ น้ำแล้ง น้ำท่วม/จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ /
พันธุ์พืช/เครื่องจักรกลการเกษตร) โดยใช้นวัตกรรม และข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุน 

2. ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหารต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานสากล และการพัฒนา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP SMEs และ Cluster เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

3. นำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าการแปรรูป (From farm to table) และการแปรรูป
เกษตรอุตสาหกรรม (โรงบรรจุภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, Logistic)  

4. เพ่ิมช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 
 

แผนงานและโครงการสำคัญ 
แผนงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
โครงการสำคัญ  
  1. โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร 
  2. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
  3. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้า

เกษตร เพ่ือปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) 
  4. โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม  
การบริการและการประชุมที่ได้มาตรฐาน 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวกลางแจ้ง  การผจญภัยเชิงนิเวศ สุขภาพ วิถีชุมชน วัฒนธรรม สำหรับคน
ทุกวัยที่ได้มาตรฐาน 
    2. เพ่ือเพ่ิมแหล่งพักผ่อน เพ่ิมพลังตามความต้องการของผู้ประกอบการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
   3. เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
   4. เพ่ือส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวนครนายกซ้ำ  และเพ่ิมจำนวนวันในการ
พักและค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีการกระจายรายได้การท่องเที่ยวสู่ชุมชน 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 1.5)   

   2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 3) 
๓. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน (ปีละ 2 แห่ง) 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความ

สะดวกรองรับการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมและและสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการท่องเที่ยวและการบริการ และสร้างความเชื่อมั่น/ความปลอดภัย

ให้แก่นักท่องเที่ยว 
4. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ช่องทางการตลาด  

เพ่ือยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 

แผนงานและโครงการสำคัญ 
   แผนงาน พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 

โครงการสำคัญ  
     1. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

รองรับการท่องเที่ยว 
     2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
     3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความ

ปลอดภัยการท่องเที่ยว 
     4. โครงการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 
   2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี และลดอัตราการตายจากโรคอุบัติใหม่ 

๓. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประอาชีพ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. จำนวนของเส้นทางการคมนาคม (สายหลัก) ที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ปีละ 5 แห่ง) 
๒. จำนวนของระบบสาธารณูปโภคทีป่ระชาชนเข้าถึงเพ่ิมข้ึน (ปีละ 2 แห่ง)  
3. ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP) ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 20) 
๔. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้น 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 1) 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดทำระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพ่ือให้บริการประชาชนได้

ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ/เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข สังคม ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุม

ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พ้ืนที่หมู่บ้านและชุมชน 
3. เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้ในระบบ/นอกระบบ และเพ่ิมทักษะ

เฉพาะด้านในการประกอบอาชีพของประชาชนทุกช่วงวัย   
 

แผนงานและโครงการสำคัญ 
   แผนงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

โครงการสำคัญ  
    1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ 
    2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
    3. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน การใช้

พลังงานสะอาด และการนำของเสียด้านการเกษตรมาเป็นพลังงานทดแทน 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. ปริมาณการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน/ปี 
  2. พ้ืนที่ตลิ่งถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน (ปีละ 2 แห่ง) 
   3. จำนวนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน (ปีละ 1 เครือข่าย) 
  4. จำนวนชุมชนหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น (ปีละ 2 แห่ง) 
   5. จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการพัฒนา/ฟ้ืนฟเูพ่ิมข้ึน (จำนวน 500 ไร่/ปี) 
   6. ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ (ร้อยละ) 
   แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และป้องกนัการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก และคลองธรรมชาติ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. เพิ่มจำนวนพ้ืนที่ป่าเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
4. พัฒนาระบบกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย 
 

แผนงานและโครงการสำคัญ 
แผนงาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการสำคัญ  
  1. โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก  

และคลองธรรมชาติ 
  2. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  3. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
  4. โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียในชุมชนของจังหวัดนครนายก 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ: แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/โครงการสำคัญของจังหวัด (แบบ จ.๑)  
และแบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ จ.1-1)) 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรง
กับความต้องการของตลาด 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดของ 
ประเด็นการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย แนวทาง 
การพัฒนา พ.ศ.

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
พ.ศ. 

2566-
2570 

1. เพื่อส่งเสริมใหก้าร
ผลิตสินค้าเกษตรตัว
ใหม่ๆ ตามความ
ต้องการของตลาดใน
ลักษณะเป็นตลาด
เฉพาะกลุ่ม  (Niche 
Market) (เชิงรุก) 
 2. เพื่อใหก้ารผลิต
สินค้าเกษตรพื้นฐาน
ตามศักยภาพของพื้นท่ี 
ลดต้นทุนและเพิ่มผลิต
ต่อไร่ (เชิงรับ) 
 3. เพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพื้นท่ี
การเกษตรที่ให้
ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า
ไปทำเกษตร 
แบบทฤษฎีใหม่  
การท่องเท่ียวเชิง
เกษตร การปศุสัตว์ 
ฯลฯ 
 4. เพื่อใหมี้การนำ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ใน
ขั้นตอนการผลิต 
การแปรรูป 
การตลาด ส่งเสริม
การแปรรูปเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพ่ิม  
 

1. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตร (GPP) เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการผลิต
ภาคการเกษตร (ดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะ 
ปัญหาดินเปรี้ยว/
ระบบบริหารจัดการ
น้ำ ระบบกระจายน้ำ 
น้ำแล้ง น้ำท่วม/
จัดทำระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำ/พันธุ์พืช/
เครื่องจักรกล
การเกษตร) โดยใช้
นวัตกรรม และ
ข้อมูลสารสนเทศมา
สนับสนุน 
2. ส่งเสริมภาคการ
ผลิต การแปรรูป
อาหารต่อเนื่องให้ได้
มาตรฐานสากล และ
การพัฒนา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สินค้า OTOP SMEs 
และ Cluster เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต 
3. นำนวัตกรรมมา
ใช้ในการสร้างมูลค่า
การแปรรูป (From 
farm to table) 
และการแปรรูป
เกษตรอุตสาหกรรม 
(โรงบรรจุภัณฑ์, 
บรรจุภัณฑ์, 
Logistic)  
4. เพิ่มช่องทาง
การตลาด การ
จำหน่ายสินค้า
เกษตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

2. จำนวนแปลง/ฟาร์มท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP (แปลง/ฟาร์มต่อปี) 

100 100 100 100 100 500 

3. รายได้จากการจำหน่าย
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น
ถิ่นเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

๔. จำนวนพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีได้รับการ
จัดการและฟื้นฟูปรับปรุง
บำรุงดิน (ไร่)  

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

๕. แหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา/ฟื้นฟู (แห่ง) 

10 10 10 10 10 50 

๖. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได้จากการจำหน่าย
สินค้า OTOP (ร้อยละ) 

10 10 10 10 10 10 
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   ประเด็นการพัฒนาที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ สุขภาพ วัฒนธรรม  
การบริการ และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 
วัตถปุระสงค์ 

 
ตัวชี้วัดของ 

ประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย แนวทาง 

การพัฒนา พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

พ.ศ.
2570 

พ.ศ. 
2566-
2570 

1. เพือ่พัฒนาการท่องเท่ียว
กลางแจ้ง  การผจญภัยเชิง
นิเวศ สุขภาพ วิถีชุมชน 
วัฒนธรรม สำหรับคนทุกวัย
ท่ีได้มาตรฐาน 
 2. เพื่อเพิ่มแหล่ง
พักผ่อน เพิ่มพลังตาม
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 
 3. เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของนักทอ่งเท่ียวท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 
 4. เพื่อส่งเสริมให้
นักท่องเท่ียวจะกลับมา
ท่องเท่ียวนครนายกซ้ำ  
และเพิ่มจำนวนวันใน
การพักและค่าใช้จ่าย 
รวมท้ังมีการกระจาย
รายได้การท่องเที่ยวสู่
ชุมชน 
 

1. รายได้จากการ
ท่องเท่ียวของผู้เยี่ยม
เยือนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ)   

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1. พัฒนาโครงข่าย
เส้นทางท่องเที่ยว 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
แหล่งท่องเท่ียว สิ่ง
อำนวยความสะดวก
รองรับการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมและและ
สนับสนุนการนำทุน
ทางวัฒนธรรมมา
สร้างคุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. ยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการ
ท่องเท่ียวและการ
บริการ และสร้าง
ความเชื่อมั่น/ความ
ปลอดภัยให้แก่
นักท่องเท่ียว 
4. นำระบบ
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ช่องทางการตลาด  
เพื่อยกระดับสู่การ
เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) 
 

2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
จำนวนนักท่องเท่ียว             
(ร้อยละ) 

3 3 3 3 3 3 

๓. จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น (แห่ง) 

2 2 2 2 2 10 
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   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
รวมทัง้เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

วัตถุประสงค ์
 

ตัวชี้วัดของ 
ประเด็นการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย แนวทาง 
การพัฒนา พ.ศ.

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
พ.ศ. 

2566-
2570 

1. เพื่อให้มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคท่ี
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและ
ได้มาตรฐาน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพด ี
และลดอัตราการตาย
จากโรคอุบัติใหม่ 
๓. เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
4. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการประอาชีพ 
 

1. จำนวนของเส้นทาง
การคมนาคม (สายหลัก) 
ที่ได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน (แห่ง) 

5 5 5 5 5 25 1. จัดทำระบบ
โครงข่ายบริการ
พื้นฐาน ด้านถนน 
ไฟฟ้า ประปา เพื่อ
ให้บริการประชาชน
ได้ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ/เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. พัฒนาระบบการ
ให้บริการ
สาธารณสุข สังคม 
ท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน
ครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ เพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้พ้ืนท่ี
หมู่บ้านและชุมชน 
3. เพิ่มโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าถึง
แหล่งพัฒนาความรู้
ในระบบ/นอก
ระบบ และเพิ่ม
ทักษะเฉพาะด้านใน
การประกอบอาชีพ
ของประชาชนทุก
ช่วงวัย   
 

๒. จำนวนของระบบ
สาธารณูปโภคที่
ประชาชนเข้าถึง
เพิ่มขึ้น (แห่ง)  

2 2 2 2 2 10 

๓. ร้อยละคนจน
เป้าหมาย (TPMAP) 
ได้รับความช่วยเหลือ/
เข้าถึงบริการภาครัฐ 
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

20 20 20 20 20 20 

๔. ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา (ร้อยละ) 

1 1 1 1 1 1 
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   ประเด็นการพัฒนาที่  4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดของ 

ประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย แนวทาง 

การพัฒนา 
พ.ศ.

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
พ.ศ. 

2566-
2570 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
2. เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้
ประชาชนทุกภาคส่วน
ให้ความสำคัญกับการ
ประหยัดพลังงาน การ
ใช้พลังงานสะอาด และ
ก ารน ำขอ ง เสี ย ด้ าน
ก า ร เก ษ ต ร ม า เป็ น
พลังงานทดแทน 
 

1. ปริมาณการกำจัดวัชพืช
และสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 
ตัน/ปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 1. พัฒนาฟื้นฟู
แหล่งน้ำ และ
ป้องกันการกัด
เซาะตลิ่งริมแม่น้ำ 
คลองสายหลัก 
และคลอง
ธรรมชาติ 
2. สร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเน่ืองและ
ยั่งยืน 
3. เพิ่มจำนวน
พื้นท่ีป่าเพื่อรักษา
ความสมดุลของ
ระบบนิเวศให้
ยั่งยืน 
4. พัฒนาระบบ
กำจัดขยะและ
บำบัดน้ำเสีย 
 

2. พื้นท่ีตลิ่งถูกกัดเซาะได้รับ
การป้องกัน (ปีละ  2 แห่ง) 

2 2 2 2 2 10 

3. จำนวนเครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
(เครือข่าย) 

1 1 1 1 1 5 

4. จำนวนชุมชนหรือกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการใช้
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 
(ชุมชน/กลุ่ม) 

2 2 2 2 2 10 

5. จำนวนพื้นท่ีป่าท่ีได้รับ
การพัฒนา/ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 
(ไร่/ปี) 

500 500 500 500 500 2,500 

6. ร้อยละของขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีถูกกำจัดอย่างถูก
หลักวิชาการ (ร้อยละ) 

15 20 25 30 35 35 
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แบบ จ.๑ 
แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการสำคัญของจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

จังหวัดนครนายก 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : นครนายกเมืองน่าอยู่ 
 

ประเด็นการพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
พ.ศ. 2566-

2570 
ประเด็นการพัฒนา          
ท่ี 1 ส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มี
ความปลอดภยัตรง
กับความตอ้งการของ
ตลาด 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร 
(GPP) เพิ่มขึน้ (ร้อยละ) 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

2. จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
(แปลง/ฟาร์มต่อปี) 

100 100 100 100 100 500 

3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เพิ่มขึน้ (ร้อยละ) 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

๔. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจดัการ
และฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดนิ (ไร่)  

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

๕. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนา/ฟื้นฟู (แห่ง) 10 10 10 10 10 50 
๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า 
OTOP (ร้อยละ) 

10 10 10 10 10 10 

ประเด็นการพัฒนา          
ท่ี 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิง
นิเวศ สขุภาพ วฒันธรรม 
การบริการ และการประชุม
ที่ได้มาตรฐาน 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละ)   
 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนกัท่องเทีย่ว (ร้อยละ) 
 

3 3 3 3 3 3 

๓. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น (แห่ง) 2 2 2 2 2 10 

ประเด็นการพัฒนา          
ท่ี 3 พัฒนาความรู้
และทกัษะในการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ชมุชนมี
ความเขม้แขง็ รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคง
ในสังคมให้มีความสขุ 

1. จำนวนของเส้นทางการคมนาคม (สายหลัก) ที่ได้รับ
การปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (แห่ง) 
 

5 5 5 5 5 25 

๒. จำนวนของระบบสาธารณูปโภคที่ประชาชนเข้าถึง
เพิ่มขึ้น (แห่ง)  
 

2 2 2 2 2 10 

๓. ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP) ได้รับความ
ช่วยเหลอื/เข้าถึงบริการภาครฐั ไม่นอ้ยกว่า (ร้อยละ) 
 

20 20 20 20 20 20 

๔ . ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (ร้อยละ) 

1 1 1 1 1 1 

ประเด็นการพัฒนา            
ท่ี 4 อนุรกัษ์ ฟื้นฟู 
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

1. ปริมาณการกำจดัวัชพชืและสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
จำนวนไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตนั/ปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

2. พื้นที่ตลิ่งถกูกัดเซาะได้รับการป้องกัน (ปีละ 2แห่ง) 2 2 2 2 2 10 
3. จำนวนเครือข่ายอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ขึน้ 
(เครือข่าย) 

1 1 1 1 1 5 

4. จำนวนชุมชนหรอืกลุ่มผลิตภัณฑ์ชมุชน มีการ
ใช้พลังงานทดแทนเพิม่ขึน้ (ชุมชน/กลุม่) 

2 2 2 2 2 10 

5. จำนวนพื้นที่ป่าที่ไดร้ับการพัฒนา/ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น (ไร่/ปี) 500 500 500 500 500 2,500 
6. ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกกำจัดอย่างถูกหลัก
วิชาการ (ร้อยละ) 

15 20 25 30 35 35 
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หน่วย : บาท

แผนงาน/โครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

แหล่ง 
งปม.

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

    6,330,717,170   1,458,637,900   1,004,134,200     226,293,400      100,652,300     9,120,434,970

แผนงาน : การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์

1,2,3     6,330,717,170   1,458,637,900   1,004,134,200     226,293,400      100,652,300     9,120,434,970

1. โครงการส าคัญท่ี 1 
พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้าน
การผลิตภาคการเกษตร

1,2,3     6,234,821,070   1,419,414,100      964,529,800     186,265,800        60,138,100     8,865,168,870

  - กิจกรรมหลัก 1.1  ส่งเสริม
การปรับปรุง/บ ารุงดินเพ่ือ
การเกษตรคุณภาพ

2.3 1,2 พด.            19,754,500          22,695,100           25,926,800          29,815,800          34,288,100          132,480,300

กิจกรรมย่อย 1.1.1 สาธิต
และจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน  า และสาธิตการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน

2.3 1 พด.                   9,520,500              10,948,500               12,590,800             14,479,400              16,651,300 64,190,500               

กิจกรรมย่อย 1.1.2 ส่งเสริม
การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือลด
ต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร

2.3 1 พด.                 10,084,000              11,596,600               13,336,000             15,336,400              17,636,800 67,989,800               

กิจกรรมย่อย 1.1.3 ปรับปรุง
พื นท่ีดินกรด

2.3 2 พด.                        30,000                     30,000                       60,000

กิจกรรมย่อย 1.1.4 พัฒนา
พื นท่ีดินเปรี ยว

2.3 2 พด.                      120,000                   120,000                     240,000

 - กิจกรรมหลัก 1.2 การ
พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
กระจายน้ าเพ่ือการเกษตร

2.3 1,2,3 คป.นย.
,คบ.ขุนด่าน

,คบ.นย.
,สนง.

บาดาลเขต
 3,อปท.

       6,110,138,570     1,374,719,000         938,603,000        156,450,000          25,850,000       8,605,760,570

กิจกรรมย่อย 1.2.1 ก่อสร้าง
อาคารบังคับน  าบ้านเขาน้อย
โครงการส่งน  า และ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล
 บ้านเขาน้อย ต าบลหินตั ง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 1 คบ.ขุนด่าน 15,000,000                15,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.2 ก่อสร้าง
อาคารบังคับน  าบ้านสันป่าตั ง
พร้อมอาคารประกอบ 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล ต าบล
หนองแสง อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 คบ.ขุนด่าน 30,000,000                30,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.3 ก่อสร้าง
อาคารบังคับน  าคลองสีเสียด 
แห่งท่ี 3 หมู่ท่ี 8 ต าบลหินตั ง
 อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.3 1 คบ.ขุนด่าน 22,000,000             22,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.4 สถานี
สูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน  าบ้านคีรีวัน หมู่ท่ี 1 
ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.3 1 คบ.ขุนด่าน 30,000,000             30,000,000               

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของ
ตลาด
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แผนงาน/โครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

แหล่ง 
งปม.

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.2.5 ก่อสร้าง
อาคารบังคับน  าคลองกรวด 2
 หมู่ท่ี 3 ต าบเกาะหวาย 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.3 1 คบ.ขุนด่าน               34,000,000                34,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.6 สถานี
สูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน  าบ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 
ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.3 1 คบ.ขุนด่าน               28,000,000                28,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.7 ก่อสร้าง
อาคารบังคับน  าหนองหัวเสือ 
2 หมู่ท่ี 2 ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.3 1 คบ.ขุนด่าน             31,000,000                31,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.8 ก่อสร้าง
อาคารบังคับน  าคลองสีเสียด 
แห่งท่ี 4 หมู่ท่ี 8 ต าบลหินตั ง
 อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.3 1 คบ.ขุนด่าน             18,000,000                18,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.9 ขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
บริเวณท่ีดินนายจ าปา วงษ์ศรี
ทา พร้อมเคร่ืองสูบน  าไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จุ่มใต้น  า ขนาด 
1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้า หมู่ 2 ต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     327,000                     327,000

กิจกรรมย่อย 1.2.10 ขุด
เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร
บริเวณท่ีดินนางลักษมี บ่าง
สมบูรณ์ พร้อมเคร่ืองสุบน  า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น  า 
ขนาด 1.5 แรงม้า และ
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า หมู่ 5 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     327,000                     327,000

กิจกรรมย่อย 1.2.11 ขุด
เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร
บริเวณท่ีดินนางหนูแดง บ้าน
หมู่ พร้อมเคร่ืองสุบน  าไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จุ่มใต้น  า ขนาด 
1.5 แรงม้า และตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้า หมู่ 7 ต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     327,000                     327,000

กิจกรรมย่อย 1.2.12 
ก่อสร้างอาคารบังคับน  าบ้าน
วังยายฉิม แห่งท่ี 2 พร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน หมู่ท่ี 6 
ต าบลหินตั ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.ขุนด่าน 24,000,000                               24,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.13 
ก่อสร้างอาคารบังคับน  าบ้าน
โคกกระชาย โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษาขุนด่าน
ปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                 22,000,000                22,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.14 
ก่อสร้างอาคารบังคับน  าคลอง
ขุนแก้ว โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                 28,140,000                28,140,000
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แผนงาน/โครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

แหล่ง 
งปม.

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.2.15 
ก่อสร้างแก้มลิงบ้านวังยาว 
พร้อมอาคารประกอบ หมู่ท่ี 9
 บ้านวังยาว ต าบลหินตั ง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.3 2 คบ.ขุนด่าน 19,712,000                19,712,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.16 
ปรับปรุงระบบระบายน  า
คลองสีเสียด-บุ่งเข้ พร้อม
อาคารประกอบ แห่งท่ี 3 หมู่
ท่ี 7 ต าบลหินตั ง อ าเภอเมือง
 จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.ขุนด่าน 23,000,000                23,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.17 ขุด
ลอกคลองระบายน  า ข้าง
คลองส่งน  าสายใหญ่ ฝ่ังขวา 
ระยะทาง 2,000 เมตร หมู่ท่ี
 1 บ้านเขากะเหร่ียง ต าบล
ศรีนาวา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.ขุนด่าน 485,000                     485,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.18 ขุด
ลอกคลองบ่อ โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษาขุนด่าน
ปราการชล หมู่ท่ี 2 บ้าน
คลองบ่อ ต าบลศรีนาวา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.3 2 คบ.ขุนด่าน 493,000                     493,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.19 ขุด
ลอกคลองส่งน  าสายแยกซอย 
1 ขวา 1 ซ้าย ระยะทาง 500
 เมตร หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะโพธ์ิ 
ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.ขุนด่าน 354,000                     354,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.20 
ก่อสร้างระบบท่อส่งน  าฝ่ังซ้าย
เข่ือนขุนด่านปราการชล - 
คลองสีเสียด (ระยะท่ี 2) หมู่ท่ี
 7 บ้านบุ่งเข้ ต าบลหินตั ง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.3 2 คบ.ขุนด่าน 59,000,000                59,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.21 
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง
ส่งน  าสายใหญ่ ช่วง กม.
18+400 ถึง 19+400 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                 25,000,000 25,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.22 
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุด
ลอกตะกอนดินคลองส่งน  าสาย
ใหญ่ กม.20+740 ถึง กม.
23+667 (เป็นช่วงๆ)
ระยะทาง 2,927 เมตร 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                      930,000 930,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.23 
ปรับปรุงระบบกระจายน  า 
บริเวณท้ายเข่ือนขุนด่าน
ปราการชล(ลานดาว)พร้อม
ปรับภูมิทัศน์ โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษาขุนด่าน
ปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                   4,567,000 4,567,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.24 
ปรับปรุง (ขุดลอก) ฝายบ้าน
ทุ่งกระโปรง หมู่ท่ี 12 ต าบล
ป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.3 2 คป.นย. 56,400,000                56,400,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.25 
ปรับปรุง (ขุดลอก) ฝายวังแก่ง
 หมู่ท่ี 11 ต าบลเขาเพ่ิม 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.3 2 คป.นย. 53,000,000                53,000,000               
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แผนงาน/โครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

แหล่ง 
งปม.

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.2.26 ซ่อม
แซมทรบ.กม.14+400 ขนาด
 1.00x1.00 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองเหมือง 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      440,000 440,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.27  
ซ่อมแซม ทรบ.คันกั นน  า
องครักษ์ - เกาะกา ขนาด 
1.20x1.20 ม. กม. 4+330
 จ านวน 1 ช่อง โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      600,000 600,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.28 
ซ่อมแซม ปตร.บางอ้อ 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก  ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      900,000 900,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.29 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ือง
กว้านบานระบาย และอาคาร
ประกอบ ปตร.คลองบางใหญ่ 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                   1,230,000 1,230,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.30 ซ่อม
แซมทรบ.ปลายคลองซอย 1 
ซ้าย กม.2+800 ขนาด 
0.80x0.80 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      490,000 490,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.31 
ซ่อมแซม ทรบ.คันกั นน  า
องครักษ์ - เกาะกา ขนาด 
1.20x1.20 ม. กม. 8+735
 จ านวน 1 ช่อง โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      600,000 600,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.32 
ซ่อมแซมอาคารระบายทางรับ
น  าป่า กม.6+545 ขนาด 
1.00x1.00 ม. จ านวน 3 
ช่อง ของคลองส่งน  าสายใหญ่
ฝ่ังขวา โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก ต าบล
พรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      600,000 600,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.33 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ือง
กว้านบานระบาย และอาคาร
ประกอบ ปตร.คลอง 30 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                   1,450,000 1,450,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.34 ซ่อม
แซมทรบ.กม.4+730 ขนาด 
0.80x0.80 ม. จ านวน 1 
ช่อง คลองซอย 3 ขวา ของ
คลองเหมือง โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      515,000 515,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.35 
ซ่อมแซม ทรบ.คันกั นน  า
องครักษ์ - เกาะกา ขนาด 
1.20x1.20 ม. กม. 
12+285 จ านวน 1 ช่อง 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      600,000 600,000                    
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กิจกรรมย่อย 1.2.36 
ซ่อมแซมทรบปากคลอง. กม.
8+000 ขนาด 1.00x1.00
 ม. จ านวน 1 ช่อง ของคลอง
แยก 2 ซ้าย คลองส่งน  าสาย
ใหญ่ฝ่ังขวา โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก 
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      540,000 540,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.37 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ือง
กว้านบานระบาย และอาคาร
ประกอบ ปตร.คลอง 31 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                   1,520,000 1,520,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.38 ซ่อม
แซมทรบ.กม.7+340 ขนาด 
0.60x0.60 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      410,000 410,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.39 
ซ่อมแซม ทรบ.คันกั นน  า
องครักษ์ - เกาะกา ขนาด 
1.20x1.20 ม. กม. 
16+610 จ านวน 1 ช่อง 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      600,000 600,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.40 
ซ่อมแซมท่อส่งน  าเข้านา กม.
10+270 ขนาด 
2.40x2.40 ม. จ านวน 2 
ช่อง ของคลองส่งน  าสายใหญ่
ฝ่ังขวา โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก ต าบล
บ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      850,000 850,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.41 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ือง
กว้านบานระบายและอาคาร
ประกอบ ปตร.ปลายคลอง 
15 ขนาด 4.00x5.00 ม. 
จ านวน 1 ช่อง โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                   1,360,000 1,360,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.42 ซ่อม
แซมทรบ.กม.1+765 ขนาด 
0.60x0.60 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      400,000 400,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.43 
ซ่อมแซม ทรบ.กม.5+200 
ขนาด 1.20x1.20 ม. 
จ านวน 1 ช่อง ของคลอง 1 
ขวาของคลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย
 2 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      515,000 515,000                    
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กิจกรรมย่อย 1.2.44 
ซ่อมแซมอาคารระบายทางรับ
น  าป่า กม.12+216 ขนาด 
1.00x1.00 ม. จ านวน 3 
ช่อง ของคลองส่งน  าสายใหญ่
ฝ่ังขวา โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      590,000 590,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.45  ซ่อม
แซมทรบ.กม.6+705 ขนาด 
0.60x0.60 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      415,000 415,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.46 
ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1
 ซ้ายของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 2 จ านวน 800 ตาราง
เมตร โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      420,000 420,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.47 
ซ่อมแซมอาคารระบายทางรับ
น  าป่า กม.12+840 ขนาด 
1.00x1.00 ม. จ านวน 3 
ช่อง ของคลองส่งน  าสายใหญ่
ฝ่ังขวา โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      600,000 600,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.48 ซ่อม
แซมทรบ.กม.0+300 ขนาด 
0.60x0.60 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      400,000 400,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.49 
ซ่อมแซม บานระบาย คลอง 1
 ซ้ายของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย 
สาย 2 ขนาดบานระบาย 
0.40 x 0.40 เมตร จ านวน 
4 แห่ง โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      800,000 800,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.50 
ซ่อมแซมท่อส่งน  าเข้านา กม.
15+388 ขนาด 
1.00x1.00 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองส่งน  าสายใหญ่
ฝ่ังขวา โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      530,000 530,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.51 ซ่อม
แซมทรบ.กม.8+275 ขนาด 
1.00x1.00 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      425,000 425,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.52 
ซ่อมแซมท่อส่งน  าเข้านา กม.
3+600 ขนาด 0.60x0.60
 ม. จ านวน 1 ช่อง ของคลอง
บางไพล ฝ่ังซ้าย (ช่วงล่าง) 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก ต าบลพรหมณี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      550,000 550,000                    
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กิจกรรมย่อย 1.2.53 
ซ่อมแซมท่อส่งน  าเข้านา กม.
3+100 ขนาด 0.60x0.60
 ม. จ านวน 1 ช่อง ของคลอง
บางไพล ฝ่ังซ้าย (ช่วงล่าง) 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก ต าบลพรหมณี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      440,000 440,000                    

กิจกรรมย่อย  1.2.54 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังขวา กม.21+200 
ขนาด 1.00x1.00 ม. 
จ านวน 1 ช่อง ของคลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังขวา โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      620,000 620,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.55  
ซ่อมแซมท่อส่งน  าเข้านา กม.
2+000 ขนาด 0.60x0.60
 ม. จ านวน 1 ช่อง ของคลอง
พรหมณีฝ่ังซ้าย โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก 
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      480,000 480,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.56 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังซ้าย กม.24+300 
ขนาด 0.80x0.80 ม. 
จ านวน 1 ช่อง ของคลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังขวา โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      550,000 550,000                    

กิจกรรมย่อย  1.2.57 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังซ้าย กม.20+900 
ขนาด 0.80x0.80 ม. 
จ านวน 1 ช่อง ของคลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังขวา โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      530,000 530,000                    

กิจกรรมย่อย  1.2.58 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังซ้าย กม.20+730 
ขนาด 0.80x0.80 ม. 
จ านวน 1 ช่อง ของคลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังขวา โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      514,000 514,000                    

กิจกรรมย่อย  1.2.59  
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังขวา กม.1+500 
ขนาด 1.00x1.00 ม. 
จ านวน 1 ช่อง ของคลอง
อาร์มโค โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      590,000 590,000                    

กิจกรรมย่อย  1.2.60 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.อ.1 ขนาด 1.00x1.00
 ม. จ านวน 3 ช่อง โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      880,000 880,000                    
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กิจกรรมย่อย  1.2.61 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังขวา กม.25+200 
ขนาด 1.00x1.00 ม. 
จ านวน 1 ช่อง ของคลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังขวา โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      685,000 685,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.62  
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังขวา กม.16+850 
ขนาด 1.00x1.00 ม. 
จ านวน 1 ช่อง ของคลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังขวา โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      634,000 634,000                    

กิจกรรมย่อย 1.2.63  
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน ตามข้อเสนอของ
เกษตรกรผู้ใช้น  าชลประทาน 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.นย.                   1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.64 
ปรับปรุงระบบโทรมาตร 40 
สถานี โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                 24,000,000 24,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.65 สถานี
สูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบสองทาง
ท่ีประตูระบายน  าบ้านคลอง
สอง อัตราการสูบ  12 ลบ.ม./
 วินาที โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.               105,380,000 105,380,000             

กิจกรรมย่อย 1.2.66 ประตู
ระบายน  าคลองจมูกกลวง 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                 27,000,000 27,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.67 ปตร.
แม่น  าใน โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก ต าบล
โพธ์แทน อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.3 2 คบ.นย.                 30,000,000 30,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.68 
ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังขวา(ปตร.ท่า
ช้างแห่งใหม่) โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.              45,000,000 45,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.69  
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.
7+000 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.              44,000,000 44,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.70 
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.
20+300 โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.              50,000,000 50,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.71  
ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง
เหมือง (แห่งใหม่) โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.              44,400,000 44,400,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.72 
ปรับปรุง ปตร.กลางคลอง
เหมือง กม.5+500 โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.              49,400,000 49,400,000               
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กิจกรรมย่อย 1.2.73  
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองศรี
จุฬา (ช่องลัด) โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.              44,400,000 44,400,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.74  
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ปลายคลองบางหอย 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.              45,000,000 45,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.75  ขุด
ลอกคลองเหมือง กม.0+000
 ถึง 18+500 โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.              10,300,000 10,300,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.76 
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่ง
น  าฝ่ังซ้ายสาย 1 กม.6+850 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.              33,750,000 33,750,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.77  
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่ง
น  าฝ่ังซ้ายสาย 1 กม.
11+930 โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.              33,750,000 33,750,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.78 
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่ง
น  าฝ่ังซ้ายสาย 2 กม.6+250 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.              23,750,000 23,750,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.79 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 1 ซ้าย ของ
คลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 1 กม.
0+000 - กม.2+800 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                6,500,000 6,500,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.80 
ปรับปรุงคาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 2 ซ้าย ของ
คลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 2 กม.
0+000 - กม.2+750 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                4,800,000 4,800,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.81 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 1 ซ้าย ของ
คลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังขวา 
กม.0+000 - กม.7+100 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.              40,000,000 40,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.82 
ปรับปรุงคาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 2 ซ้าย ของ
คลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังขวา 
กม.0+000 - กม.6+130 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.              28,000,000 28,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.83 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 2 ขวา ของ
คลองเหมือง กม.0+000 - 
กม.5+959 โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.              14,700,000 14,700,000               
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กิจกรรมย่อย 1.2.84 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 3 ขวา ของ
คลองเหมือง กม.0+000 - 
กม.6+300 โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.              19,700,000 19,700,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.85 ดาด
คอนกรีตคลองส่งน  า 3 ซ้าย
ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 2

2.3 2 คบ.นย.              40,000,000 40,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.86 สถานี
สูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบสองทาง
ท่ีประตูระบายน  าปลายคลอง
ส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังขวา(อุโมงค์) 
อัตราการสูบ 50 ลบ.ม./วินาที
 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.            189,500,000 189,500,000             

กิจกรรมย่อย 1.2.87 สถานี
สูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบสองทาง
ท่ีประตูระบายน  าบางอีเล็ก 
อัตราการสูบ 25 ลบ.ม./วินาที
 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.            124,300,000 124,300,000             

กิจกรรมย่อย 1.2.88 
ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลอง 1 
ซ้าย ของคลองส่งน  าสายใหญ่
ฝ่ังขวา โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                1,500,000 1,500,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.89  
ปรับปรุง ทรบ.กลางคลอง
พรหมณี โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                8,200,000 8,200,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.90 
ปรับปรุง ท่อลอดคลองส่งน  า 
1 ขวา ของคลองแยกร่วม 
และ 1 ซ้าย ของคลองแยก
ร่วม โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                1,875,000 1,875,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.91 
ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลอง 2 
ซ้าย ของคลองส่งน  าสาย 2 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                1,250,000 1,250,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.92 
ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลอง 3 
ซ้าย ของคลองส่งน  าสาย 2 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                1,250,000 1,250,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.93 
ปรับปรุง ไซฟอนดอนยอของ
คลอง 3 และปตร.อัดน  า 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.              31,250,000 31,250,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.94 ปตร.
เรือสัญจรบางปลากด

2.3 2 คบ.นย.              38,000,000 38,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.95 
ปรับปรุงประตูระบายน  าคลอง
 32

2.3 2 คบ.นย.              18,318,000 18,318,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.96 ปตร.
บางขะยอ

2.3 2 คบ.นย.              32,000,000 32,000,000               
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กิจกรรมย่อย 1.2.97 ประตู
ระบายน  ากลางคลอง 3

2.3 2 คบ.นย.              40,000,000 40,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.98 สถานี
สูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบสองทาง
ท่ีประตูระบายน  าไม้เหล่ียม 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.              40,000,000 40,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.99 
ปรับปรุง คลองส่งน  าคลอง 
30 พร้อมระบบส่งน  า

2.3 2 คบ.นย.              50,000,000 50,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.100 
ปรับปรุง คลองส่งน  าคลอง 
31 พร้อมระบบส่งน  า

2.3 2 คบ.นย.              40,000,000 40,000,000               

กิจกรรมย่อย  1.2.101 
ปรับปรุง คลองส่งน  าคลอง 
32 พร้อมระบบส่งน  า

2.3 2 คบ.นย.              20,000,000 20,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.102 ประตู
ระบายน  าคลองหน่ึง

2.3 2 คบ.นย.              25,000,000 25,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.103  
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ปลายคลองบางเม่า

2.3 2 คบ.นย.                8,000,000 8,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.104 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.บางอ้อ

2.3 2 คบ.นย.                8,000,000 8,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.105 
ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง
เหมือง (ปตร.เดิม) โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.              50,853,000 50,853,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.106 งาน
ก่อสร้าง ทรบ. 2-2x2 ม. ใน
ช่องเดินเรือ หัวงานฝ่ายส่งน  า
ท่ี 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                8,445,000 8,445,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.107 งาน
ก่อสร้าง ทรบ.ขนาด 
2-2.0x2.0 ม.ในช่องเดินเรือ
 หัวงานเข่ือนนครนายก 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                6,578,000 6,578,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.108 ขุด
ลอกคลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ัง
ขวา กม.0+000 ถึง 
13+000 โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.               14,000,000 14,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.109 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 1 กม.
0+000 - 15+750 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.            150,000,000 150,000,000             

กิจกรรมย่อย 1.2.110 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง 1
 ทรายมูล กม.0+000  - กม.
10+300 โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.               42,000,000 42,000,000               
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กิจกรรมย่อย 1.2.111 ขุด
ลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา 
คลองบางหอย โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.               25,000,000 25,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.112  ขุด
ลอกคลองโดยรถขุดด าเนินการ
เอง คลองขนานคันกั นน  า
ปลายคลองฝ่ังซ้ายสาย 1 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.                 7,000,000 7,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.113 
ปรับปรุง คันคลองพรหมณี 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.               14,000,000 14,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.114 ทรบ.
คลองท่าอิฐ โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.               12,000,000 12,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.115  
ทรบ.ปากคลองวัด

2.3 2 คบ.นย.               10,000,000 10,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.116 ปต
ร.กลางคลองบ้านนา

2.3 2 คบ.นย.               35,000,000 35,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.117 
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบ
สองทางท่ีประตูระบายน  าบาง
อ้อ โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.               70,000,000 70,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.118 
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบ
สองทางท่ีประตูระบายน  าเตย
ใหญ่ โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.               20,000,000 20,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.119  
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบ
สองทางท่ีประตูระบายน  า
ปลายคลองบ้านนา โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.               20,000,000 20,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.120 แก้ม
ลิงหนองบัวขอน

2.3 2 คบ.นย.               20,000,000 20,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.121 
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบ
สองทางท่ีประตูระบายน  า
ปลายคลอง 1 ทรายมูล อัตรา
การสูบ 35 ลบ.ม./วินาที 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.            147,300,000 147,300,000             

กิจกรรมย่อย 1.2.122  
ปรับปรุงคลอง 14 ความยาว
 14.00 กิโลเมตร โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.               80,000,000 80,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.123 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.คลองสอง

2.3 2 คบ.นย.               12,000,000 12,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.124 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.บ้านคลองสอง

2.3 2 คบ.นย.               20,000,000 20,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.125 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ชวดปลาดุก

2.3 2 คบ.นย.               40,000,000 40,000,000               
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กิจกรรมย่อย 1.2.126 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.เตยใหญ่

2.3 2 คบ.นย.                 8,000,000 8,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.127 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.บางอีเล็ก

2.3 2 คบ.นย.                 7,000,000 7,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.128 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ปลายคลองทรายมูล

2.3 2 คบ.นย.               12,000,000 12,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.129 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ปลายคลองบ้านนา

2.3 2 คบ.นย.               13,000,000 13,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.130 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ปลายคลองส่งน  าฝ่ังขวา 
(อุโมงค์)

2.3 2 คบ.นย.               13,000,000 13,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.131 
ปรับปรุง ก่อสร้างสะพาน 
คสล.ข้ามคลอง 1

2.3 2 คบ.นย.                 6,000,000 6,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.132 งาน
ปรับปรุงยกระดับและผิว
จราจรคันคลองฝ่ังขวา ความ
ยาว 9.87 กม. โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.               18,853,000 18,853,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.133  
ปรับปรุงประตูระบายน  าคลอง
 30

2.3 2 คบ.นย.               29,000,000 29,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.134 
ปรับปรุงประตูระบายน  าคลอง
 31

2.3 2 คบ.นย.               29,000,000 29,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.135  
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบ
สองทางท่ีประตูระบายน  า
คลองเตยน้อย อัตราการสูบ 
15 ลบ.ม./วินาที โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.           101,500,000 101,500,000             

กิจกรรมย่อย 1.2.136 แก้ม
ลิงในคลองพรหมณี

2.3 2 คบ.นย.               5,000,000 5,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.137 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 1 ขวา ของ
คลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 2 กม.
0+000 - กม.8+135 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.              24,900,000 24,900,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.138 สร้าง
อ่างเก็บน  าคลองมะเด่ือ

5.19 2 กรม
ชลประทาน

           5,500,000,000 5,500,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.139 
พัฒนาแหล่งน  าบาดาล
ส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ บ้าน
เขาชะโงก หมู่ 1 ต าบล
พรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก

2.3 2 สนง.
ทรัพยากร
น  าบาดาล 

เขต 3 
สระบุรี

                  1,771,570 1,771,570                 
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กิจกรรมย่อย 1.2.140  
จัดหาแหล่งน  าบาดาล
ระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาใน
พื นท่ีแล้งซ  าซากหรือน  าเค็ม 
บ้านคีรีวัน หมู่ 1 ต าบลศรี
นาวา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.3 2 สนง.
ทรัพยากร
น  าบาดาล 

เขต 3 
สระบุรี

12,343,600                12,343,600               

กิจกรรมย่อย 1.2.141 
จัดหาแหล่งน  าบาดาล
ระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาใน
พื นท่ีแล้งซ  าซากหรือน  าเค็ม 
บ้านบางหอย หมู่ 10 ต าบล
บางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.3 2 สนง.
ทรัพยากร
น  าบาดาล 

เขต 3 
สระบุรี

12,343,600                               12,343,600

กิจกรรมย่อย 1.2.142 ขุด
เจาะน  าบ่อบาดาล ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  3,000,000                  3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.143 
ก่อสร้างระธนาคารน  าใต้ดิน
ระบบเปิด คลองม่วง หมู่ท่ี 9 
ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.เขาพระ                        95,300                       95,300

กิจกรรมย่อย 1.2.144 
ก่อสร้างระธนาคารน  าใต้ดิน
ระบบเปิด คลองเข้ หมู่ท่ี 8,9
 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.เขาพระ                      396,200                     396,200

กิจกรรมย่อย 1.2.145 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบเปิด คลองห้วยทราย 
บ้านวังรี หมู่ท่ี 12 ต าบลเขา
พระ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.เขาพระ                   1,825,000                  1,825,000

กิจกรรมย่อย 1.2.146 
ก่อสร้างระธนาคารน  าใต้ดิน
ระบบเปิด คลองแล้ง หมู่ท่ี 
1,4,6,7 ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.3 3 อบต.เขาพระ                      698,200                     698,200

กิจกรรมย่อย 1.2.147 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดินระบบ
เปิด คลองห้วยทราย หมู่ท่ี 
5,8,9,11,13 ต าบลเขาพระ
 อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.เขาพระ                   1,500,100                  1,500,100

กิจกรรมย่อย 1.2.148 
เคร่ืองสูบน  าไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 2 ต าบลศรี
จุฬา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.ศรีจุฬา                   500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.149 
เคร่ืองสูบน  าไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 4 ต าบลศรี
จุฬา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.ศรีจุฬา                   500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.150 
เคร่ืองสูบน  าไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  หมู่ท่ี 8 ต าบล
ศรีจุฬา อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.ศรีจุฬา                   500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.151 วาง
ท่อส่งน  าการเกษตร/คลองยาง
ลงหนองพงษ์ ต าบลโคกกรวด
 อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.3 3 อบต.โคก
กรวด

                     450,000                   450,000                   450,000                  450,000                   450,000                  2,250,000

กิจกรรมย่อย 1.2.152 กัก
เก็บน  า (แก้มลิง) ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     500,000                     500,000
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กิจกรรมย่อย 1.2.153 ขุด
ลอกทางน  าจากหลังวัดเลาคา
เลาะคลองชนประทานไป
เช่ือมล ารางวังกระทะ ต าบล
โคกกรวด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.โคก
กรวด

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

 - กิจกรรมหลัก 1.3  พัฒนา
และปรับปรุงเส้นทางขนส่งและ
กระจายสินค้าทางการเกษตร

2.3 2 คบ.ขุนด่าน
,คบ.นย.

         104,928,000          22,000,000                         -                          -                           -            126,928,000

กิจกรรมย่อย 1.3.1 ก่อสร้าง
ถนนคันคลองฝ่ังซ้าย คลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย ช่วง กม.
11+800 ถึง กม.14+410 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                 24,277,000                24,277,000

กิจกรรมย่อย 1.3.2  ก่อสร้าง
ถนนคันคลองฝ่ังซ้าย คลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย ช่วง กม.
14+500 ถึง กม.18+400 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                 24,933,000                24,933,000

กิจกรรมย่อย 1.3.3 ก่อสร้าง
ถนนคันคลองฝ่ังซ้าย คลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย ช่วง กม.
2+400 ถึง กม.8+500 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                 23,185,000                23,185,000

กิจกรรมย่อย 1.3.4 ก่อสร้าง
ถนนคันคลองฝ่ังขวา คลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย ช่วง กม.
9+500 ถึง กม.15+815 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                 24,586,000                24,586,000

กิจกรรมย่อย 1.3.5  ก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน  า
สายใหญ่ กม.1+200 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                   1,200,000                  1,200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.6  ก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน  า
สายใหญ่ กม.6+450 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                   1,200,000                  1,200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.7  ก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน  า
สายใหญ่ กม.20+600 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                   1,200,000                  1,200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.8 ก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้ามคลอง พช.
ฝ่ังซ้าย กม.1+800 โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษาขุนด่าน
ปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                   1,200,000                  1,200,000

กิจกรรมย่อย  1.3.9 ก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้ามคลองสาย
แยกซอย 1 ซ้าย กม.2+500 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.3 2 คบ.ขุนด่าน                   1,200,000                  1,200,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.10 
ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคัน
คลอง 29 ฝ่ังขวา กม.
0+000-กม.0+300 ความ
กว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 300 ม. โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      485,000 485,000                    

กิจกรรมย่อย 1.3.11 
ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคัน
คลอง 14 ฝ่ังซ้าย กม.
3+000-กม.3+600 ความ
กว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 600 ม. โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      492,000 492,000                    

กิจกรรมย่อย 1.3.12  
ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคัน
คลอง 31 ฝ่ังซ้าย กม.
3+000-กม.3+300 ความ
กว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 300 ม. โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      488,000 488,000                    

กิจกรรมย่อย 1.3.13 
ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคัน
คลอง 30 ฝ่ังซ้าย กม.
6+300-กม.6+700 ความ
กว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 400 ม. โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.3 2 คบ.นย.                      482,000                     482,000

กิจกรรมย่อย 1.3.14 
ปรับปรุง คันคลองส่งน  าสาย
ใหญ่ฝ่ังขวาและผิวจราจร 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.3 2 คบ.นย.              22,000,000                22,000,000

2. โครงการส าคัญท่ี 2  
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

2.3 1,2,3          78,853,300        25,987,400        26,348,800       26,749,900        27,211,100        185,150,500

 - กิจกรรมหลัก 2.1 ยกระดับ
คุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

2.3 1,2,3            71,039,700          18,173,800           18,535,200         18,936,300          19,397,500          146,082,500

กิจกรรมย่อย 2.1.1 ส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
และธาตุอาหารเสริมในไม้ผล

2.3 1 กษ.จ.                      444,000                   444,000                   444,000                  444,000                   444,000                  2,220,000

กิจกรรมย่อย 2.1.2 การ
ควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธี
ผสมผสานและการผลิตขยาย
สารชีวภัณฑ์

2.3 1 กษ.จ.                      358,400                   358,400                   358,400                  358,400                   358,400                  1,792,000

กิจกรรมย่อย 2.1.3 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการเพาะและ
อนุบาลปลาดุกบ๊ิกอุย

2.3 1 ปม.จ.                   843,100                   984,100               1,131,700                1,301,400 4,260,300                 

กิจกรรมย่อย 2.1.4  ส่งเสริม
การจัดท ามาตรฐาน GAP 
สัตว์น  าและส่งเสริมการเลี ยง
สัตว์น  าตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.3 1 ปม.จ.                   2,053,400                2,053,400                 2,053,400               2,053,400                2,053,400 10,267,000               

กิจกรรมย่อย 2.1.5 ส่งเสริม
การใช้จุลินทรีย์ในการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า

2.3 1 ปม.จ.                1,186,700                 1,364,700               1,569,400                1,804,800 5,925,600                 
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กิจกรรมย่อย 2.1.6 ส่งเสริม
พัฒนาอาชีพการเลี ยงสัตว์
และการผลิตสินค้าปศุสัตว์
ปลอดภัย

2.3 1 ปศ.จ.                      246,300                   283,200                   325,600                  374,400                   430,500 1,660,000                

กิจกรรมย่อย 2.1.7 สร้าง
ความเช่ือม่ันสินค้าเกษตรและ
อาหาร

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

                     378,000                   378,000                   378,000                  378,000                   378,000 1,890,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.8 พัฒนา
เกษตรกรรมย่ังยืน

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

                  2,000,000                2,000,000                 2,000,000               2,000,000                2,000,000 10,000,000               

กิจกรรมย่อย 2.1.9 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

                  2,000,000                2,000,000                 2,000,000               2,000,000                2,000,000 10,000,000               

กิจกรรมย่อย 2.1.10 
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
และแมลงศัตรูพืชทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

                  1,500,000                1,500,000                 1,500,000               1,500,000                1,500,000 7,500,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.11  
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรชีวภาพ (สมุนไพร 
แมลงเศรษฐกิจ)

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

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

กิจกรรมย่อย 2.1.12  สร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

                     690,000                   690,000                   690,000                  690,000                   690,000 3,450,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.13  
โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลง
เกษตรอัจฉริยะ

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัด
กระทรวง
เกษตรฯ

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

กิจกรรมย่อย 2.1.14  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

                  2,500,000                2,500,000                 2,500,000               2,500,000                2,500,000 12,500,000               

กิจกรรมย่อย 2.1.15  ระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

                  2,050,000                2,050,000                 2,050,000               2,050,000                2,050,000 10,250,000               

กิจกรรมย่อย 2.1.16  
บริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ
การบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-map)

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

                     300,000                   300,000                   300,000                  300,000                   300,000 1,500,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.17 พัฒนา
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร
เพ่ือลดการสูญเสีย

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

                     250,000                   250,000                   250,000                  250,000                   250,000 1,250,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.18 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์
ผลผลิตสินค้าเกษตร

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

                     237,000                   237,000                   237,000                  237,000                   237,000 1,185,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.19 
ควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วย
การท าหมันแมลงร่วมกับวิธีอ่ืน

2.3 2 สถาบัน
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การ
มหาชน)

                54,000,000 54,000,000               

กิจกรรมย่อย 2.1.20 ลาน
ตากพืชผลทางการเกษตร 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.โคก
กรวด

                     400,000                   400,000                   400,000                  400,000                   400,000                  2,000,000

กิจกรรมย่อย 2.1.21 
ก่อสร้างลานตากข้าวในชุมชน
 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     600,000                     600,000
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กิจกรรมย่อย 2.1.22 จัดตั ง
ศูนย์เรียนรู้การผลิตจานกาบ
หมากบ้านวังรี (การก่อสร้าง
อาคารโรงเรือนเพ่ือสร้าง
มาตรฐานการผลิต) ต าบลเขา
พระ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.เขาพระ                      332,600                             -                                -                              -                               -   332,600                    

 - กิจกรรมหลัก 2.2  พัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า 
OTOP SMEs และ Cluster 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

2.3 1,2              7,813,600            7,813,600             7,813,600            7,813,600            7,813,600            39,068,000

กิจกรรมย่อย 2.2.1  พัฒนา
อาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

2.3 1 พช.                   5,341,600                5,341,600                 5,341,600               5,341,600                5,341,600                26,708,000

กิจกรรมย่อย 2.2.2 ส่งเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

2.3 2 กษ.นย.                      870,000                   870,000                   870,000                  870,000                   870,000 4,350,000                 

กิจกรรมย่อย 2.2.3 ยกระดับ
สถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

2.3 2 กษ.นย.                      175,000                   175,000                   175,000                  175,000                   175,000 875,000                    

กิจกรรมย่อย 2.2.4 ส่งเสริม
และพัฒนาสถาบันเกษตร

2.3 2 กษ.นย.                      937,000                   937,000                   937,000                  937,000                   937,000 4,685,000                 

กิจกรรมย่อย 2.2.5  ส่งเสริม
การจัดตั งและบริหารจัดการ
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2.3 2 กษ.นย.                      490,000                   490,000                   490,000                  490,000                   490,000 2,450,000                 

3. โครงการส าคัญท่ี 3 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตร 
เพ่ือปรับเปล่ียนสู่เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farming)

2.3 1,2            9,210,500          5,404,100          5,423,300         5,445,400          5,470,800          30,954,100

 - กิจกรรมหลัก 3.1  การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร

2.3 1,2              6,210,100            2,343,700             2,362,900            2,385,000            2,410,400            15,712,100

กิจกรรมย่อย 3.1.1 การใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส่งเสริม
ผลิตพืชในโรงเรือน

2.3 1 กษ.จ.                      744,400                   744,400                   744,400                  744,400                   744,400                  3,722,000

กิจกรรมย่อย 3.1.2 ฝึก
ทักษะการพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือสร้างแนวคิด และ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

2.3 1 กษ.จ.,มศว.                      500,000                   500,000                   500,000                  500,000                   500,000 2,500,000                 

กิจกรรมย่อย 3.1.3 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
แปรรูปของสถาบันเกษตรกร

2.3 1 สนง.
สหกรณ์ฯ

                     111,500                   128,300                   147,500                  169,600                   195,000 751,900                    

กิจกรรมย่อย 3.1.4 พัฒนา
สินค้าเกษตรแปรรูปให้แข่งขัน
ได้ในยุค New normal

2.3 1 สอจ.                   3,867,700                           -                             -                            -                             -                    3,867,700

กิจกรรมย่อย 3.1.5 ส่งเสริม
การเพาะเลี ยงสัตว์น  าด้วย
เกษตรอัจฉริยะ

2.3 1 ปม.จ.                      151,500                   135,800                   135,800                  135,800                   135,800                     694,700
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กิจกรรมย่อย 3.1.6 เช่ือมโยง
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร

2.3 1 กษ.จ.                      525,000                   525,200                   525,200                  525,200                   525,200                  2,625,800

กิจกรรมย่อย 3.1.7 ส่งเสริม
การแปรรูปสินค้าเกษตร

2.3 2 กษ.นย.                      230,000                   230,000                   230,000                  230,000                   230,000 1,150,000                 

กิจกรรมย่อย 3.1.8  อบรม
ด้านอาหารปลอดภัยเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต
และขอรับรองมาตรฐาน

2.3 2 มศว.                        20,000                     20,000                      20,000                    20,000                     20,000 100,000                    

กิจกรรมย่อย 3.1.9 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปตาม
ความต้องการของตลาด

2.3 2 มศว.                        20,000                     20,000                      20,000                    20,000                     20,000 100,000                    

กิจกรรมย่อย 3.1.10  
พัฒนาคุณภาพและบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

2.3 2 มศว.                        20,000                     20,000                      20,000                    20,000                     20,000 100,000                    

กิจกรรมย่อย 3.1.11  อบรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

2.3 2 มศว.                        20,000                     20,000                      20,000                    20,000                     20,000 100,000                    

 - กิจกรรมหลัก 3.2 ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต

2.3 1,2 พนจ.              3,000,400            3,060,400             3,060,400            3,060,400            3,060,400            15,242,000

กิจกรรมย่อย 3.2.1 ติดตั ง
ระบบสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร

2.3 1 พนจ.                      580,200                   580,200                   580,200                  580,200                   580,200 2,901,000                

กิจกรรมย่อย 3.2.2  ติดตั ง
ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์

2.3 1 พนจ.                      420,200                   480,200                   480,200                  480,200                   480,200 2,341,000                

กิจกรรมย่อย 3.2.3 ส่งเสริม
ระบบสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 2,500 
วัตต์

2.3 2 พนจ.                   1,000,000                1,000,000                 1,000,000               1,000,000                1,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 3.2.4 ส่งเสริม
ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์

2.3 2 พนจ.                      500,000                   500,000                   500,000                  500,000                   500,000                  2,500,000

กิจกรรมย่อย 3.2.5 ส่งเสริม
ระบบสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบเคล่ือนท่ี

2.3 2 พนจ.                      500,000                   500,000                   500,000                  500,000                   500,000                  2,500,000

4. โครงการส าคัญท่ี 4 สร้าง
โอกาสและขยายช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร

2.3 1,2            7,832,300          7,832,300          7,832,300         7,832,300          7,832,300          39,161,500

 - กิจกรรมหลัก 4.1  ส่งเสริม
การตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

2.3 1,2              7,832,300            7,832,300             7,832,300           7,832,300            7,832,300            39,161,500

กิจกรรมย่อย 4.1.1 พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการและ
สร้างเครือข่ายทางการค้า

2.3 1 พณจ. 871,000                     871,000                  871,000                  871,000                 871,000                  4,355,000                 
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กิจกรรมย่อย 4.1.2 เพ่ิมช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายและ
ส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรOffline/Online

2.3 1 พณจ. 6,941,300                  6,941,300               6,941,300                6,941,300              6,941,300               34,706,500               

กิจกรรมย่อย 4.1.3 พัฒนา
แนวคิดเพ่ือสร้างแบรนด์โดย
การคิดเชิงออกแบบและแผน
ธุรกิจ

2.3 2 มศว.                        20,000                     20,000                      20,000                    20,000                     20,000 100,000                    

รวมงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1

    6,330,717,170   1,458,637,900   1,004,134,200     226,293,400      100,652,300     9,120,434,970

งบประมาณจังหวัด 1 88,742,000          95,961,900       109,724,200      101,036,400     56,995,300        452,459,800       

งบประมาณกระทรวง กรม 2 6,231,677,770     1,361,326,000   891,560,000      123,907,000     42,307,000        8,650,777,770     

งบประมาณ อปท 3 10,297,400          1,350,000         2,850,000          1,350,000         1,350,000          17,197,400         

80,826,100,400  281,448,400     254,760,200     163,935,400    419,508,700     81,945,753,100  

แผนงาน : พัฒนามาตรฐาน
การท่องเท่ียวและบริการ 
รวมท้ังการประชาสัมพันธ์
อย่างท่ัวถึง

1,2,3   80,826,100,400      281,448,400      254,760,200     163,935,400      419,508,700   81,945,753,100

1. โครงการส าคัญท่ี 1 
พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่ิง
อ านวยความสะดวกรองรับ
การท่องเท่ียว

2.5 1,2,3    80,812,687,600      245,092,800      217,895,400     122,485,000      398,385,000   81,796,545,800

 - กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนา
และปรับปรุงโครงข่ายเช่ือมโยง
เส้นทางการท่องเท่ียวเมืองรอง

2.5 1,2      80,617,000,000          81,000,000           40,000,000          30,000,000        300,000,000     81,068,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.1 ก่อสร้าง
ทางจักรยาน ทางหลวง
หมายเลข 3049 ตอน 
นครนายก - น  าตกนางรอง 
ระหว่าง กม.2+000 - กม.
7+500 ระยะทาง 5.500 
กิโลเมตร

2.5 1 ทล.นย.                 37,000,000                              -                              -                               -                  37,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.2 ก่อสร้าง
ทางจักรยาน ทางหลวง
หมายเลข 3049 ตอน 
นครนายก - น  าตกนางรอง 
ระหว่าง กม.12+500 - กม.
18+250 ระยะทาง 5.750 
กิโลเมตร

2.5 1 ทล.นย.              41,000,000                              -                              -                               -                  41,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.3 ก่อสร้าง
ขยายทางจราจร หลวงหลวง
หมายเลข 3239 ตอน 
นครนายก-เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล ต าบลหินตั ง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ระหว่าง กม.
12+500 - กม.14+000 
เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 
1.5000 กิโลเมตร

2.5 1 ทล.นย.                 30,000,000 30,000,000               

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการและการประชุมท่ีได้
มาตรฐาน
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กิจกรรมย่อย 1.1.4 ก่อสร้าง
ขยายทางจราจร หลวงหลวง
หมายเลข 3239 ตอน 
นครนายก-เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล ต าบลหินตั ง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ระหว่าง กม.
10+000 - กม.11+500 
เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 
1.5000 กิโลเมตร

2.5 1 ทล.นย.              40,000,000 40,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.1.5 ก่อสร้าง
ขยายทางจราจร หลวงหลวง
หมายเลข 3239 ตอน 
นครนายก-เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล ต าบลหินตั ง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ระหว่าง กม.
14+000+กม.15+500 
เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 
1.5000 กิโลเมตร

2.5 1 ทล.นย.               40,000,000 40,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.1.6 ก่อสร้าง
ขยายทางจราจร หลวงหลวง
หมายเลข 3239 ตอน 
นครนายก-เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล ต าบลหินตั ง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ระหว่าง กม.
11+500 - กม.12+500 
เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร

2.5 1 ทล.นย.             30,000,000 30,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.1.7 ก่อสร้าง
เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
ทางหลวงหมายเลข 3239 
ตอน นครนายก-เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล ขยายเป็น 4 ช่อง
จราจร กม.6+550-8+500

2.5 2 ทล.นย.                 40,000,000 40,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.1.8 ศึกษา
ออกแบบและก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยก เพ่ือแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัดบริเวณแยก 
ทล.33 (บ้านนา-แก่งคอย) 
ตลาดส่ีแยกบ้านนา-ไปสระบุรี

2.5 2 ทล.นย.            300,000,000              300,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.9 ก่อสร้าง
ทางพิเศษฉลองรัชนครนายก-
สระบุรี

2.7 2 การทาง
พิเศษแห่ง

ประเทศไทย

         80,500,000,000         80,500,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.10 ศึกษา
ส ารวจความเหมาะสมในการ
ขยายเส้นทางการท่องเท่ียว
ทางรางจากสถานีรถไฟปาก
พลี-เข่ือนขุนด่านปราการชล 
จังหวัดนครนายก

2.7 2 กรมขนส่ง
ทางราง

                10,000,000                10,000,000

 - กิจกรรมหลัก 1.2 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกรองรับการท่องเท่ียว

2.5 1,2,3          195,687,600        164,092,800         177,895,400          92,485,000          98,385,000          728,545,800

กิจกรรมย่อย 1.2.1 พัฒนา
แห่งท่องเท่ียววัดเลขธรรมกิตต์ิ
 (อุโบสถปรกโพธ์ิ 200 ปี) 
หมู่ท่ี 14 ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.5 1 อ.บ้านนา                  1,000,000                 1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.2 จัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวประจ าอ าเภอ

2.5 1 อ.บ้านนา                      100,000                    100,000
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กิจกรรมย่อย 1.2.3 ก่อสร้าง 
Landmark และจัดบริการ
นักท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก

2.5 2 ทกจ.              30,000,000                30,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.4 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหินตั ง

2.5 2 ยผ.                1,000,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.5 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศาลาไม้ยองหิน 120
 ปี

2.5 2 ยผ.                1,000,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.6 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์หมู่บ้านคลองสีเสียด

2.5 2 ยผ.                1,000,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.7 จัดท า
ป้ายไฟอัจฉริยะเพ่ือบริหาร
จัดการการจราจร

2.5 2 ทล.นย.               10,000,000                10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.8 พัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวน  าตกธาร
รัตนา-อ่างเก็บน  าวังบอน

2.5 2 ทช.นย.               10,000,000                10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.9 พัฒนา
พื นท่ีและส่ิงอ านวยความ
สะดวกน  าตกนางรอง

2.5 2 ยผ.             10,000,000                10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.10 พัฒนา
ภูมิทัศน์และระบบ
สาธารณูปโภคพื นฐาน พื นท่ี
สันทนาการชุมชนเมือง
นครนายก อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.5 2 ยผ.                 17,340,600              17,340,600               23,120,800 57,802,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.11 พัฒนา
เส้นทางเดินริมน  านครนายก 
ต าบลนครนายก อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.5 2 ยผ.                 63,067,200              63,067,200               84,089,600                            -   210,224,000             

กิจกรรมย่อย 1.2.12  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม
นันทนาการริมน  า (สวนเฉลิม
พระเกียรติ ร.9) อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.5 2 ยผ.                 14,307,600              14,307,600               14,307,600             14,307,600              14,307,600 71,538,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.13 พัฒนา
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนอง
ขาหย่าง ต าบลพรหมณี 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.5 2 ยผ.                 36,377,400              36,377,400               36,377,400             36,377,400              36,377,400 181,887,000             

กิจกรรมย่อย 1.2.14  
ปรับปรุงพื นท่ีริมแม่น  า
นครนายก (โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม)

2.5 2 ยผ.                                -                               -                                -               31,800,000              47,700,000 79,500,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.15 
ปรับปรุงทางเดินริมน  า
นครนายก ต าบลนครนายก 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.5 3 ทม.นย., ยผ.                 42,044,800                42,044,800

กิจกรรมย่อย 1.2.16 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนชาย
คลอง หมู่ 6 ต าบลดอนยอ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.5 3 อบต.ดอนยอ                      100,000                     100,000



- 125 -

แผนงาน/โครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

แหล่ง 
งปม.

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.2.17 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้
ดอกข้างถนนในหมู่บ้าน ม.7 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.5 3 อบต.ดอนยอ                        50,000                       50,000

กิจกรรมย่อย 1.2.18 พัฒนา
แหล่งท่องเท่ียววัดเลขธรรม
กิตต์ิ (อุโบสถปรกโพธ์ิ 200 
ปี) หมู่ท่ี 14 ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.5 3 อบต.บางอ้อ                   1,000,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.19 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน และ
หมู่บ้าน ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.5 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     300,000                     300,000

กิจกรรมย่อย 1.2.20 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บ่อน  า
ศักด์ิสิทธ์ิ) หมู่ท่ี 10 ให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.5 3 อบต.พระ
อาจารย์

                20,000,000                20,000,000

2. โครงการส าคัญท่ี 2 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดนครนายก

2.5 1,2            7,869,800        19,987,400        12,122,600       14,278,100        11,456,900          65,714,800

 - กิจกรรมหลัก 2.1 ส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ประเพณีส าคัญของจังหวัด
นครนายก

2.5 1,2              6,500,000          16,500,000             8,500,000          10,500,000            9,500,000            51,500,000

กิจกรรมย่อย 2.1.1 มหกรรม
วิถีถ่ิน วิถีไทย จังหวัด
นครนายก ภายใต้วิถีชีวิตใหม่
 New Normal

2.5 1 วธ.จ.                   2,700,000                2,700,000                 2,700,000               2,700,000                2,700,000 13,500,000               

กิจกรรมย่อย 2.1.2  ส่งเสริม
การท่องเท่ียวยลวิถีชุมชน 
และกลุ่มชาติพันธ์ุ  จังหวัด
นครนายก ภายใต้วิถีชีวิตใหม่
 New Normal

2.5 1 วธ.จ.                   3,200,000                3,200,000                 3,200,000               3,200,000                3,200,000 16,000,000               

กิจกรรมย่อย 2.1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

2.5 2 วธ.จ.                      250,000                   250,000                   250,000                  250,000                   250,000 1,250,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.4  พัฒนา
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตาม
รอยศาสตร์พระราชา เพ่ือ
ชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
"บวร On Tour" จังหวัด
นครนายก

2.5 2 วธ.จ.                      100,000                   100,000                   100,000                  100,000                   100,000 500,000                    

กิจกรรมย่อย 2.1.5 ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และกลุ่มชาติพันธ์ุ ในวิถีบูรพา
เชิงสร้างสรรค์

2.5 2 วธ.จ.                      250,000                   250,000                   250,000                  250,000                   250,000 1,250,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.6 พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี
และชุมชนเมืองดงละคร

2.5 2 ทกจ.                5,000,000 5,000,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.7 ฟ้ืนฟู
พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านดง
กระทงยาม

2.5 2 ทกจ.                5,000,000 5,000,000                 
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กิจกรรมย่อย 2.1.8 ถนนสาย
วัฒนธรรม "ชาติพันธ์ุพวน"

2.5 2 วธ.จ.                 2,000,000               2,000,000 4,000,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.9 เดิน-ว่ิง 
ย้อนยุคเส้นทางทวารวดี เมือง
โบราณดงละคร

2.5 2 ทกจ.               2,000,000                2,000,000 4,000,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.10 
ส่งเสริมการใช้จักรยานเพ่ือ
ท่องเท่ียวชุมชนไทยพวน

2.5 2 ทกจ.                1,000,000 1,000,000                 

 - กิจกรรมหลัก 2.2 ส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชนเกษตรวิถี
ท้องถ่ิน

2.5 1,2              1,369,800            3,487,400             3,622,600            3,778,100            1,956,900            14,214,800

กิจกรรมย่อย 2.2.1 ส่งเสริม
การจัดการการท่องเท่ียวชุมชน

2.5 1 ทกจ.                      440,400                   440,400                   440,400                  440,400                   440,400 2,202,000                 

กิจกรรมย่อย 2.2.2 
พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
บ้านเขาทุเรียน

2.5 1 ทกจ.                      144,900                   144,900                   144,900                  144,900                   144,900 724,500                    

กิจกรรมย่อย 2.2.3 ส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร

2.5 1 กษ.จ.                      500,000                   575,000                   661,200                  760,300                   874,300 3,370,800                 

กิจกรรมย่อย 2.2.4 พัฒนา
เครือข่ายการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน จังหวัดนครนายก เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่วิถีใหม่
การท่องเท่ียวโดยชุมชน

2.5 1 ทกจ.                      284,500                   327,100                   376,100                  432,500                   497,300 1,917,500                 

กิจกรรมย่อย 2.2.5 ตลาดวิถี
ชุมชน ดินเนอร์ม่วนช่ืน (Night
 Tour)

2.5 2 ทกจ.                2,000,000                 2,000,000               2,000,000 6,000,000                 

3. โครงการส าคัญท่ี 3 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียว และยกระดับ
ความปลอดภัยการท่องเท่ียว

2.5 1,2            2,292,500          7,578,100          5,906,500         6,284,200          3,718,400          25,779,700

 - กิจกรรมหลัก 3.1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวและยกระดับสู่
มาตรฐานการบริการ

2.5 1              1,750,400            1,954,700             2,189,700            2,459,900            2,770,600            11,125,300

กิจกรรมย่อย 3.1.1 พัฒนา
ผู้ประกอบการท่ีพักโฮมสเตย์
และโฮมลอดจ์ สู่มาตรฐาน
ชุมชนท่องเท่ียว

2.5 1 ทกจ.                      300,000                   345,000                   396,700                  456,200                   524,600 2,022,500                 

กิจกรรมย่อย 3.1.2 ยกระดับ
มาตรฐานการบริการท่ีพักแรม
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่วิถี
ใหม่ด้านการท่องเท่ียว

2.5 1 ทกจ.                      287,000                   330,000                   379,500                  436,400                   501,800 1,934,700                 

กิจกรรมย่อย 3.1.3 พัฒนา
นักส่ือความหมายในพื นท่ี
ท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก

2.5 1 ทกจ.                      264,500                   304,100                   349,700                  402,100              462,400.00 1,782,800                 

กิจกรรมย่อย 3.1.4 พัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ
ผู้จัดการโรงแรมจังหวัด
นครนายก

2.5 1 ทกจ.                      511,400                   588,100                   676,300                  777,700                   894,300 3,447,800                 

กิจกรรมย่อย 3.1.5 พัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม จังหวัดนครนายก

2.5 1 ปค. 387,500                     387,500                  387,500                  387,500                 387,500                  1,937,500                 
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 - กิจกรรมหลัก 3.2 ยกระดับ
ความปลอดภัยและสร้างความ
เช่ือม่ันให้กับนักท่องเท่ียว

2.5 1,2                 542,100            5,623,400             3,716,800           3,824,300               947,800            14,654,400

กิจกรรมย่อย 3.2.1 ยกระดับ
ความปลอดภัยด้านอาหารสู่
มาตรฐานบริการอาหาร เพ่ือ
การท่องเท่ียว (Tourism 
Standard)

2.5 1 ทกจ.                      248,100                   285,300                   328,000                  377,200              433,700.00 1,672,300                 

กิจกรรมย่อย 3.2.2 พัฒนา
อาสาสมัครความปลอดภัย
ด้านการท่องเท่ียวในจังหวัด
นครนายก

2.5 1 ทกจ.                      294,000                   338,100                   388,800                  447,100                   514,100 1,982,100                 

กิจกรรมย่อย 3.2.3 พัฒนา
บุคลากรด้านการป้องกันและ
บรรเทาอุบัติภัย "การรักษา
ความปลอดภัยกิจกรรมทาง
น  า" (Life Saving  and 
Water  Rescue)

2.5 1 ทกจ.                2,000,000                 2,000,000               2,000,000                  6,000,000

กิจกรรมย่อย 3.2.4 จัดตั ง
ศูนย์ควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดกลาง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัย
นักท่องเท่ียว

2.5 1 ตร.                2,000,000                              -                              -                               -                    2,000,000

กิจกรรมย่อย 3.2.5 อบรม
การจัดการมลพิษและ
ส่ิงแวดล้อมในพื นท่ีท่องเท่ียว

2.5 2 ทสจ.                   500,000                   500,000                  500,000                  1,500,000

กิจกรรมย่อย 3.2.6 อบรม
และส่งเสริมผู้ประกอบการ
จัดท าส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ

2.5 2 พมจ.                   500,000                   500,000                  500,000                  1,500,000

4. โครงการส าคัญท่ี 4 
ส่งเสริมการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ เช่ือมโยงสู่
การท่องเท่ียว

2.5 1,2            3,250,500          8,790,100        18,835,700       20,888,100          5,948,400          57,712,800

 - กิจกรรมหลัก 4.1 
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
จังหวัดนครนายก

2.5 1,2 3,250,500             8,790,100           18,835,700          20,888,100         5,948,400           57,712,800           

กิจกรรมย่อย 4.1.1  ถึงเวลา
เท่ียวเมืองไทยต้องไป
นครนายกเท่ียวคุ้ม เท่ียวครบ 
จบท่ีเดียว

2.5 1 ทกจ. 2,500,000               2,500,000                2,500,000              2,500,000               10,000,000               

กิจกรรมย่อย 4.1.2 กิจกรรม
 Fam Trip นักท่องเท่ียว 
ประชาชนท่ีสนใจการ
ท่องเท่ียวเชิงการเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

2.5 1 ทกจ.                      264,500                   304,100                   349,700                  402,100                   462,400 1,782,800                 

กิจกรรมย่อย 4.1.3 "ป่ันปัน
รัก" Bike for Love, Health 
and Wellness

2.5 1 ทกจ.                   1,986,000                1,986,000                 1,986,000               1,986,000                1,986,000 9,930,000                 

กิจกรรมย่อย 4.1.4 พัฒนา
ศักยภาพและสร้างนวัตกรรม
บริการการท่องเท่ียว

2.5 1 ทกจ.                   1,000,000                1,000,000                 1,000,000               1,000,000                1,000,000 5,000,000                 

กิจกรรมย่อย 4.1.5 มหกรรม
ชาติพันธ์ุจังหวัดนครนายก

2.5 2 ทกจ.                3,000,000                 3,000,000 6,000,000                 

กิจกรรมย่อย 4.1.6 มหกรรม
ศิลปะและดนตรี (Art and 
Music Festival)

2.5 2 ทกจ.                 5,000,000               5,000,000 10,000,000               

กิจกรรมย่อย 4.1.7 ว่ิงเทรลร
อบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น
 - เขาใหญ่

2.5 2 ทกจ.                 5,000,000 5,000,000                 
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กิจกรรมย่อย 4.1.8 ว่ิง
มาราธอนรอบผืนป่ามรดกโลก
ดงพญาเย็น - เขาใหญ่

2.5 2 ทกจ.               5,000,000 5,000,000                 

กิจกรรมย่อย 4.1.9 Rally 
รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญา
เย็น - เขาใหญ่

2.5 2 ทกจ.               5,000,000 5,000,000                 

รวมงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2

  80,826,100,400      281,448,400      254,760,200     163,935,400      419,508,700   81,945,753,100

งบประมาณจังหวัด 1 80,912,800         100,755,600     58,264,800       48,850,400      17,523,700       306,307,300       

งบประมาณกระทรวง กรม 2 80,681,692,800  180,692,800     196,495,400     115,085,000    401,985,000     81,575,951,000  

งบประมาณ อปท 3 63,494,800         -                    -                    -                   -                    63,494,800         

1,888,345,695    189,700,740     150,905,740     156,000,240    141,436,240     2,526,388,655    

แผนงาน : พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สังคม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความ
ม่ันคงปลอดภัย

1,2,3     1,888,345,695      189,700,740      150,905,740     156,000,240      141,436,240     2,526,388,655

1. โครงการส าคัญท่ี 1 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภคเพ่ือ
รองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

1,2,3     1,413,422,355      150,340,000      122,163,000     129,271,000      114,707,000     1,929,903,355

 - กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนา
และปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
เช่ือมโยงระบบโลจิสติกสาย
หลักสายรอง

1,2,3 ทล.นย.
,ทช.นย.,อ.
เมือง,อ.

องครักษ์,อ.
บ้านนา, 

อปท.

         835,714,700        106,222,000         106,525,000        115,583,000        104,019,000       1,268,063,700

กิจกรรมย่อย 1.1.1 ก่อสร้าง
ขยายทางจราจร ทางหลวง
หมายเลข 3369 ตอนวัดอ า
ภาศิริวงศ์-คลอง 16 ต าบล
พระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ระหว่าง 
กม.12+200 - กม.13+305
 ระยะทาง 1.105 กิโลเมตร

2.7 1 ทล.นย.                 12,000,000 12,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.1.2 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ปู่ทองดีอุทิศ หมู่ท่ี 3 ต าบล
สาริกา อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                     348,300 348,300                    

กิจกรรมย่อย 1.1.3 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
พรมรัตน์อุทิศ หมู่ท่ี 9 ต าบล
สาริกา อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                     494,900 494,900                    

กิจกรรมย่อย 1.1.4 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ขาวข า หมู่ท่ี 3 ต าบลสาริกา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                     394,200 394,200                    

กิจกรรมย่อย 1.1.5 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสายบ้านปาก
คลองพระอาจารย์ - บ้านเอก
อนงค์ (ช่วงท่ี 4) หมู่ท่ี 1,6 
ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์                  9,530,000 9,530,000                 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มี
ความสุข
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กิจกรรมย่อย 1.1.6 
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ปากคลองพระอาจารย์ หมู่ท่ี 
1 ต าบลบางสมบูร์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์                10,683,000 10,683,000               

กิจกรรมย่อย 1.1.7 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายซอยพูนสวัสด์ หมู่ท่ี
 4 ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์                  1,269,000 1,269,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.8 ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายเลียบคลองสอง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลบางสมบูรณ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์                  3,203,000 3,203,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.9 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายซอยเบญจมิน หมู่ท่ี
 6 ต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์                  6,684,000 6,684,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.10 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย
ทองดีพัฒนา หมู่ท่ี 6 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์                  6,729,000 6,729,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.11 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 1,13
 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์                  5,000,000 5,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.12 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย
กลุ่มบ้านวังน  าเช่ือมต่อถนน
สายเกาะทองหลาง หมู่ท่ี 12 
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  1,950,000 1,950,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.13 
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
นย.ถ.27-004 (บ้านพร้าว-
เกาะกะตอ) เร่ิมจากสะพาน
ชลพฤกษรีสอดร์เช่ือมต่อถนน
เดิม) หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้าน
พร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  1,379,000 1,379,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.14 
ก่อสร้างถนนคอนกรีเสริม
เหล็กสายคันคลองชลประทาน
 ถึงเขตติดต่ออาษา หมุ่ท่ี 1 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  3,812,000 3,812,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.15 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีตถนน
สายหน้าวัดโบสถ์เจริญธรรม-
ตลาดส่ีแยกต าบลทองหลาง 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  3,812,000 3,812,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.16 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบริเวณบ้านนางเฉียว
 รุ่งเรือง ถึงบริเวณหน้าบ้าน 
นายสถิต ทัศนา ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  2,500,000 2,500,000                 
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กิจกรรมย่อย 1.1.17 
ซ่อมแซมถนนลาดยางแดสฟัล
ติกส์สายหลังวัดบ้านคลอง 30
 ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  8,000,000 8,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.18 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากท่ีนา นายเฉลียว สุข
หอม ถึงทางรถไฟ หมู่ท่ี 6 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  1,905,000 1,905,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.19 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคันคลองบ้านนา 
หมู่ท่ี 7 จากประตูน  าคลอง
มิยาซาวาถึงสะพานตาหล่อ 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  1,700,000 1,700,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.20 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายวิฑูล บุญ
เพ็ง หมู่ท่ี 7 ต าบลทองหลาง 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  2,000,000 2,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.21 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองบ้านนา (จุด
โค้งท่าไก่แจ้) หมู่ท่ี 7 ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  8,500,000 8,500,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.22 
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาย
บ้านบางอ้อ-บ้านท่าทราย 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                30,000,000 30,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.1.23 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนบ้านบาง
ใหญ่-คลองสาม หมู่ท่ี 11 
บ้านบางใหญ่ ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  5,500,000 5,500,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.24  
ก่อสร้างถนน คสล.สายวังต้น-
วังปลาย หมู่ท่ี 3 บ้านบาง
ปลากดน้อย ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  2,939,000 2,939,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.25 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนก
รีต สายบ้านพิกุลแก้ว-บ้าน
คลอง 31 ต าบลพิกุลออก 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                14,904,000 14,904,000               

กิจกรรมย่อย 1.1.26 เสริม
ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตสายประชาราษฎร์บ ารุง 
หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านนา อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  1,200,000 1,200,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.27 เสริม
ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตสายปากลาด-แหลมไม้ย้อย
 หมู่ท่ี 9 บ้านปากลาด ต าบล
บ้านนา อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  1,200,000 1,200,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.28 เสริม
ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตสายเลียบคลองผักหนาม 
(ขวา) หมู่ท่ี 9 บ้านปากลาด 
ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  1,953,600 1,953,600                 



- 131 -

แผนงาน/โครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

แหล่ง 
งปม.

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.1.29 เสริม
คันดินลงลูกรังจากแยก สปก.
ถึงป่าตะขาบ หมู่ 7 ต าบล
ปากพลี อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  1,081,000 1,081,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.30 
ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนอง
บัวขอน-สันทรีย์ หมู่ 7 ต าบล
ปากพลี อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                     834,000 834,000                    

กิจกรรมย่อย 1.1.31 
ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายคันคลอง
ชลประทานฝ่ังซ้าย สาย 1(ฝ่ัง
ขวา) จากสะพานดอนเจริญถึง
สะพานเกาะโพธ์ิ หมู่ 2 ต าบล
เกาะโพธ์ิ อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  6,415,000 6,415,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.32 
ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายวงแหวนรอบนอก 
หมู่ 3 บ้านสะแกซึง ต าบล
เกาะโพธ์ิ อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  8,793,000 8,793,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.33 
ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
คอนกรีต(โอเวอร์เลตท์) สาย
เนินต้นโพธ์ิ หมู่ 1 ถึง หมู่ 6 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                13,000,000 13,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.1.34 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายสวนกวางพร้อม
ขยายไหล่ทาง หมู่ 2 ต าบล
นาหินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                     600,000 600,000                    

กิจกรรมย่อย 1.1.35 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน
เนินสูง หมู่ 4 ถึงน  าตกวังม่วง
 หมู่ 5 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.36 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนา
หินลาด-วังม่วง หมู่ 5 ต าบล
นาหินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.37 
ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
คอนกรีต(โอเวอร์เลตท์) สาย
นาหินลาด-ท่าศาลา หมู่ 5 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  2,000,000 2,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.38 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนาหินลาด-ท่าศาลา
(ข้ามคลองยาง) หมู่ 5 ต าบล
นาหินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  6,000,000 6,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.39 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้าน
หนองรี หมู่ 5 ต าบลนาหิน
ลาด ถึง บ้านบุ่งเข้ หมู่ 8 
ต าบลหนองแสง อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  6,000,000 6,000,000                 
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กิจกรรมย่อย 1.1.40 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองท่ามะปราง 
บริเวณหน้าวัดท่ามะปราง หมู่
 6 ต าบลนาหินลาด อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.41 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลอง
กลาง-วังม่วง พร้อมไหล่ทาง 
หมู่ 6 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.42 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองถ  าเต่า หมู่ 6 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.43 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่า
มะปราง หมู่ 6 - วังม่วง หมู่ 5
 ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  2,000,000 2,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.44 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายเนินต้นไทร - 
คลองตาพวน หมู่ 6 ต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.45 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายบ้านเนินสูง หมู่ 4 ถึงบ้าน
เนินต้นโพธ์ิ หมู่ 1 ต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.46 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายซอยส านักสงฆ์โคกพระ 
หมู่ 3 - ซอยบ้านน้อย-บ้าน
เนินสูง ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.47 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายซอยส านักสงฆ์โคกพระ 
หมู่ 3 - ซอยประปา ต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                  1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.48 
ก่อสร้างเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
หลวง ทางหลวงหมายเลข 
3076 ตอน นครนายก-บาง
หอย

2.7 2 ทล.นย.                 40,000,000              40,000,000               40,000,000             40,000,000              40,000,000 200,000,000             

กิจกรรมย่อย 1.1.49 พัฒนา
โครงข่ายสายทางเช่ือมโยง
ภูมิภาค

2.7 2 กรมทาง
หลวง และ
กรมทาง

หลวงชนบท

              315,820,000 315,820,000             

กิจกรรมย่อย 1.1.50 
ปรับปรุงขยายถนนทางหลวง
ชนบท นย.3006 แยกทาง
หลวงหมายเลข 305 (กม.ท่ี 
34+400)-บ้านคลองหกวา 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 2 ทช.นย. 13,720,000                13,720,000             13,720,000              13,720,000            13,720,000             68,600,000               



- 133 -

แผนงาน/โครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

แหล่ง 
งปม.

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.1.51 
ปรับปรุงขยายถนนทางหลวง
ชนบท นย.2003 แยกทาง
หลวงหมายเลข 33 (กม.ท่ี 
120+550)-บ้านชะอม 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 2 ทช.นย. 15,000,000             15,000,000              15,000,000            15,000,000             60,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.1.52 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) สาย นย.ถ.
1-0009 บ้านพริก-บ้านเขา
เพ่ิม ต าบลบ้านพริก เช่ือม
ต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ. 8,750,000                  8,750,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.53 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) สาย นย.ถ.
1-0005 บ้านดอนเจริญ-
บ้านล าบัวลอย (ช่วงท่ี 2) 
ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ. 9,970,000                  9,970,000                 

กิจกรรมย่อย 1.1.54 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคันคลองชลประทาน
 ถึงเขตติดต่ออาษาหมู่ท่ี 1 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

3,812,000                  3,812,000

กิจกรรมย่อย 1.1.55 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีตตลอด
ทั งหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

3,500,000                  3,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.56 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีตตลอด
ทั งหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

2,800,000                  2,800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.57 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีตถนน
สายหน้าวัดโบสถ์เจริญธรรม -
 ตลาดส่ีแยก ต าบลทองหลาง 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

2,500,000                  2,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.58 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบริเวณบ้านนาง
เฉลียว รุ่งเรือง ถึงบริเวณหน้า
บ้านนายสถิตย์ ทัศนา ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

5,896,000                  5,896,000

กิจกรรมย่อย 1.1.59 
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์สายหลังวัดบ้านคลอง 30
 ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

8,000,000                  8,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.60 
ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีตจาก 
บ้านนางน้อย ไตรอรุณ  ถึง
บ้านนายหล่อ สุดเสนา หมู่ท่ี 
6 ต าบลทองหลาง อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,000,000                  1,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.61 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีตจาก 
บ้าน นางลออ บัวศรี ถึง 
บริเวณบ้านนายอ านวย กล่ิน
สุคนธ์ หมู่ท่ี 6 ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

950,000                     950,000

กิจกรรมย่อย 1.1.62 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจาก ท่ีนา นายเฉลียว 
สุขหอม ถึงทางรถไฟ หมู่ท่ี 6 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,905,000                  1,905,000

กิจกรรมย่อย 1.1.63 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากแยกบ้านนางบังอร 
ท าทรัพย์ ติดต่อต าบลอาษา 
ถึงเขต หมู่ท่ี 6 ต าบลทองหลาง

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

2,000,000                  2,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.64 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีตจาก
บ้านนายวิชาญ รุ่งเรือง ถึง
บริเวณบ้านนายบุญส่ง บัว
เผ่ือน หมู่ท่ี 6 ต าบลทองหลาง
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,200,000                  1,200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.65 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีตจาก
บ้านนายฉลวย สุขหอมถึง 
บริเวณหน้าบ้านนางตุ้มวงษ์ 
วิเชียร หมู่ท่ี 6 ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,250,000                  1,250,000

กิจกรรมย่อย 1.1.66 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากแยก บ้านนาย
อ านวย กล่ินสุคนธ์ ถึงเขต
ติดต่อต าบลอาษา หมู่ท่ี 6 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

2,200,000                  2,200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.67 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคันคลองบ้านนา 
หมู่ท่ี 7 จากประตูน  าคลอง
มิยาซาวา ถึง สะพานตาหล่อ 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,700,000                  1,700,000

กิจกรรมย่อย 1.1.68 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายวิทูล บุญ
เพ็ง หมู่ท่ี 7 ต าบลทองหลาง 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

2,000,000                  2,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.69 
ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย
ร่วมใจ (บ้าน อบต.ประไพ) 
หมู่ท่ี 1 ต าบลทรายมูล 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.70 
ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คลองสองฝ่ังทิศตะวันออก 
(ต่อเน่ือง) หมู่ท่ี 2 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.71 
ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คลอง 3 (ต่อเน่ือง) หมู่ท่ี 3 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.72 
ก่อสร้างถนนสายซอยเดชา 
(ต่อเน่ือง) หมู่ท่ี 6 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.73 
ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
นายอุดม คงมูล หมู่ท่ี 7 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.74 
ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
คลองบางพูล หมู่ท่ี 8 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.75 
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมเสริม
ลูกรังสูงเข้าสนามกีฬา หมู่ท่ี 9
 ต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.76 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายจ าปี บุญเกิดรอด หมู่ท่ี 2
 ต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.77 
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมเสริม
ลูกรังสูงสายซอยบ้านป้าจ้อย 
(ซอยโรงงานผลิตปลาร้า) 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.78 
ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสระน  า
บางนางพ้น หมู่ท่ี 1 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.79 
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลง
ลูกรังเสริมสูงบริเวณคอ
สะพานประตูน  า หมู่ท่ี 2 ถึง
บ้านนายสมบัติ งามใบศรี หมู่
ท่ี 3 ต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.80 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายนงค์  มูลผล หมู่ท่ี 7 
150 เมตร ต าบลทรายมูล 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ทรายมูล                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.81 ซ่อม
สร้างผิวจราจร สายวัดดง ๒ 
(ต่อจากเดิม)  หมู่ท่ี  ๖ ต าบล
บ้านใหญ่ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บ้าน
ใหญ่

                  1,200,000                  1,200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.82 
ก่อสร้างถนนลูกรังเสริมถนน
ให้สูงสายนายทวี บุญอินทร์ 
หมู่ 2 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                        37,600                       37,600

กิจกรรมย่อย 1.1.83 
ก่อสร้างเสริมถนนลงลูกรังเพ่ิม
ให้สูงขึ น สายหนองบอน หมู่ 
2 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   200,000                     200,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.84 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและขยายถนนบริเวณ
บ้านนายจังวาง มากเจริญ ถึง
บ้าน ผช.ประภา นันทนะกิจ 
หมู่ 2 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                      750,000                     750,000

กิจกรรมย่อย 1.1.85 
ก่อสร้างถนนพร้อมลงลูกรัง 
(ถนนนางสอิ ง บุญอินทร์) 
เช่ือมต่อ ถนนหนองสะพัง หมู่
 3 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                      802,000                     802,000

กิจกรรมย่อย 1.1.86 เสริม
ถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านนาง
แจ้ง ศรีสุข หมู่ 3 ต าบลดอน
ยอ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   190,000                     190,000

กิจกรรมย่อย 1.1.87 เสริม
ถนนพร้อมลงลูกรัง ถนนสาย
บ้านนางอ าพร  จวนเจริญ หมู่
 3 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   606,000                     606,000

กิจกรรมย่อย 1.1.88 ลง
ลูกรังถนนบ้านกลางดอนจาก
นานายพิมล เนติ ถึง นานายไว
 ภูมี หมู่ 3 ต าบลดอนยอ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                  134,000                     134,000

กิจกรรมย่อย 1.1.89 เสริม
ขยายถนนดินพร้อมบดอัด 
บ้านนางพร หมู่ 3 ต าบลดอน
ยอ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                2,000,000                  2,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.90 
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาย
ถวิล ยังดี ถึงคลองชลประทาน
 หมู่ 4 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   1,980,000                  1,980,000

กิจกรรมย่อย 1.1.91 
ก่อสร้างถนนลงลูกรัง หมู่ 4 
บ้านนายสิน  พลสงคราม ถึง
สระน  าหมู่ 5 ต าบลดอนยอ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   205,000                     205,000

กิจกรรมย่อย 1.1.92 ลงหิน
คลุกสายล าชวดบัว หมู่ 5 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                        50,000                       50,000

กิจกรรมย่อย 1.1.93 ลงหิน
คลุกถนนสายบ้านนายพยนต์ 
คงกะพันธ์ หมู่ 5 ต าบลดอน
ยอ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                      146,000                     146,000

กิจกรรมย่อย 1.1.94 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทองอ่ิมต่อจากบ้าน
นายประทวน ทองอ่ิม หมู่ 5 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   2,200,000                  2,200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.95 
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทิศ
ตะวันตกจากถนนลาดยาง ถึง
จุดบ้านนางพรทิพย์ น่ิมเรือง 
หมู่ 5 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   440,000                     440,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.96 ซ่อม
ถนนทรุดตัวหน้าบ้าน(บังลี) 
หมู่ 6 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   100,000                     100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.97 
ก่อสร้างถนน คสล.คลองสาม
ไทยทั งเส้น หมู่ 6 ต าบลดอน
ยอ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ               3,036,000                  3,036,000

กิจกรรมย่อย 1.1.98 ตีเส้น
จราจรหน้าโรงเรียน/มัสยิด หมู่
 7 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                      100,000                     100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.99 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์
สายสปก.โคกส าโรง-หนองบัว
ขอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ท่าเรือ                   2,800,000                  2,800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.100 
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาย
คลองใหม่-วัดเลขธรรมกิตต์ิ 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                 30,000,000                30,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.101 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนบ้านบาง
ใหญ่-คลองสาม หมู่ท่ี 11 
บ้านบางใหญ่ ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                   5,500,000                  5,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.102 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายทางเข้าวัดเลข
ธรรมกิตต์ิ หมู่ท่ี 14 บ้านบาง
อ้อนอก ต าบลบางอ้อ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                   1,128,000                  1,128,000

กิจกรรมย่อย 1.1.103 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านบางใหญ่-
บ้านเกาะล่าง หมู่ท่ี 9 บ้าน
บางหัวหอม ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                   4,229,000                  4,229,000

กิจกรรมย่อย 1.1.104 
ก่อสร้างถนน คสล.สายวังต้น-
วังปลาย หมู่ท่ี 3 บ้านบาง
ปลากดน้อย ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                   2,939,000                  2,939,000

กิจกรรมย่อย 1.1.105 
ก่อสร้างถนน/ขยายถนน คสล.
 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  1,500,000                  1,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.106 ลง
หินคลุก/ลูกรัง ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  1,300,000                  1,300,000

กิจกรรมย่อย 1.1.107 
ก่อสร้างลูกระนาดทางถนน
เพ่ือคามปลอดภัยในเขตชุมชน
 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     100,000                     100,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.108 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีต ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  3,000,000                  3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.109 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  5,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.110 
ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 
 กรีต คลอง 22 ฝ่ังใต้ ต าบล
พระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                15,000,000                15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.111 ขยาย
ไหล่ทางถนนเส้นคลอง 16 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  5,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.112 
ปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                10,000,000                10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.113 ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ไพศาลอุทิศ หมู่ท่ี 4 ต าบล
องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.องครักษ์ 3,860,000                  3,860,000

กิจกรรมย่อย 1.1.114 เสริม
ผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายพัสวี หมู่ท่ี 4 
ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.องครักษ์ 2,490,000                  2,490,000

กิจกรรมย่อย 1.1.115 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านบางเม่าเหนือ -
 บ้านบางขอม หมู่ท่ี 5 ต าบล
ศรีจุฬา อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ศรีจุฬา                   1,873,000                  1,873,000

กิจกรรมย่อย 1.1.116 ซ่อม
สร้างถนนลาดยางสายบ้านศรี
จุฬา - บ้านเตยน้อย รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน นย.ถ. 39-002
 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ศรีจุฬา                 20,000,000                20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.117 
ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน สายเลียบคลองหนอง
ปลิง หมู่ท่ี 6 (เช่ือมต่อหมู่ท่ี 
11 ต าบลบ้านนา) อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ป่าขะ 3,759,000                                   3,759,000

กิจกรรมย่อย 1.1.118 
ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน สายริมคลองกระโดน
 หมู่ท่ี 3 , หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 
10 ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ป่าขะ 6,000,000                                 6,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.119 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้าน
ผู้ใหญ่จ านง (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 
11 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 9 ต าบล
บ้านพริก อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ป่าขะ 5,146,000                                5,146,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.120 
ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คันคลองหน้าอนามัยแหลมไม้
ย้อยหมู่ 10 กว้าง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
 มีพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ ม.
 หรือตามสภาพพื นท่ี ตาม
แบบกรมการปกครอง เลขท่ี 
ท.๑-๐๑

2.7 3 ทต.พิกุลออก                 930,000.00              930,000.00                  1,860,000

กิจกรรมย่อย 1.1.121 
ก่อสร้างถนน คสล. สายคัน
คลองชุมชนบ้านชุมแสง หมู่ ๗
 กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐
 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ
ตามสภาพพื นท่ี ตามแบบ
กรมการปกครอง เลขท่ี ท.๑-
๐๑

2.7 3 ทต.พิกุลออก              1,240,000.00           1,240,000.00            1,240,000.00          1,240,000.00           1,240,000.00                  6,200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.122 
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนทางเข้าส านักงาน
เทศบาลต าบลพิกุลออก หมู่ ๗
 กว้าง ๕.๐๐-๗.๐๐ ม. ยาว 
๑๖๙ ม. หนา ๐.๐๕ ม. มี
พื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๑,๐๔๗ ตร.ม. แบบมาตรฐาน
ถนนผิวจราจรแบบ Asphalt 
Concrete กรมทางหลวง
ชนบท แบบเลขท่ี ทช-
2-302/45

2.7 3 ทต.พิกุลออก                 450,000.00                     450,000

กิจกรรมย่อย 1.1.123 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสายคันคลอง
ตรงข้ามวัดวังบัว ชุมชนบ้าน
ดอนทราย หมู่ท่ี 11 กว้าง 
๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. หนา
 ๐.๑๕ ม. มีพื นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือตาม
สภาพพื นท่ี ตามแบบกรมการ
ปกครอง เลขท่ี ท.๑-๐๑

2.7 3 ทต.พิกุลออก                      930,000                   930,000                   930,000                  744,000                  3,534,000

กิจกรรมย่อย 1.1.124 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
หล้กสายบ้านเขาเพ่ิม-บ้านเขา
ไม้ไผ่ หมู่ท่ี 1,7 จ านวน 4 
ช่วง ต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.เขาเพ่ิม                   9,338,000                  9,338,000

กิจกรรมย่อย 1.1.125 ลาด
ยางผิวทางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนเขาไม้
ไผ่ ต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก ช่วงท่ี 1
 ขนาดกว้าง 350 ม. ยาว 
360.00 ม. หนา 0.04 ม. 
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม.
 ยาว 120.00 ม. หนา 0.04
 ม.

2.7 3 อบต.เขาเพ่ิม                      500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.126 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย
กลุ่มบ้านวังน  าเช่ือมต่อถนน
สาย  เกาะทองหลาง หมู่ท่ี 
12 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บ้าน
พร้าว

                  1,950,000                1,950,000                 1,950,000               1,950,000                1,950,000                  9,750,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.127 
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย
ทาง นย.ถ. 27-004 (บ้าน
พร้าว-เกาะกะตอ) (เร่ิมจาก
สะพานชลพฤกษ์รีสอร์ทเช่ือม
ต่อถนนเดิม) หมู่ท่ี 10 ต าบล
บ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บ้าน
พร้าว

                  1,379,000                1,379,000                 1,379,000               1,379,000                1,379,000                  6,895,000

กิจกรรมย่อย 1.1.128 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสาย
บ้านปากคลองพระอาจารย์ - 
บ้านเอกอนงค์ (ช่วงท่ี 4) ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง ปูแอสฟัลติกคอนก
รีตหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 3,000.00 
เมตร หรือพื นท่ีปูแอสฟัลท์
ติกท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตารางเมตร 
หมู่ท่ี 1,6 ต าบลบางสมบูรณ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

             9,530,000.00                  9,530,000

กิจกรรมย่อย 1.1.129 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย
พูนสวัสด์ ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร ระยะทาง
ยาว 640.00 เมตร หรือ
พื นท่ีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,920.00 
ตารางเมตร หมู่ท่ี 4 ต าบล
บางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

          1,269,000.00                  1,269,000

กิจกรรมย่อย 1.1.130 
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายเลียบคลองสอง ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง ปูแสฟัลท์ติกคอนก
รีตหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500.00 
เมตร หรือปูแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตไม่น้อยกว่า 6,000.00
 ตารางเมตร หมู่ท่ี 4 ต าบล
บางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

          3,203,000.00                  3,203,000

กิจกรรมย่อย 1.1.131 
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน(คอนกรีต/ลาด
ยาง/แอสฟัสท์ติก) ต าบลโคก
กรวด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                     300,000                   300,000                   300,000                  300,000                   300,000                  1,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.132 
ก่อสร้างถนนดินและลูกรัง 
จากถนนเส้นทาง ๓๒๘๘ 
เช่ือมหมู่ ๓ ต าบลหนองแสง 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                     300,000                   300,000                   300,000                  300,000                   300,000                  1,500,000

กิจกรามย่อย 1.1.133 
ก่อสร้างถนนลาดยางจากเส้น 
๓๒๘๘ ถึงเขตต าบลเนินหอม 
(ปราจีน) เส้นคลองยาง 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                     400,000                   400,000                   400,000                  400,000                   400,000                  2,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.134 ถนน
แอฟฟัสท์ติกภายในหมู่บ้าน 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                     350,000                   350,000                   350,000                  350,000                   350,000                  1,750,000



- 141 -

แผนงาน/โครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

แหล่ง 
งปม.

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.1.135 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน
เสริมเหล็กหมู่บ้าน ต าบลโคก
กรวด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.1.136 ลง
หินคลุกภายในหมู่บ้าน ต าบล
โคกกรวด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.1.137 
เปิดทางสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.1.138 
ขยายถนน(ดิน/ลูกรัง/หินคลุก)
 ต าบลโคกกรวด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                     280,000                   280,000                   280,000                  280,000                   280,000                  1,400,000

กิจกรรมย่อย 1.1.139 ซ่อม
สร้างถนนแอสฟัตส์คอนกรีต 
สายคันคลองยาง (ช่วงท่ี 2) 
หมู่ท่ี 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก หนา 4 เซนติเมตร
 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
260 เมตร

2.7 3 อบต.เขาพระ                      498,500                     498,500

กิจกรรมย่อย 1.1.140 ซ่อม
สร้างถนนแอสฟัตส์คอนกรีต 
ถนนซอยเขาพระพัฒนา 2 
หมู่ท่ี 4 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายกหนา 4 เซนติเมตร 
 กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
132 เมตร

2.7 3 อบต.เขาพระ                      141,000                     141,000

กิจกรรมย่อย 1.1.141 ซ่อม
สร้างถนน แอสฟัตส์คอนกรีต 
สายกลุ่มบ้านนายทวีศักด์ิ ทศ
พล หมู่ท่ี 4 ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายกหนา 4 เซนติเมตร 
กว้าง 3 เมตร  ระยะทาง 
250 เมตร

2.7 3 อบต.เขาพระ                      359,000                     359,000

กิจกรรมย่อย 1.1.142 ซ่อม
สร้างถนนแอสฟัตส์คอนกรีต 
สายคันคลองคล้อฝ่ังขวา (ช่วง
ท่ี 2) หมู่ท่ี 7 ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายกหนา 4 เซนติเมตร 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 270
 เมตร

2.7 3 อบต.เขาพระ                      492,700                     492,700

กิจกรรมย่อย 1.1.143 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทดนาย
สมาน คะสะชะ ถึงแยกนา
นายหยวก  อินทปัญญา  บ้าน
ไร่หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าทราย  
อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ท่าทราย 4,426,000                  4,426,000

กิจกรรมย่อย 1.1.144 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองหลวง – ชวด
โค้ง (ฝ่ังซ้าย) หมูท่ี 1 ต าบล
ท่าทราย  อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ท่าทราย 4,324,000                  4,324,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.145 
ก่อสร้างถนนดิน/ลูกรัง(พร้อม
วางท่อ) ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                     230,000                   230,000                   230,000                  230,000                   230,000                  1,150,000

กิจกรรมย่อย 1.1.146 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกทับคสล. สายบุ่งเข้  
หมู่ 8-7 ต าบลหินตั ง อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก  ผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 2,055 เมตร ปู
ยางแอสฟัลท์ติกหนา 0.05 
เมตร ตีเส้นจราจร 3 เส้น

2.7 3 อบต.หินตั ง 4,688,000                  4,688,000

กิจกรรมย่อย 1.1.147 
ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีต จากบ้านนายสมคิด 
ถึงหน้าบ้านนางช้วน บ้านนาง
หนู หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองแสง 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.หนอง
แสง

                     637,000                     637,000

กิจกรรมย่อย 1.1.148 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนสายบุ่งเข้-ซ าเมย 
หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแสง 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.หนอง
แสง

                  4,852,000                  4,852,000

กิจกรรมย่อย 1.1.149 
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ
ประตูน  าคลอง 14 ถึงหมู่บ้าน
ย่ิงโอฬารหมู่ 5 ต าบลคลอง
ใหญ่ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                  9,970,000                  9,970,000

กิจกรรมย่อย 1.1.150 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ
ริเวณทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

               8,500,000                  8,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.151 
ก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง
ปลายนาหมู่ท่ี 2 ต าบลคลอง
ใหญ่ เช่ือมหมู่ท่ี 5 ต าบล
องครักษ์ (ช่วงท่ี 2) อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                9,930,000                  9,930,000

กิจกรรมย่อย 1.1.152 
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลติกท์สาย
คอกม้า-เลียบคลอง 29 หมู่ท่ี
 3 ช่วงต่อจาก ทช. ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

              9,900,000                  9,900,000

กิจกรรมย่อย 1.1.153 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกท์ทับถนน คสล.เดิมหมู่ท่ี 2
 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

              4,160,000                4,160,000                  8,320,000

กิจกรรมย่อย 1.1.154 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังบดอัดแน่นกลุ่มบ้านนาย
ชุม เอ่ียมลมูล จากบริเวณบ้าน
 นางขนิษฐา บุรีรัตน์ ถึง 
บริเวณบ้านนางสวิง  สร้างเขต
 หมู่ท่ี 1 บ้านดอนใหญ่ ต าบล
ท่าช้าง อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ท่าช้าง 477,900                                         477,900
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กิจกรรมย่อย 1.1.155 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน น.ส.จ ารัส 
แสนอ่อน หมู่ท่ี 2 ต าบลเกาะ
หวาย อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.เกาะ
หวาย

                     498,000                     498,000

กิจกรรมย่อย 1.1.156 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน นายทวี  ศีรษะ
เกษ หมู่ท่ี 2   ต าบลเกาะ
หวาย อ าเภอปากพลี  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.เกาะ
หวาย

                     498,000                     498,000

กิจกรรมย่อย 1.1.157 
ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้าน
เหล่าหุ่งถึงต าบลเนินหอม 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                     460,000                   460,000                   460,000                  460,000                   460,000                  2,300,000

กิจกรรมย่อย 1.1.158 
ปรับปรุงสะพานไม้หน้า
โรงเรียนและมัสยิด ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.159 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลอง หน้าบ้าน อ.
สังคม สะอาดใจ หมู่ท่ี 2 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,800,000                  1,800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.160 
ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม
คลอง แยกบึงน  าหักฝ่ังชน หมู่
 6 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   5,500,000                  5,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.161 
ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้าน
กลางดอน หมู่ 3 บริเวณบ้าน
นายก าพร้า เอ่ียมเทียน ต าบล
ดอนยอ อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   1,656,000                  1,656,000

กิจกรรมย่อย 1.1.162 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองบ้านนา (จุด
โค้งท่าไก่แจ้) หมู่ท่ี 7 ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

8,500,000                  8,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.163 
ขยายสะพานคอนกรีตข้ามบึง
ยายนิล ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  5,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.164 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  5,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.165 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองหนองสาหร่าย
 หมู่ท่ี 3 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ศรีจุฬา              20,000,000                20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.166 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองชวดปลาดุก 
หมู่ท่ี 4 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ศรีจุฬา             15,000,000                15,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.167 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองบ้านนา 
บริเวณวัดไม้รวก หมู่ท่ี 5 
ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ป่าขะ 3,500,000                                3,500,000

 - กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และ
กล้องวงจรปิดเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

2.7 1,3          108,237,200               650,000               450,000                        -                           -            109,337,200

กิจกรรมย่อย 1.2.1 ติดตั ง
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
ถนนสายคลองใหม่-วัดเลข
ธรรมกิตต์ิ

2.7 1 อ.บ้านนา                  3,450,000                 3,450,000

กิจกรรมย่อย 1.2.2 ติดตั ง
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
ถนนสายบ้านบางใหญ่-บ้าน
เกาะล่าง หมู่ท่ี 9 บ้านบางหัว
หอม ต าบลบางอ้อ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                  2,500,000                 2,500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.3 ติดตั ง
โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว ภายในต าบลบางอ้อ

2.7 1 อ.บ้านนา                10,000,000               10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.4 ติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้าน
พิกุลแก้ว-บ้านคลอง 31 
(นย.ถ.1-0007) ต าบลโพธ์ิ
แทน อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ. 19,718,200                19,718,200               

กิจกรรมย่อย 1.2.5 ติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านท่า
หุบ-บ้านดงละคร (นย.ถ.
1-0025) ต าบลท่าช้าง เช่ือม
ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก  จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ. 6,615,700                  6,615,700                 

กิจกรรมย่อย 1.2.6 ติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 3076-บ้าน
บางลูกเสือ (นย.1-0001) 
ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ. 10,904,300                10,904,300               

กิจกรรมย่อย 1.2.7 ติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายวัด
ราษฎร์ประดิษฐ์-บ้านปาก
คลอง 22 (นย.ถ.1-0010) 
ต าบลศีรษะกระบือ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ. 16,856,500                16,856,500               

กิจกรรมย่อย 1.2.8 ติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายวัดอารี
ราษฎร์-บ้านช่องตะเคียน 
(นย.ถ.1-0012) ต าบลศีรษะ
กระบือ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ. 13,617,000                13,617,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.9 ติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านบาง
ใหญ่-บ้านเกาะล่าง (นย.
1-00013) ต าบลทรายมูล 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ. 1,786,700                  1,786,700                 
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กิจกรรมย่อย 1.2.10  ติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้าน
อ้อมช้าง-บ้านหนองขุม 
(นย.ถ.1-0036) ต าบล
องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ. 3,573,400                  3,573,400                 

กิจกรรมย่อย 1.2.11 ติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านเขา
น้อย-บ้านหนองเค่ียม (นย.ถ.
1-0042) ต าบลเขาเพ่ิม 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ. 3,235,400                  3,235,400                 

กิจกรรมย่อย 1.2.12 ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณคอ
สะพานและถนนรายทาง
ภายใน หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนยอ
 อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   150,000                     150,000

กิจกรรมย่อย 1.2.13 ขยาย
เขตไฟฟ้าซอยวากัฟ ม.7 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.14 ติดตั ง
ไฟสอร์ตไลท์บริเวณศูนย์เด็ก
เล็ก บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
 หมู่ 7 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                        30,000                       30,000

กิจกรรมย่อย1.2.15 ติดตั ง
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
ถนนสายคลองใหม่-วัดเลข
ธรรมกิตต์ิ ช่วงหมู่ท่ี 1 
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต าบลบางอ้อ
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                   3,450,000                  3,450,000

กิจกรรมย่อย 1.2.16 ติดตั ง
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
ถนนสายบ้านบางใหญ่-บ้าน
เกาะล่าง หมู่ท่ี 9 บ้านบางหัว
หอม ต าบลบางอ้อ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                   2,500,000                  2,500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.17 ติดตั ง
โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในต าบลบางอ้อ
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                 10,000,000                10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.18 ขยาย
เขตไฟฟ้า หมู๋ 5 ต าบลดอนยอ
 อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   300,000                     300,000

กิจกรรมย่อย 1.2.19 ติดตั ง
กล้องวงจรปิด CCTV ภายใน 
หมู่ 2 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอนยอ                   150,000                     150,000
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 - กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ขยาย
เขตประปาภูมิภาคและประปา
หมู่บ้านเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

5.19 1,2,3 กปภ.นย.
,กปภ.บ้าน
นา,อ.เมือง
,อ.องครักษ์
,อ.บ้านนา

,อปท.

         243,024,355            8,080,000             5,300,000              800,000               800,000          258,004,355

กิจกรรมย่อย 1.3.1 ปรับปรุง
เส้นท่อบริเวณซอยหลังป๊ัมพีที
 ต าบลเกาะโพธ์ิ อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก ความยาว 
625 เมตร

5.19 1 กปภ.สาขา
นครนายก

423,800                                         423,800

กิจกรรมย่อย 1.3.2 ปรับปรุง
เส้นท่อบริเวณซอยชลประสิทธ์ิ
 8 ต าบลนครนายก อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ความยาว 170 
เมตร

5.19 1 กปภ.สาขา
นครนายก

87,800                                             87,800

กิจกรรมย่อย 1.3.3 ปรับปรุง
เส้นท่อซอยหลังป่าไม้ ต าบล
นครนายก อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 
ความยาว 248 เมตร

5.19 1 กปภ.สาขา
นครนายก

119,500                                         119,500

กิจกรรมย่อย 1.3.4 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านเขา
ทุเรียน (กลุ่มป่าสัก 1) หมู่ท่ี 5
 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

789,500                                         789,500

กิจกรรมย่อย 1.3.5 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านบุหย่อง 
(กลุ่มคลองแล้ง) หมู่ท่ี 7 
ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

498,100                                         498,100

กิจกรรมย่อย 1.3.6 ขยาย
เขตท่อน  าเข่ือนโคกล าดวน - 
หนองกันเกรา (สายล่าง) หมู่ท่ี
 9 ต าบลพรมณี อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

262,000                                         262,000

กิจกรรมย่อย 1.3.7 ติดตั ง
วางท่อประปา หมู่ท่ี 2 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.องครักษ์                  2,999,800                  2,999,800

กิจกรรมย่อย 1.3.8 ขยาย
เขตประปา หมู่ท่ี 10 ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                  6,000,000                  6,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.9 ก่อสร้าง
ระบบประปาแบบบาดาล หมู่
ท่ี 8 บ้านปากคลองวัด ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                  1,500,000                  1,500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.10 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดกลางพร้อม
ก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ท่ี 
10 บ้านคลอง 29 ต าบลบาง
อ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                  1,415,000                  1,415,000

กิจกรรมย่อย 1.3.11 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดกลางพร้อม
ก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ท่ี 
11 บ้านบางใหญ่ ต าบลบาง
อ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                  1,564,000                  1,564,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.12 
ก่อสร้างระบบประปาแบบผิว
ดิน หมู่ท่ี 2 บ้านบางมงคล 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                  1,300,000                  1,300,000

กิจกรรมย่อย 1.3.13 
ปรับปรุงระบบผลิตน  าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านคลอง
 29 ต าบลบางอ้อ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                  1,300,000                  1,300,000

กิจกรรมย่อย 1.3.14 
ปรับปรุงระบบผลิตน  าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านบาง
อ้อนอก ต าบลบางอ้อ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                  1,780,000                  1,780,000

กิจกรรมย่อย 1.3.15 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบหอถังแชมเปญ ขนาด
ความจุ 15 ลบ.ม. แบบ
บาดาล หมู่ 2 ต าบลหนองแสง
 อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     901,000                     901,000

กิจกรรมย่อย 1.3.16 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบหอถังแชมเปญ ขนาด
ความจุ 15 ลบ.ม.แบบบาดาล
 หมู่ 9(บริเวณดอนสนาม) 
ต าบลหนองแสง อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     817,000                     817,000

กิจกรรมย่อย 1.3.17 ติดตั ง
เคร่ืองสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) 
ส าหรับประปาเพ่ือการเกษตร
 บริเวณสวนนายถวิล ทาอาษา
 หมู่ 6 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     250,000                     250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.18 ติดตั ง
เคร่ืองสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) 
ส าหรับประปาหมู่บ้าน บริเวณ
โรงเรียนวัดท่ามะปราง หมู่ 6 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     250,000                     250,000

กิจกรรมย่อย  1.3.19 ติดตั ง
เคร่ืองสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) 
ส าหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     250,000                     250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.20 ติดตั ง
ระบบโซล่าเซลล์ ส าหรับ
ประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ ซอย
สวนกวาง หมู่ 2 ต าบลนาหิน
ลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     250,000                     250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.21 ติดตั ง
ระบบโซล่าเซลล์ ส าหรับ
ระบบประปาเพ่ือการเกษตร
ประจ าหมู่บ้าน บริเวณบ้าน
นางรัตติยา เคนนาดี หมู่ 3 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     250,000                     250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.22 ติดตั ง
ระบบโซล่าเซลล์ ส าหรับ
ประปาหมู่บ้าน(นายวิชัย แผง
ศรี) หมู่ 6 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     250,000                     250,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.23 ติดตั ง
ระบบโซล่าเซลล์ ส าหรับ
ประปาเพ่ือการเกษตร บริเวณ
บ้านนางกิตติยา คล่องแคล่ว 
หมู่ 5 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     250,000                     250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.24 ติดตั ง
ระบบโซล่าเซลล์ ส าหรับ
ประปาหมู่บ้าน(ประปาเก่า) 
หมู่ 5 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     250,000                     250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.25  งาน
ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอย
สุวรรณศร 10/3 หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
นครนายก

72,544                                             72,544

กิจกรรมย่อย 1.3.26 งาน
วางท่อเสริมแรงดันน  าประปา
บริเวณบ้านสวนแสนสุขเกาะ
ทอง หมู่ท่ี 8 ต าบลสาริกา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
นครนายก

276,358                                         276,358

กิจกรรมย่อย 1.3.27  งาน
ติดตั งวางท่อประปาบริเวณ
ชุมชนซอยบ้านเกาะ หมูท่ี 11
 ต าบลศรีษะกระบือ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

348,714                                         348,714

กิจกรรมย่อย 1.3.28 งาน
ติดตั งวางท่อประปาชุมชน
หลังศาลเจ้า หมูท่ี 3 ต าบล
บ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

201,493                                         201,493

กิจกรรมย่อย 1.3.29 งาน
ติดตั งวางท่อประปาบริเวณ
ชุมชนบ้านชุมแสง หมูท่ี 7 
ต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

312,540                                         312,540

กิจกรรมย่อย 1.3.30 งาน
ติดตั งวางท่อประปาบริเวณ
ชุมชนบ้านหัวนา หมู่ท่ี 8 
ต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

372,664                                         372,664

กิจกรรมย่อย 1.3.31  งาน
ติดตั งวางท่อประปาบริเวณ
ชุมชนบ้านดอนทราย หมู่ท่ี 
11 ต าบลพิกุลออก อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

242,534                                         242,534

กิจกรรมย่อย 1.3.32 งาน
ติดตั งวางท่อประปาบริเวณ
ชุมชนบ้านหนองโสน หมูท่ี 1 
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

499,236                                         499,236

กิจกรรมย่อย 1.3.33  งาน
วางท่อเพ่ิมปริมาณน  ารองรับ
การขยายเขตจ าหน่ายน  า
บริเวณ หมู่ท่ี 9 ต าบลพิกุล
ออก อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

468,235                                         468,235

กิจกรรมย่อย 1.3.34 งาน
วางท่อเพ่ิมปริมาณน  ารองรับ
การขยายเขตจ าหน่ายน  า
บริเวณ หมู่ท่ี 12 ต าบลพิกุล
ออก อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

427,755                                         427,755
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กิจกรรมย่อย 1.3.35 งาน
วางท่อเพ่ิมปริมาณน  ารองรับ
การขยายเขตจ าหน่ายน  า
บริเวณ หมู่ท่ี 3 และ 4 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

180,862                                         180,862

กิจกรรมย่อย 1.3.36  งาน
ติดตั งวางท่อประปา หมู่ 2 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์
 จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

2,999,830                                   2,999,830

กิจกรรมย่อย 1.3.37 งาน
ติดตั งวางท่อประปา หมู่ 4 
ซอยไพศาลอุทิศ ต าบลทราย
มูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

1,455,978                                   1,455,978

กิจกรรมย่อย  1.3.38 งาน
ติดตั งวางท่อประปา หมู่ 3 
และ 7 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

1,022,899                                   1,022,899

กิจกรรมย่อย 1.3.39 งาน
ติดตั งวางท่อประปา หมู่ 9 
แยก 1 ต าบลพิกุลออก 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

474,163                                         474,163

กิจกรรมย่อย 1.3.40 งาน
ติดตั งวางท่อประปา หมู่ 4 
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

155,850                                         155,850

กิจกรรมย่อย 1.3.41 
ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน  าเค็มในพื นท่ี
ต าบลบางลูกเสือ ต าบลบาง
สมบูรณ์ และต าบลทรายมูล 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 2 การประปา
ส่วนภูมิภาค

              180,000,000              180,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.42 
ซ่อมแซมท่อระบบประปา หมู่
ท่ี 5 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ดอนยอ                   500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.43 ขยาย
เขตประปา หมู่ท่ี 10 ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                   6,000,000                  6,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.44 ขยาย
เขตประปาหมู่บ้าน/ภูมิภาค
ภายในต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ทรายมูล                      800,000                   800,000                   800,000                  800,000                   800,000                  4,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.45 
ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาล หมู่ท่ี 8 บ้านปาก
คลองวัด ต าบลบางอ้อ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                   1,500,000                  1,500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.46 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดกลางพร้อม
ก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ท่ี 
10 บ้านคลอง 29 ต าบลบาง
อ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                   1,415,000                  1,415,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.47 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดกลางพร้อม
ก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ท่ี 
11 บ้านบางใหญ่ ต าบลบาง
อ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                   1,564,000                  1,564,000

กิจกรรมย่อย 1.3.48 
ก่อสร้างระบบประปาแบบผิว
ดิน หมู่ท่ี 2 บ้านบางมงคล 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                   3,900,000                  3,900,000

กิจกรรมย่อย 1.3.49 
ปรับปรุงระบบผลิตน  าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านคลอง
 29 ต าบลบางอ้อ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                   1,300,000                  1,300,000

กิจกรรมย่อย 1.3.50 
ปรับปรุงระบบผลิตน  าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านบาง
อ้อนอก ต าบลบางอ้อ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                   1,780,000                  1,780,000

กิจกรรมย่อย 1.3.51 ขยาย
เขตประปาส่วนภูมิภาคเข้า
พื นท่ี ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  2,000,000                  2,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.52 วางท่อ
และขยายเขตประปา ต าบล
พระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  1,000,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.53 
ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
บ้านคลองสอง หมู่ท่ี 4 ต าบล
ศรีจุฬา อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬา                5,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.54 
ก่อสร้างระบบประปา หมู่ท่ี 8
 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬา                 4,500,000                  4,500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.55 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่
ท่ี 4 ต าบลบางสมบูรณ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

                890,000.00                     890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.56 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่
ท่ี 10 ต าบลบางสมบูรณ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

                890,000.00                     890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.57 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่
ท่ี 1 ต าบลบางสมบูรณ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

                890,000.00                     890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.58 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่
ท่ี 8 ต าบลบางสมบูรณ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

             890,000.00                     890,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.59 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่
ท่ี 12 ต าบลบางสมบูรณ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

             890,000.00                     890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.60 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดินขนาดกลาง  บ้าน
บางควายลุย  หมู่ท่ี 7  ต าบล
ท่าทราย  อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ท่าทราย 3,141,200                  3,141,200

กิจกรรมย่อย 1.3.61 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาล หมู่ท่ี 7 ต าบล
หนองแสง อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.หนอง
แสง

                     895,000                     895,000

กิจกรรมย่อย 1.3.62 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบดาดาล หมู่ท่ี 6 ต าบล
หนองแสง อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.หนอง
แสง

                     895,000                     895,000

กิจกรรมย่อย 1.3.63 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบดาดาล หมู่ท่ี 7 ต าบล
หนองแสง อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.หนอง
แสง

                     895,000                     895,000

 - กิจกรรมหลักท่ี 1.4 พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ต าบล
 หมู่บ้าน

1,3 อ.เมือง
นครนายก
,อ.บ้านนา

,อปท.

         226,446,100          35,388,000             9,888,000          12,888,000            9,888,000          294,498,100

กิจกรรมย่อย 1.4.1 ขุดร่อง
ระบายน  า บริเวณประตูน  า
คลองเหมือง หมู่ท่ี 4 ต าบลวัง
กระโจม อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                     684,000                     684,000

กิจกรรมย่อย 1.4.2 วางท่อ
ระบายน  า คสล.ข้างถนนกลุ่ม
จัดสรรวัดวังตูม หมู่ท่ี 1 ต าบล
เขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                     499,100                     499,100

กิจกรรมย่อย 1.4.3 วางท่อ
ระบายน  าคลองปอเหนือ หมู่ท่ี
 9 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                     499,500                     499,500

กิจกรรมย่อย 1.4.4 วางท่อ
ระบายน  าซอยยายแป้งภูผา-
คลองปอ หมู่ท่ี 9 ต าบลสาริกา
 อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                     499,500                     499,500

กิจกรรมย่อย 1.4.5 ก่อสร้าง
หลังคา(โดม) สนามกีฬาฟุต
ซอล หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้าน
พร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

3.14 1 อ.บ้านนา                  1,379,000                  1,379,000

กิจกรรมย่อย 1.4.6 ก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา
สนามกีฬา ลานกีฬาจังหวัด
นครนายก

3.14 2 กรมส่งเสริม
การ

ปกครอง
ท้องถ่ิน 

(อบจ.นย.)

              145,500,000              145,500,000
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กิจกรรมย่อย 1.4.7 ก่อสร้าง
อาคารโดมเอนกประสงค์ 
มูลนิธินัซรุดดิน ส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดนครนายก หมู่ท่ี 11 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

4.10 3 อบจ. 2,554,000                                            -                             -                            -                             -   2,554,000                 

กิจกรรมย่อย 1.4.8 ติดตั ง
เหล็กดัดศาลาประชาคมร่วมใจ
 หมู่ 7 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

4.10 3 อบต.ดอนยอ                      100,000                     100,000

กิจกรรมย่อย 1.4.9 ก่อสร้าง
หลังคาคลุมลานกีฬาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางอ้อ หมู่ท่ี
 8 บ้านปากคลองวัด ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

3.14 3 อบต.บางอ้อ                   7,550,000                  7,550,000

กิจกรรมย่อย 1.4.10 จัดหา/
ก่อสร้าง/ย้ายหอกระจายข่าว
เส่ียงตามสายหรือเสียงไร้สาย
ภายในต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

1.1 3 อบต.ทรายมูล                   3,000,000                3,000,000                 3,000,000               3,000,000                3,000,000                15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.11 จัดท า
ป้ายบอกสถานท่ี (ซอย)/ป้าย
บอกทาง ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.5 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  1,500,000                  1,500,000

กิจกรรมย่อย 1.4.12 
ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.5 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.4.13 
ปรับปรุงลานกีฬา ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

3.14 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  2,000,000                  2,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.14 
ก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.พระ
อาจารย์

                  5,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.15 
ก่อสร้างป้ายโครงการเฉลิม
พระเกียรติ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พ.ศ. 2562

1.1 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     233,000                     233,000

กิจกรรมย่อย 1.4.16 
ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์ ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.พระ
อาจารย์

                10,000,000                10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.17 
ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ 
และสนามฟุตซอล ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

3.14 3 อบต.พระ
อาจารย์

                10,000,000                10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.18 จัดซื อ
รถกระเช้าไฟฟ้า

4 3 อบต.ศรีจุฬา               3,000,000                  3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.19 
ก่อสร้างตลาดสดเทศบาล
เมืองนครนายก

4 3 ทม.นย.              20,000,000                20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.20 
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาด
สดเทศบาลเมืองนครนายก 
หลังเดิม

4 3 ทม.นย.                5,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.21 
ก่อสร้างหลังคา (โดม) สนาม
กีฬาฟุตซอล หมู่ท่ี 12 ต าบล
บ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

3 3 อบต.บ้าน
พร้าว

                  3,278,000                3,278,000                 3,278,000               3,278,000                3,278,000                16,390,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.22 
ก่อสร้างโรงเรือน (ป่าช้า)
พร้อมขอใช้ท่ีสาธารณะ ต าบล
โคกกรวด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.โคก
กรวด

                     100,000                   100,000                   100,000                  100,000                   100,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.23 
ก่อสร้างร้านค้าชุมชนข้าง 
อบต.โคกกรวด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

2 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.1.24 
ก่อสร้างลานคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

4 3 อบต.โคก
กรวด

                     350,000                   350,000                   350,000                  350,000                   350,000                  1,750,000

กิจกรรมย่อย 1.1.25 ลาน
กีฬาเอนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์ ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

3.14 3 อบต.โคก
กรวด

                     300,000                   300,000                   300,000                  300,000                   300,000                  1,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.26 
ปรับปรุงลานเอนกประสงค์
ภายในหมู่บ้าน ต าบลโคก
กรวด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

4 3 อบต.โคก
กรวด

                     250,000                   250,000                   250,000                  250,000                   250,000                  1,250,000

กิจกรรมย่อย 1.1.27 
ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.โคก
กรวด

                     450,000                   450,000                   450,000                  450,000                   450,000                  2,250,000

กิจกรรมย่อย 1.1.28 ท ารั ว
ลวดหนามรอบสระน  าประปา 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.โคก
กรวด

                     230,000                   230,000                   230,000                  230,000                   230,000                  1,150,000

กิจกรรมย่อย 1.1.29 สร้าง
สวนสาธารณะในหมู่บ้าน 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

2 3 อบต.โคก
กรวด

                     230,000                   230,000                   230,000                  230,000                   230,000                  1,150,000

กิจกรรมย่อย 1.1.30 
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
(โดม) หน้าท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีจุฬา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

4 3 อบต.ศรีจุฬา                   5,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.31 
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลศรี
จุฬา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.ศรีจุฬา                   500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.32 ตั งคัน
ดินรอบบึงสาธารณะ ต าบล
พระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5 3 อบต.พระ
อาจารย์

                10,000,000                10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.33 
ปรับปรุงคันบึงล ากระต่าย 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.34 วางท่อ
ระบายน  า (ท่อน  าทิ งท่ี
สาธารณะ) ต าบลพระอาจารย์
 อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.35 ดาด
คอนกรีตคันคลองทุ่งแค  ๑  
หมู่ท่ี  ๗ ต าบลบ้านใหญ่ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บ้าน
ใหญ่

                     500,000                     500,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.36 วางท่อ
ระบายน  า ถนนแยกบุ่งกระเบา
 - บ้านคลองคล้อ  ทั ง ๒  ฝ่ัง 
 มู่ท่ี ๕ ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บ้าน
ใหญ่

                10,000,000                10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.37 
ก่อสร้างคลองส่งน  าคอนกรีต
เลีบยทางรถไฟ ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     800,000                     800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.38 วางท่อ
ระบายน  าเลียบเส้นทาง 
๓๒๘๘ ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.โคก
กรวด

                     300,000                   300,000                   300,000                  300,000                   300,000                  1,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.39 
ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อม
ฝาตะแกรงภายในหมู่บ้าน 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.โคก
กรวด

                     350,000                   350,000                   350,000                  350,000                   350,000                  1,750,000

กิจกรรมย่อย 1.1.40 วางท่อ
ระบายน  าภายในหมู่บ้าน 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.โคก
กรวด

                     270,000                   270,000                   270,000                  270,000                   270,000                  1,350,000

กิจกรรมย่อย 1.1.41 
ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบาย
น  า ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.โคก
กรวด

                     280,000                   280,000                   280,000                  280,000                   280,000                  1,400,000

กิจกรรมย่อย 1.1.42 วางท่อ
ระบายน  าพร้อมบ่อพักจาก
บริเวณบ้านนายเฉลา  ใจหอม
 ถึงบริเวณบ้านนางพิมพ์  ฮุย
เป้า หมู่ท่ี 12 บ้านหัวสวน 
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ท่าช้าง 760,000                                         760,000

2. โครงการส าคัญท่ี 2 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีให้
ประชาชนทุกกลุ่มวัย

1,2        458,699,840        23,763,240        23,763,240       23,763,240        23,763,240        553,752,800

 - กิจกรรมหลักท่ี 2.1 สร้าง
เสริมสุขภาวะท่ีดีให้ประชาชน
ทุกกลุ่มวัย

3.13 2 สสจ.          436,700,000            6,700,000             6,700,000            6,700,000            6,700,000          463,500,000

กิจกรรมย่อย 2.1.1 
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ

3.13 2 สสจ.                      900,000                   900,000                   900,000                  900,000                   900,000 4,500,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.2 พัฒนา
ระบบส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนตามกลุ่มวัย

3.13 2 สสจ.                   1,550,000                1,550,000                 1,550,000               1,550,000                1,550,000 7,750,000                 

กิจกรรมย่อย 2.1.3 พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพทุกระดับ
และการแพทย์ฉุกเฉิน

3.13 2 สสจ.                   4,250,000                4,250,000                 4,250,000               4,250,000                4,250,000 21,250,000               
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กิจกรรมย่อย 2.1.4 ก่อสร้าง
อาคารศูนย์เวชศาสตร์
นิวเคลียร์และรังสีรักษา ศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.13 2 กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ

นวัตกรรม 
(มศว.)

              430,000,000 430,000,000             

 - กิจกรรมหลักท่ี 2.2 พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

4.17 2 พมจ.,
บ้านพักเด็ก

             3,399,840           3,399,840            3,399,840           3,399,840            3,399,840           16,999,200

กิจกรรมย่อย 2.2.1 พัฒนา
มาตรการ กลไกในการ
ช่วยเหลือ ปกป้อง และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน

4.17 2 บ้านพักเด็กฯ                        27,500                     27,500                      27,500                    27,500                     27,500 137,500                    

กิจกรรมย่อย 2.2.2  ส่งเสริม
ความเข้มแข็งบทบาทสภาเด็ก
และเยาวชนฯ

4.17 2 บ้านพักเด็กฯ                   1,132,000                1,132,000                 1,132,000               1,132,000                1,132,000 5,660,000                 

กิจกรรมย่อย 2.2.3 เยาวชน
ไทยหัวใจใสสะอาด

4.17 2 บ้านพักเด็กฯ                        76,400                     76,400                      76,400                    76,400                     76,400 382,000                    

กิจกรรมย่อย 2.2.4 การ
ปฏิบัติการแผนกิจกรรมบูรณา
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั งครรภ์ในวัยรุ่น

4.17 2 บ้านพักเด็กฯ                        80,000                     80,000                      80,000                    80,000                     80,000 400,000                    

กิจกรรมย่อย 2.2.5  การ
ป้องกันการใช้ความรุนแรงใน
การเลี ยงดูเด็ก

4.17 2 บ้านพักเด็กฯ                        22,000                     22,000                      22,000                    22,000                     22,000 110,000                    

กิจกรรมย่อย 2.2.6 
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน เพ่ือต่อต้าน
การค้ามนุษย์ระดับพื นท่ี

4.17 2 พมจ.                        50,000                     50,000                      50,000                    50,000                     50,000 250,000                    

กิจกรรมย่อย 2.2.7  เด็กและ
เยาวชนได้รับการคุ้มครอง
และสวัสดิการตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคมจังหวัด
นครนายก

4.17 2 พมจ.                   2,011,940                2,011,940                 2,011,940               2,011,940                2,011,940 10,059,700               

 - กิจกรรมหลักท่ี 2.3 เสริม
พลังผู้สูงอายุ (Active 
Ageing) กลุ่มเปราะบาง และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี

1,2 พมจ.              5,275,600            1,839,000             1,839,000            1,839,000            1,839,000            12,631,600

กิจกรรมย่อย 2.3.1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตรองรับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

4.15 1 พมจ.                   2,250,000 2,250,000                 

กิจกรรมย่อย 2.3.2 พัฒนา
ฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม

4.15 1 พมจ.                   1,186,600                             -   1,186,600                 

กิจกรรมย่อย 2.3.3 เสริม
พลังคลังปัญญาเพ่ือคนทุกวัย

4.15 2 พมจ.                        15,000                     15,000                      15,000                    15,000                     15,000 75,000                      

กิจกรรมย่อย 2.3.4  พัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

4.15 2 พมจ.                        35,000                     35,000                      35,000                    35,000                     35,000 175,000                    

กิจกรรมย่อย 2.3.5 ปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย
ความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย

4.15 2 พมจ.                      495,000                   495,000                   495,000                  495,000                   495,000 2,475,000                 
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กิจกรรมย่อย 2.3.6 ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

4.15 2 พมจ.                        45,000                     45,000                      45,000                    45,000                     45,000 225,000                    

กิจกรรมย่อย 2.3.7 
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายเพ่ือเป็นผู้เฝ้าระวัง
ทางสังคมการต่อต้านการค้า
มนุษย์

4.15 2 พมจ.                        50,000                     50,000                      50,000                    50,000                     50,000 250,000                    

กิจกรรมย่อย 2.3.8 
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมจังหวัด
นครนายก

4.15 2 พมจ.                      374,000                   374,000                   374,000                  374,000                   374,000 1,870,000                 

กิจกรรมย่อย 2.3.9 
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ระดับจังหวัด

4.15 2 พมจ.                      125,000                   125,000                   125,000                  125,000                   125,000                     625,000

กิจกรรมย่อย 2.3.10 
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

4.17 2 พมจ.                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 2.3.11 ปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับคนพิการจังหวัด
นครนายก

4.17 2 พมจ.                      400,000                   400,000                   400,000                  400,000                   400,000 2,000,000                 

กิจกรรมย่อย 2.3.12 อบรม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ 
เช่ียวชาญด้านคนพิการ (อพ
มก.) จังหวัดนครนายก

4.17 2 พมจ.                      100,000                   100,000                   100,000                  100,000                   100,000 500,000                    

 - กิจกรรมหลักท่ี 2.4 เสริม
พลังสังคม ครอบครัว ชุมชน
เข้มแข็ง ให้ม่ันคงปลอดภัย

1,2 ปค.
,ยต.

,วธ.,พมจ.

           13,324,400          11,824,400           11,824,400          11,824,400          11,824,400            60,622,000

กิจกรรมย่อย 2.4.1 
เสริมสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยเพ่ือสังคมมีสุข

1.1 1 ปค.                   1,477,000                1,477,000                 1,477,000               1,477,000                1,477,000 7,385,000                 

กิจกรรมย่อย 2.4.2 พัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย

1.1 1 สนง.
ยุติธรรม
จังหวัด

นครนายก

                     456,000                   456,000                   456,000                  456,000                   456,000 2,280,000                 

กิจกรรมย่อย 2.4.3 ส่งเสริม
การขับเคล่ือนพลัง บวร ใน
การพัฒนา "นครนายก" สู่
สังคมคุณภาพ

1.1 1 วธ.จ.                   5,953,700                5,953,700                 5,953,700               5,953,700                5,953,700 29,768,500               

กิจกรรมย่อย 2.4.4 ยุติธรรม
ใส่ใจสร้างภูมิคุ้มกัน เยาวชน
ไทยห่างไกลยาเสพติด

1.1 1 สนง.
ยุติธรรม
จังหวัด

นครนายก

                     365,200                   365,200                   365,200                  365,200                   365,200 1,826,000                 

กิจกรรมย่อย 2.4.5 ส่งเสริม
การออกก าลังกายและเล่นกีฬา
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนจังหวัดนครนายก

3.13 1 ทกจ.                   1,500,000 1,500,000                 

กิจกรรมย่อย 2.4.6 จัดงาน
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์และการปฏิบัติงาน
พิธีการศพท่ีได้รับ
พระราชทานตามพระราโชบาย

1.1 2 วธ.จ.                      970,000                   970,000                   970,000                  970,000                   970,000 4,850,000                 
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กิจกรรมย่อย 2.4.7 อุปภัมภ์ 
คุ้มครองศาสนา และ
เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม

4 2 วธ.จ.                   2,050,000                2,050,000                 2,050,000               2,050,000                2,050,000 10,250,000               

กิจกรรมย่อย 2.4.8 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
กลไกด้านครอบครัวในระดับ
พื นท่ี

4.17 2 พมจ.                        52,000                     52,000                      52,000                    52,000                     52,000 260,000                    

กิจกรรมย่อย 2.4.9 การจัด
สมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด

4.17 2 พมจ.                        26,500                     26,500                      26,500                    26,500                     26,500 132,500                    

กิจกรรมย่อย 2.4.10 การ
บริหารและพัฒนาก าลังคน
ของประเทศด้านครอบครัว งบ
เงินอุดหนุนรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (สค)

4.17 2 พมจ.                      445,000                   445,000                   445,000                  445,000                   445,000 2,225,000                 

กิจกรรมย่อย 2.4.11 
ขับเคล่ือนกลไกการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวจังหวัดนครนายก

4.17 2 พมจ.                        29,000                     29,000                      29,000                    29,000                     29,000 145,000                    

3. โครงการส าคัญท่ี 3 
พัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษา และเพ่ิมทักษะ
การประกอบอาชีพ

1,2          16,223,500        15,597,500          4,979,500         2,966,000          2,966,000          42,732,500

 - กิจกรรมหลักท่ี 3.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเพ่ิม
ทักษะอาชีพรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

3 1 ศธ.จ.
,สพป.นย.

             8,414,500            8,414,500             2,013,500                        -                           -              18,842,500

กิจกรรมย่อย 3.1.1 ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายกให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ใน
ศตวรรษท่ี 21

3.12 1 สพป.นย                   6,401,000                6,401,000                12,802,000

กิจกรรมย่อย 3.1.2 การ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ส าร
หับเยาวชน

3.12 1 ศธ.จ.                   2,013,500                2,013,500                 2,013,500                  6,040,500

 - กิจกรรมหลักท่ี 3.2 พัฒนา
อาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน
 และเตรียมความพร้อมในการ
เป็นผู้ประกอบการ

3.11 1,2 พฝจ.,พช.
จัดหางาน

             5,324,000           4,698,000               481,000              481,000              481,000           11,465,000

กิจกรรมย่อย 3.2.1 พัฒนา
ทักษะก าลังแรงงานเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการประกอบอาชีพ

3.11 1 พฝจ. 148,500                     148,500                  148,500                  148,500                 148,500                                     742,500

กิจกรรมย่อย 3.2.2 พัฒนา
ทักษะฝีมือและสมรรถนะ
แรงงาน

3.11 1 พฝจ. 290,000                     290,000                  290,000                  290,000                 290,000                                   1,450,000

กิจกรรมย่อย 3.2.3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
และด้อยโอกาส

3.11 1 พช. 4,217,000                  4,217,000                                8,434,000
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กิจกรรมย่อย 3.2.4 เตรียม
ความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
(แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานให้กับนักเรียน 
นักศึกษา)

3.11 2 สนง.จัดหา
งานจังหวัด
นครนายก

42,500                       42,500                    42,500                     42,500                   42,500                                       212,500

กิจกรรมย่อย 3.2.5 ยกระดับ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือและ
สมรรถนะแรงงาน

3.11 2 พฝจ. 510,000                                        510,000

กิจกรรมย่อย 3.2.6 ยกระดับ
แรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการ
แข่งขัน

3.11 2 พฝจ. 116,000                                        116,000

 - กิจกรรมหลักท่ี 3.3 ขยาย
ผลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดนครนายก

1 สนจ.นย.
,กษ.นย.

2,485,000             2,485,000           2,485,000            2,485,000           2,485,000           12,425,000           

กิจกรรมย่อย 3.3.1 ขยายผล
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดนครนายก

3.12 1 กษ.นย. 2,485,000                  2,485,000               2,485,000                2,485,000              2,485,000                              12,425,000

รวมงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3

1,888,345,695    189,700,740     150,905,740     156,000,240    141,436,240     2,526,388,655    

งบประมาณจังหวัด 1 277,325,100       23,806,900       13,188,900       11,175,400      11,175,400       336,671,700       

งบประมาณกระทรวง กรม
2 1,150,731,495    84,273,840       84,273,840       84,273,840      84,273,840       1,487,826,855    

งบประมาณ อปท
3 460,289,100       81,620,000       53,443,000       60,551,000      45,987,000       701,890,100       

324,315,900       199,071,600     425,633,300     430,533,300    451,233,300     1,830,787,400    

แผนงาน : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1,2,3        324,315,900      199,071,600      425,633,300     430,533,300      451,233,300     1,830,787,400

1. โครงการส าคัญท่ี 1 
พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ า และ
ป้องกันการกัดเซาะตล่ิงริม
แม่น้ า คลองสายหลัก และ
คลองธรรมชาติ

5.19 1,2,3       220,376,500     127,349,700     365,500,000    371,000,000     395,050,000    1,479,276,200

 - กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนา
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า คลองสายหลัก 
และคลองธรรมชาติในจังหวัด
นครนายก

5.19 1,2,3            68,226,500            1,550,000           42,000,000          16,500,000          32,050,000          160,326,500

กิจกรรมย่อย 1.1.1 ก าจัด
วัชพืชคลองตาจันทร์ หมู่ท่ี 12
 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                     311,800                     311,800

กิจกรรมย่อย 1.1.2 ขุดลอก
คลองกลาง บ้านซ าเมย-บ้าน
ท่ามะปราง หมู่ 3-6 ต าบล
นาหนิลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                     222,000                     222,000

กิจกรรมย่อย 1.1.3 ขุดลอก
คลองห้วยมะโกรก(ตอนล่าง) 
บ้านเนินบก หมู่ 1 ต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                       93,000                       93,000

กิจกรรมย่อย 1.1.4 ขุดลอก
คลองสิมมาเหนือ(ตอนบน) 
บ้านน้อย หมู่ 3 ต าบลนาหิน
ลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                       49,000                       49,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม
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กิจกรรมย่อย 1.1.5 ก าจัด
วัชพืชคลอง 1 ซ้ายของคลอง
ส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 2  ปริมาณ 
93 ไร่ โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     300,000                     300,000

กิจกรรมย่อย 1.1.6 ก าจัด
วัชพืชคลองแยกร่วม ของ
คลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 2  
ปริมาณ 25 ไร่ โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                       80,000                       80,000

กิจกรรมย่อย 1.1.7 ก าจัด
วัชพืชคลองเหมือง ปริมาณ 
35,800 ตัน โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                  1,106,000                  1,106,000

กิจกรรมย่อย  1.1.8 ก าจัด
วัชพืชคลอง 2 ปริมาณ 
9,150 ตัน โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     280,000                     280,000

กิจกรรมย่อย 1.1.9 ก าจัด
วัชพืชคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย สาย
 1 ปริมาณ 25,900 ตัน 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     800,000                     800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.10  ก าจัด
วัชพืชคลอง 3 ปริมาณ 
14,250 ตัน โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     440,000                     440,000

กิจกรรมย่อย 1.1.11 ก าจัด
วัชพืชคลองซอย 1.1 ขวา 
ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 1 
ปริมาณ 9,447 ตัน โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     292,000                     292,000

กิจกรรมย่อย 1.1.12 ก าจัด
วัชพืชคลอง 2 ซ้ายของคลอง
ส่งน  าฝ่ังซายสาย 2 ปริมาณ 
5,040 ตัน โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     150,000                     150,000

กิจกรรมย่อย 1.1.13 ก าจัด
วัชพืชคลองซอย 1.1 ซ้าย 
ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 1 
ปริมาณ 8,176 ตัน โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     252,000                     252,000

กิจกรรมย่อย  1.1.14 ก าจัด
วัชพืชคลอง 3 ซ้ายของคลอง
ส่งน  าฝ่ังซายสาย 2 ปริมาณ 
3,300 ตัน โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     100,000                     100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.15 ก าจัด
วัชพืชคลองขนานคันกั นน  า
องครักษ์-เกาะกา ปริมาณ 
22,000 ตัน โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     680,000                     680,000

กิจกรรมย่อย 1.1.16 ก าจัด
วัชพืชคลอง 1 ซ้ายของคลอง
แยกร่วมของคลองส่งน  าฝ่ัง
ซ้ายสาย 2  ปริมาณ 6,240 
ตัน โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     190,000                     190,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.17 ก าจัด
วัชพืชคลองซอย 2 ขวา ของ
คลองเหมือง ปริมาณ 4,000
 ตัน โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     123,000                     123,000

กิจกรรมย่อย  1.1.18 ก าจัด
วัชพืชคลอง 1 ขวาของคลอง
แยกร่วมของคลองส่งน  าฝ่ัง
ซ้ายสาย 2  ปริมาณ 6,840 
ตัน โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     210,000                     210,000

กิจกรรมย่อย 1.1.19 ก าจัด
วัชพืชคลองซอย 3 ขวา ของ
คลองเหมือง ปริมาณ 4,180
 ตัน โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     129,000                     129,000

กิจกรรมย่อย 1.1.20 ก าจัด
วัชพืชคลอง 1 (ทรายมูล) 
ปริมาณ 12,875 ตัน 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     398,000                     398,000

กิจกรรมย่อย 1.1.21 จ้าง
เหมาก าจัดวัชพืชคลองซอย 1
 ซ้าย ของคลองส่งน  าสายใหญ่
ฝ่ังขวา กม. 0+000 ถึง กม. 
7+000  ปริมาณ 5,600 ตัน
 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     457,000                     457,000

กิจกรรมย่อย 1.1.22 จ้าง
เหมาก าจัดวัชพืชคลอง 14 
ปริมาณ 26,000 ตัน 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

5.19 2 คบ.นย.                  1,900,000                  1,900,000

กิจกรรมย่อย 1.1.23  จ้าง
เหมาก าจัดวัชพืชคลองส่งน  า
สายใหญ่ฝ่ังขวา กม. 0+000
 ถึง กม. 26+000 ปริมาณ 
51,000 ตัน โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                  4,170,000                  4,170,000

กิจกรรมย่อย 1.1.24 จ้าง
เหมาก าจัดวัชพืชคลอง 15 
ปริมาณ 6,000 ตัน โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     453,000                     453,000

กิจกรรมย่อย 1.1.25 จ้าง
เหมาก าจัดวัชพืชคลอง 29 
ปริมาณ 8,200 ตัน โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     620,000                     620,000

กิจกรรมย่อย 1.1.26 จ้าง
เหมาก าจัดวัชพืชคลอง 30 
ปริมาณ 17,500 ตัน 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

5.19 2 คบ.นย.                  1,320,000                  1,320,000

กิจกรรมย่อย 1.1.27 จ้าง
เหมาก าจัดวัชพืชคลอง 31 
ปริมาณ 12,600 ตัน 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     952,000                     952,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.28 จ้าง
เหมาก าจัดวัชพืชคลอง 32 
ปริมาณ 14,000 ตัน 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

5.19 2 คบ.นย.                  1,050,000                  1,050,000

กิจกรรมย่อย 1.1.29 จ้าง
เหมาก าจัดวัชพืชคลองแยก
ซอย 29 ปริมาณ 3,700 ตัน
 โดยโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

5.19 2 คบ.นย.                     270,000                     270,000

กิจกรรมย่อย 1.1.30 จ้าง
เหมาขุดลอกคลองทางกระบือ
 หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี11 ต าบลบ้าน
พร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 2 คป.นย. 570,000                     570,000                    

กิจกรรมย่อย 1.1.31 ขุดลอก
เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกัก
น  าแม่น  านครนายก ระยะทาง
 1,500 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบล
หินตั ง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก

5.19 2 คบ.ขุนด่าน 3,188,700                                   3,188,700

กิจกรรมย่อย 1.1.32  
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าดอนพูน
 หมู่ 5 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 2 ส านักงาน
ทรัพยากร
น  าภาค 6

               21,450,000                21,450,000

กิจกรรมย่อย 1.1.33 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าคลอง
ผักหนาม ต าบลบ้านพริก,
บ้านนา,ป่าขะ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

5.19 2 ส านักงาน
ทรัพยากร
น  าภาค 6

             20,000,000                20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.34 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองน  าเย็น หมู่
 11,13 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 2 ส านักงาน
ทรัพยากร
น  าภาค 6

             10,000,000                10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.35 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองท่าเกวียน 
หมู่ 1 บ้านเบญจมาศ ต าบล
ปากพลี อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

5.19 2 ส านักงาน
ทรัพยากร
น  าภาค 6

             10,000,000                10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.36 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองส่งน  า หมู่ 5
 บ้านท่ากว้าง ต าบลปากพลี 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 2 ส านักงาน
ทรัพยากร
น  าภาค 6

            15,000,000                15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.37 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองไผ่ หมู่ 6 
บ้านนอก ต าบลปากพลี 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 2 ส านักงาน
ทรัพยากร
น  าภาค 6

            15,000,000                15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.38  
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองอ้อกระทะ 
หมู่ 2 ต าบลดงละคร อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก

5.19 2 ส านักงาน
ทรัพยากร
น  าภาค 6

            15,000,000                15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.39 ก าจัด
วัชพืชในล าคลองดอนยอ ม.3,
 ม.4, ม.5, ม.6 ต าบลดอนยอ
 อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ดอนยอ                   550,000                     550,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.40 ขุด
ลอกตะกอนเลน หรือ ขุดลอก
ก าจัดวัชพืชภายในต าบล หรือ 
ในล าคลอง หรือขุดบ่อแก้มลิง
 หรือ ขุดสระน  าสาธารณะ 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์
 จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ทรายมูล                   1,500,000                1,500,000                 1,500,000               1,500,000                1,500,000                  7,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.41 ก าจัด
วัชพืชในล าคลองสาม หมู่ 6 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ดอนยอ                   500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.42 ก าจัด
วัชพืช ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     100,000                     100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.43 ขุด
ลอกและก าจัดวัชพืช คลอง
บ้านนา หมู่ท่ี 
1,2,3,11,14,16 ต าบลเขา
เพ่ิม เช่ือมต าบลป่าขะ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก ขุด
ลอก 0.30 ม. ระยะทางยาว 
7,000.00 ม. โดยมีปริมาตร
ดินขุดลอก 38,000.00 ลบ.
ม.

5.19 3 อบต.เขาเพ่ิม                   1,960,000                  1,960,000

กิจกรรมย่อย 1.1.44 ขุด
ลอกและก าจัดวัชพืช คลอง
สะท้อน หมู่ท่ี 
2,4,10,12,13,15 ต าบล
เขาเพ่ิม เช่ือมต าบลป่าขะ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายกเดิม ปากคลองกว้าง
เฉล่ีย 16.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
2.70 ม. ยาว 11,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้าง 
16.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว
 11,000 ม.

5.19 3 อบต.เขาเพ่ิม                   1,960,000                  1,960,000

กิจกรรมย่อย 1.1.45 ขุด
ลอกคันนาเส้นบ่อ นายสงวน 
จวนเจริญ หมู่ 5 ต าบลดอน
ยอ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ดอนยอ                     50,000                       50,000

กิจกรรมย่อย 1.1.46 ขุด
ลอกคลองสาย กม.3 หมู่ 5 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ดอนยอ                      100,000                     100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.47 ขุดลอก
 หนอง คลอง บึง 
สาธารณประโยชน์ในพื นท่ี 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                20,000,000                20,000,000

 - กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ป้องกัน
การกัดเซาะตล่ิงริมแม่น้ าและ
คลองสาขา

5 1,2,3          152,150,000        125,799,700         323,500,000        354,500,000        363,000,000       1,318,949,700

กิจกรรมย่อย 1.2.1 ก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  า
นครนายก บริเวณวัดดง 
ต าบลนครนายก อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 
ความยาว 80.00 เมตร

5.19 1 ยผ.                  9,600,000 9,600,000                 



- 163 -

แผนงาน/โครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

แหล่ง 
งปม.

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.2.2 ก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  า
นครนายก บริเวณวัดพระ
คริสต์ประจักษ์ - บ้านเล่า 
(ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม) ต าบลท่า
ทราย อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก ความยาว 
85.00 เมตร

5.19 1 ยผ.                  8,500,000 8,500,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.3 ก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองดอน
ยอ บริเวณวัดดอนยอ ต าบล
ดอนยอ อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก ความยาว 
185.00 เมตร

5.19 1 ยผ.                16,650,000 16,650,000               

กิจกรรมย่อย  1.2.4 ก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลอง
บ้านนา บริเวณวัดทองย้อย 
(ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม) ต าบล
บ้านนา อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก ความยาว 
180.00 เมตร

5.19 1 ยผ.                14,400,000 14,400,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.5 ก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองสาม
 บริเวณวัดคลองสาม ต าบล
บางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ความยาว 
120.00 เมตร

5.19 1 ยผ.                12,000,000 12,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.6 ก่อสร้าง
เข่ือน คสล.ป้องกันตล่ิงหน้า
โรงสูบน  าประปา หมู่ท่ี 14 
บ้านบางอ้อนอก ต าบลบางอ้อ
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                  9,000,000 9,000,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.7 ก่อสร้าง
ก าแพงกันตล่ิงพังแนวคัน
คลองบริเวณศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 ต าบล
พิกุลออก อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                10,000,000 10,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.8 ก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  า
นครนายก บริเวณวัดเขานาง
บวช ต าบลสาริกา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ความยาว 
200.00 เมตร

5.19 2 ยผ.                  4,200,000             16,800,000 21,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.9 ก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  า
นครนายก บริเวณวัดสุวรรณ 
ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 
ความยาว 150.00 เมตร

5.19 2 ยผ.                  6,000,000               9,000,000 15,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.10  
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
คลองบางหอย บริเวณวัดบาง
หอย ต าบลศรีจุฬา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ความยาว 
350.00 เมตร

5.19 2 ยผ.             14,000,000             21,000,000 35,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.11 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
แม่น  านครนายก บริเวณวัดศรี
เมือง ต าบลนครนายก อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ความยาว 
325.00 เมตร

5.19 2 ยผ.             13,000,000             19,500,000 32,500,000               
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กิจกรรมย่อย 1.2.12 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
แม่น  านครนายก บริเวณวัด
อัมพวัน ต าบลบางอ้อ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ความยาว 
350.00 เมตร

5.19 2 ยผ.                14,000,000             21,000,000 35,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.13 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
แม่น  านครนายก บริเวณวัด
องครักษ์ธรรมปัญญาราม 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์
 จังหวัดนครนายก ความยาว 
800.00 เมตร

5.19 2 ยผ.                16,000,000             32,000,000              32,000,000 80,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.14 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
แม่น  านครนายก บริเวณศูนย์
ท่องเท่ียวทางน  าตามรอย
เสด็จฯ รัชกาลท่ี 5 ต าบลบาง
สมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ความยาว 
450.00 เมตร

5.19 2 ยผ.             18,000,000             27,000,000 45,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.15 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
คลองบ้านนา บริเวณวัดสมอ
บุญคง ต าบลบ้านนา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ความยาว 
100.00 เมตร

5.19 2 ยผ.              10,000,000 10,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.16 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
คลองบ้านนา บริเวณวัดช้าง 
ต าบลบ้านนา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 
ความยาว 170.00 เมตร

5.19 2 ยผ.                  6,800,000             10,200,000 17,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.17 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
คลองบ้านนา บริเวณโรงเรียน
วัดทองย้อย ต าบลบ้านนา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ความยาว 
200.00 เมตร

5.19 2 ยผ.                8,000,000             12,000,000 20,000,000               

กิจกรรมย่อย 1.2.18 
ก่อสร้างระบบระบายน  าหลัก
และระบบป้องกันน  าท่วม 
พื นท่ีชุมชนท่าช้าง ต าบลท่า
ช้าง อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 2 ยผ.              48,000,000             72,000,000 120,000,000             

กิจกรรมย่อย 1.2.19 
ก่อสร้างระบบระบายน  าหลัก
และระบบป้องกันน  าท่วม 
พื นท่ีชุมชนบ้านนา ต าบลบ้าน
นา อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 2 ยผ.            105,000,000          105,000,000           140,000,000 350,000,000             

กิจกรรมย่อย 1.2.20 
ก่อสร้างระบบระบายน  าหลัก
และระบบป้องกันน  าท่วม 
พื นท่ีชุมชนองครักษ์ ต าบล
องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 2 ยผ.            105,000,000          105,000,000           140,000,000 350,000,000             

กิจกรรมย่อย 1.2.21 งาน
ปรับปรุงยกระดับตล่ิงแม่น  า
นครนายก ยาว 2.40 กม. 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

5.19 2 คบ.นย.               6,299,700 6,299,700                 
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กิจกรรมย่อย 1.2.22 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
บริเวณหน้าวัดบางปรัง หมู่ท่ี 
11 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬา                5,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.23 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
บริเวณหน้าวัดบางหอย หมู่ท่ี 
3 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬา                5,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.24 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
บริเวณหน้าวัดศรีจุฬา ต าบล
ศรีจุฬา อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬา                5,000,000                  5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.25 
ก่อสร้างพนังกั นตล่ิงพัง ต าบล
พระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                     500,000                     500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.26 
ก่อสร้างเข่ือน คสล.ป้องกัน
ตล่ิงหน้าโรงสูบน  าประปา หมู่
ท่ี 14 บ้านบางอ้อนอก ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                   9,000,000                  9,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.27 
ก่อสร้างผนังกั นดินพัง ในเขต
เทศบาลต าบลพิกุลออก 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 ทต.พิกุลออก                   5,000,000                5,000,000                 5,000,000               5,000,000                5,000,000                25,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.28 
ก่อสร้างก าแพงกันตล่ิงพัง 
ชุมชนบ้านใหม่  หมู่ท่ี 5 
ต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

5.19 3 ทต.พิกุลออก                 10,000,000              10,000,000               10,000,000             10,000,000              10,000,000                50,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.29 
ก่อสร้างก าแพงกั นน  าคลองเม่า

5.19 3 อบต.โคก
กรวด

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

2. โครงการส าคัญท่ี 2 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

5.18 1,2 สอจ./ทสจ./
อุทยาน

แห่งชาติเขา
ใหญ่/ปม.จ./

พนจ.

        64,043,400       69,125,900       54,537,300      54,537,300       54,537,300       296,781,200

 - กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนา
เครือข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

5.18 1,2 สอจ./ทสจ.                 238,000                         -                           -                          -                           -                   238,000

กิจกรรมย่อย 2.1.1 การ
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม

5.18 1 สอจ.                     103,000 103,000                    

กิจกรรมย่อย 2.1.2พัฒนา
เครือข่าย ทสม. รักษ์
ส่ิงแวดล้อมตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

5.18 2 ทสจ.                     135,000 135,000                    
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 - กิจกรรมหลัก 2.2 บูรณา
การแก้ไข บรรเทา และป้องกัน
ผลกระทบจากช้างป่าและสัตว์
ป่า

1,2 อุทยาน
แห่งชาติเขา

ใหญ่

           58,955,700          64,276,200           49,687,600          49,687,600          49,687,600          272,294,700

กิจกรรมย่อย 2.2.1 พัฒนา
เครือข่ายประชาชนอาสาสมัคร
เฝ้าระวังและป้องกันช้างป่า

5.18 1 อุทยาน
แห่งชาติเขา

ใหญ่

                    227,700                            -                               -                              -                               -   227,700                    

กิจกรรมย่อย 2.2.2 การใช้
เทคโนโลยีกล้องดักถ่ายภาพ
แบบเรียลไทม์ (camera trap 
real-time) เพ่ือแก้ปัญหา
สัตว์ป่าออกนอกพื นท่ีอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่

5.18 1 อุทยาน
แห่งชาติเขา

ใหญ่

                 123,600                   123,600                 123,600                  123,600 494,400                    

กิจกรรมย่อย 2.2.3  ก่อสร้าง
รั วเพนียดเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันผลกระทบจากช้างป่า 
บริเวณแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ต าบลสาริกา
 อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.18 1 อุทยาน
แห่งชาติเขา

ใหญ่

               49,564,000             49,564,000              49,564,000             49,564,000             49,564,000 247,820,000             

กิจกรรมย่อย 2.2.4 ก่อสร้าง
คูกันช้าง ต าบลสาริกา อ าเภอ
เมืองนครนายก และต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

5.18 1 อุทยาน
แห่งชาติเขา

ใหญ่

            14,588,600                             -                              -                               -   14,588,600               

กิจกรรมย่อย 2.2.5 วิจัย
นิเวศวิทยาและการเคล่ือนท่ี
ของช้างป่าด้วยวิทยุติดตามตัว
ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
เพ่ือการอนุรักษ์ช้างป่าใน
ระยะยาว

5.18 2 อุทยาน
แห่งชาติเขา

ใหญ่

                 2,904,000                            -                               -                              -                               -   2,904,000                 

กิจกรรมย่อย 2.2.6 การ
จัดท ารั วธรรมชาติ (ไผ่หนาม) 
บริเวณแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ในท้องท่ี
ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง 
และต าบลนาหินลาด อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

5.18 2 อุทยาน
แห่งชาติเขา

ใหญ่

                 5,760,000                            -                               -                              -                               -   5,760,000                 

กิจกรรมย่อย 2.2.7 ศึกษา
นิเวศวิทยาแหล่งอาหารของ
ช้างป่าในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่

5.18 2 อุทยาน
แห่งชาติเขา

ใหญ่

                    500,000                            -                               -                              -                               -   500,000                    

 - กิจกรรมหลัก 2.3  เพ่ิม
ผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ือ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
สัตว์น้ าในแม่น้ านครนายก

2 1 ปม.จ.              2,989,700           2,989,700            2,989,700           2,989,700            2,989,700           14,948,500

กิจกรรมย่อย 2.3.1 สร้าง
เครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น  า

5.18 1 ปม.จ.                   2,345,900                2,345,900                 2,345,900               2,345,900                2,345,900 11,729,500               

กิจกรรมย่อย 2.3.2 อนุรักษ์
แหล่งพ่อแม่พันธ์ุปลาหน้าวัด

5.18 1 ปม.จ.                     643,800                  643,800                   643,800                 643,800                  643,800 3,219,000                 

 - กิจกรรมหลัก 2.4 ส่งเสริม
การใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

5.18 2 พนจ.              1,860,000            1,860,000             1,860,000            1,860,000            1,860,000              9,300,000

กิจกรรมย่อย 2.4.1 การลด
การใช้พลังงานภาครัฐ (EUI)

5.18 2 พนจ.                     300,000                  300,000                   300,000                 300,000                  300,000                  1,500,000
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กิจกรรมย่อย 2.4.2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์บริการ
ข้อมูลด้านการอนุรักษ์
พลังงานทดแทนเคล่ือนท่ี 
(Energy Mobile Unit)

5.18 2 พนจ.                     700,000                  700,000                   700,000                 700,000                  700,000                  3,500,000

กิจกรรมย่อย 2.4.3  เพ่ิม
สมรรถนะด้านการบริหารและ
จัดการพลังงานครบวงจรใน
ชุมชนระดับต าบลและ
วิสาหกิจชุมชน

5.18 2 พนจ.                     400,000                  400,000                   400,000                 400,000                  400,000                  2,000,000

กิจกรรมย่อย 2.4.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการด าเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงาน
เชิงพื นท่ี

5.18 2 พนจ.                       60,000                    60,000                     60,000                    60,000                    60,000                    300,000

กิจกรรมย่อย 2.4.5 สถาน
ประกอบกิจการพลังงาน
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

5.18 2 พนจ.                     400,000                  400,000                   400,000                 400,000                  400,000                  2,000,000

3. โครงการส าคัญท่ี 3 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

5.18 2 ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

           1,446,000          1,446,000          1,446,000         1,446,000          1,446,000            7,230,000

 - กิจกรามหลัก 3.1 ส่งเสริม
การปลูกป่าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

5.18 2 ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

             1,446,000           1,446,000            1,446,000           1,446,000            1,446,000             7,230,000

กิจกรรมย่อย 3.1.1 ส่งเสริม
การจัดการป่าชุมชน

5.18 2 ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

                       46,000                     46,000                      46,000                    46,000                     46,000 230,000                    

กิจกรรมย่อย 3.1.2 เพาะช า
กล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว

5.18 2 ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

                  1,400,000                1,400,000                 1,400,000               1,400,000                1,400,000 7,000,000                 

4. โครงการส าคัญท่ี 4 
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
และบ าบัดน้ าเสียในชุมชน
ของจังหวัดนครนายก

5.18 1,3 สถ.จ./
อปท.

        38,450,000         1,150,000          4,150,000         3,550,000            200,000         47,500,000

 - กิจกรรมหลัก 4.1 แก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน
อย่างครบวงจร

5.18 1,3 สถ.จ./อปท.            38,450,000            1,150,000             1,150,000            3,550,000               200,000            44,500,000

กิจกรรมย่อย  4.1.1 ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน จังหวัดนครนายก

5.18 1 สถ.จ.                     200,000                     200,000

กิจกรรมย่อย 4.1.2 
รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ ากว่า 6,000
 ซีซี หรือ ก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์
 จ านวน 1 คัน

5.18 3 อบต.
ทองหลาง

2,500,000                  2,500,000

กิจกรรมย่อย 4.1.3 จัดซื อ
เตาเผาขยะชุมชนไร้มลพิษ 
จ านวน 14 เตา

5.18 3 อบต.บางอ้อ                 23,800,000                23,800,000

กิจกรรมย่อย 4.1.4 จัดซื อรถ
ขยะ

5.18 3 อบต.โคก
กรวด

                     950,000                   950,000                   950,000                  950,000                  3,800,000
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แผนงาน/โครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ

แหล่ง 
งปม.

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 4.1.5 จัดซื อรถ
ขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ ากว่า 6,000 ซีซี

5.18 3 อบต.ดอนยอ                   2,500,000                  2,500,000

กิจกรรมย่อย 4.1.6 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะท่ีต้นทาง

5.18 3 อบต.ดอนยอ                      200,000                   200,000                   200,000                  200,000                   200,000                  1,000,000

กิจกรรมย่อย 4.1.7 จัดซื อ
รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย

5.18 3 ทม.นย.               2,400,000                  2,400,000

กิจกรรมย่อย 4.1.8 จัดซื อ
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตร กระบอก สูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง
เทท้าย

5.18 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

                     950,000                     950,000

กิจกรรมย่อย 4.1.9 จัดซื อถัง
ขยะพลาสติก ขนาด 240 
ลิตร จ านวน 100 ใบ

5.18 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

                     150,000                     150,000

กิจกรรมย่อย 4.1.20 
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

5.18 3 อบต.ท่าเรือ                   2,400,000                  2,400,000

กิจกรรมย่อย 4.1.21 จัดซื อ
รถขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ ากว่า 6,000
 ซีซี

5.18 3 อบต.ป่าขะ                   2,400,000                  2,400,000

กิจกรรมย่อย 4.1.22 จัดซื อ
รถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000
 ซีซี

5.18 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                  2,400,000                  2,400,000

 - กิจกรรมหลัก 4.2 พัฒนา
ระบบบ าบัดน้ าเสียในชุมชน

5.18 3                           -                           -               3,000,000                        -                           -                3,000,000

กิจกรรมย่อย 4.2.1 ก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน  าเสียรวมในเขต
เทศบาลเมืองนครนายก

5.18 3 ทม.นย.                 3,000,000                  3,000,000

รวมงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4

       324,315,900      199,071,600      425,633,300     430,533,300      451,233,300     1,830,787,400

งบประมาณจังหวัด 1 133,910,200       67,265,900       52,677,300       52,677,300      52,677,300       359,208,000       

งบประมาณกระทรวง กรม 2 101,535,700       98,605,700       351,306,000     357,306,000    380,806,000     1,289,559,400    

งบประมาณ อปท 3 88,870,000         33,200,000       21,650,000       20,550,000      17,750,000       182,020,000       

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ

6.20 1 ส านักงาน
จังหวัด

นครนายก

8,000,000           8,000,000         8,000,000         8,000,000        8,000,000         40,000,000         

รวมท้ังส้ิน 89,377,479,165  2,136,858,640  1,843,433,440  984,762,340    1,120,830,540  95,463,364,125  

งบประมาณจังหวัด 1 588,890,100       295,790,300     241,855,200     221,739,500    146,371,700     1,494,646,800    

งบประมาณกระทรวง กรม 2 88,165,637,765  1,724,898,340  1,523,635,240  680,571,840    909,371,840     93,004,115,025  

งบประมาณ อปท 3 622,951,300       116,170,000     77,943,000       82,451,000      65,087,000       964,602,300       
แหล่งงบประมาณ

1 หมายถึง งบประมาณจังหวัด

2 หมายถึง งบประมาณกระทรวง/กรม

3 หมายถึง งบประมาณ อปท.
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรง
กับความต้องการของตลาด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร 
2. แผนงาน แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตภาคการเกษตร (ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญหาดิน

เปรี้ยว /ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบกระจายน้ำ น้ำแล้ง น้ำท่วม / จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ/พันธุ์
พืช/ เครื่องจักรกลการเกษตร) โดยใช้นวัตกรรม และข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุน 

4. หลักการและเหตุผล โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก และนโยบาย Thailand 4.0 ดังน้ี 

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้าง
มูลค่า) 
     2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1๓ : ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย   
หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การ
แปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบวงจรและมีมูลค่าสูง 

4)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก : ประเดน็การพัฒนาท่ี  1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยความตรงกับความต้องการของตลาด 

5) นโยบาย Thailand 4.0 : เปล่ียนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีเตรียมป้ันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ท้ังยังเป็นเกษตรกรท่ีมีฐานะร่ำรวย 

จากการที่ประเทศไทยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการเกษตร เพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยและเป็นสากล 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน การพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการเกษตรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  
      จังหวัดนครนายกเป็นครัวเรือนเกษตรกรรม มีจำนวน 18,947 ครัวเรือนท้ังหมด หรือเท่ากับร้อยละ
19.77 (95,955 ครัวเรือน,กรมการปกครอง 2560) และมีสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลายและ
สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ังเชิง
ปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานอนาคตใหม่ท่ีสร้างรายได้สูง ท้ัง
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ ปัจจัยพื้นฐาน
ทางการผลิตสินค้าเกษตรท่ีสำคัญ คือ ดิน น้ำ และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ดังน้ัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดนครนายก ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมี
รายได้สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการน้ี 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตภาคการเกษตรให้ท่ัวถึงและครอบคลุม 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
3. เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (GPP) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
3. จำนวนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการจัดการและฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน (ไร่) 
4. แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรได้รับการพัฒนา/ฟื้นฟู (แห่ง) 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี  
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 : ส่งเสริมการปรับปรุง/บำรุงดินเพื่อการเกษตรคุณภาพงบประมาณ  
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
19,755,500 22,695,100 25,926,800 29,815,800 34,288,100 132,480,100 

ผู้รับผิดชอบ : สถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก  
 กิจกรรมย่อย 1.1 สาธิตและจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และสาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 9,520,500  10,948,500    12,590,800    14,479,400    16,651,300       64,190,500  

ผู้รับผิดชอบ : สถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.2 ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  10,084,000    11,596,600    13,336,000     15,336,400    17,636,800       67,989,800  

ผู้รับผิดชอบ : สถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.3 ปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
30,000    30,000                60,000  

ผู้รับผิดชอบ : สถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.4 พัฒนาพื้นท่ีดินเปรี้ยว 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  120,000   120,000              240,000  
ผู้รับผิดชอบ : สถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี    
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 : การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพ่ือการเกษตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,110,138,570  1,374,719,000    938,603,000    156,450,000      25,850,000  8,605,760,570  

ผู้รับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครนายก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล,        
สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

 กิจกรรมย่อย 2.1 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเขาน้อยโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
บ้านเขาน้อย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
15,000,000           15,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.2 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านสันป่าตั้งพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
30,000,000          30,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
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 กิจกรรมย่อย 2.3  ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองสีเสียด แห่งท่ี 3 หมู่ท่ี 8 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
            22,000,000            22,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.4 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคีรีวัน หมู่ท่ี 1 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
     30,000,000           30,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.5 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองกรวด 2 หมู่ท่ี 3 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

                34,000,000        34,000,000  
ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 

 กิจกรรมย่อย 2.6 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 ตำบลศรีนาวา อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
                28,000,000         28,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.7 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหนองหัวเสือ 2 หมู่ท่ี 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

     31,000,000     31,000,000   

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 
 
 

กิจกรรมย่อย 2.8 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองสีเสียด แห่งท่ี 4 หมู่ท่ี 8 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
     18,000,000    18,000,000   

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.9 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณท่ีดินนายจำปา วงษ์ศรีทา พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ

มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า หมู่ 2 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
327,000         327,000    

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพลี 
 
 
 
 
 

กิจกรรมย่อย 2.10 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบริเวณท่ีดินนางลักษมี บ่างสมบูรณ์ พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า หมู่ 5 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
327,000         327,000    

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพลี 
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 กิจกรรมย่อย 2.11 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบริเวณท่ีดินนางหนูแดง บ้านหมู่ พร้อมเครื่องสบูน้ำไฟฟ้าแบบ

มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า หมู่ 7 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
327,000         327,000    

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพลี 
 กิจกรรมย่อย 2.12 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านวังยายฉิม แห่งท่ี 2 พร้อมส่วนประกอบอื่น หมู่ท่ี 6 

ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
24,000,000         24,000,000   

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.13 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านโคกกระชาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่าน

ปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
22,000,000         22,000,000   

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.14 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองขุนแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

28,140,000         28,140,000   

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.15 ก่อสร้างแก้มลิงบ้านวังยาว พร้อมอาคารประกอบ หมู่ท่ี 9 บ้านวังยาว ตำบลหินตั้ง 

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
19,712,000         19,712,000   

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.16 ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสีเสียด-บุ่งเข้ พร้อมอาคารประกอบ แห่งท่ี 3 หมู่ท่ี 7 

ตำบล  หินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
23,000,000         23,000,000   

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.17 ขุดลอกคลองระบายน้ำ ข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา ระยะทาง 2,000 เมตร หมู่

ท่ี 1 บ้านเขากะเหรี่ยง ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
485,000         485,000   

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.18  ขุดลอกคลองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล หมู่ท่ี 2 บ้าน

คลองบ่อ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
493,000         493,000   

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
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 กิจกรรมย่อย 2.19  ขุดลอกคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา 1 ซ้าย ระยะทาง 500 เมตร หมู่ท่ี 1 บ้าน

เกาะโพธ์ิ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
354,000         354,000   

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.20 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝ่ังซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล - คลองสีเสียด (ระยะท่ี 2) หมู่

ท่ี 7 บ้านบุ่งเข้ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
59,000,000       59,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.21 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.18+400 ถึง 19+400 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
25,000,000       25,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.22 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.20+740 ถึง 

กม.23+667 (เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 2,927 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
930,000       930,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 2.23 ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ บริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล(ลานดาว)พร้อมปรับ

ภูมิทัศน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
4,567,000       4,567,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 

 กิจกรรมย่อย 2.24 ปรับปรุง (ขุดลอก) ฝายบ้านทุ่งกระโปรง หมู่ท่ี 12 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
56,400,000       56,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.25 ปรับปรุง (ขุดลอก) ฝายวังแก่ง หมู่ท่ี 11 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
53,000,000       53,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.26 ซ่อมแซมทรบ.กม.14+400 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง

เหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
440,000       440,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.27 ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำองครักษ์ - เกาะกา ขนาด 1.20x1.20 ม. กม. 4+330 

จำนวน     1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
600,000       600,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.28  ซ่อมแซม ปตร.บางอ้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
900,000       900,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.29 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกว้านบานระบาย และอาคารประกอบ ปตร.คลองบาง

ใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,230,000       1,230,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.30 ซ่อมแซมทรบ.ปลายคลองซอย 1 ซ้าย กม.2+800 ขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 

1 ช่อง ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
490,000       490,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.31 ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำองครักษ์ - เกาะกา ขนาด 1.20x1.20 ม. กม. 8+735 

จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
600,000       600,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.32 ซ่อมแซมอาคารระบายทางรับน้ำป่า กม.6+545 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 3 
ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
600,000       600,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.33 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกว้านบานระบาย และอาคารประกอบ ปตร.คลอง 30 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,450,000       1,450,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.34 ซ่อมแซมทรบ.กม.4+730 ขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 1 ช่อง คลองซอย 3 ขวา 

ของคลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
515,000       515,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.35 ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำองครักษ์ - เกาะกา ขนาด 1.20x1.20 ม. กม. 12+285 

จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
600,000       600,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.36 ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง. กม.8+000 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของ

คลองแยก 2 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
540,000       540,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.37 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกว้านบานระบาย และอาคารประกอบ ปตร.คลอง 31 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,520,000       1,520,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.38 ซ่อมแซมทรบ.กม.7+340 ขนาด 0.60x0.60 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำฝั่ง

ซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
410,000       410,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 
 

 กิจกรรมย่อย 2.39 ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำองครักษ์ - เกาะกา ขนาด 1.20x1.20 ม. กม. 16+610 
จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
600,000       600,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย  2.40 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.10+270 ขนาด 2.40x2.40 ม. จำนวน 2 ช่อง ของคลองส่งน้ำ

สายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
850,000       850,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.41 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบ ปตร.ปลายคลอง 

15 ขนาด 4.00x5.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,360,000       1,360,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.42 ซ่อมแซมทรบ.กม.1+765 ขนาด 0.60x0.60 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำฝั่ง

ซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
400,000       400,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.43 ซ่อมแซม ทรบ.กม.5+200 ขนาด 1.20x1.20 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 1 

ขวาของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
515,000       515,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.44 ซ่อมแซมอาคารระบายทางรับน้ำป่า กม.12+216 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 3 ช่อง ของ

คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
590,000       590,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.45 ซ่อมแซมทรบ.กม.6+705 ขนาด 0.60x0.60 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำ

ฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
415,000       415,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 
 
 

 กิจกรรมย่อย 2.46  ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 จำนวน 800 
ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
420,000       420,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.47  ซ่อมแซมอาคารระบายทางรับน้ำป่า กม.12+840 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 3 ช่อง ของ

คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
600,000       600,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.48 ซ่อมแซมทรบ.กม.0+300 ขนาด 0.60x0.60 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำฝั่ง

ซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
400,000       400,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.49 ซ่อมแซม บานระบาย คลอง 1 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย 2 ขนาดบานระบาย 

0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
800,000       800,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.50 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.15+388 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่ง

น้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการสง่น้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
530,000       530,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.51 ซ่อมแซมทรบ.กม.8+275 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำฝั่ง

ซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
425,000       425,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.52 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.3+600 ขนาด 0.60x0.60 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองบางไพล 

ฝั่งซ้าย (ช่วงล่าง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
550,000       550,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 
 

 กิจกรรมย่อย 2.53 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.3+100 ขนาด 0.60x0.60 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองบางไพล 
ฝั่งซ้าย (ช่วงล่าง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
440,000       440,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.54 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และอาคารประกอบ ทรบ.ฝั่งขวา กม.21+200 

ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
620,000       620,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.55 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.2+000 ขนาด 0.60x0.60 ม. จำนวน 1 ช่อง ของ

คลองพรหมณีฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
480,000       480,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.56 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และอาคารประกอบ ทรบ.ฝั่งซ้าย กม.24+300 

ขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
550,000       550,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.57 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และอาคารประกอบ ทรบ.ฝั่งซ้าย กม.20+900 

ขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
530,000       530,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.58 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และอาคารประกอบ ทรบ.ฝั่งซ้าย กม.20+730 

ขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
514,000       514,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.59 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และอาคารประกอบ ทรบ.ฝั่งขวา กม.1+500 

ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองอาร์มโค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
590,000       590,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.60 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และอาคารประกอบ ทรบ.อ.1 ขนาด 1.00x1.00 

ม. จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
880,000       880,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.61 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และอาคารประกอบ ทรบ.ฝั่งขวา กม.25+200 

ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
685,000       685,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.62 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และอาคารประกอบ ทรบ.ฝั่งขวา กม.16+850 

ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
634,000       634,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.63  ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000       1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.64 ปรับปรุงระบบโทรมาตร 40 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

24,000,000       24,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.65 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบสองทางที่ประตูระบายน้ำบ้านคลองสอง อัตราการสูบ  

12 ลบ.ม./ วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
105,380,000       105,380,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.66 ประตูระบายน้ำคลองจมูกกลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบาง

อ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
27,000,000       27,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.67 ปตร.แม่น้ำใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลโพธ์ิแทน อำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
30,000,000       30,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย  2.68 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(ปตร.ท่าช้างแห่งใหม่) โครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 45,000,000      45,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.69 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 44,000,000      44,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.70 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.20+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 50,000,000      50,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.71 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองเหมือง (แห่งใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 44,400,000      44,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.72 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองเหมือง กม.5+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายกงบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 49,400,000      49,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.73 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองศรีจุฬา (ช่องลัด) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 44,400,000      44,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.74 ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั้น ปตร.ปลายคลองบางหอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 45,000,000      45,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.75 ขุดลอกคลองเหมือง กม.0+000 ถึง 18+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 10,300,000      10,300,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย  2.76 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 กม.6+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 33,750,000      33,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.77 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 กม.11+930 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 33,750,000      33,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.78 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 กม.6+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 23,750,000      23,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.79 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 กม.

0+000 - กม.2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 6,500,000      6,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.80 ปรับปรุงคาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 กม.

0+000 - กม.2+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 4,800,000      4,800,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.81 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 
กม.0+000 - กม.7+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 40,000,000      40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย  2.82 ปรับปรุงคาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 
กม.0+000 - กม.6+130 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 28,000,000      28,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย  2.83 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2 ขวา ของคลองเหมือง กม.0+000 - 

กม.5+959 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 14,700,000      14,700,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.84  ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา ของคลองเหมือง กม.0+000 - 

กม.6+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 19,700,000      19,700,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.85 ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 40,000,000      40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.86  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบสองทางที่ประตูระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่ง
ขวา(อุโมงค์) อัตราการสูบ 50 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 189,500,000      189,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.87  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบสองทางที่ประตูระบายน้ำบางอีเล็ก อัตราการสูบ 25 

ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 124,300,000      124,300,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.88 ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลอง 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ังขวา โครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 1,500,000      1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.89 ปรับปรุง ทรบ.กลางคลองพรหมณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 8,200,000      8,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.90 ปรับปรุง ท่อลอดคลองส่งน้ำ 1 ขวา ของคลองแยกร่วม และ 1 ซ้าย ของคลองแยก

ร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 1,875,000      1,875,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย  2.91 ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลอง 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสาย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 1,250,000      1,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.92 ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลอง 3 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสาย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 1,250,000      1,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.93 ปรับปรุง ไซฟอนดอนยอของคลอง 3 และปตร.อัดน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 31,250,000      31,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.94 ปตร.เรือสัญจรบางปลากด 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 38,000,000      38,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.95 ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลอง 32 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 18,318,000      18,318,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.96  ปตร.บางขะยอ 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 32,000,000      32,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.97 ประตูระบายน้ำกลางคลอง 3  

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 40,000,000      40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.98 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบสองทางท่ีประตูระบายน้ำไม้เหลี่ยม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 40,000,000      40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.99 ปรับปรุง คลองส่งน้ำคลอง 30 พร้อมระบบส่งน้ำ 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 50,000,000      50,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.100 ปรับปรุง คลองส่งน้ำคลอง 31 พร้อมระบบส่งน้ำ 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 40,000,000      40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.101 ปรับปรุง คลองส่งน้ำคลอง 32 พร้อมระบบส่งน้ำ 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 20,000,000      20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.102 ประตูระบายน้ำคลองหน่ึง  

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 25,000,000      25,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย  2.103 ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั้น ปตร.ปลายคลองบางเม่า 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 8,000,000      8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.104 ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั้น ปตร.บางอ้อ 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 8,000,000      8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.105 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองเหมือง (ปตร.เดิม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 50,853,000      50,853,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.106  งานก่อสร้าง ทรบ. 2-2x2 ม. ในช่องเดินเรือ หัวงานฝ่ายส่งน้ำท่ี 1 โครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 8,445,000      8,445,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.107 งานก่อสร้าง ทรบ.ขนาด 2-2.0x2.0 ม.ในช่องเดินเรือ หัวงานเขื่อนนครนายก 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 6,578,000      6,578,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย  2.108 ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 ถึง 13+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  14,000,000     14,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.109 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 กม.0+000 - 15+750 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  150,000,000     150,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.110 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง 1 ทรายมูล กม.0+000  - กม.10+300 โครงการส่ง

น้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  42,000,000     42,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.111 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางหอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  25,000,000     25,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.112 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองขนานคันกั้นน้ำปลายคลองฝั่งซ้ายสาย 

1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  7,000,000     7,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.113 ปรับปรุง คันคลองพรหมณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  14,000,000     14,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.114 ทรบ.คลองท่าอิฐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  12,000,000     12,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.115 ทรบ.ปากคลองวัด 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  10,000,000     10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.116 ปตร.กลางคลองบ้านนา 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  35,000,000     35,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.117 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบสองทางท่ีประตูระบายน้ำบางอ้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  70,000,000     70,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.118 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบสองทางท่ีประตูระบายน้ำเตยใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  20,000,000     20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.119 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบสองทางที่ประตูระบายน้ำปลายคลองบ้านนา โครงการ

ส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  20,000,000     20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.120 แก้มลิงหนองบัวขอน 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  20,000,000     20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.121 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบสองทางที่ประตูระบายน้ำปลายคลอง 1 ทรายมูล 

อัตราการสูบ 35 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  147,300,000     147,300,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.122 ปรับปรุงคลอง 14 ความยาว 14.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  80,000,000     80,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.123 ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั้น ปตร.คลองสอง 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  12,000,000     12,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.124 ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั้น ปตร.บ้านคลองสอง 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  20,000,000     20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.125 ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั้น ปตร.ชวดปลาดุก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  40,000,000     40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.126 ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั้น ปตร.เตยใหญ่ 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  8,000,000     8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.127 ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั้น ปตร.บางอีเล็ก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  7,000,000     7,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.128 ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั้น ปตร.ปลายคลองทรายมูล 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  12,000,000     12,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.129 ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั้น ปตร.ปลายคลองบ้านนา 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  13,000,000     13,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.130 ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั้น ปตร.ปลายคลองส่งน้ำฝั่งขวา (อุโมงค์) 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  13,000,000     13,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  2.131 ปรับปรุง ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง 1 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  6,000,000     6,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.132 งานปรับปรุงยกระดับและผิวจราจรคันคลองฝั่งขวา ความยาว 9.87 กม. โครงการ

ส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  18,853,000     18,853,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.133 ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลอง 30 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  29,000,000     29,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.134 ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลอง 31 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  29,000,000     29,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.135 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบสองทางที่ประตูระบายน้ำคลองเตยน้อย อัตราการสูบ 

15 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   101,500,000    101,500,000  

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.136 แก้มลิงในคลองพรหมณี 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

   5,000,000    5,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.137  ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 

กม.0+000 - กม.8+135 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
    24,900,000 24,900,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.138 สร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

5,500,000,000     5,500,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.139 พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเขา

ชะโงก    หมู่ 1 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,771,570     1,771,570 

ผู้รับผิดชอบ สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี 
 กิจกรรมย่อย 2.140 จัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นท่ีแล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม บ้านคีรี

วัน หมู่ 1 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
12,343,600     12,343,600 

ผู้รับผิดชอบ สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.141 จัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นท่ีแล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม บ้าน

บางหอย หมู่ 10 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
12,343,600     12,343,600 

ผู้รับผิดชอบ สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี 
 กิจกรรมย่อย 2.142 ขุดเจาะน้ำบ่อบาดาล ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,000,000     3,000,000 

ผู้รับผิดชอบ สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี 
 กิจกรรมย่อย 2.143 ก่อสร้างระธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด คลองม่วง หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาพระ อำเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
95,300     95,300 

ผู้รับผิดชอบ อบต.เขาพระ 
 กิจกรรมย่อย 2.144  ก่อสร้างระธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด คลองเข้ หมู่ท่ี 8,9 ตำบลเขาพระ อำเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
396,200     396,200 

ผู้รับผิดชอบ อบต.เขาพระ 
 กิจกรรมย่อย  2.145 ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองห้วยทราย บ้านวังรี หมู่ท่ี 12 ตำบลเขา

พระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,825,000     1,825,000 

ผู้รับผิดชอบ อบต.เขาพระ 
 กิจกรรมย่อย 2.146 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด คลองแล้ง หมู่ท่ี 1,4,6,7 ตำบลเขาพระ 

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
698,200     698,200 

ผู้รับผิดชอบ อบต.เขาพระ 
 กิจกรรมย่อย 2.147 ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด คลองห้วยทราย หมู่ท่ี 5,8,9,11,13 ตำบลเขา

พระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,500,100     1,500,100 

ผู้รับผิดชอบ อบต.เขาพระ 
 กิจกรรมย่อย 2.148 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 2 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  500,000   500,000 

ผู้รับผิดชอบ อบต.ศรีจุฬา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.149 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 4 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  500,000   500,000 

ผู้รับผิดชอบ อบต.ศรีจุฬา 
 กิจกรรมย่อย 2.150 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ท่ี 8 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  500,000   500,000 

ผู้รับผิดชอบ อบต.ศรีจุฬา 
 กิจกรรมย่อย 2.151 วางท่อส่งน้ำการเกษตร/คลองยางลงหนองพงษ์ ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 2,250,000 

ผู้รับผิดชอบ อบต.โคกกรวด 
 กิจกรรมย่อย 2.152 กักเก็บน้ำ (แก้มลิง) ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

500,000     500,000 
ผู้รับผิดชอบ อบต.พระอาจารย์ 

 กิจกรรมย่อย 2.153 ขุดลอกทางน้ำจากหลังวัดเลาคาเลาะคลองชนประทานไปเชื่อมลำรางวังกระทะ 
ตำบล       โคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

ผู้รับผิดชอบ อบต.โคกกรวด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 3 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี    
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 3 : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
104,928,000 22,000,000 - - - 126,928,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล,โครงการชลประทานนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

 กิจกรรมย่อย 3.1 ก่อสร้างถนนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.11+800 ถึง กม.
14+410 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
24,277,000     24,277,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 3.2 ก่อสร้างถนนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.14+500 ถึง กม.

18+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
24,933,000     24,933,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.3 ก่อสร้างถนนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.2+400 ถึง กม.

8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
23,185,000     23,185,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย  3.4 ก่อสร้างถนนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ังซ้าย ช่วง กม.9+500 ถึง กม.

15+815 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
24,586,000     24,586,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย  3.5 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.6+400 โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,200,000     1,200,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย  3.6 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.20+600 โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,200,000     1,200,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย  3.7 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.20+600 โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,200,000     1,200,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 3.8 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง พช.ฝั่งซ้าย กม.1+800 โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษา     ขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,200,000     1,200,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 

 กิจกรรมย่อย 3.9  ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสายแยกซอย 1 ซ้าย กม.2+500 โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,200,000     1,200,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย  3.10 ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคันคลอง 29 ฝั่งขวา กม.0+000-กม.0+300 ความกว้าง 

4.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 300 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
485,000     485,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  3.11 ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคันคลอง 14 ฝั่งซ้าย กม.3+000-กม.3+600 ความกว้าง 

4.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 600 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
492,000     492,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  3.12  ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคันคลอง 31 ฝั่งซ้าย กม.3+000-กม.3+300 ความกว้าง 

4.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 300 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
488,000     488,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  3.13 ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคันคลอง 30 ฝั่งซ้าย กม.6+300-กม.6+700 ความกว้าง 

4.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 400 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
482,000     482,000 

ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย  3.14 ปรับปรุง คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและผิวจราจร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 22,000,000    22,000,000 
ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

9. หน่วยงานดำเนินงาน โครงการชลประทานนครนายก , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล,สนง.บาดาลเขต 3 ,อ.
ปากพลี , อบต.เขตพระ , อบต.โคกกรวด , อบต.พระอาจารย์ 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

6,234,812,070 1,419,414,100 964,529,800 186,265,800 60,138,100 8,865,168,870 
 

12. ผลผลิต (Output) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.5 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรง
กับความต้องการของตลาด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิต 
2. แผนงาน แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตภาคการเกษตร (ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญหาดินเปรี้ยว 

/ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบกระจายน้ำ น้ำแล้ง น้ำท่วม / จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ/พันธุ์พืช/ 
เครื่องจักรกลการเกษตร) โดยใช้นวัตกรรม และข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุน 

4. หลักการและเหตุผล โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก และนโยบาย Thailand 4.0 ดังน้ี 

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้าง
มูลค่า) 
      2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓ : ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  หมุด
หมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปร
รูป และการตลาดสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบวงจรและมีมูลค่าสูง 

4)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก : ประเด็นการพัฒนาท่ี  1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยความตรงกับความต้องการของตลาด 

5) นโยบาย Thailand 4.0 : เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีเตรียมป้ันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ท้ังยังเป็นเกษตรกรท่ีมีฐานะร่ำรวย 
      จังหวัดนครนายกเป็นครัวเรือนเกษตรกรรม มีจำนวน 18,947 ครัวเรือนท้ังหมด หรือเท่ากับร้อยละ 
19.77 (95,955 ครัวเรือน,กรมการปกครอง 2560) และมีสินค้าทางการเกษตรท่ีหลากหลายและ
สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ังเชิง
ปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานอนาคตใหม่ท่ีสร้างรายได้สูง ท้ัง
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ ดังน้ัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดนครนายก ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้
สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการน้ี 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้การผลิตสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดในลักษณะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม  
(Niche Market) (เชิงรุก) 
 2. เพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรพื้นฐานตามศักยภาพของพื้นท่ี ลดต้นทุนและเพิ่มผลิตต่อไร่ (เชิงรับ) 
 3. เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าไปทำเกษตร 
แบบทฤษฎีใหม่  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การปศุสัตว์ ฯลฯ 
 4. เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในขั้นตอนการผลิต การแปรรูป การตลาด ส่งเสริมการแปร
รูปเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (GPP) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
2. จำนวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (แปลง/ฟาร์มต่อปี) 
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
๔. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP (ร้อยละ) 
 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
71,039,700 18,173,800 18,535,200 18,936,300 19,397,500 146,082,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก , สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก , สำนักงาน
ประมงจังหวัดนครนายก , สำนักงานปศุสัตวจ์ังหวัดนครนายก , อบต.โคกกรวด , อบต.เขตพระ , อบต.พระอาจารย์ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

 กิจกรรมย่อย 1.1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารเสริมในไม้ผล 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  444,000   444,000  444,000  444,000  444,000  2,220,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.2 การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสานและการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
358,400  358,400  358,400  358,400  358,400  1,792,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 843,100 984,100 1,131,700 1,301,400 4,260,300 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.4 ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐาน GAP สัตว์น้ำและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,053,400 2,053,400 2,053,400 2,053,400 2,053,400 10,267,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.5 ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 1,186,700 1,364,700 1,569,400 1,804,800 5,925,600 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.6 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์และการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
246,300  283,200  325,600  374,400  430,500  1,660,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.7 สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหาร 

งบประมาณ : งบกระทรวง กรม  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 1,890,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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 กิจกรรมย่อย  1.8 พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

งบประมาณ : งบกระทรวง กรม  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 กิจกรรมย่อย 1.9  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
งบประมาณ : งบกระทรวง กรม   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 กิจกรรมย่อย  1.10 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืชทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
งบประมาณ : งบกระทรวง กรม   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 กิจกรรมย่อย 1.11  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ) 
งบประมาณ : งบกระทรวง กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 กิจกรรมย่อย 1.12  สร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
งบประมาณ : งบกระทรวง กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 3,450,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 กิจกรรมย่อย 1.13  โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
งบประมาณ : งบกระทรวง กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 
 กิจกรรมย่อย 1.14  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

งบประมาณ : งบกระทรวง กรม  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 
 กิจกรรมย่อย  1.15 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

งบประมาณ : งบกระทรวง กรม  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 10,250,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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 กิจกรรมย่อย 1.16 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 

งบประมาณ : งบกระทรวง กรม  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 กิจกรรมย่อย  1.17 พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย 
งบประมาณ : งบกระทรวง กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,250,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 กิจกรรมย่อย  1.18 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร 
งบประมาณ : งบกระทรวง กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 1,185,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 กิจกรรมย่อย  1.19 ควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยการทำหมันแมลงร่วมกับวิธีอื่น 
งบประมาณ : งบกระทรวง กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
54,000,000     54,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 กิจกรรมย่อย  1.20 ลานตากพืชผลทางการเกษตร ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
 กิจกรรมย่อย 1.21 ก่อสร้างลานตากข้าวในชุมชน ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
600,000     600,000  

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย์ 
 กิจกรรมย่อย  1.22 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตจานกาบหมากบ้านวังรี (การก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพื่อสร้างมาตรฐาน

การผลิต) ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
332,600     332,600  

ผู้รับผิดชอบ : อบต.เขาพระ 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี     
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP SMEs และ Cluster เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
7,813,600 7,813,600 7,813,600 7,813,600 7,813,600 39,068,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก , สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย  2.1 พัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

5,341,600 5,341,600 5,341,600 5,341,600 5,341,600 26,708,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมย่อย 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
งบประมาณ : งบกระทรวง/งบกรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 4,350,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.3 ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

งบประมาณ : งบกระทรวง/งบกรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 875,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมย่อย 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตร 
งบประมาณ : งบกระทรวง/งบกรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
937,000 937,000 937,000 937,000 937,000 4,685,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.5 ส่งเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณ : งบกระทรวง/งบกรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 2,450,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
9. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก, สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก , สำนักงานปศุสัตว์

จังหวัดนครนายก , สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก , 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด , อบต.เขตพระ อบต.โคกกรวด อบต.พระอาจารย์ 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

78,853,300 25,987,400 26,348,800 26,749,900 27,211,100 185,150,500 
 

12. ผลผลิต (Output) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.5 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรง
กับความต้องการของตลาด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อปรับเปล่ียนสู่เกษตร

อัจฉริยะ (Smart Farming) 
2. แผนงาน แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
3. แนวทางการพัฒนา นำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าการแปรรูป (From farm to table) และการแปรรูปเกษตร

อุตสาหกรรม (โรงบรรจุภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, Logistic) 
4. หลักการและเหตุผล โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก และนโยบาย Thailand 4.0 ดังน้ี 
1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้าง

มูลค่า) 
      2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓ : ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  หมุด
หมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปร
รูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร 

4)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก : ประเด็นการพัฒนาท่ี  1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยความตรงกับความต้องการของตลาด 

5) นโยบาย Thailand 4.0 : เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีเตรียมป้ันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ท้ังยังเป็นเกษตรกรท่ีมีฐานะร่ำรวย 
      จังหวัดนครนายกเป็นครัวเรือนเกษตรกรรม มีจำนวน 18,947 ครัวเรือนท้ังหมด หรือเท่ากับร้อยละ 
19.77 (95,955 ครัวเรือน,กรมการปกครอง 2560) และมีสินค้าทางการเกษตรท่ีหลากหลายและ
สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ังเชิง
ปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานอนาคตใหม่ท่ีสร้างรายได้สูง ท้ัง
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ ดังน้ัน  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดนครนายก ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้
สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการน้ี 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้การผลิตสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดในลักษณะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม  
(Niche Market) (เชิงรุก) 
 2. เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในขั้นตอนการผลิต การแปรรูป การตลาด ส่งเสริมการแปร
รูปเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (GPP) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
2. จำนวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (แปลง/ฟาร์มต่อปี) 
3. การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรกรรม (ร้อยละ) 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,210,100  2,343,700  2,362,900  2,385,000  2,410,400   15,712,100  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก , สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก , 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ,สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก , มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
วิทยาเขตนครนายก, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.1 การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส่งเสริมผลิตพืชในโรงเรือน 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  744,400    744,400    744,400    744,400    744,400  3,722,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย  1.2 ฝึกทักษะการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างแนวคิด และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  2,500,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปของสถาบันเกษตรกร 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
111,500  128,300  147,500  169,600  195,000  751,900  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.4 พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้แข่งขันได้ในยุค New normal 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,867,700     3,867,700 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย  1.5 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเกษตรอัจฉริยะ  

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
151,500  135,800  135,800  135,800  135,800  694,700  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.6  เชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
525,000  525,000  525,000  525,000  525,000  2,625,800  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.7 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
230,000  230,000  230,000  230,000  230,000  1,150,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.8  อบรมด้านอาหารปลอดภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและขอรับรองมาตรฐาน

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  100,000  

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.9 พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปตามความต้องการของตลาด 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  100,000  

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตนครนายก 
 
 



-201- 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.10 พัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  100,000  

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.11 อบรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  100,000  

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตนครนายก 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี     
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,000,400 3,060,400 3,060,400 3,060,400 3,060,400 15,242,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก  
 กิจกรรมย่อย 2.1 ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
580,200  580,200  580,200  580,200  580,200  2,901,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.2 ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
420,200  480,200  480,200  480,200  480,200  2,341,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.3  ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,500 วัตต์ 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  5,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.4 ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  2,500,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.5 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนท่ี 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม   
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  2,500,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
9. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก , สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก , สำนักงานสหกรณ์

จังหวัดนครนายก ,สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก , มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตนครนายก 
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 
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หัวข้อ รายละเอียด 
11. งบประมาณ งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

9,210,500 5,404,100 5,423,300 5,445,400 5,470,800 30,954,100 
 

12. ผลผลิต (Output) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.5 
 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น 

 



-203- 
 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรง
กับความต้องการของตลาด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
2. แผนงาน แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้าเกษตรท้ังในและต่างประเทศ 
4. หลักการและเหตุผล โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก และนโยบาย Thailand 4.0 ดังน้ี 
1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้าง

มูลค่า) 
      2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓ : ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  หมุด
หมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปร
รูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร 

4)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก : ประเด็นการพัฒนาท่ี  1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยความตรงกับความต้องการของตลาด 

5) นโยบาย Thailand 4.0 : เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีเตรียมป้ันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ท้ังยังเป็นเกษตรกรท่ีมีฐานะร่ำรวย 
      จังหวัดนครนายกเป็นครัวเรือนเกษตรกรรม มีจำนวน 18,947 ครัวเรือนท้ังหมด หรือเท่ากับร้อยละ 
19.77 (95,955 ครัวเรือน,กรมการปกครอง 2560) และมีสินค้าทางการเกษตรท่ีหลากหลายและ
สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ังเชิง
ปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานอนาคตใหม่ท่ีสร้างรายได้สูง ท้ัง
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ ดังน้ัน เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดนครนายก ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้
สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการน้ี 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้การผลิตสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดในลักษณะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม  
(Niche Market) (เชิงรุก) 
 2. เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในขั้นตอนการผลิต การแปรรูป การตลาด ส่งเสริมการแปร
รูปเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (GPP) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
2. จำนวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (แปลง/ฟาร์มต่อปี) 
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP (ร้อยละ) 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
7,832,300 7,832,300 7,832,300 7,832,300 7,832,300 39,161,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก  มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตนครนายก 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายทางการค้า 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
871,000 871,000 871,000 871,000 871,000 4,355,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.2 เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร Offline/Online 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

6,941,300  6,941,300  6,941,300  6,941,300  6,941,300  36,706,500  
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาแนวคิดเพ่ือสร้างแบรนด์โดยการคิดเชิงออกแบบและแผนธุรกิจ 
งบประมาณ : งบกรม/กระทรวง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  100,000  

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตนครนายก 
9. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

วิทยาเขตนครนายก 
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

7,832,300 7,832,300 7,832,300 7,832,300 7,832,300 39,161,500 
 

12. ผลผลิต (Output) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.5 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการ
และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเท่ียว 
2. แผนงาน แผนงาน : พัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวและบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเท่ียว สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ 

การท่องเท่ียว 
4. หลักการและเหตุผล โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก ดังนี้ 
     1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 
ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน   
     3) ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการ
และการประชุมท่ีได้มาตรฐาน 
     จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตั้งของเขื่อนขุนด่านปราการชล 
มีเส้นทางเชื่อมโยงสู่เขาใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก รวมถึงมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 
105 กิโลเมตร จึงมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดนครนายกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ
วันหยุดราชการ เสาร์ – อาทิตย์ การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและบริหารจังหวัด
นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2566 จะสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวทำให้เกิดการบริการ
ท่ีดีและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว จากกระแสความนิยมในการท่องเท่ียวเพื่อสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชนท้ังสิ้น ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัด
นครนายกท่ีมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เช่น ชุมชนท่องเท่ียวไทยพวน, ชุมชนท่องเท่ียววังรี, 
ชุมชนท่องเท่ียวคีรีวัน, ชุมชนท่องเท่ียวเขาทุเรียน, ชุมชนท่องเท่ียวท่าทราย, ชุมชนท่องเท่ียวดงละคร และ
ชุมชนท่องเท่ียวทุ่งประโปรง เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะทำให้ชุมชนเกิดรายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และทำให้
การท่องเท่ียวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนต่อไป 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการท่องเท่ียวได้รับ
ผลกระทบ ขาดรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจขาดสภาพคล่อง นักท่องเท่ียวในประเทศ
ก็ไม่ค่อยเดินทางมากนัก ทำให้ประชาชนต้องปรับตัวและดำเนินชีวิตแบบ New Normal ภาครัฐจึงต้อง
กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อบริการนักท่องเท่ียวท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว
ท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดและเกิดการเท่ียวซ้ำ ดังน้ัน เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทาง
มาท่องเท่ียวในจังหวัดและเป็นการรองรับนักท่องเท่ียวอันจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ด้านการท่องเท่ียวให้กับ
จังหวัดและกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นท่ี จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก โครงข่ายถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว  
2. เพื่อสร้างแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ และปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวแห่งเดิม 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ด้านการท่องเท่ียว (ร้อยละ 3 ) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเท่ียว (ร้อยละ 3) 
3. จำนวนแหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น (2 แห่ง) 
 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวเมืองรอง 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
80,617,000,000 81,000,000 40,000,000 30,000,000 300,000,000 81,068,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กรมขนส่งทางราง 

 กิจกรรมย่อย 1.1 ก่อสร้างทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง 
ระหว่าง กม.2+000 - กม.7+500 ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
37,000,000     37,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.2 ก่อสร้างทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง 

ระหว่าง กม.12+500 - กม.18+250 ระยะทาง 5.750 กิโลเมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 41,000,000    41,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.3 ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.12+500 - กม.14+000 
เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.5000 กิโลเมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
30,000,000     30,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.4 ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+500 
เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.5000 กิโลเมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 40,000,000    40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.5 ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.14+000+กม.15+500 
เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.5000 กิโลเมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  40,000,000   40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.6 ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.11+500 - กม.12+500 
เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   30,000,000  40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.7 ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก-เขื่อนขุน

ด่านปราการชล ขยายเป็น 4 ช่องจราจร กม.6+550-8+500 
งบประมาณ : งบกรมทางหลวง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
40,000,000     40,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.8 ศึกษาออกแบบและก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณ

แยก ทล.33 (บ้านนา-แก่งคอย) ตลาดสี่แยกบ้านนา-ไปสระบุรี 
งบประมาณ : งบกรมทางหลวง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
    300,000,000 300,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.9 ก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัชนครนายก-สระบุรี 

งบประมาณ : งบกระทรวง กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

80,500,000,000     80,500,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 กิจกรรมย่อย 1.10 ศึกษาสำรวจความเหมาะสมในการขยายเส้นทางการท่องเท่ียวทางรางจากสถานีรถไฟ

ปากพล ี- เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกระทรวง กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,000,000     10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมขนส่งทางราง 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเท่ียว 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
195,687,600 164,092,800 177,895,400 92,485,000 98,385,000 728,545,800 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , อ.บ้านนา , สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครนายก , แขวงทางหลวงนครนายก , แขวงทางหลวงชนบทนครนายก , เทศบาลเมืองนครนายก, 
อบต.ดอนยอ , อบต.บางอ้อ , อบต.พระอาจารย์ 

 กิจกรรมย่อย 2.1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียววัดเลขธรรมกิตต์ิ(อุโบสถปรกโพธิ์ 200 ปี) หมู่ท่ี 14 ตำบลบางอ้อ 
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
 

 กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวประจำอำเภอ 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
100,000     100,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
 

 กิจกรรมย่อย 2.3 ก่อสร้าง Landmark และจุดบริการนักท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกระทรวง กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 30,000,000    30,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง 

งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

   1,000,000      1,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมย่อย 2.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาไม้ยองหิน 120 ปี 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   1,000,000      1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านคลองสีเสียด 

งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

   1,000,000      1,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมย่อย 2.7 จัดทำป้ายไฟอัจฉริยะเพื่อบริหารจัดการการจราจร 
งบประมาณ : งบกรมทางหลวง 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
    10,000,000     10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.8 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ำตกธารรัตนา-อ่างเก็บน้ำวังบอน 

งบประมาณ : งบกรมทางหลวงชนบท 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

    10,000,000     10,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 

 กิจกรรมย่อย 2.9 พัฒนาพื้นท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกน้ำตกนางรอง 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
     10,000,000    10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.10 พัฒนาภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน พื้นท่ีสันทนาการชุมชนเมืองนครนายก 

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
17,340,600  17,340,600  23,120,800      57,802,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.11 พัฒนาเส้นทางเดินริมน้ำนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
63,067,200  63,067,200  84,089,600      -     210,224,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมนันทนาการริมน้ำ (สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) อำเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
14,307,600 14,307,600 14,307,600 14,307,600 14,307,600 71,538,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.13 พัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองขาหย่าง ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
36,377,400 36,377,400 36,377,400 36,377,400 36,377,400 181,887,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.14 ปรับปรุงพื้นท่ีริมแม่น้ำนครนายก (โรงเรียนนครนายกวิทยาคม) 

งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   31,800,000  47,700,000  79,500,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.15 ปรับปรุงทางเดินริมน้ำนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
42,044,800     42,044,800 

ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองนครนายก , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนชายคลอง หมู่ 6 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
100,000     100,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ดอนยอ 
 กิจกรรมย่อย 2.17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอกข้างถนนในหมู่บ้าน ม.7 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
50,000     50,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ดอนยอ 
 กิจกรรมย่อย 2.18 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเลขธรรมกิตต์ิ (อุโบสถปรกโพธ์ิ 200 ปี) หมู่ท่ี 14 ตำบล   

บางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1.000,000     1.000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางอ้อ 
 กิจกรรมย่อย 2.19 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน และหมู่บ้าน ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
300,000     300,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย์ 
 กิจกรรมย่อย 2.20 ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) หมู่ท่ี 10 ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 

ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
20,000,000     20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , อ.บ้านนา , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

นครนายก, แขวงทางหลวงนครนายก , แขวงทางหลวงชนบทนครนายก, เทศบาลเมืองนครนายก , อบต.ดอนยอ, 
อบต.บางอ้อ , อบต.พระอาจารย์ 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

80,812,687,600 245,092,800 217,895,400 122,485,000 398,385000 81,796,545,800 
 

12. ผลผลิต (Output) มีส่ิงอำนวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยจากการท่องเท่ียว 
ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการ
และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
2. แผนงาน แผนงาน : พัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวและบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและและสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
4. หลักการและเหตุผล  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก ดังนี้ 
       1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 
ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน   
       3) ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการ
และการประชุมท่ีได้มาตรฐาน 
       จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตั้งของเขื่อนขุนด่านปราการชล 
มีเส้นทางเชื่อมโยงสู่เขาใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก รวมถึงมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 
105 กิโลเมตร จึงมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดนครนายกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ
วันหยุดราชการ เสาร์ – อาทิตย์ การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและบริหารจังหวัดนครนายก 
ประจำปีงบประมาณ 2566 จะสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวทำให้เกิดการบริการท่ีดีและ
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว จากกระแสความนิยมในการท่องเท่ียวเพื่อสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชนท้ังสิ้น ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดนครนายกที่มี
ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เช่น ชุมชนท่องเท่ียวไทยพวน, ชุมชนท่องเท่ียววังรี, ชุมชน
ท่องเท่ียวคีรีวัน, ชุมชนท่องเท่ียวเขาทุเรียน, ชุมชนท่องเท่ียวท่าทราย, ชุมชนท่องเท่ียวดงละคร และชุมชน
ท่องเท่ียวทุ่งประโปรงเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะทำให้ชุมชนเกิดรายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และทำให้  
การท่องเท่ียวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
2. เพื่อเป็นกิจกรรมรองรับนักท่องเท่ียวท่ีหลากหลายรูปแบบ และส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัด
นครนายกตลอดท้ังปี 
3. เพื่อเสริมสร้างรายได้และกระจายรายได้ในชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ด้านการท่องเท่ียว (ร้อยละ 3 ) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเท่ียว (ร้อยละ 3) 
3. จำนวนแหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น (2 แห่ง) 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีสำคัญของจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,500,000  16,500,000  8,500,000  10,500,000  9,500,000    51,500,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.1 มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ New Normal 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  2,700,000    2,700,000    2,700,000    2,700,000    2,700,000    13,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวยลวิถีชุมชน และกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดนครนายก ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ 

New Normal   
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  3,200,000    3,200,000    3,200,000    3,200,000    3,200,000    16,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม

การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000  250,000  250,000  250,000  250,000    750,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.4 พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

"บวร On Tour" จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
100,000  100,000  100,000  100,000  100,000    500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย  1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และกลุ่มชาติพันธุ์ ในวิถี

บูรพาเชิงสร้างสรรค์ 
งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000  250,000  250,000  250,000  250,000    750,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีและชุมชนเมืองดงละคร 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 5,000,000    5,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมย่อย 1.7 ถนนสายวัฒนธรรม "ชาติพันธุ์พวน" 
งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  2,000,000 2,000,000  4,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.8 เดิน-วิ่ง ย้อนยุคเส้นทางทวารวดี เมืองโบราณดงละคร 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

   2,000,000 2,000,000 4,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.9 ส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อท่องเท่ียวชุมชนไทยพวน 
งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
    1,000,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนเกษตรวิถีท้องถิ่น 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,369,800  3,487,400  3,622,600  3,778,100  1,956,900    14,214,800  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.1 ส่งเสริมการจัดการการท่องเท่ียวชุมชน 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  440,400    440,400    440,400    440,400    440,400    2,202,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมย่อย 2.2 พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนบ้านเขาทุเรียน 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  144,900  144,900  144,900  144,900  144,900    724,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

500,000  575,000  661,200  760,300  874,300  3,370,800  
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมย่อย 2.4 พัฒนาเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิถี
ใหม่การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
284,500  327,100  376,100  432,500  497,300  1,917,500  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.5 ตลาดวิถีชุมชน ดินเนอร์ม่วนชื่น (Night Tour) 

งบประมาณ : งบกรม/กระทรวง  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  2,000,000  2,000,000  2,000,000    6,000,000  
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 

9. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก , สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก,สำนักงานเกษตร
จังหวัดนครนายก 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

7,869,800 19,987,400 12,122,600 14,278,100 11,456,900 65,714,800 
 

12. ผลผลิต (Output) แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย รองรับความต้องการของ
นักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัย 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการ
และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว และยกระดับความปลอดภัยการ

ท่องเท่ียว 
2. แผนงาน แผนงาน พัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวและบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
3. แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการท่องเท่ียวและการบริการ และสร้างความเชื่อมั่น/ความปลอดภัยให้แก่

นักท่องเท่ียว 
4. หลักการและเหตุผล โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก ดังนี้ 
      1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 
ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน   
      3) ประเด็นการพัฒนาท่ี 2: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการ
และการประชุมท่ีได้มาตรฐาน 

จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตั้งของเขื่อนขุนด่านปราการชล      
มีเส้นทางเชื่อมโยงสู่เขาใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก รวมถึงมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 
105 กิโลเมตร จึงมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดนครนายกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ
วันหยุดราชการ เสาร์ – อาทิตย์ การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและบริหารจังหวัด
นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2566 จะสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวทำให้เกิดการบริการ
ท่ีดีและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว จากกระแสความนิยมในการท่องเท่ียวเพื่อสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชนท้ังสิ้น ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัด
นครนายกท่ีมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เช่น ชุมชนท่องเท่ียวไทยพวน, ชุมชนท่องเท่ียววังรี, 
ชุมชนท่องเท่ียวคีรีวัน, ชุมชนท่องเท่ียวเขาทุเรียน, ชุมชนท่องเท่ียวท่าทราย, ชุมชนท่องเท่ียวดงละคร และ
ชุมชนท่องเท่ียวทุ่งประโปรงเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะทำให้ชุมชนเกิดรายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และทำให้
การท่องเท่ียวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนต่อไป 
      ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดนครนายกให้เป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ มีคุณภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเท่ียว
ในจังหวัดนครนายกอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ ของ
บุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีศักยภาพและความสามารถในการดำเนินงาน และบริหารจัดการงานด้านการ
ท่องเท่ียวได้อย่างสมดุลท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนามาตรฐาน
ท่องเท่ียวสากลต่อไป 

 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียวและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางการท่องเท่ียว 
2. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
3. เพื่อเสริมสร้างรายได้และกระจายรายได้ในชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ด้านการท่องเท่ียว (ร้อยละ 3 ) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเท่ียว (ร้อยละ 3) 
3. จำนวนแหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น (2 แห่ง) 
 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและยกระดับสู่มาตรฐานการบริการ 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,750,400 1,954,700 2,189,700 2,459,900 2,770,600 11,125,300 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.1 พัฒนาผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ สู่มาตรฐานชุมชนท่องเท่ียว 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
300,000 345,000 396,700 456,200 524,600 2,022,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.2 ยกระดับมาตรฐานการบริการท่ีพักแรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิถีใหม่ด้านการท่องเท่ียว 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
287,000 330,000 379,500 436,400 501,800 1,934,700 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนานักสื่อความหมายในพื้นท่ีท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
264,500 304,100 349,700 402,100 462,400.00 1,782,800 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.4 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการผู้จัดการโรงแรมจังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
511,400 588,100 676,300 777,700 894,300 3,447,800 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.5 พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
387,500 387,500 387,500 387,500 387,500 1,937,500 

ผู้รับผิดชอบ : ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครนายก 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเท่ียว 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
542,100 5,623,400 3,716,800 3,824,300 947,800 14,654,400 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ,
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.1 ยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารสู่มาตรฐานบริการอาหาร เพ่ือการท่องเท่ียว 
(Tourism Standard) 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
248,100 285,300 328,000 377,200 433,700.00 1,672,300 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.2 พัฒนาอาสาสมัครความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
294,000 338,100 388,800 447,100 514,100 1,982,100 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย "การรักษาความปลอดภัยกิจกรรม

ทางน้ำ" (Life Saving  and Water  Rescue) 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 2,000,000 2,000,000 2,000,000  6,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.4 จัดต้ังศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ

ปลอดภัยนักท่องเท่ียว 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 2,000,000    2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.5 อบรมการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีท่องเท่ียว 

งบประมาณ : งบกรม/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

 500,000 500,000 500,000  1,500,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมย่อย 2.6 อบรมและส่งเสริมผู้ประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ 
งบประมาณ : งบกรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 500,000 500,000 500,000  1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
9. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครนายก , สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครนายก ,ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

2,292,500 7,578,100 5,906,500 6,284,200 3,718,400 25,779,700 
 

12. ผลผลิต (Output) มีหลักสูตรและสถาบันรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการ
และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงสู่การท่องเท่ียว 
2. แผนงาน แผนงาน : พัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวและบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
3. แนวทางการพัฒนา นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ช่องทางการตลาด  เพื่อยกระดับสู่การเป็น

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
4. หลักการและเหตุผล โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก ดังนี้ 
     1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 
ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน   
     3) ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการ
และการประชุมท่ีได้มาตรฐาน 
      ในปัจจุบันการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จะมีแนวโน้มเปล่ียนไปสู่การสื่อสารทางการตลาด                   
เชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ซ่ึงเป็นการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
หลายๆ รูปแบบมาผสมผสานใช้ให้สอดคล้องกันกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
เดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย  
การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การสื่อสารผ่าน Social Network การสื่อสารโดยบุคคล ซ่ึงอาจจะใช้
แบรนด์แหล่งท่องเท่ียว (Destination Brand) ซ่ึงนำเสนอประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ีหรือ
แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงใช้กระบวนการสร้างแบรนด์ของสินค้าภายใต้บริบทของการท่องเท่ียวท้ังในด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียวและธุรกิจบริการซ่ึงเกี่ยวกับการท่องเท่ียว เป็นการผสมผสาน กลยุทธ์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับแบรนด์
เพื่อท่ีจะสร้างความแตกต่างและความชัดเจนให้กับแหล่งท่องเท่ียว จากภาพลักษณ์และบุคลิกภาพเชิงบวก 
ของแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงสินค้าและบริการจากแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจะต้องเชื่อมโยงบุคลิกภาพของนักท่องเท่ียว 
(Human Personality) และลักษณะเฉพาะท่ีโดนเด่นของแหล่งท่องเท่ียว (Destination Image) ท่ีมีความ
สอดคล้องกัน 

จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตั้งของเขื่อนขุนด่านปราการชล  
มีเส้นทางเชื่อมโยงสู่เขาใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก รวมถึงมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 
105 กิโลเมตร จึงมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดนครนายกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ
วันหยุดราชการ เสาร์ – อาทิตย์ การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและบริหารจังหวัด
นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2566 จะสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวทำให้เกิดการบริการ
ท่ีดีและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว จากกระแสความนิยมในการท่องเท่ียวเพื่อสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชนท้ังสิ้น ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัด
นครนายกท่ีมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เช่น ชุมชนท่องเท่ียวไทยพวน, ชุมชนท่องเท่ียววังรี, 
ชุมชนท่องเท่ียวคีรีวัน, ชุมชนท่องเท่ียวเขาทุเรียน, ชุมชนท่องเท่ียวท่าทราย, ชุมชนท่องเท่ียวดงละคร และ
ชุมชนท่องเท่ียวทุ่งประโปรงเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะทำให้ชุมชนเกิดรายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และทำให้
การท่องเท่ียวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้ชุมชน แต่ในปัจจุบันการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
ยังคงไม่แพร่หลายในการท่ีจะนำเสนอแบรนด์แหล่งท่องเท่ียวให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย เพื่อสามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังภายในและนอกประเทศซ่ึงจะสามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวให้เต็มศักยภาพ 
ของแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด จึงจำเป็นท่ีจะต้องจัดทำโครงการนี้ 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเป็นกิจกรรมรองรับนักท่องเท่ียวท่ีหลากหลายรูปแบบ และส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัด
นครนายกตลอดท้ังปี 
2. เพื่อเสริมสร้างรายได้และกระจายรายได้ในชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ด้านการท่องเท่ียว (ร้อยละ 3 ) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเท่ียว (ร้อยละ 3) 
3. จำนวนแหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น (2 แห่ง) 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568  ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,250,500  8,790,100  18,835,700   20,888,100  5,948,400   57,712,800  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก  
 กิจกรรมย่อย 1.1 ถึงเวลาเท่ียวเมืองไทยต้องไปนครนายกเท่ียวคุ้ม เท่ียวครบ จบท่ีเดียว 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 10,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.2 Fam Trip นักท่องเที่ยว ประชาชนท่ีสนใจการท่องเท่ียวเชิงการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
264,500  304,100  349,700  402,100  462,400  1,782,800  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.3 "ปั่นปันรัก" Bike for Love, Health and Wellness 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,986,000  1,986,000  1,986,000  1,986,000  1,986,000  9,930,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.4 พัฒนาศักยภาพและสร้างนวัตกรรมบริการการท่องเท่ียว 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  5,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.5 มหกรรมชาติพันธุ์จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา/งบกรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 3,000,000  3,000,000    6,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.6 มหกรรมศิลปะและดนตรี (Art and Music Festival) 

งบประมาณ : งบกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา/งบกรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  5,000,000  5,000,000   10,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.7 วิ่งเทรล รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 

งบประมาณ : งบกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา/งบกรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   5,000,000   5,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.8 วิ่งมาราธอนรอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 

งบประมาณ : งบกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา/งบกรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
    5,000,000 5,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.9 Rally รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 

งบประมาณ : งบกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา/งบกรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
    5,000,000 5,000,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
9. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก  
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

3,250,500 8,790,100 18,835,700 20,888,100 5,948,400 57,712,800 
 

12. ผลผลิต (Output) การตลาดส่งเสริมการทอ่งเท่ียวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

ปริมาณนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ 
2. แผนงาน แผนงาน : พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภยั 
3. แนวทางการพัฒนา จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อใหบ้ริการประชาชนได้ครอบคลมุ

และเพียงพอต่อความต้องการ/เพือ่สร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. หลักการและเหตุผล โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 ดังน้ี 
1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (โครงสร้างพื้นฐาน 

เชื่อมไทย เชื่อมโลก) 
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๗) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 : หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้า การ

ลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีสำคัญของภูมิภาค 
4) ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ

อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายระบบ
คมนาคมและขนส่ง การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ โดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่
อุปทานของภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า การลงทุน และ
การท่องเท่ียว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  ประเทศไทยมี
โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ท่ีสามารถสนับสนุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบอย่างไร้รอยต่อ การพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง พื้นท่ีเกษตรกรรม 
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและเชื่อมต่อกัน ตลอดจนการพัฒนาท่ีสร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัย
ของประชาชนผู้ใช้บริการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลด
ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับการเป็นเมืองน่าอยู่  

และตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงถ่ายทอด
ลงสู่การดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำท้ังระบบตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ ำ 20 ปี  (พ .ศ. 2561 -2580) ได้กำหนดวิสั ย ทัศน์การพัฒนาตามแผนแม่บท  
คือ “ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง  
คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน” โดยมีเป้าหมายประชาชนท้ังในเมืองและชนบท มีน้ำอุปโภคและน้ำดื่มเพียงพอ ได้มาตรฐานสากล
ในราคาท่ีเหมาะสม การจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แกชุมชนครบทุกหมูบ้านหรือทุกครัวเรือน 
ชุมชนเมือง รองรับแหล่งท่องเท่ียวสำคัญ 

ดังน้ัน การพัฒนาเมืองด้านการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า ระบบประปา) เป็น
ปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมการกระจายความเจริญ รวมท้ังการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาประสบปัญหาความต่อเน่ืองในการดำเนินการ และปัญหาเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทำให้มีข้อจำกัดใน
การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ จึงจำเป็นท่ีต้องดำเนินโครงการน้ี 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า ระบบประปา) ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
3. เพื่อพัฒนาจังหวัดนครนายกรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ 

6. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

1. จำนวนของเส้นทางการคมนาคม (สายหลัก) ท่ีได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (5 แห่ง) 
2. จำนวนของระบบสาธารณูปโภคท่ีประชาชนเข้าถึงเพิ่มขึ้น (2 แห่ง)  

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลใหโ้ครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงระบบโลจสิติกสายหลักสายรอง
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

835,714,700 106,222,000 106,525,000 115,583,000 104,019,000 1,268,063,700 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก , แขวงทางหลวงชนบทนครนายก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัด 

 กิจกรรมย่อย 1.1 ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3369 ตอนวดัอำภาศิริวงศ-์
คลอง 16 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.12+200 - กม.
13+305 ระยะทาง 1.105 กิโลเมตร 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
12,000,000     12,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ทองดีอุทศิ หมู่ที่ 3 ตำบลสาริกา 
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
348,300     348,300 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรมรัตน์อทุิศ หมู่ที่ 9 ตำบลสาริกา 
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
494,900     494,900 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขาวขำ หมูท่ี่ 3 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

394,200     394,200 
ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต ถนนสายบ้านปากคลองพระ

อาจารย์ - บ้านเอกอนงค์ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 1,6 ตำบลบางสมบรูณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
9,530,000     9,530,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.6 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สายบ้านปากคลองพระอาจารย์ 
หมู่ที่ 1 ตำบลบางสมบูร์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,683,000     10,683,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สายซอยพูนสวัสด์ หมู่ที่ 4 ตำบล
บางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,269,000     1,269,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.8 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง
สอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางสมบรูณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,203,000     3,203,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.9 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สายซอยเบญจมิน หมู่ที่ 6 ตำบล
ทรายมลู อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,684,000     6,684,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 1.10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยทองดีพัฒนา หมู่ที่ 6 
ตำบลทรายมลู อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,729,000     6,729,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 1,13 ตำบลพระอาจารย์ 

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,000,000     5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.12 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายกลุ่มบ้านวังน้ำเช่ือมต่อถนนสายเกาะทองหลาง 
หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,950,000     1,950,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.13 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสาย นย.ถ.27-004 (บ้านพร้าว-
เกาะกะตอ) เริ่มจากสะพานชลพฤกษรีสอดร์เช่ือมต่อถนนเดิม) หมู่ท่ี 10 ตำบลบ้านพรา้ว อำเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,379,000     1,379,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน ถึงเขตตดิต่ออาษา 
หมุ่ที่ 1 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,812,000     3,812,000 

ผู้รับผิดชอบ : : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.15 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับถนนคอนกรีตถนนสายหน้าวัดโบสถ์
เจริญธรรม-ตลาดสี่แยกตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,812,000     3,812,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบา้นนางเฉียว รุ่งเรือง ถึงบริเวณ
หน้าบ้าน นายสถติ ทัศนา ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,500,000     2,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.17 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายหลังวัดบ้านคลอง 30 ตำบลทองหลาง 

อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
8,000,000     8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากท่ีนา นายเฉลียว สุขหอม ถึงทางรถไฟ 
หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,905,000     1,905,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองบา้นนา หมู่ที่ 7 จากประตูน้ำ
คลองมิยาซาวาถึงสะพานตาหล่อ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
1,700,000     1,700,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายวฑิูล บุญเพ็ง หมู่ที่ 7 ตำบล
ทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,000,000     2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 1.21 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามคลองบ้านนา (จุดโค้งท่าไก่แจ้) หมู่ที่ 
7 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
8,500,000     8,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.22 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายบ้านบางอ้อ-บ้านท่าทราย ตำบลบางอ้อ อำเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
30,000,000     30,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.23 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านบางใหญ่-คลองสาม หมู่ที่ 

11 บ้านบางใหญ่ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,500,000     5,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.24 ก่อสร้างถนน คสล.สายวังต้น-วังปลาย หมู่ที่ 3 บ้านบางปลากดน้อย ตำบล
บางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,939,000     2,939,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.25 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านพิกุลแก้ว-บ้านคลอง 31 ตำบล
พิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
14,904,000     14,904,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.26 เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 8 ตำบล
บ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,200,000     1,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.27 เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากลาด-แหลมไม้ย้อย หมู่ที่ 9 บ้าน
ปากลาด ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,200,000     1,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.28 เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองผักหนาม (ขวา) หมู่ที่ 9 
บ้านปากลาด ตำบลบา้นนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจงัหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,953,600     1,953,600 

ผู้รับผิดชอบ : : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.29 เสรมิคันดินลงลูกรังจากแยก สปก.ถึงป่าตะขาบ หมู่ 7 ตำบลปากพลี อำเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,081,000     1,081,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.30 ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองบัวขอน-สันทรีย์ หมู่ 7 ตำบลปากพลี อำเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
834,000     834,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.31 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลอง
ชลประทานฝั่งซ้าย สาย 1(ฝั่งขวา) จากสะพานดอนเจรญิถึงสะพานเกาะโพธ์ิ หมู่ 2 ตำบลเกาะ
โพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,415,000     6,415,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.32 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวงแหวนรอบนอก 
หมู่ 3 บ้านสะแกซึง ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
8,793,000     8,793,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.33 ก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรตี(โอเวอร์เลตท)์ สายเนินต้นโพธิ์ หมู่ 1 ถึง 
หมู่ 6 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
13,000,000     13,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสวนกวางพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ 
2 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพล ีจังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจงัหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
600,000     600,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.35 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายบา้นเนินสูง หมู่ 4 ถึง

น้ำตกวังม่วง หมู่ 5 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.36 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายนาหินลาด-วังม่วง หมู่ 5 
ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.37 ก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรตี(โอเวอร์เลตท)์ สายนาหินลาด-ท่าศาลา หมู่ 
5 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพล ีจังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,000,000     2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.38 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กสายนาหินลาด-ท่าศาลา(ข้ามคลองยาง) 
หมู่ 5 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,000,000     6,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.39 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านหนองรี หมู่ 5 ตำบลนา
หินลาด ถึง บ้านบุ่งเข้ หมู่ 8 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,000,000     6,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.40 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามคลองท่ามะปราง บริเวณหน้าวัดท่า
มะปราง หมู่ 6 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.41 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองกลาง-วังม่วง พร้อมไหล่

ทาง หมู่ 6 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.42 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามคลองถ้ำเต่า หมู่ 6 ตำบลนาหินลาด 
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.43 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่ามะปราง หมู่ 6 - วังม่วง 
หมู่ 5 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,000,000     2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย  1.44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเนินต้นไทร - คลองตาพวน หมู่ 6 
ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.45 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนสายบ้านเนินสูง หมู่ 4 
ถึงบ้านเนินต้นโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.46 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนสายซอยสำนักสงฆ์โคก
พระ หมู่ 3 - ซอยบ้านน้อย-บ้านเนินสูง ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.47 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนสายซอยสำนักสงฆ์โคก

พระ หมู่ 3 - ซอยประปา ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.48 ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน 
นครนายก-บางหอย 
งบประมาณกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 200,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย  1.49 พัฒนาโครงข่ายสายทางเช่ือมโยงภมูิภาค 
งบประมาณกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
315,820,000     315,820,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.50 ปรับปรุงขยายถนนทางหลวงชนบท นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 
305 (กม.ที่ 34+400)-บ้านคลองหกวา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
13,720,000 13,720,000 13,720,000 13,720,000 13,720,000 68,600,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.51 ปรับปรุงขยายถนนทางหลวงชนบท นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 33 
(กม.ที่ 120+550)-บ้านชะอม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 60,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.52 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) สาย นย.ถ.1-0009 บ้านพริก-บ้านเขาเพิ่ม ตำบลบ้านพริก เช่ือมตำบลเขาเพิ่ม 
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
8,750,000     8,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.53 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สาย นย.ถ.1-0005 บ้านดอนเจริญ-บ้านลำบัวลอย (ช่วงที่ 2) ตำบลท่าเรือ อำเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
9,970,000     9,970,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน ถึงเขตตดิต่ออาษา
หมู่ที่ 1 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,812,000     3,812,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับถนนคอนกรีตตลอดทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  3,500,000   3,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.56 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับถนนคอนกรีตตลอดทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   2,800,000  2,800,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.57 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับถนนคอนกรีตถนนสายหน้าวัดโบสถ์
เจริญธรรม - ตลาดสี่แยก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,500,000     2,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบา้นนางเฉลียว รุ่งเรือง ถึงบริเวณ
หน้าบ้านนายสถติย์ ทัศนา ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,896,000     5,896,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.59 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายหลังวัดบ้านคลอง 30 ตำบลทองหลาง 

อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
8,000,000     8,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.60 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟลัติกส์ทับถนนคอนกรีตจาก บ้านนางน้อย ไตร
อรุณ  ถึงบ้านนายหล่อ สุดเสนา หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 1,000,000    1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.61 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับถนนคอนกรีตจาก บ้าน นางลออ บัวศรี 
ถึง บริเวณบ้านนายอำนวย กลิ่นสคุนธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  950,000   950,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ท่ีนา นายเฉลียว สุขหอม ถึงทางรถไฟ 
หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,905,000     1,905,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนางบังอร ทำทรัพย์ ติดต่อ
ตำบลอาษา ถึงเขต หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  2,000,000   2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.64 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับถนนคอนกรีตจากบ้านนายวิชาญ 
รุ่งเรือง ถึงบริเวณบ้านนายบญุส่ง บัวเผื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   1,200,000  1,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.65 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับถนนคอนกรีตจากบ้านนายฉลวย สุข

หอมถึง บริเวณหน้าบ้านนางตุ้มวงษ์ วิเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
    1,250,000 1,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยก บ้านนายอำนวย กลิ่นสคุนธ์ ถึงเขต
ติดต่อตำบลอาษา หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  2,200,000   2,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองบา้นนา หมู่ที่ 7 จากประตูน้ำ
คลองมิยาซาวา ถึง สะพานตาหลอ่ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,700,000     1,700,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายวทิูล บุญเพ็ง หมู่ที่ 7 ตำบล
ทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,000,000     2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.69 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร่วมใจ (บ้าน อบต.ประไพ) หมู่ที่ 1 ตำบลทราย
มูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.70 ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองสองฝั่งทิศตะวันออก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 
ตำบลทรายมลู อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.71 ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง 3 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมลู 

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.72 ก่อสร้างถนนสายซอยเดชา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมลู อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.73 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอุดม คงมลู หมูท่ี่ 7 ตำบลทรายมลู อำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.74 ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองบางพูล หมูท่ี่ 8 ตำบลทรายมลู อำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.75 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมเสริมลูกรังสูงเข้าสนามกีฬา หมู่ท่ี 9 ตำบลทรายมูล 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.76 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจำปี บุญเกดิรอด หมู่ท่ี 2 ตำบลทรายมูล 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.77 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมเสริมลูกรังสูงสายซอยบ้านป้าจ้อย (ซอยโรงงานผลิต

ปลาร้า) ตำบลทรายมลู อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.78 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสระน้ำบางนางพ้น หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมลู อำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.79 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลงลูกรังเสริมสูงบริเวณคอสะพานประตูน้ำ หมู่ที่ 2 
ถึงบ้านนายสมบัติ งามใบศรี หมู่ที ่3 ตำบลทรายมลู อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.80 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายนงค์  มลูผล หมู่ที่ 7 150 เมตร ตำบล
ทรายมลู อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมลู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 1.81 ซ่อมสร้างผิวจราจร สายวัดดง ๒ (ต่อจากเดิม)  หมู่ที่  ๖ ตำบลบ้านใหญ่ 
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,200,000     1,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ ่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 1.82 ก่อสร้างถนนลูกรังเสริมถนนใหสู้งสายนายทวี บุญอินทร์ หมู่ 2 ตำบลดอนยอ 
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
37,600     37,600 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.83 ก่อสร้างเสริมถนนลงลูกรังเพิ่มใหสู้งขึ้น สายหนองบอน หมู่ 2 ตำบลดอนยอ 

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 200,000    200,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนบริเวณบ้านนายจังวาง มาก
เจริญ ถึงบ้าน ผช.ประภา นันทนะกิจ หมู่ 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมอืงนครนายก จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
750,000     750,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.85 ก่อสร้างถนนพร้อมลงลูกรัง (ถนนนางสอิ้ง บุญอินทร์) เช่ือมต่อ ถนนหนอง
สะพัง หมู่ 3 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
802,000     802,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.86 เสรมิถนนพรอ้มลงลูกรัง บ้านนางแจ้ง ศรสีุข หมู่ 3 ตำบลดอนยอ อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 190,000    190,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.87 เสรมิถนนพรอ้มลงลูกรัง ถนนสายบ้านนางอำพร  จวนเจริญ หมู่ 3 ตำบล
ดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  606,000   606,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.88 ลงลูกรังถนนบ้านกลางดอนจากนานายพิมล เนติ ถึง นานายไว ภูมี หมู่ 3 
ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   134,000  134,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.89 เสรมิขยายถนนดินพร้อมบดอดั บ้านนางพร หมู่ 3 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 2,000,000    2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.90 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายถวิล ยังดี ถึงคลองชลประทาน หมู่ 4 ตำบลดอน
ยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,980,000     1,980,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.91 ก่อสร้างถนนลงลูกรัง หมู่ 4 บ้านนายสิน  พลสงคราม ถึงสระนำ้หมู่ 5 ตำบล
ดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 205,000    205,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.92 ลงหินคลุกสายลำชวดบัว หมู่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
50,000     50,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.93 ลงหินคลุกถนนสายบ้านนายพยนต์ คงกะพันธ์ หมู่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
146,000     146,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 1.94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองอิ่มต่อจากบ้านนายประทวน ทอง
อิ่ม หมู่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,200,000     2,200,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.95 ก่อสร้างถนนลูกรังสายทิศตะวันตกจากถนนลาดยาง ถึงจุดบ้านนางพรทิพย์ 

นิ่มเรือง หมู่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 440,000    440,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.96 ซ่อมถนนทรดุตัวหน้าบ้าน(บังลี) หมู่ 6 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 100,000    100,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.97 ก่อสร้างถนน คสล.คลองสามไทยท้ังเส้น หมู่ 6 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   3,036,000  3,036,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.98 ตีเส้นจราจรหน้าโรงเรยีน/มสัยดิ หมู่ 7 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
100,000     100,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 1.99 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์สายสปก.โคกสำโรง-หนองบัวขอน ตำบลท่าเรือ 
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,800,000     2,800,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 1.100 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายคลองใหม่-วัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ 
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
30,000,000     30,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.101 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านบางใหญ่-คลองสาม หมู่ที่ 

11 บ้านบางใหญ่ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,500,000     5,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.102 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าวัดเลขธรรมกิตติ์ หมู่ที่ 
14 บ้านบางอ้อนอก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,128,000     1,128,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.103 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบา้นบางใหญ่-บ้านเกาะล่าง หมู่
ที่ 9 บ้านบางหัวหอม ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
4,229,000     4,229,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.104 ก่อสร้างถนน คสล.สายวังต้น-วังปลาย หมู่ที่ 3 บ้านบางปลากดน้อย ตำบล
บางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,939,000     2,939,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.105 ก่อสร้างถนน/ขยายถนน คสล. ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,500,000     1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.106 ลงหินคลุก/ลูกรัง ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,300,000     1,300,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.107 ก่อสร้างลูกระนาดทางถนนเพื่อความปลอดภยัในเขตชุมชน ตำบลพระ

อาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
100,000     100,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.108 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,000,000     3,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.109 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ตำบลพระอาจารย์ อำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,000,000     5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.110 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต คลอง 22 ฝั่งใต้ 
ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
15,000,000     15,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง :  

 กิจกรรมย่อย 1.111 ขยายไหล่ทางถนนเส้นคลอง 16 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,000,000     5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.112 ปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ตำบลพระอาจารย์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,000,000     10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.113 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไพศาลอุทิศ หมูท่ี่ 4 ตำบลองครักษ์ อำเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,860,00     3,860,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.114 เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สายพัสวี หมู่ท่ี 4 ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,490,000     2,490,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นบางเม่าเหนือ - บ้านบางขอม หมู่
ที่ 5 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,873,000     1,873,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.116 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านศรีจุฬา - บ้านเตยน้อย รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น นย.ถ. 39-002 ตำบลศรจีุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
20,000,000     20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.117 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายเลียบคลองหนองปลิง หมู่ท่ี 6 
(เช่ือมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,759,000     3,759,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.118 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายรมิคลองกระโดน หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 10 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  6,000,000   6,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน สายบ้านผู้ใหญ่จำนง (ต่อ

จากของเดิม) หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 เช่ือมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 5,146,000    5,146,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.120 ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคันคลองหน้าอนามัยแหลมไม้ย้อยหมู่ 10 
กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบกรมการปกครอง เลขท่ี ท.๑-
๐๑ 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
930,000 930,000     

ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลพิกุลออก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.121 ก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองชุมชนบ้านชุมแสง หมู่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มพีื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบกรมการปกครอง เลขท่ี ท.๑-๐๑ 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 6,200,000 
ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลพิกุลออก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.122 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ถนนทางเข้า
สำนักงานเทศบาลตำบลพิกุลออก หมู่ ๗ กว้าง ๕.๐๐-๗.๐๐ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๐๕ ม. มี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๗ ตร.ม. แบบมาตรฐานถนนผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
กรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทช-2-302/45 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

450,000     450,000 
ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลพิกุลออก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายคันคลองตรงข้ามวดัวังบัว 
ชุมชนบ้านดอนทราย หมู่ที่ 11 กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตาม
แบบกรมการปกครอง เลขท่ี ท.๑-๐๑ 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

930,000 930,000 930,000 744,000  3,534,000 
ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลพิกุลออก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล้กสายบ้านเขาเพิ่ม-บ้านเขาไม้ไผ่ หมู่ที่ 1,7 

จำนวน 4 ช่วง ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

9,338,000     9,338,000 
ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.125 ลาดยางผิวทางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนเขาไมไ้ผ่ ตำบลเขา
เพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 350 ม. ยาว 360.00 ม. หนา 0.04 
ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.04 ม. 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000     500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 1.126 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายกลุ่มบ้านวังน้ำเช่ือมต่อถนนสาย  เกาะทองหลาง 
หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 9,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 1.127 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก รหัสสายทาง นย.ถ. 27-004 
(บ้านพร้าว-เกาะกะตอ) (เริ่มจากสะพานชลพฤกษ์รีสอร์ทเช่ือมต่อถนนเดิม) หมู่ท่ี 10 ตำบลบ้าน
พร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,379,000 1,379,000 1,379,000 1,379,000 1,379,000 6,895,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 1.128 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรตี ถนนสายบ้านปากคลองพระ
อาจารย์ - บ้านเอกอนงค์ (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไมม่ีไหล่ทาง ปูแอสฟัลติกคอนก
รีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,000.00 เมตร หรือพ้ืนที่ปูแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 1,6 ตำบลบางสมบรูณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายกงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
9,530,000     9,530,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.129 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายซอยพูนสวสัด์ ผิวจราจร

กว้าง 3.00 เมตร ไมม่ีไหล่ทาง ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตีหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทางยาว 
640.00 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟลัท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,920.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 
ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 1,269,000    1,269,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.130 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองสอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มไีหล่ทาง ปูแอสฟลัท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร หรือปูแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร 
หมู่ที่ 4 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 3,203,000    3,203,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.131 ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนนภายในหมู่บ้าน(คอนกรีต/ลาดยาง/แอสฟสัท์ติก) 
ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.132 ก่อสร้างถนนดินและลูกรัง จากถนนเส้นทาง ๓๒๘๘ เช่ือมหมู่ ๓ ตำบล
หนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.133 ก่อสร้างถนนลาดยางจากเส้น ๓๒๘๘ ถึงเขตตำบลเนินหอม (ปราจีน) เส้น
คลองยาง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.134 ถนนแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บา้น ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.135 ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเสริมเหล็กหมูบ่้าน ตำบลโคกกรวด อำเภอปาก

พลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.136 ลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.137 เปดิทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัด
นครนายกงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.138 ขยายถนน(ดิน/ลูกรัง/หินคลุก) ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 1,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.139 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัตส์คอนกรีต สายคันคลองยาง (ช่วงที่ 2) หมู่ท่ี 3 
ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก หนา 4 เซนติเมตร กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 260 เมตร 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
498,500     498,500 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 1.140 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัตส์คอนกรีต ถนนซอยเขาพระพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 ตำบล
เขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกหนา 4 เซนตเิมตร  กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
132 เมตร  
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
141,000     141,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.141 ซ่อมสรา้งถนน แอสฟลัสค์อนกรตี สายกลุม่บา้นนายทวีศกัดิ์ ทศพล หมู่ที่ 4 

ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกหนา 4 เซนตเิมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 250 เมตร  
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
359,000     359,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.142 ซ่อมสรา้งถนนแอสฟลัสค์อนกรีต สายคันคลองคล้อฝั่งขวา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 
ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกหนา 4 เซนติเมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 270 
เมตร  
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
492,700     492,700 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.143 ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตีสายทดนายสมาน คะสะชะ ถึงแยกนา
นายหยวก  อินทปัญญา  บ้านไรห่มูท่ี่ 1 ตำบลทา่ทราย  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวดันครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
4,426,000     4,426,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.144 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหนองหลวง – ชวดโค้ง (ฝั่งซา้ย) หมูที่ 1 
ตำบลทา่ทราย  อำเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
4,324,000     4,324,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.145 ก่อสรา้งถนนดิน/ลูกรัง(พร้อมวางท่อ) ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 1,150,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.146 ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิทับคสล. สายบุง่เข้  หมู่ 8-7 ตำบลหินตั้ง 
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,055 เมตร ปยูางแอสฟลัท์ตกิ 
หนา 0.05 เมตร ตเีสน้จราจร 3 เสน้ 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
4,688,000     4,688,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.147 ปรับปรุงผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์คอนกรตี จากบา้นนายสมคดิ ถึง

หน้าบา้นนางช้วน บา้นนางหนู หมู่ที ่1 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
637,000     637,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.148 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรตี ถนนสายบุ่งเข-้ซำเมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง
แสง อำเภอปากพล ีจังหวดันครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
4,852,000     4,852,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.149 ก่อสรา้งถนน คสล.บริเวณประตูนำ้คลอง 14 ถึงหมู่บ้านยิ่งโอฬารหมู่ 5 ตำบล
คลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
9,970,000     9,970,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ ่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.150 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณทางเข้าวดัสวา่งอารมณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลอง
ใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 8,500,000    8,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.151 ก่อสรา้งถนน คสล.สายคลองปลายนาหมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ เช่ือมหมู่ที่ 5 
ตำบลองครักษ์ (ช่วงที่ 2) อำเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  9,930,000   9,930,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ ่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.152 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัติกทส์ายคอกม้า-เลียบคลอง 29 หมู่ที่ 3 
ช่วงต่อจาก ทช. ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   9,900,000  9,900,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ ่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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 กิจกรรมย่อย 1.153 ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลติกท์ทับถนน คสล.เดิมหมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ 

อำเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   4,160,000 4,160,000 8,320,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ ่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.154 ก่อสรา้งถนนดินพรอ้มลงลูกรังบดอดัแนน่กลุ่มบา้นนายชุม เอี่ยมลมลู จากบริเวณ
บ้าน นางขนิษฐา บรุีรตัน์ ถึง บริเวณบา้นนางสวิง  สรา้งเขต หมู่ที่ 1 บา้นดอนใหญ่ ตำบลท่าช้าง อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวดั 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
477,900     477,900 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.155 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้น น.ส.จำรัส แสนอ่อน หมู่ที่ 2 ตำบล
เกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
498,000     498,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.156 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้น นายทวี  ศีรษะเกษ หมู่ที่ 2   ตำบล
เกาะหวาย อำเภอปากพลี  จังหวดันครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
498,000     498,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.157 ก่อสรา้งสะพาน คสล.บ้านเหลา่หุ่งถึงตำบลเนินหอม อำเภอปากพลี จังหวดั
นครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 2,300,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.158 ปรับปรุงสะพานไมห้น้าโรงเรยีนและมัสยิด ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000     500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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 กิจกรรมย่อย 1.159 ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามคลอง หนา้บ้าน อ.สังคม สะอาดใจ หมู่ที่ 

2 ตำบลทองหลาง อำเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000     500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.160 ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามคลอง หนา้บ้าน อ.สังคม สะอาดใจ หมู่ที่ 
2 ตำบลทองหลาง อำเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  1,800,000   1,800,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.161 ก่อสรา้งสะพาน คสล.ข้ามคลอง แยกบึงน้ำหกัฝั่งชน หมู่ 6 ตำบลดอนยอ อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวดันครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,500,000     5,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.162 ก่อสรา้งสะพาน คสล.บ้านกลางดอน หมู่ 3 บริเวณบา้นนายกำพร้า เอี่ยมเทียน 
ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,656,000     1,656,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.163 ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามคลองบ้านนา (จุดโค้งท่าไกแ่จ้) หมู่ที่ 7 
ตำบลทองหลาง อำเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
8,500,000     8,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.164 ขยายสะพานคอนกรีตขา้มบึงยายนลิ ตำบลพระอาจารย ์อำเภอองครักษ์ จังหวดั
นครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,000,000     5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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 กิจกรรมย่อย 1.165 ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครกัษ์ จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,000,000     5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.166 ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามคลองหนองสาหรา่ย หมู่ที่ 3 ตำบลศรี
จุฬา อำเภอเมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
    20,000,000 20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.167 ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามคลองชวดปลาดุก หมู่ที่ 4 ตำบลศรีจุฬา 
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   15,000,000  15,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.168 ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามคลองบ้านนา บริเวณวดัไมร้วก หมู่ที่ 5 
ตำบลป่าขะ อำเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 3,500,000    3,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 : ตดิตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิดเพือ่ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
108,237,200 650,000 450,000   109,337,200 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัด 

 กิจกรรมย่อย 2.1 ตดิตั้งไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ ถนนสายคลองใหม่-วัดเลขธรรมกติติ ์
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,450,000     3,450,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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 กิจกรรมย่อย 2.2 ตดิตั้งไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ ถนนสายบ้านบางใหญ่-บ้านเกาะลา่ง หมู่ที่ 9 บ้าน

บางหัวหอม ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,500,000     2,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.3 ตดิตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว ภายในตำบลบางอ้อ 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,000,000     10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.4 ตดิตั้งไฟฟา้ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบา้นพิกุลแก้ว-บา้นคลอง 31 
(นย.ถ.1-0007) ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
19,718,200     19,718,200 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.5 ตดิตั้งไฟฟา้ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบา้นท่าหบุ-บ้านดงละคร (นย.ถ.1-
0025) ตำบลท่าช้าง เช่ือมตำบลดงละคร  อำเภอเมือง จังหวดันครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,615,700     6,615,700 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.6 ตดิตั้งไฟฟา้ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3076-
บ้านบางลกูเสือ (นย.1-0001) ตำบลบางสมบรูณ์ อำเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,904,300     10,904,300 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.7 ตดิตั้งไฟฟา้ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายวัดราษฎรป์ระดิษฐ์-บ้านปาก
คลอง 22 (นย.ถ.1-0010) ตำบลศรีษะกระบอื อำเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
16,856,500     16,856,500 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.8 ตดิตั้งไฟฟา้ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายวัดอารรีาษฎร-์บ้านช่องตะเคยีน 

(นย.ถ.1-0012) ตำบลศรีษะกระบอื อำเภอองครกัษ์ จังหวัดนครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
13,617,000     13,617,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.9 ตดิตั้งไฟฟา้ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบา้นบางใหญ่-บ้านเกาะลา่ง (นย.
1-00013) ตำบลทรายมลู อำเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,786,700     1,786,700 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.10 ตดิตั้งไฟฟา้ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านอ้อมช้าง-บ้านหนองขุม 
(นย.ถ.1-0036) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,573,400     3,573,400 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.11 ตดิตั้งไฟฟา้ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านเขาน้อย-บ้านหนองเคีย่ม 
(นย.ถ.1-0042) ตำบลเขาเพิม่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,235,400     3,325,400 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.12 ตดิตั้งไฟฟา้สาธารณะบริเวณคอสะพานและถนนรายทางภายใน หมู่ที่ 2 ตำบลดอน
ยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 150,000    150,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย  2.13 ขยายเขตไฟฟา้ซอยวากฟั ม.7 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวดั
นครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 500,000    500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.14 ตดิตั้งไฟสปอรต์ไลทบ์ริเวณศนูยเ์ด็กเล็ก บา้นคลอง 3 (ดรุณศึกษา) หมู่ 7 ตำบล

ดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
30,000     30,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.15 ตดิตั้งไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ ถนนสายคลองใหม่-วัดเลขธรรมกติติ์ ช่วงหมู่ที่ 1 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,450,000     3,450,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.16 ตดิตั้งไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ ถนนสายบ้านบางใหญ่-บา้นเกาะล่าง หมู่ที่ 9 บา้น
บางหัวหอม ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,500,000     2,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.17 ตดิตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทติย์ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลบาง
อ้อ อำเภอบา้นนา จังหวดันครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,000,000     10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 
 

 กิจกรรมย่อย 2.18 ขยายเขตไฟฟ้า หมู๋ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  300,000   300,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 2.19 ตดิตั้งกล้องวงจรปดิ CCTV ภายใน หมู ่2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 
งบองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  150,000   150,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 3 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 3 : ขยายเขตประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้านเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 
งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
243,024,355 8,080,000 5,300,000 800,000 800,000 258,004,355 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.นย.,กปภ.บ้านนา,อ.เมือง,อ.องครักษ,์อ.บ้านนา,อปท. 
 กิจกรรมย่อย 3.1 ปรับปรุงเสน้ท่อบริเวณซอยหลังปัม๊พีที ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวดั

นครนายก ความยาว 625 เมตร 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
423,800     423,800 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขานครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.2 ปรับปรุงเสน้ท่อบริเวณซอยชลประสิทธิ์ 8 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก ความยาว 170 เมตร 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
87,800     87,800 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขานครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.3 ปรับปรุงเสน้ท่อซอยหลังปา่ไม้ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวดั
นครนายก ความยาว 248 เมตร 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
119,500     119,500 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขานครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.4 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นเขาทุเรียน (กลุ่มปา่สกั 1) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
789,500     789,500 

ผู้รับผิดชอบ : อ.เมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.5 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นบหุย่อง (กลุม่คลองแลง้) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
498,100     498,100 

ผู้รับผิดชอบ : อ.เมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.6 ขยายเขตท่อน้ำเขื่อนโคกลำดวน - หนองกันเกรา (สายลา่ง) หมู่ที่ 9 ตำบลพรมณี 

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
262,000     262,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.เมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.7 ตดิตั้งวางท่อประปา หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมลู อำเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,999,800     2,999,800 

ผู้รับผิดชอบ : อ.องค์รักษ์ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.8 ขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,000,000     6,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.9 ก่อสรา้งระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 8 บา้นปากคลองวัด ตำบลบางอ้อ อำเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,500,000     1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.10 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางพร้อมก่อสรา้งหอถังแชมเปญ 
หมู่ที่ 10 บ้านคลอง 29 ตำบลบางอ้อ อำเภอบา้นนา จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,415,000     1,415,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 
 

 กิจกรรมย่อย 3.11 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางพร้อมก่อสรา้งหอถังแชมเปญ 
หมู่ที่ 11 บ้านบางใหญ่ ตำบลบางออ้ อำเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,564,000     1,564,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย  3.12 ก่อสรา้งระบบประปาแบบผวิดิน หมู่ที่ 2 บา้นบางมงคล ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้าน

นา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,300,000     1,300,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.13 ปรับปรุงระบบผลตินำ้ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 10 บ้านคลอง 29 ตำบลบางอ้อ 
อำเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,300,000     1,300,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.14 ปรับปรุงระบบผลตินำ้ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 14 บ้านบางอ้อนอก ตำบลบางอ้อ 
อำเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,780,000     1,780,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.15 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. แบบ
บาดาล หมู่ 2 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
901,000     901,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.16 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.แบบ
บาดาล หมู่ 9(บริเวณดอนสนาม) ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
817,000     817,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.17 ตดิตั้งเครื่องสบูน้ำพลังงานแสงอาทติย์(โซล่าเซลล์) สำหรบัประปาเพื่อการเกษตร 
บริเวณสวนนายถวลิ ทาอาษา หมู่ 6 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000     250,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.18 ตดิตั้งเครื่องสบูน้ำพลังงานแสงอาทติย์(โซล่าเซลล์) สำหรบัประปาหมู่บา้น บริเวณ

โรงเรยีนวดัท่ามะปราง หมู่ 6 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000     250,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.19 ตดิตั้งเครื่องสบูน้ำพลังงานแสงอาทติย์(โซล่าเซลล์) สำหรบัประปาหมู่บา้น หมู่ 7 
ตำบลนาหนิลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000     250,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.20 ตดิตั้งระบบโซล่าเซลล์ สำหรับประปาหมูบ่้านแห่งใหม่ ซอยสวนกวาง หมู่ 2 ตำบล
นาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000     250,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.21 ตดิตั้งระบบโซล่าเซลล์ สำหรับระบบประปาเพื่อการเกษตรประจำหมู่บา้น บริเวณ
บ้านนางรตัตยิา เคนนาดี หมู่ 3 ตำบลนาหนิลาด อำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000     250,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.22 ตดิตั้งระบบโซล่าเซลล์ สำหรับประปาหมูบ่้าน(นายวิชัย แผงศร)ี หมู่ 6 ตำบลนาหนิ
ลาด อำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000     250,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพล ี
 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.23 ตดิตั้งระบบโซล่าเซลล์ สำหรับประปาเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านนางกติตยิา 
คล่องแคล่ว หมู่ 5 ตำบลนาหนิลาด อำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000     250,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 



-257- 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.24 ตดิตั้งระบบโซล่าเซลล์ สำหรับประปาหมูบ่้าน(ประปาเก่า) หมู่ 5 ตำบลนาหินลาด 

อำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000     250,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพล ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.25 งานปรบัปรุงเสน้ท่อบริเวณซอยสุวรรณศร 10/3 หมู่ที่ 7 ต.บ้านใหญ ่อ.เมือง
นครนายก จ.นครนายก  
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
72,544     72,544 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขานครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.26 งานวางท่อเสรมิแรงดันนำ้ประปาบริเวณบ้านสวนแสนสุขเกาะทอง หมู่ที่ 8 ต.
สาริกา .เมืองนครนายก จ.นครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
276,358     276,358 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขานครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.27 งานตดิตั้งวางทอ่ประปาบริเวณชุมชนซอยบ้านเกาะ หมูที่ 11 ตำบลศรีษะกระบือ 
อำเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
318,714     318,714 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.28 งานตดิตั้งวางทอ่ประปาชุมชนหลังศาลเจ้า หมูที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบา้นนา 
จังหวัดนครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
203,493     203,493 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.29 งานตดิตั้งวางทอ่ประปาบริเวณชุมชนบ้านชุมแสง หมูที่ 7 ตำบลพิกุลออก อำเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
312,540     312,540 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.30 งานตดิตั้งวางทอ่ประปาบริเวณชุมชนบ้านหัวนา หมูท่ี่ 8 ตำบลพิกุลออก อำเภอ

บ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
372,664     372,664 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.31 งานตดิตั้งวางทอ่ประปาบริเวณชุมชนบ้านดอนทราย หมู่ที่ 11 ตำบลพิกุลออก 
อำเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
499,236     499,236 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.32 งานวางท่อเพิม่ปริมาณน้ำรองรับการขยายเขตจำหน่ายนำ้บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบล
พิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
468,235     468,235 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.33 งานวางท่อเพิม่ปริมาณน้ำรองรับการขยายเขตจำหน่ายนำ้บริเวณ หมู่ที่ 12 ตำบล
พิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
427,755     427,755 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.34 งานวางท่อเพิม่ปริมาณน้ำรองรับการขยายเขตจำหน่ายนำ้บริเวณ หมู่ที่ 3 และ 4 
ตำบลทองหลาง อำเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
180,862     180,862 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.35 งานตดิตั้งวางทอ่ประปา หมู่ 4 ซอยไพศาลอุทิศ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายกนครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,455,978     1,455,978 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.36 งานตดิตั้งวางทอ่ประปา หมู่ 3 และ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครกัษ์ จังหวดั

นครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,022,899     1,022,899 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.37 งานตดิตั้งวางทอ่ประปา หมู่ 9 แยก 1 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวดั
นครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
474,163     474,163 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.38 งานตดิตั้งวางทอ่ประปา หมู่ 4 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
155,850     155,850 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.สาขาบ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.39 ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำเคม็ในพ้ืนท่ีตำบลบางลูกเสือ ตำบล
บางสมบูรณ์ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบกรม/การประปาส่วนภมูิภาค 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
180,000,000     180,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : การประปาส่วนภูมภิาค 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.40 ซ่อมแซมท่อระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 500,000    500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ดอนยอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.41 ขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 ตำบลบางอ้อ อำเภอบา้นนา จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,000,000     6,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.42 ขยายเขตประปาหมู่บา้น/ภมูิภาคภายในตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 2,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ทรายมูล 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.43 ก่อสรา้งระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านปากคลองวัด ตำบลบางอ้อ อำเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,500,000     1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.44 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางพร้อมก่อสรา้งหอถังแชมเปญ 
หมู่ที่ 10 บ้านคลอง 29 ตำบลบางอ้อ อำเภอบา้นนา จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,415,000     1,415,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.45 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางพร้อมก่อสรา้งหอถังแชมเปญ 
หมู่ที่ 11 บ้านบางใหญ่ ตำบลบางออ้ อำเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,564,000     1,564,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.46 ก่อสรา้งระบบประปาแบบผวิดิน หมู่ที่ 2 บา้นบางมงคล ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,900,000     3,900,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 3.47 ปรับปรุงระบบผลตินำ้ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 10 บ้านคลอง 29 ตำบลบางอ้อ 
อำเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,300,000     1,300,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.48 ปรับปรุงระบบผลตินำ้ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 14 บ้านบางอ้อนอก ตำบลบางอ้อ 

อำเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก  
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,780,000     1,780,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางอ้อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.49 ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาคเขา้พื้นที่ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครกัษ์ จังหวัด
นครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,000,000     2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.50 วางท่อและขยายเขตประปา ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.51 ก่อสรา้งระบบประปาผิวดินบา้นคลองสอง หมู่ที่ 4 ตำบลศรจีุฬา อำเภอเมือง
นครนายก จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 5,000,000    5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ศรีจุฬา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.52 ก่อสรา้งระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลศรีจฬุา อำเภอเมืองนครนายก จังหวดั
นครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  4,500,000   5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ศรีจุฬา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.53 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน หมู่ที่ 4 ตำบลบางสมบรูณ์ 
อำเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
890,000     890,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางสมบรูณ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.54 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน หมู่ที่ 10 ตำบลบางสมบรูณ์ 

อำเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
890,000     890,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางสมบรูณ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.55 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน หมู่ที่ 1 ตำบลบางสมบรูณ์ 
อำเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
890,000     890,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางสมบรูณ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.56 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางสมบรูณ์ 
อำเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 890,000    890,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางสมบรูณ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.57 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน หมู่ที่ 12 ตำบลบางสมบรูณ์ 
อำเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 890,000    890,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางสมบรูณ ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.58 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง  บ้านบางควายลุย  หมู่ที่ 7  
ตำบลทา่ทราย  อำเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก   
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,141,200     3,141,200 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ท่าทราย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.59 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
895,000     895,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.หนองแสง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.60 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบดาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
895,000     895,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.หนองแสง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.61 ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบดาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
895,000     895,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.หนองแสง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ๔ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ตำบล หมู่บ้าน 
งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
226,446,100 35,388,000 9,888,000 12,888,000 9,888,000 294,498,100 
ผู้รับผิดชอบ : อ.เมืองนครนายก,อ.บ้านนา,อปท. 

 กิจกรรมย่อย 4.1 ขดุร่องระบายน้ำ บริเวณประตูนำ้คลองเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง
นครนายก จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
684,000     684,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.เมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 4.2 วางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนกลุม่จัดสรรวดัวังตมู หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
499,100     499,100 

ผู้รับผิดชอบ : อ.เมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 4.3 วางท่อระบายน้ำคลองปอเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลสาริกา อำเภอเมอืงนครนายก จังหวัด
นครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
499,500     499,500 

ผู้รับผิดชอบ : อ.เมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 4.4 วางท่อระบายน้ำซอยยายแป้งภผูา-คลองปอ หมู่ที่ 9 ตำบลสารกิา อำเภอเมอืง

นครนายก จังหวดันครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
499,500     499,500 

ผู้รับผิดชอบ : อ.เมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.5 ก่อสรา้งหลังคา(โดม) สนามกีฬาฟุตซอล    หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านพร้าว      อำเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก 
งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,379,000     1,379,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.6 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬาจังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
145,500,000     145,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อบจ.นย.) 
 

 กิจกรรมย่อย 4.7 ก่อสรา้งอาคารโดมเอนกประสงค์ มลูนิธินัซรดุดิน สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดนครนายก หมู่ที่ 11 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ ์จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,554,000     2,554,000 

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.8 ตดิตั้งเหล็กดดัศาลาประชาคมร่วมใจ หมู่ 7 ตำบลดอนยอ อำเภอเมอืงนครนายก 
จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
100,000     100,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ดอนยอ  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 
 

 กิจกรรมย่อย 4.9 ก่อสรา้งหลังคาคลุมลานกีฬาองค์การบรหิารส่วนตำบลบางอ้อ หมู่ที่ 8 บ้านปาก
คลองวัด ตำบลบางอ้อ อำเภอบา้นนา จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
7,550,000     7,550,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางอ้อ  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 4.10 จดัหา/ก่อสร้าง/ยา้ยหอกระจายข่าวเสีย่งตามสายหรือเสียงไรส้ายภายในตำบลทราย

มูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ทรายมูล 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.11 จดัทำปา้ยบอกสถานที่ (ซอย)/ปา้ยบอกทาง ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,500,000     1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.12 ก่อสรา้งศาลาที่พักริมทาง ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000     500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.13 ปรับปรุงลานกฬีา ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,000,000     2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 4.14 ก่อสรา้งลานคอนกรตีอเนกประสงค์ ตำบลพระอาจารย ์อำเภอองครักษ์ จังหวดั
นครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,000,000     5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 
 

 กิจกรรมย่อย 4.15 ก่อสรา้งป้ายโครงการเฉลมิพระเกียรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภเิษก พ.ศ. 2562 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
233,000     233,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 4.16 ก่อสรา้งหลังคาโดมอเนกประสงค์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,000,000     10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.17 ก่อสรา้งโดมอเนกประสงค์ และสนามฟุตซอล ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,000,000     10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.18 จดัซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   3,000,000  3,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ศรีจุฬา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.19 ก่อสรา้งตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 20,000,000    20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.20 ก่อสรา้งปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก หลังเดมิ 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 5,000,000    5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.21 ก่อสรา้งหลังคา (โดม) สนามกฬีาฟตุซอล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านพรา้ว อำเภอบา้นนา 
จังหวัดนครนายกงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,278,000   3,278,000  3,278,000  3,278,000  3,278,000  16,390,000  
ผู้รับผิดชอบ : อบต.บ้านพร้าว 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.22 ก่อสรา้งโรงเรือน (ป่าช้า)พร้อมขอใช้ที่สาธารณะ ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 4.23 ก่อสรา้งรา้นคา้ชุมชนข้าง อบต.โคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.24 ก่อสรา้งลานคอนกรตีภายในหมู่บา้น ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวดั
นครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.25 ลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอปุกรณ์ ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวดั
นครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.26 ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวดั
นครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.27 ก่อสรา้งโดมเอนกประสงค์ ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 2,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.28 ทำรั้วลวดหนามรอบสระน้ำประปา ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 1,150,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.29 สรา้งสวนสาธารณะในหมู่บ้าน ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 1,150,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 4.30 ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์ (โดม) หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา 

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,000,000     5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ศรีจุฬา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.31 ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงคอ์งค์การบรหิารสว่นตำบลศรีจฬุา อำเภอเมือง
นครนายก จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 500,000    500,000  
ผู้รับผิดชอบ : อบต.ศรีจุฬา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.32 ตั้งคนัดินรอบบึงสาธารณะ ตำบลพระอาจารย ์อำเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,000,000     10,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.33 ปรับปรุงคันบึงลำกระตา่ย ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 500,000    500,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.ศรีจุฬา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.34 ตั้งคนัดินรอบบึงสาธารณะ ตำบลพระอาจารย ์อำเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,000,000     10,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.35 ปรับปรุงคันบึงลำกระตา่ย ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000     500,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.36 วางท่อระบายน้ำ (ท่อน้ำทิ้งทีส่าธารณะ) ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000     500,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 4.37 ดาดคอนกรตีคนัคลองทุ่งแค  ๑  หมู่ที่  ๗ ตำบลบ้านใหญ ่อำเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000     500,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.บ้านใหญ ่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.38 วางท่อระบายน้ำ ถนนแยกบุ่งกระเบา - บ้านคลองคล้อ  ทั้ง ๒  ฝั่ง  หมู่ที่ ๕ ตำบล
บ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,000,000     1,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.บ้านใหญ ่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.39 ก่อสรา้งคลองส่งน้ำคอนกรีตเลียบทางรถไฟ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
800,000     800,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.40 วางท่อระบายน้ำเลียบเส้นทาง ๓๒๘๘ ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 
 

 กิจกรรมย่อย 4.41 ก่อสรา้งรางระบายนำ้พร้อมฝาตะแกรงภายในหมู่บา้น ตำบลโคกกรวด อำเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 4.42 วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 1,350,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 4.43 ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายนำ้ ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 1,400,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.44 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบริเวณบ้านนายเฉลา  ใจหอม ถึงบริเวณบา้นนาง
พิมพ์  ฮยุเป้า หมู่ที่ 12 บ้านหัวสวน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
760,000     760,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ท่าช้าง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

9. หน่วยงานดำเนินงาน แขวงทางหลวงนครนายก , แขวงทางหลวงชนบทนครนายก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , อ.บ้านนา, 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก , กปภ.นย.,กปภ.บ้านนา,อ.องครักษ,์อ.บ้านนา , อ.เมืองนครนายก
,อ.บ้านนา 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

1,413,422,355 150,340,000 122,163,000 129,271,000 114,707,000 1,929,903,355 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. จำนวนของเส้นทางการคมนาคม (สายหลัก) ท่ีได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน จำนวน 5 แห่ง 
2. จำนวนของระบบสาธารณูปโภคท่ีประชาชนเข้าถึงเพิ่มขึ้น จำนวน 2 แห่ง 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
2. แผนงาน แผนงาน : พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภยั 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข  สังคม ที่มคีุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมประชาชนทุก

กลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้พ้ืนท่ีหมู่บ้านและชุมชน 
4. หลักการและเหตุผล 1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2) ยุทธศาสตรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง 
3)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก : ประเด็นการพัฒนาท่ี  3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ

อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย เสริมสร้างความรอบรู้และจิตสำนึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเอง ในมิติของการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี จะครอบคลุมท้ังด้าน 
กาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ท่ีนำไปสู่การมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเอง พร้อมท้ังสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม 

จังหวัดนครนายก ได้กำหนดประเด็นในการพัฒนาจังหวัด ในด้านการพัฒนาความรู้ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ ตลอดจน
มีระบบสวัสดิการท่ีสมบูรณ์ ให้ประชาชนท่ัวไป ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การคุ้มครอง ดังน้ัน เพื่อเป็นการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีการเรียนรู้ พัฒนาทุกมิติ และพึ่งตนเองได้ 
จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการน้ี 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาส 
2. เพื่อพัฒนาสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาส 

6. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

1. ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP) ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 
 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นที ่
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 : สร้างเสรมิสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่มวยั 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
436,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 463,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก, กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและ
นวตักรรม , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.1 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

และการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสุขภาพ 
งบประมาณ กรม/กระทรวงสาธารณสุข 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 4,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.2 พัฒนาระบบส่งเสรมิสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวยั 
งบประมาณ กรม/กระทรวงสาธารณสุข 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 7,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับและการแพทย์ฉุกเฉิน 
งบประมาณ กรม/กระทรวงสาธารณสุข 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 21,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.4 ก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสรีกัษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
งบประมาณ กรม/กระทรวงสาธารณสุข 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
430,000,000     430,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (มศว.) 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 : พัฒนาคณุภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

3,399,840   3,399,840  3,399,840  3,399,840  3,399,840  16,999,200  
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก.,บ้านพักเด็ก 

 กิจกรรมย่อย 2.1  พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 137,500 

ผู้รับผิดชอบ : บ้านพักเด็กฯ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งบทบาทสภาเด็กและเยาวชนฯ 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,132,000 1,132,000 1,132,000 1,132,000 1,132,000 5,660,000 

ผู้รับผิดชอบ : บ้านพักเด็กฯ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 



-273- 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.3 เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด 

งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

76,400 76,400 76,400 76,400 76,400 382,000 
ผู้รับผิดชอบ : บ้านพักเด็กฯ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.4 การปฏิบัติการแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 

ผู้รับผิดชอบ : บ้านพักเด็กฯ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.5 การป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 110,000 

ผู้รับผิดชอบ : บ้านพักเด็กฯ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.6 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับ
พื้นที ่
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก. 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 2.7 เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทาง
สังคมจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,011,940 2,011,940 2,011,940 2,011,940 2,011,940 10,059,700 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก. 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 3 : เสรมิพลังผูสู้งอายุ (Active Ageing) กลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,275,600  1,839,000  1,839,000  1,839,000  1,839,000  12,631,600  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมคีณุภาพ 

งบพัฒนาจังหวัด 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

2,250,000     2,250,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.2  พัฒนาฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,183,400     1,183,400 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.3 เสริมพลังคลังปญัญาเพื่อคนทุกวัย 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.4 พัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิการเรียนรูผู้สู้งอายุในชุมชน 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 175,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.5 ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 2,475,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.6 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 225,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.7 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 3.8 ช่วยเหลือคุม้ครองผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครนายก 

งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 1,870,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.9 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ระดับจังหวัด 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 625,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.10  ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 3.11 ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการจงัหวัดนครนายก 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย  3.12 อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่ียวชาญด้านคน
พิการ (อพมก.) จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 4 : เสรมิพลังสังคม ครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง ให้มั่นคงปลอดภัย 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

13,324,400  11,824,400 11,824,400 11,824,400 11,824,400 60,622,000 
ผู้รับผิดชอบ : ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครนายก , สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก,สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก.,สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก, 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 4.1 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสังคมมสีุข 

งบประมาณ จังหวัด 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

1,473,700 1,473,700 1,473,700 1,473,700 1,473,700 7,368,500 
ผู้รับผิดชอบ : ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เสรมิสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
งบประมาณ จังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
451,600     451,600 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนพลัง บวร ในการพัฒนา "นครนายก" สูส่ังคมคณุภาพ 
งบประมาณ จังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,953,700 5,953,700 5,953,700 5,953,700 5,953,700 29,768,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 4.4  ยุติธรรมใสใ่จสร้างภูมิคุ้มกัน เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพตดิ 
งบประมาณ จังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
365,200     365,200 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 4.5 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ จังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,500,000     1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

 กิจกรรมย่อย 4.6 จัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และการ
ปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีได้รับพระราชทานตามพระราโชบาย 
งบประมาณ กรม/กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 4,850,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 4.7 จัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และการ

ปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีได้รับพระราชทานตามพระราโชบาย 
งบประมาณ กรม/กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 4,850,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 4.8 อุปถัมภ์ คุ้มครองศาสนา และเสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

งบประมาณ กรม/กระทรวงวัฒนธรรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 10,250,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.9 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นท่ี 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 260,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.10 การจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 132,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.11 การบริหารและพัฒนากำลังคนของประเทศด้านครอบครัว งบเงินอุดหนุนรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค) 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 2,225,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 4.12 ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ กรม/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 145,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

9. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครนายก.,บ้านพักเด็ก , ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก , สำนักงานโยธาธกิารและผังเมือง
จังหวัดนครนายก,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวดันครนายก. 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 
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หัวข้อ รายละเอียด 
11. งบประมาณ 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

458,699,840 23,763,240 23,763,240 23,763,240 23,763,240 553,752,800 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP) ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 20) 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี
ท่ีผ่านมา (ร้อยละ 1) 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ พัฒนาคุณภาพดา้นการศึกษา และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ 
2. แผนงาน แผนงาน : พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภยั 
3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มโอกาสให้ประชาชนไดเ้ข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้ในระบบ/นอกระบบ และเพิม่ทักษะเฉพาะ

ด้านในการประกอบอาชีพของประชาชนทุกช่วงวัย   
4. หลักการและเหตุผล 1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก : ประเด็นการพัฒนาท่ี  3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดี รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื ่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มี
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการ เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 
20 ปีข้ างหน้า ดังน้ัน จึ งจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ                        
อย่างเป็นระบบ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้  เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
โดยเฉพาะการเป็น “คนดี” มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา                         
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นท้ังการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ท่ีให้ความสำคัญท่ี
ครอบคลุมท้ังในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัย และสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบ
นิเวศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปท่ีสำคัญท้ังในส่วนของการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่
ใน  “วิถี” การดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร่วมในการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิก
โฉม ในทุกระดับต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถกำกับการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในสังคม และการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการของภาครัฐ ในระยะเฉพาะหน้าน้ัน มีการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง 
ตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล ประเด็นท่ี 7 ในประเด็นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
และตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี 12 เรื่อง ในประเด็นท่ี 1 เรื่องการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิต
ของประชาชน และสอดคล้องกับแนวคิดของประเทศไทย 4.0 คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
ปัญหาความยากจนถือได้ว่าเป็นปัญหาท่ีสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ ซ่ึงถือเป็นปัญหาในเชิ งระบบ
โครงสร้างในระดับชาติ อีกท้ังเป็นปัญหาท่ีสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลท่ีผ่าน
มา จะพยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศ ดังน้ัน เพื่อเป็นการ
สร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพ รวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



-280- 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางตามฐานข้อมูล TPMAP ให้กับ
ประชาชนในจังหวัดนครนายก จึงจำเป็นท่ีต้องดำเนินโครงการน้ี 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครนายก 
2. เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตน พัฒนางาน 
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สามารถนำไปประกอบอาชีพ เกิดการสร้าง
รายได้อย่างยั่งยืน 
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มคน
จน และกลุ่มเปราะบางตามฐานข้อมูล TPMAP 

6. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

1. ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP) ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี
ท่ีผ่านมา (ร้อยละ) 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นที ่
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนาคณุภาพการศึกษา และเพิ่มทักษะอาชีพรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
8,414,500  8,414,500  2,013,500     18,842,500  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก , สำนักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาจังหวัดนครนายก  
 กิจกรรมย่อย 1.1  ส่งเสริมและพฒันาผู้เรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายกให้มีทักษะการคิดวเิคราะห์ในศตวรรษที่ 21 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,401,000 6,401,000    12,802,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 1.2  การส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้และอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับเยาวชน 
งบประมาณ จังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,013,500 2,013,500 2,013,500   6,040,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 : พัฒนาอาชีพและยกระดับฝมีือแรงงาน และเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

5,324,000  4,698,000   481,000  481,000    481,000  11,465,000  
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาฝ ีมือแรงงานนครนายก ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก , 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.1 พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 

งบพัฒนาจังหวัด 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
148,500 148,500 148,500 148,500 148,500 742,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.2  พัฒนาทักษะฝมีือและสมรรถนะแรงงาน 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 1,450,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.3  พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส 
งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
4,217,000 4,217,000    8,434,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย  เตรยีมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้กับ
นักเรียน นักศึกษา) 
งบประมาณ กรมการจัดหางาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 212,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.4 ยกระดับเพื่อเพิม่ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 
งบประมาณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
510,000     510,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

 กิจกรรมย่อย 2.5  ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 
งบประมาณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
116,000     116,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 3 : ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,485,000  2,485,000 2,485,000 2,485,000 2,485,000   12,425,000  

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 
 



-282- 
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9. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก , สำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา , สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

นครนายก ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก , สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครนายก สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

16,223,500 15,597,500 4,979,500 2,966,000 2,966,000 42,732,500 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP) ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 20) 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี
ท่ีผ่านมา (ร้อยละ 1) 
3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก และคลองธรรมชาติ 
2. แผนงาน แผนงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก และคลองธรรมชาติ 
4. หลักการและเหตุผล      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทศาสตร์ท่ี 5 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓  มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ าก าศ  แผนพัฒ นาภ าคตะวัน ออกและแผนพัฒ นาจั งห วัดนครนายก ในมิ ติ ก ารพัฒ น า  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ 
คลองสายหลัก และคลองธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพิ่มจำนวนพื้นท่ีป่าเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน และ
การพัฒนาระบบกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย 
      1. แม่น้ำนครนายก ซ่ึงมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาเขียว และเขาใหญ่ท่ีกั้นเขตระหว่างอำเภอเมือง
นครนายก กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ยาวประมาณ 130 กิโลเมตร  มีเขื่อนขนาดใหญ่ คือ 
เขื่อนขุนด่านปราการชล จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำของจังหวัดนครนายกพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำ
เพื่อการเกษตรมากกว่า 848.19 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และมีแนวโน้มท่ีมีความต้องการใช้น้าท่ีมีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี แม้ว่าจังหวัดนครนายกจะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายกที่เป็นโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ ท่ีส่งน้ำให้พื้นท่ีการเกษตรมากกว่า 340,563 ไร่ แต่ยังมีพื้นท่ีนอกเขตชลประทานกว่า 
502,093 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 37.86 ยังขาดแคลนน้ำ ประกอบกับประสบปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ
ตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืช แหล่งกักเก็บน้ำในพื้นท่ีการเกษตรไม่เพียงพอ ส่งผลให้ขาดแคนน้ำ
เพื่อการเกษตร โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินยังต้องมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง ภาคตะวันออก มีแหล่งน้ำผิวดินท่ีสำคัญและได้รับการตรวจวัดคุณภาพจากกรมควบคุมมลพิษ 
จำนวน 57 จุด ของแม่น้ำ 9 สาย โดยช่วงปี 2558 – 2562 ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินในภาพรวมของภาค
ตะวันออกอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซ่ึงปี 2562 คุณภาพของแม่น้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นแม่น้ำพังราด
ตอนบน แม่น้ำระยอง และแม่น้ำนครนายก ที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุจากการปล่อยน้ำเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร และการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
รวมท้ังการขาดระบบบำบัดน้ำเสียรวมท่ีมีประสิทธิภาพ  
       2. แม่น้ำนครนายกมีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร โดยมีต้นน้ำจากภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ ่ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปราจีนบุรี โดยแม่น้ำนครนายกประสบปัญหาท่ีสำคัญต่างๆ ดังน้ี 
           1) ในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกัดเซาะตลิ่ง สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนท่ีท่ีอยู่
อาศัยของประชาชน โรงเรียน และวัด ท่ีอยู่ติดริมแม่น้ำนครนายก โดยแม้จะมีความพยายามในการสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในช่วงระหว่าง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อพื้นท่ีท่ี
จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
           2) เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ทางหน่วยงานท่ีดูแลบริหารจัดการน้ำ ต้องทำการปิดประตูระบายน้ำต่างๆ เพื่อ
ป้องกันน้ำเค็มท่ีจะเข้ามาในแม่น้ำ และเก็บกักน้ำจืดเพื่อทำการเกษตรและการอุปโภค ทำให้เกิดภาวะน้ำน่ิง
และการเติบโตอย่างรวดเร็วของวัชพืช อีกท้ังพื้นท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดเป็นพื้นท่ีทำนาเป็นหลัก ซ่ึงมีท้ัง
ข้าวนาปีและนาปรัง โดยเฉพาะในข้าวนาปีบางส่วนเป็นข้าวฟางลอย ซ่ึงมีพื้นท่ีเพาะปลูกราว 99,900 ไร่ 
กระจายอยู่ในทุกพื้นท่ีอำเภอ ซ่ึงเมื่อเกษตรกรจะทำการเก็บเกี่ยวจะทำการระบายน้ำท่ีท่วมขัง ซ่ึงน้ำท่ีท่วม
ขังในพื้นท่ีนาน้ันมีคุณภาพน้ำท่ีต่ำ รวมท้ังมีวัชพืชปะปน เกิดการย่อยสลายและดึงออกซิเจนในน้ำไปใช้ในการ
ย่อยสลายทำให้ส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ำ ทำให้ออกซิเจนในแม่น้ำนครนายกมีปริมาณต่ำ 
       ด้วยเหตุผลความจำเป็นข้างต้น จึงนำมาสู่แนวคิดการสนับสนุนการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในระยะ

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ท่ียังอยู่ในจำนวนน้อย และการตีอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจน โดยใช้เรืออเนกประสงค์ รวมไปถึงการป้องกันการ
กัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตลอดแนว จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนงานโครงการท่ีให้เกิดความสมดุลกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำจากพื้นท่ีการเกษตร 
2. เพื่อช่วยลดปริมาณวัชพืชในแม่น้ำ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ 
3. เพื่อรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อม ลดการกัดเซาะของตล่ิงริมแม่น้ำ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ปริมาณการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน/ปี 
2. พื้นท่ีตลิ่งถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน (ปีละ 2แห่ง) 
3. จำนวนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น (เครือข่าย) 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  อำเภอ 4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ คลองสายหลัก และคลองธรรมชาติในจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
68,226,500 1,550,000 42,000,000 16,500,000 32,050,000 160,326,500 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครนายก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 
ขุนด่านปราการชล, สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 , อ.เมืองนครนายก , อ.ปากพลี , อบต.ดอนยอ , อบต.เขาเพิ่ม ,            
อบต.พระอาจารย์ , อบต.ทรายมูล 

 กิจกรรมย่อย 1.1 กำจัดวัชพืชคลองตาจันทร์ หมู่ท่ี 12 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
311,800     311,800 

ผู้รับผิดชอบ : อ.เมืองนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.2 ขุดลอกคลองกลาง บ้านซำเมย-บ้านท่ามะปราง หมู่ 3-6 ตำบลนาหนิลาด อำเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
222,000     222,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพลี 
 กิจกรรมย่อย 1.3 ขุดลอกคลองห้วยมะโกรก(ตอนล่าง) บ้านเนินบก หมู่ 1 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
93,000     93,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพลี 
 กิจกรรมย่อย 1.4 ขุดลอกคลองสิมมาเหนือ (ตอนบน) บ้านน้อย หมู่ 3 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
49,000     49,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ปากพลี 
 กิจกรรมย่อย 1.5 กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2  ปริมาณ 93 ไร่ โครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
300,000     300,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.6 กำจัดวัชพืชคลองแยกร่วม ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2  ปริมาณ 25 ไร่ โครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
80,000     80,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.7 กำจัดวัชพืชคลองเหมือง ปริมาณ 35,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

1,106,000     1,106,000 
ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

 กิจกรรมย่อย 1.8 กำจัดวัชพืชคลอง 2 ปริมาณ 9,150 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
280,000     280,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.9 กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย 1 ปริมาณ 25,900 ตัน โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
800,000     800,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.10 กำจัดวัชพืชคลอง 3 ปริมาณ 14,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
440,000     440,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.11 กำจัดวัชพืชคลองซอย 1.1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ปริมาณ 9,447 ตัน 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
292,000     292,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.12 กำจัดวัชพืชคลอง 2 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซายสาย 2 ปริมาณ 5,040 ตัน โครงการส่ง

น้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
150,000     150,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.13 กำจัดวัชพืชคลองซอย 1.1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ปริมาณ 8,176 ตัน 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
252,000     252,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.14 กำจัดวัชพืชคลอง 3 ซ้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซายสาย 2 ปริมาณ 3,300 ตัน โครงการส่ง

น้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
100,000     100,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.15 กำจัดวัชพืชคลองขนานคันกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา ปริมาณ 22,000 ตัน โครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
680,000     680,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.16  กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้ายของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2  ปริมาณ 

6,240 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
190,000     190,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.17 กำจัดวัชพืชคลองซอย 2 ขวา ของคลองเหมือง ปริมาณ 4,000 ตัน โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
123,000     123,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.18 กำจัดวัชพืชคลอง 1 ขวาของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2  ปริมาณ 

6,840 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
210,000     210,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.19 กำจัดวัชพืชคลองซอย 3 ขวา ของคลองเหมือง ปริมาณ 4,180 ตัน โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
129,000     129,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.20 กำจัดวัชพืชคลอง 1 (ทรายมูล) ปริมาณ 12,875 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรกัษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
398,000     398,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.21 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 0+000 ถึง 

กม. 7+000  ปริมาณ 5,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก  
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
457,000     457,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.22 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 14 ปริมาณ 26,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 

งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

1,900,000     1,900,000 
ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.23 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 0+000 ถึง กม. 26+000 
ปริมาณ 51,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก  
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
4,170,000     4,170,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.24 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 15 ปริมาณ 6,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
453,000     453,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.25 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 29 ปริมาณ 8,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
620,000     620,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.26  จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 30 ปริมาณ 17,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรกัษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,320,000     1,320,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.27  จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 31 ปริมาณ 12,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรกัษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
952,000     952,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.28 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลอง 32 ปริมาณ 14,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,050,000     1,050,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.29 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 29 ปริมาณ 3,700 ตัน โดยโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
270,000     270,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.30 จ้างเหมาขุดลอกคลองทางกระบือ หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี11 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
570,000       570,000 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 1.31 ขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำแม่น้ำนครนายก ระยะทาง 1,500 เมตร      
หมู่ท่ี 9 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,188,700     3,188,700 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 
 กิจกรรมย่อย 1.32  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบกรมทรัพยากรน้ำภาค 6 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

21,450,000     21,450,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 

 กิจกรรมย่อย 1.33  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำคลองผักหนาม ตำบลบ้านพริก,บ้านนา,ป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมทรัพยากรน้ำภาค 6 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  20,000,000   20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 
 กิจกรรมย่อย 1.34 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองน้ำเย็น หมู่ 11,13 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบกรมทรัพยากรน้ำภาค 6 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  10,000,000   10,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 
 

 กิจกรรมย่อย 1.35  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองท่าเกวียน หมู่ 1 บ้านเบญจมาศ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก 
งบประมาณ : งบกรมทรัพยากรน้ำภาค 6 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  10,000,000   10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 
 

 กิจกรรมย่อย  1.36 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองส่งน้ำ หมู่ 5 บ้านท่ากว้าง ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมทรัพยากรน้ำภาค 6 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   15,000,000  15,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 
 กิจกรรมย่อย 1.37  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองไผ่ หมู่ 6 บ้านนอก ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบกรมทรัพยากรน้ำภาค 6 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

    15,000,000 15,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.38  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองอ้อกระทะ หมู่ 2 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบกรมทรัพยากรน้ำภาค 6 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

    15,000,000 15,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 

 กิจกรรมย่อย 1.39 กำจัดวัชพืชในลำคลองดอนยอ ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
    550,000 550,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ดอนยอ 
 กิจกรรมย่อย 1.40 ขุดลอกตะกอนเลน หรือ ขุดลอกกำจัดวัชพืชภายในตำบล หรือ ในลำคลอง หรือขุดบ่อแก้มลิง 

หรือ ขุดสระน้ำสาธารณะ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ทรายมูล 
 กิจกรรมย่อย 1.41  กำจัดวัชพืชในลำคลองสาม หมู่ 6 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  500,000   500,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.ดอนยอ 

 กิจกรรมย่อย 1.42  กำจัดวัชพืช ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
100,000     100,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย์ 
 กิจกรรมย่อย 1.43 ขุดลอกและกำจัดวัชพืช คลองบ้านนา หมู่ท่ี 1,2,3,11,14,16 ตำบลเขาเพิ่ม เชื่อมตำบลป่าขะ 

อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ขุดลอก 0.30 ม. ระยะทางยาว 7,000.00 ม. โดยมีปริมาตรดินขุดลอก 
38,000.00 ลบ.ม. 
งบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,960,000     1,960,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.เขาเพิ่ม 
 กิจกรรมย่อย 1.44  ขุดลอกและกำจัดวัชพืช คลองสะท้อน หมู่ท่ี 2,4,10,12,13,15 ตำบลเขาเพิ่ม เชื่อมตำบลป่าขะ 

อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกเดิม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 16.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.70 ม. ยาว 11,000 ม. ขุดลอกใหม่ 
ปาก 
งบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,960,000     1,960,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.เขาเพิ่ม 
 กิจกรรมย่อย 1.45 ขุดลอกคันนาเส้นบ่อ นายสงวน จวนเจริญ หมู่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 50,000    50,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ดอนยอ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.46  ขุดลอกคลองสาย กม.3 หมู่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
100,000     100,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ดอนยอ 
 กิจกรรมย่อย 1.47  ขุดลอก หนอง คลอง บึง สาธารณประโยชน์ในพื้นท่ี ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก 
งบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
20,000,000     20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย์ 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 ป้องกันการกัดเซาะตล่ิงริมแม่น้ำและคลองสาขา 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
152,150,000 125,799,700 323,500,000 354,500,000 363,000,000 1,318,949,700 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก , อ.บ้านนา, อบต.ศรีจุฬา,อบต.พระ
อาจารย์ , อบต.โคกกรวด , เทศบาลตำบลพิกุลออก 

 กิจกรรมย่อย 2.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดดง ตำบลนครนายก อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 80.00 เมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
9,600,000     9,600,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดพระคริสต์ประจักษ์ - บ้านเล่า 

(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 85.00 เมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
8,500,000     8,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองดอนยอ บริเวณวัดดอนยอ ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 185.00 เมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
16,650,000     16,650,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองบ้านนา บริเวณวัดทองย้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)     

ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 180.00 เมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
14,400,000     14,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.5 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองสาม บริเวณวัดคลองสาม ตำบลบางสมบูรณ์       

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 120.00 เมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
12,000,000     12,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.6 ก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตล่ิงหน้าโรงสูบน้ำประปา หมู่ท่ี 14 บ้านบางอ้อนอก ตำบล

บางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
9,000,000     9,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
 กิจกรรมย่อย 2.7 ก่อสร้างกำแพงกนัตล่ิงพังแนวคันคลองบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 ตำบลพิกุล

ออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,000,000     10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
 กิจกรรมย่อย 2.8 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดเขานางบวช ตำบลสาริกา อำเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 200.00 เมตร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
4,200,000 16,800,000    21,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อ.บ้านนา 
 กิจกรรมย่อย 2.9 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดสุวรรณ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 150.00 เมตร 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,000,000 9,000,000    15,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.10 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมคลองบางหอย บริเวณวัดบางหอย ตำบลศรีจุฬา อำเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 350.00 เมตร 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   14,000,000 21,000,000 35,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.11 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดศรีเมือง ตำบลนครนายก อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 325.00 เมตร 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   13,000,000 19,500,000 32,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.12 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดอัมพวัน ตำบลบางอ้อ อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 350.00 เมตร 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
14,000,000 21,000,000    35,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.13 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม ตำบล

ทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 800.00 เมตร 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
16,000,000 32,000,000 32,000,000   80,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.14 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณศูนย์ท่องเท่ียวทางน้ำตามรอยเสด็จฯ 

รัชกาลท่ี 5 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 450.00 เมตร 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   18,000,000 27,000,000 45,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.15 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมคลองบ้านนา บริเวณวัดสมอบุญคง ตำบลบ้านนา อำเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 100.00 เมตร ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา 
บริเวณวัดสมอบุญคง ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 100.00 เมตร 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  10,000,000   10,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.16 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมคลองบ้านนา บริเวณวัดช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 170.00 เมตร 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,800,000 10,200,000    17,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.17 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมคลองบ้านนา บริเวณโรงเรียนวัดทองย้อย ตำบลบ้านนา 

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 200.00 เมตร 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  8,000,000 12,000,000  20,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.18 ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นท่ีชุมชนท่าช้าง ตำบลท่าช้าง 
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  48,000,000 72,000,000  120,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.19 ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นท่ีชุมชนบ้านนา ตำบลบ้านนา 
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  105,000,000 105,000,000 140,000,000 350,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.20 ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นท่ีชุมชนองครักษ์ ตำบลองครักษ์ 

อำเภอองครกัษ์ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  105,000,000 105,000,000 140,000,000 350,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.21 งานปรับปรุงยกระดับตล่ิงแม่น้ำนครนายก ยาว 2.40 กม. โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษานครนายก 
งบประมาณ : งบกรมชลประทาน  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 6,299,700    6,299,700 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.22 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงบริเวณหน้าวัดบางปรัง หมู่ท่ี 11 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 5,000,000    5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ศรีจุฬา 
 กิจกรรมย่อย 2.23 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงบริเวณหน้าวัดบางหอย หมู่ท่ี 3 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 5,000,000    5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ศรีจุฬา 
 กิจกรรมย่อย 2.24 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงบริเวณหน้าวัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 5,000,000    5,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ศรีจุฬา 
 กิจกรรมย่อย 2.25 ก่อสร้างพนังกั้นตล่ิงพัง ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000     500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.พระอาจารย์ 
 กิจกรรมย่อย 2.26 ก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตล่ิงหน้าโรงสูบน้ำประปา หมู่ท่ี 14 บ้านบางอ้อนอก ตำบล

บางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
9,000,000     9,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางอ้อ 
 กิจกรรมย่อย 2.27  ก่อสร้างผนังกั้นดินพัง ในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลพิกุลออก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.28 ก่อสร้างกำแพงกันตล่ิงพัง ชุมชนบ้านใหม่  หมู่ท่ี 5 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลพิกุลออก 
 

 กิจกรรมย่อย 2.29 ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำคลองเม่า 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
9. หน่วยงานดำเนินงาน โครงการชลประทานนครนายก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 

ขุนด่านปราการชล , สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 , อ.เมืองนครนายก , อ.ปากพลี , อบต.ดอนยอ ,         
อบต.เขาเพิ่ม , อบต.พระอาจารย์ , อบต.ทรายมูล , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ,     
อ.บ้านนา, อบต.ศรีจุฬา, อบต.โคกกรวด , เทศบาลตำบลพิกุลออก 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

220,376,500 127,349,700 365,500,000 371,000,000 395,050,000 1,479,276,200 

 
12. ผลผลิต (Output) 1.  ปริมาณการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน/ปี 

2. พื้นท่ีตลิ่งถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน ปีละอย่างน้อย 2 แห่ง 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกษตรกรและประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียทีเกิดจากแม่น้ำนครนายก 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. แผนงาน แผนงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. หลักการและเหตุผล      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทศาสตร์ท่ี 5 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓  มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แนวทางสำคัญในการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและร่วม
ลดปัญหาโลกร้อน และปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงปัจจุบันพื้นท่ีป่าไม้มีจำนวน
ลดน้อยลง รวมท้ังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีท่ัว
โลกให้ความสำคัญและนำมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้า การต่อต้านของชุมชนต่อการตั้งประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจังหวัดเพิ่มมากขึ้น แม้ได้มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษอย่าง
เหมาะสม แต่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่าน้ีเป็นกระบวนแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ ซ่ึงเป็นการดำเนินการท่ีมี
ผลเสียแล้วจึงดำเนินการแก้ไข ส่งผลกระทบไม่ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที  
     1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีจังหวัดนครนายกกลายเป็นความจำเป็นเร่งด่วน
ของจังหวัดท่ีต้องร่วมกันแก้ไข ซ่ึงปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีสาเหตุใหญ่มาจากการกระทำของมนุษย์ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม อันเน่ืองมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจจิตสำนึกท่ีจะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อ
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และมนุษย์ต้องการให้ธรรมชาติปรับตัวไปตามความเป็นอยู่ของมนุษย์ มีการนำ
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมายกระท่ังสิ่งแวดล้อมไม่สามารถฟื้นตัวเองให้ดีดังเดิมได้ การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเทคนิควิธีการหน่ึงท่ีช่วยให้เกิดพลังในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และ
พฤติกรรมได้อย่างรวดเร็ว เพราะพื้นฐานของการเกิดเครือข่ายคือ ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกใน
เครือข่าย ซ่ึงพื้นฐานความสัมพันธ์ท่ีดีก็จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายท้ังในทางตรงและ
ทางอ้อม และมีการสร้างประสบการณ์ร่วมกันผ่านความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในเครือข่ายจนเกิดเป็น
ความรู้ ความตระหนักร่วมกันของกลุ่ม ซ่ึงหลักการดังกล่าวสอดคล้องและสามารถตอบสนองเป้าหมายใน
ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างเจตคติ ค่านิยม ความรับผิดชอบในการ
ให้ความร่วมมือป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการรักษาและส่งเสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้
อย่างชาญฉลาดและคุ้มค่า โดยการจัดการศึกษาสามารถเน้นไปท่ีประชาชนทุกระดับ และครอบคลุมถึงการใช้
เทคนิค วิธีการหรือกระบวนการท่ีจะพัฒนาคนให้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นท่ีจะป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ท้ังด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือกับผู้อื่นการสร้างเครือข่ายเป็นกระบวนการท่ีจะพัฒนามนุษย์อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต 

2. จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีประสบกับปัญหาช้างป่า จากการเก็บข้อมูลสถิติช้างป่าออกหา
กินนอกพื้นท่ีในตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก และตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2564 พบช้างป่า ตั้งแต่จำนวน 1 ตัว จนถึง ช้างฝูง จำนวนประมาณ 20 ตัว 
ออกหากินนอกพื้นท่ีในบริเวณดังกล่าวถึง จำนวน 696 ครั้ง รวมระยะทางท้ังหมดประมาณ 48 กิโลเมตร 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทางมากถึงประมาณ 32 
กิโลเมตร ประชาชนในพื้นท่ีได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก สร้างความเสียหาย ท้ังภาคการเกษตรและการ
ท่องเท่ียวซ่ึงการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการขับไล่ช้างป่าให้ออกไปนอกเขตพื้นท่ี
เกษตรกรรมซ่ึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ จึงมีความจำเป็นในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องตามหลักทางวิชาการ และหลักการปฏิบัติในการผลักดันช้างป่าออกนอก
พื้นท่ีให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ เพื่อแก้ไขป้องกันช้างป่าบุกรุกพื้นท่ีอยู่อาศัยและทำลายพืชผล
ทางการเกษตรของประชาชน และบรรเทาปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างคนกับช้างป่า จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดทำแผนงานโครงการท่ีให้เกิดความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ และมี
ความสมดุลกับการดำเนินชีวิต 
2. เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้
ประชาชนในพื้นท่ี 
3. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับช้างป่าท่ีออกไปหากินนอกพื้นท่ีเขตป่าอนุรักษ์ สร้าง
ความเดือดร้อน ความเสียหายให้กับพื้นท่ีทางการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. จำนวนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น (เครือข่าย) 
2. จำนวนชุมชนหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น (ชุมชน/กลุ่ม) 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  อำเภอ 4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
238,000     238,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก , สำนักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมย่อย 1.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
103,000     103,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.2 พัฒนาเครือข่าย ทสม. รักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ : งบกรม/กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
135,000     135,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก 
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก บูรณาการแก้ไข บรรเทา และป้องกันผลกระทบจากช้างป่าและสัตว์ป่า 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
58,955,700 42,276,200 49,687,600 49,687,600 49,687,600 272,294,700 

ผู้รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 

 กิจกรรมย่อย 2.1 พัฒนาเครือข่ายประชาชนอาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันช้างป่า 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
227,700     227,700 

ผู้รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 

 กิจกรรมย่อย 2.2 การใช้เทคโนโลยีกล้องดักถ่ายภาพแบบเรียลไทม์ (camera trap real-time) เพื่อ
แก้ปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 123,600 123,600 123,600 123,600 494,400 

ผู้รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 2.3 ก่อสร้างรั้วเพนียดเพ่ือแก้ไขและป้องกันผลกระทบจากช้างป่า บริเวณแนวเขตอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก    
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
49,564,000 49,564,000 49,564,000 49,564,000 49,564,000 272,820,000 

ผู้รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 กิจกรรมย่อย 2.4 ก่อสร้างคูกันช้าง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก และตำบลนาหินลาด อำเภอปาก

พลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
 14,588,600      14,588,600 

ผู้รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 กิจกรรมย่อย 2.5 วิจัยนิเวศวิทยาและการเคลื่อนท่ีของช้างป่าด้วยวิทยุติดตามตัวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

เพื่อการอนุรักษ์ช้างป่าในระยะยาว 
งบประมาณ : งบกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,904,000       2,904,000 

ผู้รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 กิจกรรมย่อย 2.6 การจัดทำรั้วธรรมชาติ (ไผ่หนาม) บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในท้องท่ีตำบล

สาริกา อำเภอเมือง และตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
5,760,000     5,760,000 

ผู้รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 กิจกรรมย่อย 2.7 ศึกษานิเวศวิทยาแหล่งอาหารของช้างป่าในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

งบประมาณ : งบกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

500,000       500,000 
ผู้รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก เพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,989,700 2,989,700 2,989,700 2,989,700 2,989,700 14,948,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,345,900 2,345,900 2,345,900 2,345,900 2,345,900 11,729,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 
 

 กิจกรรมย่อย 3.2 อนุรักษ์แหล่งพ่อแม่พันธุ์ปลาหน้าวัด 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
643,800 643,800 643,800 643,800 643,800 3,219,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 4 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 4 ส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 9,300,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 4.1 การลดการใช้พลังงานภาครัฐ (EUI) 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 4.2 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทนเคลื่อนท่ี (Energy 

Mobile Unit) 
งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 3,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 4.3 เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ

วิสาหกิจชุมชน 
งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 4.4 พัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นท่ี 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 300,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 4.5 สถานประกอบกิจการพลังงานปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
9. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก , สำนักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก , 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก , สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 

64,043,400 69,125,900 54,537,300 54,537,300 54,537,300 296,781,200 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. จำนวนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 
2. จำนวนชุมชนหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2 ชุมชน/กลุ่ม 
3. รั้วเพนียดป้องกันช้างป่า 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

 



-299- 
 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 
2. แผนงาน แผนงาน : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มจำนวนพื้นท่ีป่าเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 

4. หลักการและเหตุผล      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทศาสตร์ท่ี 5 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓  มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แผนพัฒนาภาคตะวันออกและแผนพัฒนาจังหวัดนครนายกในมิติการพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก และคลอง
ธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน เพิ่มจำนวนพื้นท่ีป่าเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน และการพัฒนาระบบกำจัดขยะและ
บำบัดน้ำเสีย 

ในปี 2563 จังหวัดนครนายกมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,338,503 ไร่ หรือ 2,122 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ี
ป่าไม้ตามกฎหมายท้ังหมด 401,756.92  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 29.98 มีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าจากปี   
โดยมีการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าจากปี 2562 (401,303.82 ไร่) พื้นท่ีป่าเพิ่มขึ้น 453.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11  
ซ่ึงจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำตก ภูเขา และป่าไม้ โดยมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นศูนย์กลาง ปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ยังคงมีอยู่ใน
พื้นท่ีป่าไม้ในพื้นท่ีตะเข็บรอยต่อของแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกจากน้ี มีปัญหาเรื่องการลักลอบ
เข้ าไป เก็บหาของป่ า  เช่น  ไม้กฤษณ า กล้ วย ไม้  เป็ นต้ น  แต่ ไม่ รุนแรงมากนักส่ วนพื้ น ท่ีป่ าไม้   
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มีปัญหาในการเข้าไปครอบครองทำประโยชน์แทบทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะ
ป่าไม้ถาวรเป็นพื้นท่ีป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นพื้นท่ีป่าไม้ของชาติ เหตุผลสำคัญเนื่องจากแนว
เขตท่ีกำหนดไว้ไม่ชัดเจน ไม่มีรั้วหรือหลักเขต ประชาชนท่ัวไปไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวเขตดังกล่าวเริ่มต้นท่ีไหน 
อย่างไร และสาเหตุมาจากความต้องการท่ีดินทำกินของประชาชนโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นท่ีป่า (ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์) ส่วนปัญหาพื้นท่ีป่าในจังหวัดนครนายก พบว่า มีสภาพป่าเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลง สืบเน่ืองมาจากมีการบุกรุกแผ้วถางป่า และเกิดปัญหาไฟป่า การพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จึง
เป็นสิ่งจำเป็นท่ีจะต้องดำเนินการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนงานโครงการท่ีให้เกิดความสมดุลกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. การรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ตอบสนองคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนพื้นท่ีป่าท่ีได้รับการพัฒนา/ฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น (ไร่/ปี) 500 ไร่/ปี 
 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  อำเภอ 4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการปลูกป่าและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
งบประมาณ : งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,446,000 1,446,000 1,446,000 1,446,000 1,446,000 7,230,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

งบประมาณ : งบกรมป่าไม้ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 230,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 
 กิจกรรมย่อย 1.2 เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 

งบประมาณ : งบกรมป่าไม้ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 7,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

9. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

1,446,000 1,446,000 1,446,000 1,446,000 1,446,000 7,230,000 
 

12. ผลผลิต (Output) พื้นท่ีสีเขียวของจังหวัดเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีอากาศดี  
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียในชุมชนของจังหวัดนครนายก 
2. แผนงาน แผนงาน : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย 
4. หลักการและเหตุผล      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทศาสตร์ท่ี 5 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓  มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ าก าศ  แผนพัฒ นาภ าคตะวัน ออกและแผนพัฒ นาจั งห วัดนครนายก ในมิ ติ ก ารพัฒ น า  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ 
คลองสายหลัก และคลองธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพิ่มจำนวนพื้นท่ีป่าเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน และ
การพัฒนาระบบกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย 
      1. แม่น้ำนครนายก ซ่ึงมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาเขียว และเขาใหญ่ท่ีกั้นเขตระหว่างอำเภอเมือง
นครนายก กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ยาวประมาณ 130 กิโลเมตร  มีเขื่อนขนาดใหญ่ คือ 
เขื่อนขุนด่านปราการชล จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำของจังหวัดนครนายกพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำ
เพื่อการเกษตรมากกว่า 848.19 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และมีแนวโน้มท่ีมีความต้องการใช้น้าท่ีมีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี แม้ว่าจังหวัดนครนายกจะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายกที่เป็นโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ ท่ีส่งน้ำให้พื้นท่ีการเกษตรมากกว่า 340,563 ไร่ แต่ยังมีพื้นท่ีนอกเขตชลประทานกว่า 
502,093 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 37.86 ยังขาดแคลนน้ำ ประกอบกับประสบปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ
ตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืช แหล่งกักเก็บน้ำในพื้นท่ีการเกษตรไม่เพียงพอ ส่งผลให้ขาดแคนน้ำ
เพื่อการเกษตร โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินยังต้องมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง ภาคตะวันออก มีแหล่งน้ำผิวดินท่ีสำคัญและได้รับการตรวจวัดคุณภาพจากกรมควบคุมมลพิษ 
จำนวน 57 จุด ของแม่น้ำ 9 สาย โดยช่วงปี 2558 – 2562 ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินในภาพรวมของภาค
ตะวันออกอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซ่ึงปี 2562 คุณภาพของแม่น้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นแม่น้ำพังราด
ตอนบน แม่น้ำระยอง และแม่น้ำนครนายก ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุจากการปล่อยน้ำเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร และการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
รวมท้ังการขาดระบบบำบัดน้ำเสียรวมท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2. ในปี 2563 จังหวัดนครนายกมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น  77,891  ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562  
ประมาณร้อยละ  27.45  (29,464.55  ตัน)  มีปริมาณขยะมูลฝอยขยะตกค้าง (สะสม)  จำนวน 
15,939  ตัน/ปี มีสถานท่ีกำจัดขยะ 4 แห่ง แต่ไม่ถูกหลักการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอย (แบบ 
Open Dump) 

จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนงานโครงการท่ีให้เกิดความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ และมี
ความสมดุลกับการดำเนินชีวิต 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ (ร้อยละ) 
 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  อำเภอ 4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชนอย่างครบวงจร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
38,450,000 1,150,000 1,150,000 3,550,000 200,000 44,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก อบต.ทองหลาง อบต.บางอ้อ อบต.
โคกกรวด อบต.ดอนยอ อบต.บางสมบูรณ์ อบต.ท่าเรือ อบต.ป่าขะ อบต.คลองใหญ่ 

 กิจกรรมย่อย 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000     200,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 1.2 รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 

ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน   
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,500,000     200,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ทองหลาง 
 กิจกรรมย่อย 1.3 จัดซ้ือเตาเผาขยะชุมชนไร้มลพิษ จำนวน 14 เตา 

งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
23,800,000     23,800,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางอ้อ 
 กิจกรรมย่อย 1.4 จัดซ้ือรถขยะ 

งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
950,000 950,000 950,000 950,000  2,800,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.โคกกรวด 
 

 กิจกรรมย่อย 1.5 จัดซ้ือรถขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกว่า 6,000 ซีซี
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,500,000     2,500,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ดอนยอ 
 

 กิจกรรมย่อย 1.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ดอนยอ 
 

 กิจกรรมย่อย 1.7 จัดซ้ือรถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
   2,400,000  2,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองนครนายก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรมย่อย 1.8 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 
งบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
950,000     950,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางสมบูรณ์ 
 กิจกรรมย่อย 1.9 จัดซ้ือถังขยะพลาสติก ขนาด 240 ลิตร จำนวน 100 ใบ 

ซีงบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
150,000     150,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.บางสมบูรณ์ 
 กิจกรรมย่อย 1.10 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 

ซีงบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

2,400,000     2,400,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.ท่าเรือ 

 กิจกรรมย่อย 1.11 จัดซ้ือรถขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 
ซีงบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,400,000     2,400,000 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.ป่าขะ 
 กิจกรรมย่อย 1.12 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 

ซีงบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

2,400,000     2,400,000 
ผู้รับผิดชอบ : อบต.คลองใหญ่ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน 
งบประมาณ : งบ อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
  3,000,000   3,000,000 

ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองนครนายก 
 กิจกรรมย่อย 2.1 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเทศบาลเมืองนครนายก 

ซีงบประมาณ : งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

  3,000,000   3,000,000 
ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองนครนายก 

9. หน่วยงานดำเนินงาน เทศบาลเมืองนครนายก 
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งบภาคเอกชน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

38,450,000 1,150,000 4,150,000 3,550,000 200,000 47,500,000 
 

12. ผลผลิต (Output) ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ร้อยละ 15 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

สภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น  

 



HP
Text Box
-๓๐๔-
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ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
 

หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 
แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เหตุผลการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการ
พัฒนาจังหวัด 
(ระยะ 5 ปี) 

“นครนายกเมืองน่าอยู”่ “นครนายกเมืองน่าอยู”่ คงเดิม 

ตัวชี้วดั
ความสำเร็จ 

ตามเป้าหมาย 
การพัฒนาจังหวัด 

1. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) ร้อยละ 1.5 
2. เกษตรกรมรีายได้จากการเกษตร
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 1.5 
4. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1.5 
5. ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานของ
รัฐเพิ่มขึ้น  
6. ร้อยละของขยะมลูฝอยชุมชนทีถู่ก
กำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

1. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น                
(ร้อยละ 1.5) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยม
เยือนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 1.5)   
3. เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตร
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3) 
4. ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP)                   
ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการ
ภาครัฐ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 20) 
5. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
(ร้อยละ)  

ปรับให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
และเพื่อให้
สามารถวัด
ผลสัมฤทธ์ิได้
อย่างเป็น
รูปธรรมยิ่งข้ึน 

ประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลติภณัฑ์แปรรูป
ให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการ
ของตลาด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ 
วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ 
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม
ให้มีความสุข 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
และบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้เกดิความสมดลุต่อ
ระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนรว่ม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลติภณัฑ์แปรรูป
ให้มีความปลอดภยัตรงกับความต้องการ
ของตลาด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ 
วัฒนธรรม การบริการและการประชุม
ที่ได้มาตรฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ 
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม
ให้มีความสุข 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้เกดิความสมดลุต่อ
ระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนรว่ม 

ปรับเพิ่มเติมใน
ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2 เรื่อง
ของการบริการ 
ให้ครอบคลุมการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ 
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