


สารบัญ 

ลำดับ  หน้า 
สรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม ก 
ตารางสรุปรายโครงการ ข 
แบบ จ. 3 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในพ้ืนที่ตำบลบางลูกเสือ ตำบลบางสมบูรณ์ 
และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

1 

2 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076   
ตอน นครนายก –บางหอย 

2 

3 โครงการศึกษาออกแบบและก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
บริเวณแยก ทล.33 (บ้านนา-แก่งคอย) ตลาดสี่แยกบ้านนา-ไปสระบุรี 

3 

4 โครงการก่อสร้างทางถนนและยกระดับชั้นทางถนน นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305  – 
บ้านคลองหกวา 

4 

5 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดวังกระโจม - 
วัดนางหงส์ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก ความยาว 1,000.00 เมตร 

5 

6 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน พื้นที่สันทนาการชุมชนเมืองนครนายก 6 
7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมนันทนาการริมน้ำ (สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 8 
8 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม

บริเวณวัดส้มป่อย) ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
ความยาว 200.00 เมตร 

10 

9 โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ 11 

 



ก 

กระทรวง กรม
จ ำนวนโครงกำร 

(โครงกำร)
งบประมำณ (บำท)

1. กระทรวงมหำดไทย 5 460,538,000         
    ๑.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง 4 280,538,000          
    ๑.2 การประปาส่วนภูมิภาค 1 180,000,000          
2. กระทรวงคมนำคม 3 548,000,000         
    2.1 กรมทางหลวง 2 500,000,000          
    2.2 กรมทางหลวงชนบท 1 48,000,000            
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 6,829,140,000      
    3.1 กรมชลประทาน 1        6,829,140,000

รวมท้ังส้ิน 9 7,837,678,000      

สรุปแผนงำนโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
ท่ีจังหวัดขอรับกำรสนับสนุนจำกกระทรวง/กรม

เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด
จังหวัดนครนำยก



ข

(ให้กรอกตามล าดับความส าคัญของโครงการ ไม่เกิน 10 โครงการ)

โครงการ
กระทรวงและกรม

(ท่ีขอรับการสนับสนุน)
กรม 

(ท่ีขอรับการสนับสนุน)

  ความสอดคล้อง
    กับประเด็น    
 การพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมส าคัญของโครงการ
รายการ

(ตามรูปแบบของส านักงบประมาณ)
หน่วยด าเนินการ งบประมาณ (บาท)

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าเค็มในพ้ืนท่ีต าบลบางลูกเสือ ต าบลบางสมบูรณ์
และต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

กระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค ประเด็น
การพัฒนาท่ี 3

ก่อสร้างสถานีเสริมแรงดัน และวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าส่ง/จ่ายไปยังต าบลบางสมบูรณ์ 
ต าบลบางลูกเสือ และต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกล้ า

ก่อสร้างสถานีเสริมแรงดัน และวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าส่ง/จ่ายไปยังต าบลบางสมบูรณ์ 
ต าบลบางลูกเสือ และต าบลทรายมูล 
อ าเภอองครักษ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกล้ า 
ขนาด 200 มม. จ านวน 7 แห่ง

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านนา

     180,000,000

2. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
3076  ตอน นครนายก – บางหอย

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง ประเด็น
การพัฒนาท่ี  3

พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงระบบ
โลจิสติกส์สายหลักสายรอง โดยการก่อสร้างขยาย
ทางหลวงหมายเลข 3076  ตอน นครนายก – บางหอย
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือลดอุบัติเหตุและรองรับกับปริมาณ
การจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน ในพ้ืนท่ีต าบลดงละคร ต าบลศรีจุฬา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3076  
ตอน นครนายก –บางหอย ตามมาตรฐาน
ทางหลวงช้ัน 1 ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ  2.50 เมตร

แขวงทางหลวงนครนายก 200,000,000

3. โครงการศึกษาออกแบบและก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยก เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
บริเวณแยก ทล.33 (บ้านนา-แก่งคอย) 
ตลาดส่ีแยกบ้านนา-ไปสระบุรี

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง ประเด็น
การพัฒนาท่ี  3

พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว
เมืองรอง แยกบ้านนา ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก เพ่ือให้บริการประชาชนได้ครอบคลุม
และเพียงพอต่อประชาชน เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ศึกษาออกแบบและก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก
บริเวณแยก ทล.33 (บ้านนา-แก่งคอย) 
ตลาดส่ีแยกบ้านนา-ไปสระบุรี จ านวน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงนครนายก 300,000,000

4. โครงการก่อสร้างทางถนนและยกระดับช้ันทาง
ถนน นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305  – 
บ้านคลองหกวา

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท ประเด็น
การพัฒนาท่ี  3

ก่อสร้างทางถนนและยกระดับช้ันทางถนน นย.3006 
แยกทางหลวงหมายเลข 305  – บ้านคลองหกวา 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
ของประชาชน สามารถสร้างรายได้และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
ให้กับประชาชนได้

ก่อสร้างทางถนนและยกระดับช้ันทางถนน 
นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305  – 
บ้านคลองหกวา ระยะทาง 4.000 กม.

แขวงทางหลวงชนบท
นครนายก

       48,000,000

5. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ า
นครนายกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
วัดวังกระโจม - วัดนางหงส์ ต าบลนครนายก 
อ าเภอเมืองนครนายก ความยาว 1,000.00 เมตร

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

ประเด็น
การพัฒนาท่ี  4

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ านครนายกพร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ บริเวณวัดวังกระโจม - วัดนางหงส์ ต าบลนครนายก
 อ าเภอเมืองนครนายก ความยาว 1,000.00 เมตร 
เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินบริเวณริมตล่ิง เน่ืองจาก
การกัดเซาะของกระแสน้ า เพ่ือป้องกันส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
บริเวณริมตล่ิง ไม่ให้เกิดการเสียหาย เพ่ือความสวยงาม
และเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียว

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ านครนายก
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดวังกระโจม - 
วัดนางหงส์ต าบลนครนายก อ าเภอเมือง
นครนายก ขนาดความยาว 1,000.00 เมตร

ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครนายก

100,000,000

6. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน พ้ืนท่ีสันทนาการชุมชน
เมืองนครนายก

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

ประเด็น
การพัฒนาท่ี  3

โครงการพัฒนาอาคารบริการชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์
เมืองนครนายก เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงในบริเวณ
สนามกีฬากลางจังหวัดนครนายกท่ีมีอยู่เดิม โดยพัฒนาเป็น
พ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือการกีฬาและการจัดแข่งขันระดับจังหวัด 
และแหล่งท่องเท่ียว ถือเป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชากร เช่ือมโยงกิจกรรมในทุกภาค
ส่วนได้ และการตอบสนองต่อกิจกรรมนันทนาการของ
ประชาชน กิจกรรมการออกก าลังกายและการจัดแข่งขันกีฬา
 กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมต่อ
การท่องเท่ียวของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน พ้ืนท่ีสันทนาการชุมชนเมืองนครนายก 
(สนามกีฬากลางจังหวัดนครนายก) ขนาดพ้ืนท่ี 
๖๔,๐๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย 
ถนน ลานจอดรถ พ้ืนทางเท้า ลานกิจกรรม 
ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ า ลานกีฬากลางแจ้ง
 ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ฯลฯ

ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครนายก

80,000,000

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม
นันทนาการริมน้ า (สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙)

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

ประเด็น
การพัฒนาท่ี  3

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมนันทนาการริมน้ า (สวนเฉลิม
พระเกียรติ ร.๙) อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
เพ่ือเสริมกิจกรรมให้รองรับกลุ่มผู้ใช้ท่ีหลากหลายมากข้ึน ท้ัง
ด้านนันทนาการ การท่องเท่ียว และรองรับกิจกรรม
ประเพณีประจ าปีของนครนายก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามและเพ่ิมคุณภาพชีวิตในชุมชน และเพ่ือพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียว สร้างรายได้ในชุมชนโดยรอบต่อไปในอนาคต

ปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ 
(สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ขนาดพ้ืนท่ี 
๑๘,๔๖๔ ตารางเมตร ประกอบด้วย 
งานถนน ลานจอดรถ ทางเท้า ลานกิจกรรม 
ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ า ต้นไม้ยืนต้น 
ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ฯลฯ

ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครนายก

       71,538,000

8. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ า
นครนายกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเน่ือง
เข่ือนเดิมบริเวณวัดส้มป่อย) ต าบลนครนายก 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
ความยาว 200.00 เมตร

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

ประเด็น
การพัฒนาท่ี  4

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ านครนายกพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ (ต่อเน่ืองเข่ือมเดิมบริเวณวัดส้มป่อย) 
ต าบลนครนายก อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
ความยาว 200.00 เมตร เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน
บริเวณริมตล่ิง เน่ืองจากการกัดเซาะของกระแสน้ า
เพ่ือป้องกันส่ิงปลูกสร้างต่างๆ บริเวณริมตล่ิง ไม่ให้เกิด
การเสียหายและเพ่ือความสวยงามและเพ่ิมศักยภาพ
การท่องเท่ียว

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ านครนายก
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเน่ืองเข่ือมเดิม
บริเวณวัดส้มป่อย) ต าบลนครนายก 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
ขนาดความยาว 200.00 เมตร

ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครนายก

       29,000,000

9. โครงการสร้างอ่างเก็บน้ าคลองมะเด่ือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ประเด็น
การพัฒนาท่ี 1

ปรับปรุงแหล่งน้ าบริเวณเข่ือนคลองมะเด่ือ บ้านดง 
ต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และเต็มศักยภาพในการพัฒนา
ลุ่มน้ านครนายกตอนบน และท าให้การจัดสรรน้ าและ
ควบคุมน้ าในจังหวัดนครนายก เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน ท้ังในด้านชลประทาน การเกษตรกรรม 
การอุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว รวมท้ัง บรรเทาปัญหา
อุทกภัย ตลอดจนแก้ไขปัญหาดินเปร้ียว

ก่อสร้างเข่ือนผสมระหว่างคอนกรีตบดอัด
และเข่ือนหินถมแกนดินเหนียว กว้าง 8 เมตร 
ยาว 705 เมตร สูง 80 เมตร สามารถ
เก็บกักน้ า 85.17 ล้าน ลบ.ม.

โครงการชลประทาน
นครนายก

  6,829,140,000

  7,837,678,000รวมท้ังส้ิน

ตารางสรุปรายโครงการ



1 
ลำดับ 1 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)  
  หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่ตำบลบางลูกเสือ  
ตำบลบางสมบูรณ์ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

2.  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

3.  ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย 

4.  แนวทางการพัฒนา จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการประชาชนได้
ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ/เพื่ อสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

5.  หลักการและเหตุผล ด้วยประชาชนในพื้นท่ีบริเวณตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือและตำบลทรายมูล 
อำเภอองครักษ์ได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าประสบปัญหาความทุกข์ร้อน 
ในปัญหาการอุปโภค และบริโภคน้ำ ในพื้นท่ี เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบลุ่ม 
ทำให้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำจากแม่น้ำนครนายก ต่อเช่ือมมาจากแม่น้ำบางปะกง 
ประกอบกับเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวทำให้การแก้มลิงเพื่อน้ำผิวดินมาทำระบบประปาหรือ
ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำใต้ดินมาใช้ไม่ได้ จึงมีข้อเสนอให้การประปาส่วนภูมิภาค
ขยายเขตจ่ายน้ำให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยการก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน 
และวางท่อจ่ายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ  

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมแรงดัน และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำส่ง/จ่ายไปยังตำบลบางสมบูรณ์ 
ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ 

7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประชาชนตำบลบางสมบูรณ์  ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล หรือบริเวณ
ใกล้เคียง มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ประสบปัญหาน้ำเค็ม 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก 

9.  กิจกรรมหลัก  ก่อสร้างสถานีเสริมแรงดัน และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำส่ง/จ่ายไปยัง  
ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ ขนาด 200 มม. จำนวน 7 แห่ง 

10.  หน่วยดำเนินงาน  การประปาส่วนภมูิภาคสาขาบ้านนา 
11.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2567 
12.  งบประมาณ  180,000,000 บาท 
13.  ผลผลิต (Output) ระบบผลิตน้ำประปาในตำบลบางสมบูรณ์, ตำบลบางลูกเสือ และตำบลทรายมูล 

หรือบริเวณใกล้เคียง มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ประสบปัญหาน้ำเค็ม  
14.  ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ปริมาณน้ำประปามีปริมาณน้ำเพียงพอ ได้มาตรฐาน ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือ 
และตำบลทรายมูล หรือบรเิวณใกล้เคียง มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ประสบ
ปัญหาน้ำเค็ม 

 
 
 
 
 
 



2 

ลำดับ 2 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)  
  หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076 
ตอน นครนายก – บางหอย 

2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน 
มีความเข็มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่งคงในสังคมให้มีความสุข 

3. ชื่อแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
4. แนวทางการพัฒนา จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการประชาชน

ได้ครอบคลุมและเพ ียงพอต่อประชาชน เพื ่อสร้างความปลอดภัยในชีว ิต  
และทรัพย์สิน 

5. หลักการและเหตุผล ทางหลวงหมายเลข 3076 ปัจจุบันผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร ซึ่งแคบและไม่เพียงพอกับปริมาณการจราจร 3,494 คัน/วัน ควรขยาย
เป็นมาตรฐานทางหลวงช้ัน 1 มีผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  
2.50 เมตร 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ ก่อสร้างขยายทางให้ได้มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุและรองรับกับปริมาณการจราจร 
ที่เพ่ิมขึ้น 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผู้ใช้ทางหลวง ประชาชนทั่วไป และการขนส่งสินค้า สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
มากขึ้น ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมมากข้ึน 

8. พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลดงละคร ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
9. กิจกรรมหลัก  พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์สายหลักสายรอง 
10. หน่วยดำเนินงาน  แขวงทางหลวงนครนายก 
11. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2567 - 2571 
12. งบประมาณ  200,000,000 บาท 
13. ผลผลิต (Output) ทางหลวงได้มาตรฐานตามมาตรฐานทางช้ัน 1 ขนาด 7/12 
14. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. อุบัติเหตุลดลง 
2. ปริมาณการจราจรเพิ่มมากข้ึน 
3. ทางหลวงได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวก
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนน                        
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ลำดับ 3 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)  
  หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาออกแบบและก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
ติ ด ขั ด  บ ริ เวณ แยก  ทล .3 3  (บ้ าน นา -แก่ งคอย ) ตลาดสี่ แ ยกบ้ านน า  -  
ไปสระบุรี 

2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน 
มีความเข็มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่งคงในสังคมให้มีความสุข 

3. ชื่อแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
4. แนวทางการพัฒนา จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการประชาชน

ได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อประชาชน เพื่ อสร้างความปลอดภั ยใน ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

5. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก – เขาเพิ่ม ช่วงแยกบ้านนา 
มีการจราจรติดขัดในช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน ช่วงวันหยุดและวันหยุดเทศกาล 
และยังเป็นเส้นทางที่มีรถบรรทุกวิ่งเป็นจำนวนมาก โดยมาจากทางหลวงหมายเลข 
3051 เพื่อไปสระบุรี  จึงมีการเสนอให้ศึกษาและออกแบบก่อสร้างสะพาน 
ข้ามทางแยกเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด  

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดช่วงทางแยก 
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปัญหาการจราจรติดขัด 
8. พ้ืนที่เป้าหมาย แยกบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
9. กิจกรรมหลัก  พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรอง 
10. หน่วยดำเนินงาน  แขวงทางหลวงนครนายก 
11. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2567 - 2571 
12. งบประมาณ  300,000,000 บาท 
13. ผลผลิต (Output) ทางหลวงหมายเลข 33 ได้รับการพัฒนาจำนวน 1 แห่ง 
14. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ลดปัญหาการจราจรติดขัด 
ลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางแยก 
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ลำดับ 4 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ) 
 

 หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางถนนและยกระดับช้ันทางถนน นย.3006 แยกทางหลวง

หมายเลข 305  – บ้านคลองหกวา 
2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 

รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

3. ชื่อแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
4. แนวทางการพัฒนา จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการประชาชน

ได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ/เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

5. หลักการและเหตุผล ทางหลวงชนบทสาย นย.3006 เป็นเส้นทางเช่ือมระหว่าง ถนนทล.305  
กับ ถนน ทล.3312 มีความยาว 13.425 กม. ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางนี้ 
เป็นทางลัดทางเลี่ยง ไปยังจังหวัดต่างๆ ประกอบกับประชาชนสองข้างทางประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมด้านรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพิ่มความสะดวก 
และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เส้นทางนี้ควรได้รับการพัฒนา 
เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักสำคัญในการเช่ือมต่อระหว่างเมืองและจังหวัด 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวผู้ใช้เส้นทาง 
ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพ  

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายทางที่สำคัญ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
และการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะบนถนนรังสิต - นครนายก 
2. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 

8. พ้ืนที่เป้าหมาย ถนน นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305  – บ้านคลองหกวา 

9. กิจกรรมหลัก  ก่อสร้างทางถนนและยกระดับช้ันทาง ถนน นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – 
บ้านคลองหกวา ระยะทาง 4.000 กม. 

10. หน่วยดำเนินงาน  แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
11. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2567 
12. งบประมาณ  48,000,000 บาท  
13. ผลผลิต (Output) ถนนทางหลวงชนบท ได้รับการพฒันา 

14. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง และแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัด (Outcome) และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ลำดับ 5 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ) 
 หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดวังกระโจม - 
วัดนางหงส์ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก ความยาว 1,000.00 เมตร 

2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

3. ชื่อแผนงาน อนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลักและ 

คลองธรรมชาติ 
5. หลักการและเหตุผล    แม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และจังหวัดปราจีนบุรี มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ไหลผ่านทุกอำเภอ 
ในจังหวัดนครนายก ต้นน้ำจากภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก ไหลผ่านน้ำตกเหวนรก ซึ่งในช่วงต้นน้ำมีชื่อเรียกว่า “คลองท่าด่าน” 
ถูกกั้นโดยเขื่อนขุนด่านปราการชล หลังจากนั้นได้ไหลผ่านอำเภอเมืองนครนายก 
อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นอกจากนี้แม่น้ำนครนายก 
ยังเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กับอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สุดท้ายจึงไหลไปบรรจบ
กับแม่น้ำปราจีนบุรีที่ปากน้ำโยธะกาเป็นแม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง  
   ตลิ่งริมแม่น้ำนครนายกและคลองสาขา มีการกัดเซาะพังทลายเสียหายเป็นประจำทุกปี 
โดยเกิดขึ้นภายหลังฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะมากหรือน้อยข้ึนกับปริมาณน้ำฝนและปริมาณ
น้ำไหลในแม่น้ำเป็นประการสำคัญ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำแล้วลดระดับลงอย่างรวดเร็ว
ในฤดูแล้งก็มีผล ทำให้เกิดการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำเช่นกัน ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวในทางวิศวกรรมจึงจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกัน
การพังทลายของดิน บริเวณที่ได้รับผลกระทบไม่ให้เกิดการเสียหาย 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณริมตลิ่ง เนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ 
2. เพื่อป้องกันสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บริเวณริมตลิ่ง ไม่ให้เกิดการเสียหาย 
3. เพื่อความสวยงามและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งไดต้ามกำหนด 
2. พื้นที่ตลิ่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน 

8. พ้ืนที่เป้าหมาย 1. ชุมชนบริเวณวัดวังกระโจม - วัดนางหงส์ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก  
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองนครนายก 

9. กิจกรรมหลัก  ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิแม่นำ้นครนายกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดวังกระโจม - 
วัดนางหงส์ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก ความยาว 1,000.00 เมตร 

10. หน่วยดำเนินงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดนครนายก 
11. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2567 - 2568 
12. งบประมาณ  100,000,000 บาท 
13. ผลผลิต (Output) ได้เขื่อนป้องกันตลิ่งที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย

ของตลิ่งได้ถาวร จำนวน 1 แห่ง ความยาว 100.00 เมตร 
14. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ริมตลิ่งของชุมชนบริเวณวัดวังกระโจม - วัดนางหงส์ 
ได้รับการป้องกันไม่ให้ถูกกัดเซาะเสียหาย 

 



6 

ลำดับ 6 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ) 
 หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน พื้นท่ีสันทนาการชุมชนเมือง
นครนายก 
 

2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 
 

3. ชื่อแผนงาน พัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ 
 

4. แนวทางการพัฒนา จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการประชาชน
ได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

5. หลักการและเหตุผล    สภาพพื้นที่ในปัจจุบันของสนามกีฬาจังหวัดนครนายก ที่เป็นศูนย์กลางกีฬารวม 
ในจังหวัดนครนายก มีการใช้งานเป็นพื้นที่นันทนาการของคนนครนายก เช่น การออกกำลังกาย 
การเดินเล่น จุดกิจกรรมรวมของชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่สาธารณะของคนในย่าน
ชุมชนเมืองนครนายก อีกท้ังพืน้ท่ีโครงการมีความได้เปรียบด้านตำแหน่งท่ีตั้ง เนื่องจาก
ตั้งอยู่ระหว่างศูนย์กลางเมืองนครนายก กับชุมชนพรหมณี ซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่  
ได้อย่างสะดวกจากทั้ง ๒ พื้นที่ แต่จากการใช้งานมาอย่างยาวนาน จึงส่งผลให้พื้นที่  
มีความเสื่อมโทรม ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครนายกให้ตอบรับ
ต่อประชากรทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะของเมือง จึงเปรียบเสมือนห้องรับรอง
ของจังหวัดที่สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมในทุกภาคส่วนได้ ทั้งการตอบสนองต่อกิจกรรม
นันทนาการของประชาชน กิจกรรมการออกกำลังกายและการจัดแข่งขันกีฬา กิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ การกีฬาและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
   โครงการพัฒนาอาคารบริการชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองนครนายก เป็นโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครนายกที่มีอยู่เดิม โดยพัฒนา
เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการกีฬาและการจัดแข่งขันระดับจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยว 
เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีลักษณะพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ทางเกษตรกรรม เนื่องด้วย
โครงการนี้มีแนวคิดที่จัดทำให้เป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
รองรับการใช้บริการในระดับเมือง และพื้นที่การกีฬา ออกกำลังกายในระดับจังหวัด 
ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่เมืองนครนายกยังขาดพื้นที่สาธารณะ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาพื้นที่  
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชากรโดยแท้จริง 
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมกิจกรรมให้รองรับกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งด้านนันทนาการ  
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเพิ่มคุณภาพชีวิตในชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศูนย์รวมกีฬาระดับจังหวัด สร้างรายได้ในชุมชน
ต่อไปในอนาคต 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. กลุ่มประชาชนในพื้นที่เมืองนครนายก นักกีฬา เกิดการแข่งขันและออกกำลังกาย  
ร้อยละ 30 
2. นักท่องเที่ยวจัดกิจกรรมนันทนาการ ร้อยละ 30 
 

8. พ้ืนที่เป้าหมาย สนามกีฬากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ขนาดพื้นท่ี 
๖๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
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 หัวข้อ รายละเอียด 
9. กิจกรรมหลัก  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองด้านการรองรับเมืองน่าอยู่ 
   9.1 กิจกรรมหลักที่ 1  กิจกรรมหลักท่ี ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองด้านการรองรับเมืองน่าอยู่ 

กิจกรรมย่อย ๑.๑ : พัฒนาภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน พื้นที่สันทนาการ 
                        ชุมชนเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง 
งบประมาณ : 80,000,๐๐๐.- บาท 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 

10. หน่วยดำเนินงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดนครนายก 
11. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. ๒๕๖7 – ๒๕๖9 
12. งบประมาณ  80,000,๐๐๐ บาท 
13. ผลผลิต (Output) ได้พื้นที่ภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน พื้นที่สันทนาการชุมชนเมืองนครนายก 

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง ขนาดพื้นท่ี ๖๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
14. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ด้านสุขภาพ อนามัย พัฒนาพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 
ส่งเสริมการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ลดภาวะความเครียด ลดปัญหายาเสพติด 
2. ด้านสังคม ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนก่อให้เกิดความรักสามัคคี 
3. ด้านสิ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดมุมอับทางสายตา ป้องกันอาชญากรรม 
4. ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ให้มีความคุ้มค่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับจังหวัด สร้างรายได้ในชุมชนต่อไปในอนาคต 
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ลำดับ 7 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ) 
 หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมนันทนาการริมน้ำ (สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 
2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 

รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

3. ชื่อแผนงาน พัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเป็นเมอืงน่าอยู่ 
4. แนวทางการพัฒนา จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการประชาชน

ได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. หลักการและเหตุผล    พื้นที่กลางเมืองจังหวัดนครนายก มีความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินสูง  

มีพื้นที่นันทนาการอยู่น้อยและมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ซึ่งการทำโครงการ  
ถือเป็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะกลางเมือง ที่ยังขาดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และด้วยพื้นที่โครงการนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างชุมชนเมืองนครนายก ดังนั้น การพัฒนา
พื้นที่สาธารณะกลางเมืองของจังหวัดนครนายกให้ตอบรับต่อประชากรทุกกลุ่ม 
ส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองนั้น จึงเหมือนพื้นที่เช่ือมโยงกิจกรรม  
ในทุกภาคส่วน ทั้งตอบสนองต่อกิจกรรมนันทนาการของประชาชน กิจกรรม
ประเพณีประจำปี และการจัดกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนา 
เป็นลานวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนครนายก 
   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมนันทนาการริมน้ำ (สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 
เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะกลางเมืองที่มีอยู่เดิม เพื่อพัฒนา 
เป็นพื้นที่เพื่อการนันทนาการกลางเมือง บริหารและจัดการพื้นที่โดย เทศบาลเมืองนครนายก 
โดยพื้นท่ีโครงการตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองนครนายกติดแม่น้ำ พื้นที่โดยรอบมีลักษณะ
พื้นที่ชุมชนและพื้นท่ีพาณิชยกรรม เนื่องด้วยโครงการนี้มีแนวคิดที่จัดทำให้เป็นพื้นท่ี
นันทนาการกลางเมืองรองรับการใช้บริการในระดับย่านและระดับเมือง และระดับจังหวัด 
ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ย่านเมืองนครนายกยังขาดพื้นที่นันทนาการที่มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งถือเป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชากรโดยแท้จริง 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมกิจกรรมให้รองรับกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งด้านนันทนาการ 
การท่องเที่ยว และรองรับกิจกรรมประเพณีประจำปีของนครนายก 
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเพิ่มคุณภาพชีวิตในชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ในชุมชนโดยรอบต่อไปในอนาคต 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองนครนายก ร้อยละ 30 
2. นักท่องเที่ยวกิจกรรมนันทนาการ ร้อยละ 30 

8. พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่สวนสาธารณะกลางเมือง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
ขนาดพื้นท่ี ๑๘,๔๖๔ ตารางเมตร 

9. กิจกรรมหลัก  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองด้านการรองรับเมืองน่าอยู่ 
   9.1 กิจกรรมหลักที่ 1  กิจกรรมหลักที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองด้านการรองรับเมืองน่าอยู ่

กิจกรรมย่อย ๑.๑ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมนันทนาการริมน้ำ  
                      (สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) อำเภอเมืองนครนายก  
                      จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง 
งบประมาณ ๗๑,๕๓๘,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
เทศบาลเมืองนครนายกนครนายก 
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 หัวข้อ รายละเอียด 
10. หน่วยดำเนินงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดนครนายก 
11. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. ๒๕๖7 - ๒๕69 
12. งบประมาณ  ๗๑,๕๓๘,๐๐๐ บาท 
13. ผลผลิต (Output) ได้พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย 

พักผ่อนหย่อนใจ ลดภาวะความเครียด ลดปัญหายาเสพติด ในอำเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง ขนาดพื้นท่ี ๑๘,๔๖๔ ตารางเมตร 

14. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ด้านสุขภาพ อนามัย พัฒนาพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 
ส่งเสริมการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ลดภาวะความเครียด ลดปัญหายาเสพติด 
2. ด้านสังคม ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนก่อให้เกิดความรักสามัคคี 
3. ด้านสิ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดมุมอับทางสายตา ป้องกันอาชญากรรม 
4. ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ให้มีความคุ้มค่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับจังหวัด สร้างรายได้ในชุมชนต่อไปในอนาคต 
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ลำดับ 8 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

 หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม

บริเวณวัดส้มป่อย) ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 
200.00 เมตร 

2. ประเด็นการพัฒนา
จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

3. ชื่อแผนงาน อนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลักและคลองธรรมชาติ 
5. หลักการและเหตุผล    แม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี 

มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ไหลผ่านทุกอำเภอในจังหวัดนครนายก ต้นน้ำจากภูเขา  
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไหลผ่านน้ำตกเหวนรก  
ซึ่งในช่วงต้นน้ำมีช่ือเรียกว่า “คลองท่าด่าน” ถูกกั้นโดยเขื่อนขุนด่านปราการชล หลังจากนั้น  
ได้ไหลผ่านอำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
นอกจากนี้แม่น้ำนครนายกยังเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  
และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กับอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สุดท้าย  
จึงไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปราจีนบุรีที่ปากน้ำโยธะกาเป็นแม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง  
   ตลิ่งริมแม่น้ำนครนายกและคลองสาขา มีการกัดเซาะพังทลายเสียหายเป็นประจำทุกปี  
โดยเกิดขึ้นภายหลังฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำไหล 
ในแม่น้ำเป็นประการสำคัญ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำแล้วลดระดับลงอย่างรวดเร็วในฤดูแล้ง 
ก็มีผลทำให้ เกิดการพั งทลายของตลิ่ งริมแม่น้ำเช่นกัน ดั งนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ในทางวิศวกรรมจึงจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน  
บริเวณที่ได้รับผลกระทบไม่ให้เกิดการเสียหาย 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันการพังทลายของดนิบริเวณริมตลิ่ง เนื่องจากการกดัเซาะของกระแสนำ้ 
2. เพื่อป้องกันสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บริเวณริมตลิ่ง ไม่ใหเ้กิดการเสยีหาย 
3. เพื่อความสวยงามและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งไดต้ามกำหนด 
2. พื้นที่ตลิ่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน 

8. พ้ืนที่เป้าหมาย 1. ชุมชนบริเวณวัดสม้ป่อย ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองนครนายก 

9. กิจกรรมหลัก  ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อมเดิมบริเวณ
วัดส้มป่อย) ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 200.00 เมตร 

10. หน่วยดำเนินงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดนครนายก 
11. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

พ.ศ. 2567 - 2568 

12. งบประมาณ  29,000,000 บาท 
13. ผลผลิต (Output) ได้เขื่อนป้องกันตลิ่งที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งได้ถาวร 

จำนวน 1 แห่ง ความยาว 200.00 เมตร 
14. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ริมตลิ่งบริเวณชุมชนวัดส้มป่อยได้รับการป้องกันไม่ให้ถูกกัดเซาะ
เสียหาย 

 

 



11 

ลำดับ 9 

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

  หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ 
2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย

ตรงกับความต้องการของตลาด 
3. ชื่อแผนงาน แผนงานท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
4. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตภาคการเกษตร เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

โดยเฉพาะปัญหาดินเปรี้ยว ปัญหาระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบกระจายน้ำ น้ำแล้ง น้ำท่วม 
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พันธุ์พืช เครื่องจักรกลการเกษตรโดยใช้นวัตกรรม 
และข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุน 

5. หลักการและเหตุผล    จากปัญหาการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่ราบลุ่มของแม่น้ำนครนายก ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขต
ตัวเมืองนครนายก และพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้งและปัญหาสภาพที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยว 
ไม่สามารถทำการเพาะ ปลูกได้ ดังนั้น จึงได้มีการดำเนินการโครงการเขื่อนคลองมะเดื่อ 
โดยเป็นการบริหารจัดการน้ำร่วมกับโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลในการแก้ไขปัญหา
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการน้ำดังกล่าวยังคงเป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ 
อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังขาดการบริหาร
จัดการน้ำในระดับสาขา ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 
ทางกรมชลประทานจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ตามข้อมูลดังกล่าว 
   โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ
นครนายกตอนบน ซึ่งจัดสรรและควบคุมน้ำร่วมกับเขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์และเต็มศักยภาพในการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน โดยโครงการนี้ 
จะทำให้การจัดสรรน้ำและควบคุมน้ำในจังหวัดนครนายก เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
ทั้งในด้านชลประทาน การเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว รวมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัย ตลอดจนแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยจะเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ 
ในลุ่มน้ำนครนายกและอีก 254 ลุ่มน้ำย่อย และบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน
อีกราว 62.30 ตร.กม. 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน 
2. เพื่อช่วยป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและบรรเทาภัยแล้งในฤดูแล้ง 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. อัตราความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
2 อัตราการจัดสรรน้ำให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้น 

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

จังหวัดนครนายก 
10. หน่วยดำเนินงาน  โครงการชลประทานนครนายก 
11. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

พ.ศ. 2567 - 2569 

12. งบประมาณ  ประมาณ 6,829,140,000 บาท 
13. ผลผลิต (Output) ระบบอ่างเก็บน้ำได้รับการพัฒนา  
14. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. จัดสรรน้ำให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกได้ 
2. ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 
3. เพื่อการประปา การอุตสาหกรรม และช่วยในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 


