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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
จังหวัดในปีที ่ผ่านมา โดยการประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาค
ประชาสังคม ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 
  จังหวัดนครนายก ยังคงกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ตามเป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” โดยการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย 
ตรงกับความต้องการของตลาด มีการจัดทำโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภาคการเกษตร โดย
การพัฒนาแหล่งน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย 
   ประเด็นการพัฒนาที ่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม  
การบริการ และการประชุมที ่ได้มาตรฐาน โดยมีการจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานการท่องเที ่ยว             
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการรักษามาตรฐาน
ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ และจากจังหวัดอุตสาหกรรมใกล้เคียง มาพักผ่อน มาเติมพลังช่วงวันหยุด  
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข มีการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคนภายในจังหวัดโดยการเพ่ิม
ทักษะการเรียน ทักษะอาชีพ การส่งเสริมอาชีพฐานรากเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันดูแลสังคมให้
สงบสุขปลอดภัย และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ประเด็นการพัฒนาที ่ 4 อนุรักษ์ ฟื ้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม มีการจัดทำโครงการด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู แหล่งน้ำทางธรรมชาติ การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การเพ่ิมพ้ืนสีเขียว และการสร้างแหล่งอาหารช้างและสัตว์ป่า  

การพัฒนา ทั้ง 4 ประเด็นการพัฒนา จะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชน เกษตรกร และนักท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมที่มี     
ความปลอดภัย และการพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัด
นครนายกเป็น “นครนายกเมืองน่าอยู่”  
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2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 

แผน
ระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
• เป้าหมาย : (๑) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน (๒) ประเทศไทย

มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
• ประเด็น : การเกษตรสร้างมูลค่า  

 - ประเด็นย่อย : (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรแปรรูป (4) เกษตรอัจฉริยะ  
• ประเด็น : สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  

 - ประเด็นย่อย : (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
• ประเด็น : โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

 - ประเด็นย่อย : เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
•  เป้าหมาย (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมคีวามสุข  (2)  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
•  ประเด็น : การรักษาความสงบภายในประเทศ 

 - ประเด็นย่อย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มคีวามเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
•  เป้าหมาย : (๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวถิีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  (2) สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและ

สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
•  ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

  - ประเด็นย่อย : ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนา ทักษะความสามารถการเรยีนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน ศตวรรษ
ที ่๒๑  
  - ประเด็นย่อย : ช่วงวัยผู้สูงอายสุ่งเสริมให้ผูสู้งอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
•  เป้าหมาย (๑) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมติ ิ (2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ

พึ่งตนเองและการจดัการตนเองเพือ่สร้างสังคมคุณภาพ 
•  ประเด็น : การเสริมพลังทางสังคม 

  - ประเด็นย่อย: การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
•  ประเด็น : การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

 - ประเด็นย่อย : เสรมิสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
•  เป้าหมาย (1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดลุ 
•  ประเด็น : สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสเีขียว 

  - ประเด็นย่อย : อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
  - ประเด็นย่อย : รักษาและเพิม่พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
•  ประเด็น : พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

  - ประเด็นย่อย : พัฒนาการจดัการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 
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แผน
ระดับ 2 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การเกษตร 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  
(1) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิม่ขึ้น 
(2) ผลิตภาพการผลติของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรปลอดภัย 
- เป้าหมายแผนย่อย (๑) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมลูค่าเพิ่มขึ้น (2) ผลิตภณัฑ์

เกษตรปลอดภัยของไทยไดร้ับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภยัและ
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
- แนวทางการพัฒนา  

 1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรพัยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็น
ต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและ
อาหาร และสร้างความปลอดภยัและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 

2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเช่ือถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตร
และอาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่
ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็น
ต้น ตลอดจน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าระดับสากล  

4) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและ
โภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  

5) สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรแปรรูป 
- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมลูค่าเพิม่ขึน้ 
- แนวทางการพัฒนา  

๑ ) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่ เชื่อมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  

๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์
และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มี
คุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์  

๓) สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์
ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า  

๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ท่องเท่ียว 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  
(๑) ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น 
(๒) รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น  
(๓) ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยดีขึ้น 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 
- เป้าหมายแผนย่อย (๑) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (๒) เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (๓) สินค้า
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รบัการขึ้นทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 
- แนวทางการพัฒนา  

1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยาน
ประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่ม
น้ำ สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อนำมาสร้างสรรค์คุณค่า
และมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่ อ
สร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ 
ให้กับนักท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียววิถีพุทธ การท่องเท่ียวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 
2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมา
พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียว การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่า
นักท่องเที่ยว เป็นต้น  
3) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการ
ท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและ
ความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว  
4) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิ
ปัญญา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการ
เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้าของชุมชน อาหาร
ไทย และการแพทย์แผนไทย  
5) ส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวโดยการนำเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทย
และของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่ เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสาร
เร่ืองราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 

ด้านเศรษฐกิจ 
• เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  

   ๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
(High Value Added) 
   ๒) การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวคุณภาพสูง 
   ๓) การเพิ่มโอกาสของ 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและ 
บริการเป้าหมาย  
   ๔) การเป็นศูนย์กลางด้าน 
การค้าและการลงทุนของไทย 
ในภูมิภาค  
   ๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อ
เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
• เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  

   ๑) เพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าไม้ให้
ได้ตามเป้าหมาย 
   2) การบริหารจัดการน้ำเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีนอก
เขตชลประทาน 
 

ด้านสาธารณสุข 
• เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  

   ๑) การปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล 
การรักษาพยาบาลท่ีบ้าน/ชุมชน 
และการดูแลสุขภาพตนเอง ใน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม 
 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
• เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  

   ๑) การส่งเสริมประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิต
ทางการกีฬาและ การออกก า
ลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
และการสร้างโอกาสทางการกีฬา
และการพัฒนา นักกีฬาอาชีพ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

หมุดหมายที ่๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
1) มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 2) การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบบริหารจดัการ เพื่อคณุภาพ 
ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร 3) การ
เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะ
หุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
หมุดหมายที ่๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ี
เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
1) การเปลีย่นการท่องเทีย่วไทยเป็นการทอ่งเทีย่วคุณภาพสูงที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบรกิารที่มีศกัยภาพอืน่ 2) การปรับ
โครงสร้างการทอ่งเที่ยวให้พึ่งพานักทอ่งเที่ยวในประเทศและมกีาร
กระจายโอกาสทางเศรษฐกจิมากขึน้ 3) การทอ่งเที่ยวไทยต้องมี
การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทกุมิติ 
หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
๑) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีสภาพแวดลอ้มที่
เอื้ออำนวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้ ๒) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม มีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกจิ สามารถยกระดับ
และปรับตัวเข้าสูก่ารแข่งขนัใหม่ 3) วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอยา่งมีประสิทธิผลจากภาครฐั 
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมี
ความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 
1) ครัวเรอืนที่มแีนวโนม้กลายเป็นครัวเรอืนยากจนขา้มรุน่ มี
โอกาสในการเลือ่นสถานะทางเศรษฐกจิและสังคม จนสามารถหลุด
พ้นจากความยากจนไดอ้ย่างยั่งยืน 2) คนทกุช่วงวยัได้รับความ
คุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอต่อการดำรงชวีติ 
หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนตำ่ 
1) การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมนุเวยีน และการใชท้รัพยากร
อย่างมีประสทิธิภาพ 2) การอนรุักษ์ ฟืน้ฟู และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3) การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
1) ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศลดลง 2) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศลดลง 3) สังคมไทยมี
ภูมิคุ้มกนัจากภัยธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
1) คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศกัยภาพในทกุช่วงวยั มี
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคณุลักษณะตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชวีิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 2) กำลังคนมีสมรรถนะสูง 
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลติเป้าหมาย และ
สามารถสร้างงานอนาคต 3) ประชาชนทกุกลุ่มเข้าถึงการเรยีนรู้
ตลอดชีวติ 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

(พ.ศ. 2562 – 2565) 
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
      นโยบายที่ ๒ : สร้างความเป็น
ธรรม ความปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาติ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความปรองดอง 
ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์
ในชาติ เพื่อลดการเผชิญหน้า และ
การใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
      นโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความ
เข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือ
กับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบท่ีกระทบกับ
ความมั่นคง 
     นโยบายที่ ๑๕ : พัฒนา
ระบบงานข่าวกรองให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและ
ความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการ
รับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบท่ี
กระทบกับความมั่นคง 
 

• แผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ 

1. การเสริมสร้างความมั่นคงของ
มนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ 
2. การข่าวกรองและการประเมิน
สถานการณ์ด้านความมั่นคง รองรับ
นโยบายท่ี ๑๕ : พัฒนาระบบงานข่าว
กรองให้มีประสิทธิภาพ 
3. การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
รองรับนโยบายท่ี ๒ : สร้างความเป็น
ธรรม ความปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาต ิ 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์รองรับนโยบายท่ี ๘ : 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ความมั่นคงภายใน 
5. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
รองรับนโยบายท่ี ๘ : เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
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แผน
ระดับ 3 

 

แผนพัฒนาภาคตะวันออก 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570 การพัฒนา
ภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มุ่งเน้นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
และบริบทของภาคให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นนำของอาเซียน ควบคู่กับคุณภาพ
การดำรงชีวิตของประชาชนที่ดี” โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Direction)         
ท่ี ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่ งค่ังทางเศรษฐกิจท่ี เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม            
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน และการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก 6 ด้าน ได้แก่ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกำลังหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาการเกษตรคุณภาพให้เชื่อมโยงสู่การผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัย สู่ห่วงโซ่การผลิตในระดับประเทศ และการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ  

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการท่องเท่ียวของภาคตะวันออกสู่การเป็น
จุดหมายการท่องเท่ียวของโลกที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและตราด 
รวมท้ังพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนท่ีมีศักยภาพให้เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนท่ีทันสมัย    
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาพื้นท่ีและเมืองให้เป็นเมืองอัจฉรยิะน่าอยู่ เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มในพื้นท่ี  

แนวทางการพัฒนาท่ี 6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
เพิ่มประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

  จังหวัดนครนายก กำหนดเป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” โดยมี
ประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน คือ 

1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความ
ต้องการของตลาด 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการและการ

ประชุมท่ีได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียม

โครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ

สมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
     โดยสอดคล้องกับการพัฒนาของภาคตะวันออก ในแนวทางการพัฒนาท่ี 2,3,5,6 
คือ การพัฒนาด้านการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของการพัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ท้ังด้าน
การศึกษา สาธารณสุข การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง 
การพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจฐานราก และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
มุง่ในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อตอ่การพัฒนาภาค
การเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาค
การเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” มีแนวทางไปสู่เป้าหมาย 
คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร 

1) สร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
Smart Farmer, Smart Group, Smart Enterprise  

2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและ ความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรม  

3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตร และเทคโนโลยีเพื่อทดแทน 
แรงงานอย่างเป็นระบบรองรับ สังคมเกษตรสูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่ 
มาตรฐานระดับสากล โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ ความรู้แบบ
องค์รวม  

2) ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและมูลค่าสูง มุง่สู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 
ภายใต้ Thailand 4.0  

2) บริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเกษตร ให้ 
เกษตรกรเข้าถึงและนําไปใช้ ประโยชน์ไดอ้ย่างท่ัวถึง  

3) พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้ ไปสู่เชิงพาณิชย์ 
ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลใน ระดับโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

1) บริหารจัดการทรัพยากร การเกษตรอย่างยั่งยืนท่ี สอดคลอ้งกับ 
SDGs (Sustainable Development Goals)  

2) ฟืน้ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร การเกษตรใหม้ีความสมดุลและ 
ยั่งยืน 
 

แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

        เป็นการยกระดับและขับเคลื่อนแนว ทางการพัฒนาการท่องเท่ียว
ท่ีสอดคล้องและต่อยอดจากแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับเดิม
โดยมุ่งเน้นการพลิกโฉมการท่องเท่ียวไทย และขับเคลื่อนการพัฒนาตลอด
ท้ังห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า มีความสามารถ ในการ
ปรับตัว เติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วน ร่วม (Rebuilding High Value 
Tourism Industry with Resilience, Sustainability and 
Inclusive Growth)” 
เป้าหมายหลัก  
1) การท่องเท่ียวไทยมีความเข้มแข็งและสมดุล  
2) การยกระดับความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเท่ียว  
3) การสร้างความเชื่อมั่นและมอบประสบการณ์ท่องเท่ียวคุณค่าสูง  
4) การบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
เป้าหมายรอง  
1) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูง สำหรับ
ทุกกลุ่ม  
2) เทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลพร้อม ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  
3) ความพรอ้มในการรับมือและจัดการกับความเสี่ยงทุกรูปแบบอยูเ่สมอ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันของ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมการ ท่องเท่ียวให้
เชื่อมโยงและมีคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสบการณ์การท่องเท่ียวครบ วงจรโดย
มุ่งเน้นนักทอ่งเท่ียวเป็นศูนย์กลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ท้ังในมิติ
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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สาระสำคัญ
แผนพัฒนา

จังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก 
 

“นครนายกเมืองน่าอยู่” 
 

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

  

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการ
ของตลาด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว             
เชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการและการประชุมที่ได้
มาตรฐาน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่  3 พัฒนาความรู้และทักษะใน 
การประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มี
ความสุข 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 

 
    

แผนงาน 
แผนงาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
 

แผนงาน พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 

 

แผนงาน  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
 

แผนงาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

     

โครงการ
สำคัญ 

1. โครงการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร 
2. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
3. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 
การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือปรับเปลี่ยนสู่เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farming) 
4. โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้า
เกษตร 

 
 

1. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว 
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดนครนายก 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ ประกอบการ 
ด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยว 
4. โครงการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงสู่
การท่องเที่ยว 
5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณ  
ดงละคร จังหวัดนครนายก 

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณู ปโภค 
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี  
ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และเพ่ิมทักษะ
การประกอบอาชีพ 
 

1. โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง    
ริมแม่น้ำ คลองสายหลักและคลองธรรมชาติ 
2. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4. โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย
ในชุมชนของจังหวัดนครนายก 
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3. สาระสำคัญแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

  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 โดยปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยในสมัยทวารวดี 
จากแหล่งโบราณ “บ้านดงละคร” ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครนายกไปทางทิศใต้ระยะทาง ๘ กิโลเมตร มีลักษณะเป็น
เนินดินสูงคล้ายเกาะ เนื้อที่ประมาณ ๖ ตารางกิโลเมตร มีคันดินสูงล้อมรอบเป็นวงรี ด้านนอกคันดินมีคูน้ำล้อมรอบ
อีกชั้นหนึ่ง มีประตูเข้าออก ๔ ประตู โดยเมืองนี้อาจมีพัฒนาการและอายุร่วมสมัยกับเมืองศรีมโหสถในจังหวัด
ปราจีนบุรี และเมืองพระรถในจังหวัดชลบุรี ซึ่งโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีหลายยุคหลายสมัย
ด้วยกัน ประกอบด้วย ระฆังหินสมัยทวารวด ี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 ท่าเทียบเรอืแหลมฉบัง 163 กิโลเมตร 
    ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชัน
ในเขตอำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่ง
เป็นเขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขา       
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 แผ่กระจายตัวในพ้ืนที่ภู 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 28.7 องศาเซลเซียส ลดลงจากปีก่อน จำนวน 0.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 30.5 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิต่ำสุด 25.7 องศาเซลเซียส  

  

ตารางท่ี 1 อุณหภูมิของจังหวัดนครนายก ปี 2563 – 2564 
ป ี อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 
2563 29.1 29.3 31.0 31.2 31.4 29.6 29.6 28.9 28.9 27.4 28.5 27.2 29.3 
2564 25.7 28.1 30.5 29.5 30.7 30.2 29.0 29.2 28.0 28.5 28.6 26.8 28.7 

ที่มา : สถานอุตุนิยมวิทยานครนายก ขอ้มูล ณ วันที ่22 กรกฎาคม 2565 
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณน้ำฝนของจังหวัดนครนายก ปี 2562 – 2564 
ปี ปริมาณน้ำฝน (ม.ม.)  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป ี เฉลี่ย 
2562  0.5  0.0  2.7  32.5  80.5  164.2  129.5  263.4  240.4  63.8  5.7  0.0  983.2  81.93 
2563  0.0  0.0  55.4  56.6  0.4  194.8  114.0  322.6  491.4  238.4  5.9  18.2  1,497.7  124.81 
2564  0.0  0.4  34.6  198.4  67.9  101.2  287.0  443.8  255.9  199.1  34.5  0.1  1,622.9  135.24 

ที่มา : สถานอุตุนิยมวิทยานครนายก ขอ้มูล ณ วันที ่22 กรกฎาคม 2565 
 จากตารางจะเห็นว่า ปี 2564 มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย จำนวน 135.24 มิลลิเมตร เพ่ิมข้ึนจาก 
ปีก่อน จำนวน 10.43 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 8.36 
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   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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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  
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 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 
 
ตารางท่ี 3 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 2564 จังหวัดนครนายกมีประชากรรวมทั้งสิ้น 260,433 คน  

เป็นชาย 128,854 คน เป็นหญิง 131,579 คน ความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตรโดยเฉลี่ย  
123 คน โดยความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุด คือ อำเภอบ้านนา 178  คนต่อ ตร.กม. รองลงมาเป็น
อำเภอเมืองนครนายก 140 คนต่อ ตร.กม. ส่วนการเปลี่ยนแปลงของประชากร พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น +0.14  

 

ตารางท่ี 4  จำนวนประชากรจังหวัดนครนายก จำนวนบ้าน จำแนกรายอำเภอ ปี 2564 

อำเภอ/เทศบาล 
ประชากร (คน) 

จำนวนบ้าน 
ชาย หญิง 

รวม  
(ร้อยละ) 

1. เมืองนครนายก 50,588 51,153 101,741  (39.07%) 44,128 
2. ปากพลี 11,755 12,539 24,294  (9.33%) 9,416 
3. บ้านนา 34,452 34,817 69,269  (26.60%) 26,936 
4. องครักษ ์ 32,059 33,070 65,129  (25.00%) 23,769 

รวมท้ังสิ้น 128,854 131,579 260,433 104,249 
ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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แผนภาพที่ 1  ร้อยละของประชากร รายอำเภอ แผนภาพที่ 2  ความหนาแน่นของประชากรรายอำเภอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5  ร้อยละการเปลี่ยนแปลงประชากร 10 ปี ย้อนหลัง (ปี พ.ศ.2555 - 2564) 

ปี พ.ศ. 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม ชาย หญิง 
ร้อยละ 

การเปลี่ยนแปลง 
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 
2564 260,433 128,854 131,579 +0.14 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนภาพที่ 3  การเปลี่ยนแปลงประชากร 10 ปี ย้อนหลัง (ปี 2555 - 2564) 

 
 
   จังหวัดนครนายก มีประชากรวัยสูงอายุซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 
54,192 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 ของประชากรทั้งหมด ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี จำนวน 
164,880 คน คิดเป็นร้อยละ 63.31 เป็นผลให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น  
 
ตารางท่ี 6 โครงสร้างประชากร ปี พ.ศ.2560 - 2564 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
จำนวนประชาการ (คน) 259,342 260,093 260,751 260,081 260,433 
โครงสร้างประชากร      
กลุ่ม 0-14 ปี      

จำนวน 41,956 41,459 40,700 39,948 39,030 
ร้อยละ 16.18 15.94 15.61 15.36 14.99 

กลุ่ม 15-59 ปี      
จำนวน 167,760 167,007 166,233 165,432 164,880 
ร้อยละ 64.69 64.21 63.75 63.61 63.31 

กลุ่ม 60 ปีขึ้นไป      
จำนวน 46,799 48,458 50,301 52,395 54,192 
ร้อยละ 18.05 18.63 19.29 20.15 20.80 

จำแนกอายุไม่ได้      
จำนวน 2,827 3,169 3,517 2,306 2,331 
ร้อยละ 1.09 1.22 1.35 0.89 0.90 

ที่มา : สำนกังานสถิติแห่งชาต ิ
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบข้อมูลประชากรทั้งจังหวัดกับประชากรผู้สูงอาย ุประจำปี 2560 - 2564 
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 
2564 260,433 23,476 30,716 54,192 20.81 

 

 
ปิรามิดประชากรจังหวัดนครนายก ปี 2564 

 

 
 

 
 ข้อมูลด้านแรงงานด้านแรงงานจังหวัดนครนายก 

 1) จำนวนแรงงาน 
   สถานการณ์แรงงานในจังหวัดนครนายก ปี 2565 ข้อมูลเดือนกันยายน 2565 พบว่า 
จังหวัดนครนายกมีจำนวนผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 149,416 คน แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 148,994 คน 
และผู้ว่างงาน 344 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 79 คน จะเห็นได้ว่ามีอัตราผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานลดลง จากปี  
พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 แต่มีจำนวนผู้ว่างงานลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เรื่มดีขึ้น ทำให้มีการค้าขายและจ้างแรงงานเพ่ิมข้ึน  
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ตารางท่ี 8 สถานการณ์แรงงานในจังหวัดนครนายก  ปี พ.ศ.2563 - 2565  
        สถานการณ์แรงงาน ปี พ.ศ.2563-2565 

2563 2564 2565 
ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน (คน) 155,388 155,414 149,416 
ผู้มีงานทำ (คน) 154,638 153,551 148,994 
ผู้ว่างงาน (คน) 595 1,464 344 
ผู้รอฤดูกาล (คน) 155 399 79 

ที่มา : สำนกังานแรงงานจังหวัดนครนายก ขอ้มูลเดือนกันยายน 2565 
 

ผู้มีงานทำ ในปี 2565 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้มีงานทำส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 37 ,812 คน (ร้อยละ 25.38) รองลงมาเป็นผู้ มีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 34,201 คน (ร้อยละ 22.95) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31,671 คน 
(ร้อยละ 21.26) ระดับประถมศึกษา จำนวน 28,260 คน (ร้อยละ 18.97) ระดับต่ำกว่าประถมศึกษา 
จำนวน 14,526 คน (ร้อยละ 9.75) ไม่มีการศึกษา จำนวน 2 ,354 คน (ร้อยละ 1.58) และไม่ทราบ 
จำนวน 171 คน (ร้อยละ 0.11) ตามลำดับ  

 
แผนภาพที่ 4  ผู้มีงานทำจังหวัดนครนายก จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2565 

 
 

ในการนี้เมื่อพิจารณาผู้มีงานทำจำแนกตามอาชีพในปี 2565 พบว่า อาชีพที่มีผู้มีงานทำมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

1. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 41,418 คน (ร้อยละ 27.80) 
2. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 29,051 คน (ร้อยละ 19.50) 
3. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 21,240 คน (ร้อยละ 

14.25) 
4. อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 20,295 คน (ร้อยละ 13.62) 
5.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 14 ,972 คน  

(ร้อยละ 10.05)  
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แผนภาพที่ 5 ผู้มีงานทำจังหวัดนครนายก จำแนกตามอาชีพ ปี 2565  
 

 

    อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 
   อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจังหวัดนครนายก ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกั บ
อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 
และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพ่ือใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ดังนั้นจึงกำหนดให้
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ของจังหวัดนครนายก เป็นวันละ 338 บาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565       
เมื่อเปรียบเทียบค่าจ้างขั้นต่ำในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2564 พบว่ามีอัตราเพ่ิมขึ้นในทุกปี แสดงให้เห็นว่า
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 9 อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2563 - 2565 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : สำนกังานแรงงานจังหวัดนครนายก  
 

  ผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศของจังหวัดนครนายก  
 การจัดหางานในประเทศ ภาพรวมประจำปี 2565 เดือนกันยายน พบว่ามีตำแหน่งงานว่าง 
ที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกท้ังสิ้น 2,381 อัตรา ในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีทั้งสิ้น 
1,922 คน ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุงานมีจำนวน 1,908 คน ซึ่งคาดว่าเป็นผลเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เริ่มคลี่คลาย ทำให้ภาครัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้สถานประกอบการกล้าที่จะเริ่มลงทุนมากขึ้น ทำให้มีอัตราผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 
ในอัตราที่สูงกว่าปี 2563 และ ปี 2564 และมีการบรรจุงานในอัตราที่สูงกว่าปี  2563 และ ปี 2564 
เช่นเดียวกัน 
 

อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ (บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

323  325 (เพ่ิมข้ึน +2) 338 (เพ่ิมข้ึน +13) 
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ตารางท่ี 10 ผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศของจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ที่มา : สำนกังานแรงงานจังหวัดนครนายก ขอ้มูลเดือนกันยายน 2565 

 
  การประกันสังคม 
 การประกันสั งคม ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อผู้ ใช้แรงงาน และจังหวัดนครนายกได้  
ให้ความสำคัญต่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อยามแก่ชราอีกด้วย 
โดยข้อมูล เดือนกันยายน 2565 พบว่า ในจังหวัดนครนายก มีผู้ประกันตนทั้งสิ้น 97 ,902 คน จำแนกเป็น 
มาตรา 33 จำนวน 24 ,410 คน มาตรา 39 จำนวน 5 ,398 คน และมาตรา 40 จำนวน 68 ,094 คน  
ซึ่งในภาพรวมมีอัตราเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 และ ปี 2564 ทั้งนี้ในปี 2565 มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมทั้งสิ้น 1 ,318 แห่ง ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2563 และ ปี 2564 การเพ่ิมสูงขึ้นของจำนวน
ผู้ประกันตน ในจังหวัดนครนายก คาดว่าเป็นผลมาจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาลให้กับผู้ประกันตน  
ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ 40 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) 

 

ตารางท่ี 11 สถานประกอบการที่เข้าระบบประกันสังคม และลูกจ้างท่ีขึ้นทะเบียนประกันสังคม  
ของจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

ที่มา : สำนกังานประกันสังคมจังหวัดนครนายก  
 
 
 
 
 
 

ประเภท 
ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

2563 2564 2565 

ตำแหน่งงานว่าง 3,112 1,249 2,381 

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 1,246 525 1,922 

บรรจุงาน 1,425 368 1,908 

จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)/ 
จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

2563 2564 2565 

จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 1,352 1,355 1,318 

มาตรา 33 25,575 24,464 24,410 

มาตรา 39 4,943 5,526 5,398 

มาตรา 40 19,133 67,674 68,094 
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   ความต้องการแรงงาน  
  ความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) ของจังหวัดนครนายกนั้น ในปี 2565 เดือน
กันยายน พบว่า นายจ้างสถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน จำนวน 2,381 อัตรา โดยมีจำนวน
เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 และ 2564 และผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงาน สูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ด้าน
การผลิต จำนวน 2,365 อัตรา สอดคล้องกับในปี 2563 และ 2564 ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการ
แรงงานในด้านการผลิตสูงที่สุดเช่นกัน และอันดับ 2 ในปี 2565 คือด้านที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
เช่นเดียวกับในปี 2563 ในขณะที่ปี 2564 คือ ด้านการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
และอันดับ 3 ในปี 2565 ได้แก่ ด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งถือเป็นประเภทที่แตกต่างไปจาก ปี 2563 และ 
ปี 2564  

  ตารางท่ี 12 ความต้องการแรงงาน ของจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

ที่มา : สำนกังานจัดหางานจังหวัดนครนายก  

 
 แรงงานนอกระบบ 
 ปี 2564 แรงงานนอกระบบในจังหวัดนครนายกทั้งหมดมีจำนวน 76,582 คน พบว่า 

ส่วนใหญ่ทำอาชีพด้านการเกษตรและการประมง จำนวน 28,261 คน (ร้อยละ 36.90) รองลงมาพนักงาน
บริการ 23,167 คน (ร้อยละ 30.25) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 11,903 คน (ร้อยละ 15.54) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จำนวน 7,512 
คน และผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จำนวน 3,455 คน (ร้อยละ 4.51)
ตามลำดับ  

 
แผนภาพที ่6 จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2564  
 

 
ที่มา : สำนกังานแรงงานจังหวัดนครนายก  

ประเภท 
ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

2563 2564 2565 
ด้านการผลิต 2,290 228 2,365 
ที่พักแรมและบรกิารด้านอาหาร 331 37 12 
การป้องกันประเทศ  - - 4 
การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 

250 66 - 

รวม 3,112 331 2,381 
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    3.1.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   จังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1 ,326,250 ไร่   

โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 677,876 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.10 และเป็นเนื้อที่ป่าไม้
ประมาณ 397,345 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.97 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 146,472 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
11.05 และเนื้อที่อ่ืน ๆ จำนวน 104,557 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.88 ของเนื้อที่จังหวัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน, 2564 

ตารางท่ี 13 พื้นที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2564 
ประเภทการใชท้ี่ดิน 2562 2564 ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสรา้ง  143,166 10.80 146,472 11.05 2.31 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  143,166 10.80 146,472 11.05 2.31 
พื้นที่เกษตรกรรม  681,459 51.38 677,876 51.10 -0.53 

พื้นที่นา  492,909 37.16 484,743 36.57 -1.66 
พืชไร ่ 1,691 0.12 1,818 0.13 7.51 
ไม้ยืนต้น  37,639 2.83 37,711 2.84 0.19 
ไม้ผล  33,702 2.54 34,681 2.60 2.90 
พืชสวน  11,583 0.89 11,924 0.90 2.94 
ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  7,202 0.54 7,251 0.54 0.68 
พืชน้ำ  239 0.02 269 0.02 12.55 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้  96,330 7.27 99,282 7.49 3.06 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  164 0.01 197 0.01 20.12 

พื้นที่ป่าไม้  397,676 29.99 397,345 29.97 -0.08 
ป่าสมบูรณ์  397,258 99.89 396,927 99.89 -0.08 
ป่ารอการฟื้นฟู  418 0.11 418 0.11 0.00 

พื้นที่น้ำ  38,749 2.92 40,284 3.04 3.96 
พื้นที่น้ำ  38,749 2.92 40,284 3.04 3.96 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด  65,200 4.91 64,273 4.84 -1.42 
พื้นที่เบด็เตล็ด  65,200 4.91 64,273 4.84 -1.42 

รวม 1,326,250 100 1,326,250 100  
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน, 2565 
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 จากข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัดของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ในปี 2564 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้างเพ่ิมขึน้จากปี 2562 พ้ืนที่ทางการเกษตรลดลงเล็กน้อย พื้นที่ป่าไม้ลดลง แสดงว่ามีการขยายตัวของ
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนประชากรของจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 14 การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกรายอำเภอ จังหวัดนครนายก 
อำเภอ พ้ืนที่ท้ังหมด 

(ไร่) 
รวมพ้ืนท่ีทำ
การเกษตร 

พ้ืนที่ทำการเกษตร (ร้อยละของพ้ืนที่เกษตร) 

ท่ีนา ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร ่ เกษตรอื่น 

จำนวน 
(ไร่) 

ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เมือง
นครนายก 

452,385 186,854 41.30 134,517 71.99 10,811 5.79 6,292 3.37 677 0.36 34,557 18.49 

ปากพล ี 336,793 120,711 35.84 97,656 80.90 4,475 3.71 5,921 4.91 56 0.05 12,603 10.44 

บ้านนา 276,297 162,229 58.72 113,871 70.19 11,405 7.03 11,388 7.02 664 0.41 24,901 15.35 

องครักษ์ 260,775 213,485 81.87 148,746 69.68 7,405 3.47 14,297 6.70 238 0.11 42,799 20.05 

รวม 1,326,250 683,279 51.52 494,790 72.41 34,096 4.99 37,898 5.55 1,635 0.24 114,860 16.81 

*เกษตรอื่นๆ หมายถึง พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสตัว์ พืชน้ำ สถานท่ีเพาะเลีย้งสัตว์นำ้ เกษตรผสมผสาน/
ไร่นาสวนผสม 

ที่มา : สถานพีัฒนาที่ดินนครนายก ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
(พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ป ีพ.ศ. 2567 

 
   ลักษณะดิน จากกองแผนการสำรวจที่ดิน จังหวัดนครนายก ของกองสำรวจดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2522 ได้จำแนกดินภายในจังหวัดนครนายก ไว้ทัง้หมด 28 ชุดดินและจากการศึกษาข้อมูลของชุด
ดิน เหล่ านี้ พ อจะวิ เคราะห์ ลั กษณ ะ และคุณ สมบั ติ ของทรัพยากรดินนครนายกเป็ น  5 กลุ่ มคื อ 
   (1) ดินที่ เกิดจากตะกอนลำน้ำใหม่ (Recent alluvium) บริเวณนี้ เป็นที่ราบน้ำท่วมถึง 
(Flood plain) ปรากฏให้เห็นตามสันดินริมน้ำ และบริเวณแอ่งริมน้ำของแม่น้ำนครนายก และคลองบ้านนาดิน
ที่เกิดบนสันดินริมน้ำ มีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งเป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี ความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ดินที่เกิดบริเวณแอ่งริมน้ำ มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว ความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ดินที่เกิดจากตะกอนลำน้ำใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 32,360 ไร่ หรือปริมาณร้อยละ 
2.44 ของพ้ืนที่จังหวัด 
   (2) ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำกร่อย (Brackish water depositse) ในบริเวณที่
ราบน้ำท่วมถึงในอดีต (Former tidal flat) ปรากฏให้เห็นอย่างกว้างขวางในที่ลุ่มต่ำตอนใต้ของจังหวัด บริเวณ
อำเภอองครักษ์ ตอนใต้ของอำเภอเมืองฯ และปากพลี เนื้อดินเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก  มีการระบายน้ำเลว 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจัด(ดินเปรี้ยว) บริเวณนี้มีพ้ืนที่ประมาณ  604,171 ไร่ หรือ 
45.55 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนทีจ่ังหวัด 
  (3) ดินที่ เกิดจากตะกอนลำน้ำค่อนข้างใหม่และตะกอนลำน้ำเก่า (Semi – recent alluvium)  
พบเป็นแนวกว้างทางตอนกลางของจังหวัดขึ้นไปจรดเทือกเขาทางตอนเหนือ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นลานตะพัก ระดับต่ำ เนื้อดินบนเป็นดินทรายหรือทรายแป้ง ดินล่างเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก มีการ
ระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีพ้ืนที่ปริมาณ 260,607 ไร่ หรือ 19.65 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่จังหวัด 
สำหรับดินบนลานตะพักระดับสูงขึ้นไป เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทรายแป้ง มีการระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีพ้ืนที่ประมาณ 9,814 ไร่ 
หรือ 0.74 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่จังหวัด 
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  (4) ดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของวัตถุต้นกำเนิดที่สลายตัวอยู่กับที่และวัตถุต้นกำเนิดที่
เคลื่อนที่มาทับถมตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Residuum and colluvium) บนลานตะพักที่ง่ายต่อการกัดกร่อน
และบริเวณ เชิงเขา (Erosion terrace and foot hills) พบกระจายอยู่เป็นแห่ง ๆ และในบริเวณเชิงเขาตอน
เหนือของจังหวัด ส่วนใหญ่ เป็นดินค่อนข้างตื้น มีเศษหิน ก้อนกรวด หรือลูกรังปะปนอยู่มีการระบายน้ำดี  
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง มีพ้ืนที่ประมาณ 14,987 ไร่ หรือ 1.13 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่จังหวัด 
  (5) ดินที่เกิดจากภูเขา ปกคลุมด้วยหินในยุคต่าง ๆ พบอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีพ้ืนที่
ประมาณ 401,123 ไร่ หรือ 30.24 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่จังหวัด 

ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
(พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ป ีพ.ศ. 2567 

 
  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 

  แนวทางแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้วิชาการและการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 
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 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิต เป็นต้น  ซึ่งตามหลักวิชาการ
โดยข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด การปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถดำเนินการได้ผลในระยะสั้น 
หรือเรียกได้ว่าปรับปรุงได้ทันที และจำเป็นต้องดำเนินการก่อนการดำเนินการอื่น ๆ หากจะทำการเกษตรกรรม 
ส่วนการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเช่นเดียวกัน แต่จำเป็นต้องดำเนินการใส่ในปริมาณมาก  
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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/ 
 

  จังหวัดนครนายกดำเนินการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว  โดยกรมพัฒนาที่ดิน มอบหมาย                
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ดำเนินการตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต เป็นการนำพ้ืนที่
ทุ่งรังสิตให้กลับมาใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน ในเขตพ้ืนที่ 7 จังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วน
ของจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี มีเนื้อที่
ทั้งสิ้น 2,385,834 ไร่ หรือ 3,817.33 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง ลักษณะคล้ายอ่างน้ำ  
มีปัญหาหลักเป็นดินเปรี้ยว ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ น้ำท่วมขัง และการใช้ที่ดินผิดประเภท อาชีพหลักของเกษตรกร
ในบริเวณนี้ คือ การทำนาข้าว บริเวณพ้ืนที่ทุ่งรังสิต ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตร 
ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรในพ้ืนที่ทุ่งรังสิต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาสภาพปัญหา
ทรัพยากรดิน และประเมินศักยภาพของดิน กำหนดแนวทางการจัดการดิน การจัดการน้ำ และเลือกพันธุ์พืชปลูก 
ที่มีคุณภาพสูง ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ตลอดจนการบูรณาการวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกันอย่า งถูกต้อง
ตามหลักวิชาการท่ีเหมาะสมต่อการทำการเกษตร  
           จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่โครงการทุ่งรังสิตฯ 675 ,555 ไร่ หรือร้อยละ 28.32 ครอบคลุม
พ้ืนที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอองครักษ์ 326,570 ไร่, อำเภอบ้านนา 175,735 ไร่ และอำเภอเมืองนครนายก 
173,250 ไร่  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายในการดำเนินการ 1,000 ไร่ ในพ้ืนที่ ตำบลศีรษะกระบือ 
อำเภอองครักษ์ โดยดำเนินการสาธิตและส่งเสริมการจัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาพ้ืนที่ทุ่งรังสิต 
จำนวน 1,000 ไร่ สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงและแก้ไขดินเปรี้ยว (ปูนมาร์ล) จำนวน 650 ไร่ และสาธิต
และส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 800 ไร่  

https://agri-map-online.moac.go.th/
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แผนการดำเนนิงานในพื้นที่จงัหวัดนครนายก 2563 - 2572 
ป ี 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

ตำบล/
อำเภอ 

ทองหลาง 
อ.บ้านนา 

ดงละคร 
อ.เมอืง

นครนายก 

ศีรษะ
กระบอื 

อ.องครักษ์ 

ดอนยอ 
อ.เมอืง

นครนายก 

บ้านพริก 
อ.บ้านนา 

บ้านพร้าว 
อ.บ้านนา 

คลองใหญ ่
อ.องครักษ์ 

ชุมพล 
อ.องครักษ์ 

โพธิ์แทน 
อ.องครักษ์ 

บึงศาล 
อ.องครักษ์ 

เนื้อท่ี/ไร่ 
 

3,000 2,000 1,000 600 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
     3.1.1.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢ ไฟฟ้า 
     จังหวัดนครนายกปี 2564  มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 98,920 ราย ในปี 2565 มีจำนวนผู้ใช้

ไฟฟ้า 99,423 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
รองลงมาเป็นที่อยู่อาศัย และสถานที่ราชการตามลำดับ โดยอำเภอเมืองนครนายก มีผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในจังหวัด 
จำนวน 41,543 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.78 รองลงมา คือ อำเภอองครักษ์  อำเภอปากพลี และอำเภอบ้านนา 
ตามลำดับ ซึ่งจังหวัดนครนายกได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด 54,847,049.27 กิโลวัตต์/ชั่วโมง โดยกระแสไฟฟ้า
ส่วนใหญ่จำหน่ายให้ผู้ ใช้ประเภทสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 30,803,217.17 กิโลวัตต์/ชั่วโมง  
คิดเป็น ร้อยละ 56.16 รองลงมา คือ ผู้ใช้ประเภทที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการและสาธารณะ และอ่ืน ๆ ตามลำดับ  
 
ตารางท่ี 15 แสดงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของจังหวัดนครนายก แยกเป็นรายอำเภอ ปี 2564 

       ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564 
 

ตารางท่ี 16 แสดงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของจังหวัดนครนายก แยกเป็นรายอำเภอ ปี 2565 

       ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ 
การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต/์ชัว่โมง)  

จำนวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย) ยอดรวม ที่อยู่อาศัย 

สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อ่ืน ๆ 

เมืองนครนายก 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 

อำเภอ 
การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชัว่โมง)  

จำนวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย) ยอดรวม ที่อยู่อาศัย 

สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อ่ืน ๆ 

เมืองนครนายก 20,037,344.49 9,370,655.18 8,597,666.45 1,216,343.56 852,679.30 41,543.00 
บ้านนา 1,923,315.91 1,253,870.59 565,349,.66 83,013.96 21,081.70 10,587.00 
องครักษ์ 15,376,287,87 5,846,770.25 9,060,902.54 163,544.72 305,070.36 27,233.00 
ปากพล ี 17,510,101.00 4,085,392,.01 12,579,298.52 366,711.05 478,699.42 20,060.00 

รวม 54,847,049.27 20,556,688.03 30,803,217.17 1,829,613.29 1,657,503.78 99,423.00 
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 อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่จังหวัดนครนายกมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
 1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล  มีกำลังการผลิต 10.326 เมกกะวัตต์ (MW) 

ตั้งอยู่ในตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
2) บริษัทกันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาศรีจุฬา) ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิต 

9.6 เมกกะวัตต์ (MW) ตั้งอยู่ในตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 3) บริษัท พี.ซี.เอส.เอ็นเนอจี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า             

ธ.ก.ส.) ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิต 4 เมกกะวัตต์ (MW) ตั้งอยู่ในตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

 4) บริษัท เอ เอส เอ็น พัฒนา จำกัด ใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ มีกำลังการผลิต 0.999 เมกกะวัตต์ 
(MW) ตั้งอยู่ในตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

 5) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิต 1.5 เมกกะ
วัตต์ (MW) ตั้งอยู่ในตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (สำนักงานพลังงานจังหวัด
นครนายก, 2564) 

1) ลักษณะโรงไฟฟ้า 
ประกอบด้วยอาคารโรงไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของเขื่อนขุนด่าน

ปราการชล ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 18 เมตร และท่อส่งน้ำเข้าโรงไฟฟ้า ชนิดท่อเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ยาว 60.5 เมตรซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมของตัวเขื่อน โดยน้ำ 
ที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าเมื่อน้ำไหลผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า แล้วจะปล่อยให้ไหลกลับลงสู่ลำน้ำเดิมเพ่ือใช้ในระบบของ
ชลประทานต่อไป โรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบ Horizontal-Shaft Francis Turbine มีกำลังการผลิต
ติดตั้ง 10.7 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้ปริมาณน้ำในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 17.66 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที ที่ความสูงหัวน้ำ 66.65 เมตร ไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะส่งต่อให้กับระบบสายส่งขนาด 22 กิโลโวลท์ ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไปเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ จ.นครนายก และพ้ืนที่ใกล้เคียง โรงไฟฟ้าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า
ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 27.99 ล้านหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง (ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 

2) ประโยชน์ 
(1) ลดการใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(2) ผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดได้เฉลี่ย 27.99 ล้านหน่วย/ปี 
(3) ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 
(4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
(5) ทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ในระบบผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศ 
(6) เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น ระหว่างการก่อสร้าง 
(7) สร้างความม่ันคงในระบบไฟฟ้า 
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 ➢ ประปา 
      จังหวัดนครนายกมีหน่ วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการอยู่  2  แห่ ง 

และแบ่งเขตความรับผิดชอบ ประกอบด้วย  
      1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก ตั้งอยู่เลขที่ 97/6 ม.5 ถนนนครนายก-

นางรอง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ให้บริการในเขตอำเภอเมืองนครนายก 
และอำเภอปากพลี มีกำลังการผลิต 27,169 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

     2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก ให้บริการในเขตอำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ มีกำลังการผลิต 17,520 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน 

 
ตารางที ่17 สถิติจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณการผลิต และปริมาณการจำหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค   
              ปีงบประมาณ 2564 – 2565 

รายละเอียด ปี กปภ.สาขา
นครนายก 

กปภ.สาขา 
บ้านนา 

รวม 

จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) 2564 16,889 10,093 26,982 
2565 17,457 10,376 27,833 

กำลังการผลิตที่ใช้งาน (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 2564 24,829 17,520 42,349 
2565 27,169 17,520 44,689 

ปริมาณน้ำผลิต (ลูกบาศก์เมตร/เดือน) 2564 677,425 382,344 1,059,769 
2565 737,973 365,414 1,103,387 

ปริมาณน้ำผลิตจา่ย (ลูกบาศกเ์มตร/เดือน) 2564 632,152 350,352 982,504 
2565 697,868 344,582 1,042,450 

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลูกบาศก์เมตร/เดือน) 2564 343,218 248,287 591,505 
2565 337,725 244,870 582,595 

ที่มา : การประปาสว่นภูมภิาคสาขา ในพื้นที่นครนายก (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2565) 
 

 ➢ 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 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 สายท่าแดง - วังม่วง จังหวัดนครนายก 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 สายนครนายก - บ้านสร้าง 

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3050 แยกเข้าน้ำตกสาริกา จังหวัดนครนายก 
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ตารางที ่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 ปทุมธาน ี

3049 นครนายก-น้ำตกนางรอง 18.250 นครนายก 
3050 ทางแยกเข้าน้ำตกสาริกา 2.980 นครนายก 
3051 บ้านนา-บางอ้อ* 5.881 นครนายก 
3051 บางอ้อ–สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันต*ิ 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 ปทุมธาน ี
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 ปทุมธาน ี
3596 ทองหลาง-ทรายมูล 1.130 นครนายก 

ที่มา : สำนกังานแขวงทางหลวงนครนายก ขอ้มูล 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 ข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบ  
      1) ด้านเศรษฐกิจ  
  ➢สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดนครนายก ปี 2563 จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) ณ ราคาประจำปี พบว่า มูลค่าด้านเศรษฐกิจของจังหวัดในปี 2563 เท่ากับ 31,158 ล้านบาท เป็น
ลำดับที่ 66 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 (30,822 ล้านบาท) ร้อยละ 1.09  (ลำดับที่ 8 ของภาคตะวันออก 
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี สระแก้ว ตราด และนครนายก) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
(รายได้เฉลี่ยต่อหัว) เท่ากับ 119,304 บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 (118,517 บาทต่อคนต่อปี) 
    สำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครนายกมีรายได้มาจากนอกภาคการเกษตร  
24,197 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.66 โดยเป็นภาคบริการ 20,511 ล้านบาท ส่วนภาคการเกษตรในปี 2563 
มีมูลค่าจำนวน 6,962 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.34 โดยสาขาการผลิตที่มีมูลค่าสูงสุด 5 ลำดับแรกเรียงจากมูลค่า
สูงสุด คือ 1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีมูลค่า 6,962 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.34 
2) สาขาการศึกษา มีมูลค่า 3,662 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.75 3) สาขาการขายส่งและการขายปลีก การ
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ มีมูลค่า 3,554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.41 4) สาขาการผลิต มีมูลค่า 
2,870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.21 และ 5) สาขาการก่อสร้าง มีมูลค่า 2,359 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.57 
 

ตารางท่ี 19 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ.2559-2563 

สาขาการผลิต 
มูลค่า (ล้านบาท) 

พ.ศ.2559 
(2016r) 

พ.ศ.2560 
(2017r) 

พ.ศ.2561 
(2018r) 

พ.ศ.2562 
(2019r) 

พ.ศ.2563 
(2020p) 

ภาคเกษตร 
เกษตรกรรม การป่าไม้การประมง 

5,213 
5,213 

5,473 
5,473 

6,214 
6,214 

6,678 
6,678 

6,962 
6,962 

ภาคนอกเกษตร 20,264 20,874 23,733 24,144 24,197 

ภาคอุตสาหกรรม 
การเหมืองแร่และเหมืองหิน 
การผลิตอุตสาหกรรม 
การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 
การประปาและการจัดการของเสีย 

3,632 
22 

2,906 
567 
137 

3,713 
18 

2,938 
595 
163 

3,766 
18 

3,056 
535 
157 

3,675 
20 

2,921 
593 
141 

3,686 
19 

2,870 
624 
173 

ภาคบริการ 
การก่อสร้าง 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 

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

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 

19,966 
2,175 
3,252 
909 

1,335 
249 

1,605 
1,154 

22 
373 

3,325 
3,573 
1,570 
144 
277 

20,469 
2,172 
3,446 
1,005 
1,491 
306 

1,636 
1,148 

28 
262 

3,479 
3,392 
1,659 
163 
284 

20,511 
2,359 
3,554 
899 

1,129 
302 

1,615 
1,306 

29 
145 

3,431 
3,662 
1,652 
147 
281 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด  (Gross Provincial Products) 25,477 26,347 29,947 30,822 31,158 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP Per Capita (Baht)) 99,381 102,105 115,616 118,517 119,304 
จำนวนประชากร (1,000 คน) 256 258 259 260 261 

ที่มา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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   หากพิจารณาจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 ของจังหวัดนครนายก 
รายได้เฉลี่ยของคนในจังหวัดอยู่ที่ 95,926 บาท/คน/ปี โดยอำเภอองครักษ์มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุด จำนวน 
112,456 บาท/คน/ปี รองลงมาคือ อำเภอปากพลี และอำเภอบ้านนา และอำเภอเมืองนครนายกมีรายได้เฉลี่ยต่ำสุด 
จำนวน 89,228 บาท/คน/ปี 
 

ตารางที่ 20 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2564 (จปฐ.) 

พ้ืนที ่ จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนคน แหล่งรายได้ของครัวเรือน (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือน
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายได้บุคคลเฉลีย่ 
(บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ทำ-หาเอง 

เมืองนครนายก 23,394 60,695 190,878 16,443 17,104 7,074 231,501 89,228 
ปากพล ี 6,180 15,842 184,259 24,856 25,824 10,549 245,489 95,765 
บ้านนา 15,349 44,888 209,920 21,341 19,977 10,747 261,986 89,583 
องครกัษ์ 12,888 41,966 270,437 34,020 36,338 25,385 366,182 112,456 
เฉลี่ยรวม 
ทุกพ้ืนที ่

57,811 163,391 212,962 22,561 23,087 12,503 271,115 95,926 

 
   ➢ การท่องเที่ยว 
      จังหวัดนครนายกมีศักยภาพโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยว และจังหวัดได้มีการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวตามคำกล่าวที่ว่า “นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจาก
มลพิษ” ซึ่งจังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก  มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก)  เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก
ระยะทาง 105 กิโลเมตร มีสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือ และตะวันออก เป็นเนินสูง
และป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น  ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม  มีภูเขาที่สำคัญคือ เขาใหญ่ 
เขาเขียว เขาชะโงก  และเขานางรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเกิดน้ำตกท่ีสวยงามตามธรรมชาติ
หลายแห่ง  เช่น น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง น้ำตกเหวนรก น้ำตกลานรักหรือน้ำตกตาดหินกอง อุทยานวัง
ตะไคร้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-
ประวัติศาสตร์  เทศกาลงานประเพณีและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลาย  กระจายอยู่ตาม
อำเภอทั้ง 4 อำเภอ ซึ่งสถานที่เหล่านี้ล้วนดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาจังหวัด
นครนายกเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดนครนายกมีแหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี และกิจกรรม 
การท่องเที่ยวของจงัหวัดนครนายก ที่สำคัญมีดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี 21 แสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครนายก 
 

อำเภอ 
แหล่งท่องเท่ียว 

ธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึน้ วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เทศกาล/ประเพณี/
กิจกรรม 

เมืองนครนายก 1. อุทยานแห่งชาต ิ
เขาใหญ ่
- น้ำตกเหวนรก 
- น้ำตกกองแกว้ 
- น้ำตกเหวสุวัตร 
- น้ำตกเหวไทร 
- น้ำตกผากล้วยไม ้
2. น้ำตกสาริกา 
3. น้ำตกนางรอง 
 

1. เขื่อนขุนด่าน 
ปราการชล 
2. ศูนย์ภมูิรักษ์ธรรมชาต ิ
3. โรงเรียนนายร้อย 
จปร. 
4. อ่างเก็บน้ำ 
ห้วยปรือ 
5. อ่างเก็บน้ำ 
ทรายทอง 
 

1. ศาลหลักเมือง 
2. วัดอุดมธาน ี
(พระอารามหลวง) 
3. วัดพราหมณ ี
(พระอารามหลวง) 
- หลวงพ่อปากแดง 
- อนุสรณส์ถานกองพล
ทหารญี่ปุ่น 
4. ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน 
 

1. ประเพณีสูข่วัญขา้ว 
- ประเพณีท้องถิ่น 
ตำบลเขาพระ 
2. ล่องแก่งในลำน้ำ
นครนายก 
3. กิจกรรมผจญภยั 
เขาหล่น 
4. กิจกรรมจักรยาน
ท่องเที่ยว 
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อำเภอ 

แหล่งท่องเท่ียว 
ธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึน้ วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เทศกาล/ประเพณี/

กิจกรรม 
4. น้ำตกลานรักหรือ 
น้ำตกตาดหินกอง 
5. อุทยานวังตะไคร ้
6. แก่งสามชั้น 
7. คลองมะเดื่อ 
 

6. อ่างเก็บน้ำ 
คลองโบด 
7. อุทยานพระ 
พิฆเณศ 
8. พุทธสถาน 
จีเต็กลิม้ 
 

5. ศาลเจ้าพอ่ปลัดจ่าง 
6. วัดใหญ่ทักขิณาราม (วัด
ลาว) 
7. วัดบุญนาครักขิตาราม 
(วัดต่ำ) 
- หลวงพ่อเศียรนคร 
8. วัดเกาะทอง 
- หลวงพ่อสมหวัง 
9. วัดเขานางบวช 
- รอยพระพุทธบาทจำลอง 
10. วัดคีรีวัน 
- พระแก้วมรกตองค์จำลอง
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
11. วัดถ้ำสาริกา 
- สถานท่ีบำเพ็ญศาสนธรรม
ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต 
12. วัดสันตยาราม 
- พระมหาธาตเุจดีย ์
(สันตยาศรีนครนายก) 
13. วัดพระพุทธฉาย 
(วัดเขาชะโงก) 
14. วัดโบสถ์การ้อง 
15. วัดท่าช้าง 
(วัดท่าคเชนทร์) 
16. วัดท่าซุง 
- หอกลอง  
- หอระฆัง 
สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง 
17. วัดโพธิ์ไทร 
18. วัดโพธิ์งาม 
19. วัดบหุย่อง 
20. วัดธรรมปัญญา 
- พระหลวงพ่อเสาร์ 5 
21. วัดเขาแดง 
- หลวงพ่อใหญ่ 
22. วัดเขาทุเรยีน 
- อุโบสถ วิหารศาลาสและ 
ศาสนสถานที่ทาสีชมพ ู
- แหล่งประวัติศาสตร์สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 
23. วัดวังตมู 
 

5. กิจกรรมผจญภยั 
- ขับรถ ATV 
- ยิงปืน Paint Ball/ 
BB Gun 
- ผจญภัย โรงเรยีน 
นายร้อย จปร.  
(เขตทหารน่าเทีย่ว) 
6. กิจกรรมดูนก 
7. กิจกรรมนั่งรถชม
ทัศนียภาพเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล 
8. ศูนย์การเรียนรู้ระดับ
จังหวัด “โคก 
หนอง นา โมเดล  
วัดดงละคร”  
9. ศูนย์การท่องเที่ยว
เรียนรู้บา้นหุบเมย 
10. ศูนย์การเรียนรู ้
ภูกะเหรี่ยง 
11. กิจกรรมเรียนรู ้
เกษตรพอเพียง 
สวนศรียา (สวนลุงไสว) 
12. กิจกรรมชมสวน
ทุเรียนโบราณ 
(สวนละอองฟ้า) 
13. กิจกรรมชมสวน 
มะยงชิด-มะปรางหวาน 
14. กิจกรรมชมสวน
มะดัน 
15. งานลอยกระทง
ดอกบัว ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านวังต้น 
16. งานประเพณีตัก
บาตรเทโวโรหนะ 
วัดเขานางบวช 
17. งานประจำปีศาล
เจ้าแม่ทับทิม 
วัดศรีนาวา 
18. งานประจำป ี
ปิดทองหลวงพ่อรอด 
วัดศรีจุฬา 
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อำเภอ 

แหล่งท่องเท่ียว 
ธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึน้ วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เทศกาล/ประเพณี/

กิจกรรม 
- พิพิธภัณฑ์พระเครื่อง
เมืองไทย 
24. วัดเจดยี์ทอง 
25. วัดมณีวงศ ์
26. วัดหนองโพธิ ์
27. วัดวังยายฉิม 
28. วัดท่าข่อย 
29. วัดศรีนาวา 
30. วัดพรหมมหาจุฬามนี
พรหมรังษี (วัดชวดบัว) 
31. วัดดง 
- หลวงพ่อสามพี่น้อง
ศักดิ์สิทธ์ิ 
32. เมอืงโบราณดงละคร 
33. อาคารพิพิธภัณฑ ์
รร.จปร. 100 ป ี

บ้านนา 1. น้ำตกกะอาง 1. โรงเตรียมทหาร 
- พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
(ยุทโธปกรณ์) 

1. วัดศรีกะอาง (พระสัมพุทธ
สากยมณุีโลกนาถ พระพุทธชิน
ราชจำลององค์จำลองที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย) 
2. วัดทองย้อย 
- พระพุทธบาทสี่รอย 
อายุ 120  ป ี
3. วัดอัมพวัน 
4. วัดเขาเพิม่ศรสีว่าง 
5. วัดบุหัวแหวน 
6. วัดทองย้อย 
7. วัดเขาคอก 
8. วัดช้าง-พระกริ่งวัดช้าง 
9. วัดกระดาน 
10. วัดดอนเปร็ง 
- พระพุทธพิทักษ ์
ไทยทศทิศ 

1. กิจกรรมผจญภยัและ
ทดสอบกำลังใจโรงเรียน
เตรียมทหาร 
2. พิธีรำผมีอญ 
- พิธีกรรมสำคญั 
ของชาวมอญเฉพาะ 
ในเขตตำบลบ้านนา 
3. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบา้น
ทุ่งกระโปรง หมู ่12 
ตำบลป่าขะ 
-แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงและหมู่บ้าน
เกษตรผักปลอดสารพิษ 

ปากพลี 1. น้ำตกวังม่วง 1. อ่างเก็บน้ำวังบอน 
2. อ่างเก็บน้ำคลอง 
สีเสยีด 
3. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
ไทยพวน 
(ศูนย์วัฒนธรรม 
เฉลิมราชวัดฝั่งคลอง) 
 
 

1. วัดฝั่งคลอง 
2. วัดป่าศรีถาวรนิมติ 
- สถานท่ีสำหรับผู้สนใจ
ปฏิบัติธรรม 
3. วัดโพธ์ิปากพล ี
4. วัดปทุมวงษาวาส  
(วัดบ้านใหม่) 
 
 

1. กิจกรรมเรียนรู้วิถี
ชุมชนบ้านบุ่งเข้ 
ตำบลหนองแสง  
 (บุ่งเข้โฮมสเตย์) 
2. ประเพณสีงกรานต์
ไทยพวน 
วัดฝั่งคลอง 
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อำเภอ 

แหล่งท่องเท่ียว 
ธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึน้ วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เทศกาล/ประเพณี/

กิจกรรม 
4. อนุสรณส์ถานสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช 
(มูลนิธิโยคาวจร) 

5. วัดลำบัวลอย 
6. วัดขุมข้าว 

- พิธีกรรมสูดเสื้อ 
สูดผา้ 
3. งานลอยกระทง 
วัดฝั่งคลอง 

องครักษ์  1. แหล่งเพาะพันธ์ุพืช
และจำหนา่ยไม้ดอกไม้
ประดับ  
คลอง 15  
 

1. ศาลเจ้าพ่อองครักษ ์
2. วัดประสิทธิเวช 
- เจดีย์กลางน้ำ 
- สถานปฏิบัติธรรม 
3. วัดโพธ์ิแทน 
4. มัสยิดฮากีมุดดิน 
5. โบสถ์คริสวัดพระผู้ ไถ่
เสาวภา 

1. งานมหกรรม 
ไม้ดอกไม้ประดับ 
คลอง 15 
2. กิจกรรมเรียนรู้วิถี
ชุมชนหมู่บ้าน 
ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 
15 
3. ศูนย์การเรียนรู้เชิง
เกษตร 
ตำบลทรายมลู 
4. ศูนย์การเรียนรู้เชิง
เกษตร 
ตำบลบางสมบูรณ ์

 

 ➢ 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) ทั้ งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศทั้งสิ้น 1,895,098 คน ลดลงจากปี 2562 (3,074,531 คน) อย่างมากคือ  1,179,433 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 38.36 โดยมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยลดลงถึงร้อยละ 37.96 ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่ างชาติ
ลดลงร้อยละ 81.51 และมีแนวโน้มลดลงอีก เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ทั่วโลก ซึ่งทุกประเทศจะมีมาตรการควบคุมประชาชนไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัด และออก
นอกประเทศ และในปี 2564 มีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร) ทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศทั้งสิ้น 667,881 คน ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 64.76 และในปี 2565 ผู้มาเยี่ยม
เยือนเพียง 299,185 คน และเพ่ิมข้ึนในปี 2565 เป็น 1,122,128 คน 
   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 ในปี 2564 จังหวัดนครนายกมีรายได้จาก 
ผู้เยี่ยมเยือน(Visitor) ทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 70.47 แต่รายได้จากการ
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จำหน่าย สินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.73 (ปี 2562 มีมูลค่าจำหน่าย
สินค้า  926.00  ล้านบาท) ปี 2563 มีมูลค่าการจำหน่าย สินค้า  988.32  ล้านบาท  เพ่ิมขึ้น 62.32 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามในปี 2565 รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลง 
 
ตารางท่ี 22 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือน/รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือน  
                จังหวัดนครนายก  

จำนวนนักทอ่งเทีย่ว/รายได้ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
(ม.ค. - ส.ค.) 

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย (คน) 3,004,063 3,046,158 1,889,853 299,185 1,122,128 
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (คน) 28,790 28,373 5,245 - - 
จำนวนนักท่องเที่ยวท้ังหมด (คน) 3,032,853 3,074,531 1,895,098 299,185 1,122,128 
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนท้ังหมด (ลบ.) 6,717 7,659 4,065 573.42 2,146.94 

         
ตารางท่ี 23 รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทย (ล้านบาท) 

เดือน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
มกราคม 836.20 803.89 116.41 251.22 
กุมภาพันธ ์ 751.88 607.28 122.09 240.23 
มีนาคม 816.97 371.71 155.23 228.73 
เมษายน 662.37 0.00 151.45 265.21 
พฤษภาคม 677.21 5.31 11.94 269.88 
มิถุนายน 621.99 195.04 7.18 273.03 
กรกฎาคม 591.70 337.42 5.25 281.65 
สิงหาคม 527.07 323.81 3.87 285.77 
กันยายน 543.20 395.19 9.18 - 
ตุลาคม 522.57 345.83 33.73 - 
พฤศจิกายน 494.93 367.25 268.12 - 
ธันวาคม 510.25 296.38 315.98 - 

รวม 7,556.34 4,049.11 1,200.43 2,146.94 
ที่มา : สำนกังานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก  

 

แผนภาพที ่7 รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทย ปี 2562 – 2565 (ล้านบาท)  

 



-32- 
 

   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมาทำให้วิถี
ชีวิตของประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายกได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP มีอุปสรรคต่อการตลาดการขาย การโฆษณา ส่งผลให้ขายสินค้าได้น้อยลง ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สามารถขายสินค้าได้เพ่ิมมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดนครนายก มีจำนวน 1,597 ผลิตภัณฑ์ ยอดรายได้
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ปี 2565 จำนวนเงิน 2,784,727,245 บาท กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Quadrant) D จำนวน 30  ผลิตภัณฑ ์  
 สำหรับในปี 2564 ในไตรมาส 1/2564 และไตรมาส 2/2564 จากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่คลีคลายลง เนื่องมาจากมาตรการการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการท่องเที่ยววิถีใหม่ รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชน และเจ้าของ
กิจการ โรงแรม ร้านอาหารต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มจึงจะสามารถดำเนินกิจการได้อีกทั้งการกำหนด
มาตรฐาน SHA ให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการภายใต้รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ  
ไวรัสโควิด-19 ทำให้สามารถดำเนินกิจการและส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดกลับมาฟ้ืนตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
และสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำในเวลานี้ คือ “การเร่งสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว  
และเร่งการเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถประคับประคองกิจการผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ โดยการลดรายจ่าย
ประจำและเพ่ิมแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ ทำการตลาดทางเลือกใหม่ และใช้คุณลักษณะของความยั่งยืนมาร่วมด้วย  
   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 และในปี 2564 มีอัตราการเข้าพักร้อยละ 25.45 ซึ่งลดลงจากปี 2563 มากถึง 
ร้อยละ 65.45 เนื่องจากผู้ประกอบการไม่กล้าลงทุนในการปลูกสร้างหรือต่อเติมโรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ 
และโฮมสเตย์ เพ่ิมข้ึน 
 

ตารางท่ี 24 จำนวนสถานที่พักแรม จำนวนห้องพัก และอัตราการเข้าพัก ปี 2558-2563 

รายการ 
ประจำป ี

2558 
(2015) 

2559 
(2016) 

2560 
(2017) 

2561 
(2018) 

2562 
(2019) 

2563 
(2020) 

2564 
(2021) 

สถานท่ีพักแรม (แห่ง) 150 165 205 205 211 214 214 
จำนวนห้องพัก (ห้อง) 4,791 5,190 5,494 5,494 6,027 6,085 6,085 
อัตราการเข้าพัก (%) 57.57 59.58 59.40 63.79   63.22 36.05 25.45 
จำนวนที่พัก/โรงแรม/รี
สอร์ท ที่มีการติดตั้งกล้อง 
CCTV (แห่ง) 

50 62 70 164 185 214 214 

จำนวนที่ พั ก /โรงแรม/ 
รีสอร์ท ที่มีการให้บริการ
ระบบ WiFi  (แหง่) 

130 130 95 166 190 193 198 

ที่มา : สำนกังานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก  
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   เมื่อพิจารณาถึงความพร้อมทางด้านบุคลากรแล้ว  พบว่า  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครนายก ได้มีการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้แก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอทุกปี พร้อมทั้ง 
ได้รับบัตรใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวประมาณปีละ 80 คน (ตั้งแต่ปี 2560) ซึ่งแสดงว่าจังหวัด
นครนายกได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนามัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวให้มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
ตลอดจนการมีจรรยาบรรณในการเป็นผู้นำเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ หรือ
เทศกาลงานประเพณี  สามารถเป็นผู้แทนทางวัฒนธรรมของจังหวัดได้  สำหรับในส่วนของความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวจะเห็นว่า สถานที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2560-2563 
โดยในปี 2563ที่การติดตั้งกล้องจำนวน 188 แห่ง (ร้อยละ 87.9) จาก 214 แห่ง ส่วนเทคโนโลยีที่อำนวย
ความสะดวก เช่น WiFi ซึ่งมีความสำคัญมากในปัจจุบันนี้ จะเห็นว่ามีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในแหล่ง
ท่องเที่ยว ร้อยละ 90.19จากสถานที่พักแรม/โรงแรม/รีสอร์ททั้งหมด ในปี 2564 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้กับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เช่น การทำการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยง Application 
ต่างๆ ที่เกี่ยว มีการสร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ เช่น แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
ร้านอาหาร ค่าเฟ่ และท่ีพัก ลักษณะพลูวิลล่า เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มาแบบสมาชิกครอบครัว 

ที่มา : สำนกังานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
 

    สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก พบว่า ในปี 2563 จำนวน
เงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยวจำนวน 64.24 ล้านบาท ซึ่ งการพัฒนา 
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 
  จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้ภาครัฐออกมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดพ้ืนที่ควบคุมตามความรุนแรงของสถานการณ์ จังหวัด
นครนายกจัดอยู่ในพ้ืนที่สีแดงเข้มหรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีการปิดกิจกรรมทุกชนิด และห้ามเดิน
ทางเข้าออกในพ้ืนที่ถ้าไม่มีเหตุสมควร ความเข้มงวดในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
ระลอกใหม่ในครั้งนี้ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวขึ้นมาอีกครั้ง หลายธุรกิจสถานะรายได้ 
ยังไม่ทันฟ้ืนจากการระบาดรอบแรก เมื่อระลอกใหม่มาอีกครั้ง ผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านสภาพคล่องอยู่แล้ว
กลับมีปัญหาเพิ่มขึ้น 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 : สำนกังานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
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   การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก จังหวัดจึงให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมเรื่องมาตรฐานและสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว โดย 
    1) มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  
    1.1) มาตรฐานการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : 
ผู้ประกอบการที่ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping) ในจังหวัดนครนายก/ผู้ประกอบการที่เข้ารับการประเมิน
มาตรฐานผ่านเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งเป็นตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ได้ลงพ้ืน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
กิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2565 การยกระดับมาตรการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานการจัดกิจกรรม
ค่ายพักแรม (Camping) ให้กับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม และเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวค่ายพักแรม 
(Camping) ในจังหวัดนครนายก โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร จำนวน 10 ราย ได้แก่ 1) ปรีชาแคมป์ 2) Wayo 
Camp 3) บ้ านคุณยายแคมป์ ปิ้ ง 4 )  โก ๋แ ค ม ป ์ 5 )  ห าด ท อ งย ้อ ย  6 ) ส ว น ย าย เภ า  แ ค ้ม ป ์ปิ ้ง  
7) Apo Camp Life 8) ลิโด้ แคมป์แอนด์โฮม 9) เฮ้ย ชิลล์ มัย้ แคมป์ปิ้ง@ นครนายก และ 10) สวนคัยวะ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมการท่องเที่ยวพิจารณาแผนตรวจประเมิน 
    1.2) มาตรฐานล่องแก่ง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ได้ลง
พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินและรับรอง
มาตรฐานกิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2565 มาตรฐานล่องแก่ง โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร 
จำนวน 2 ราย ได้แก่ ลิโด้แคมป์แอนด์โฮม และสาริกา แอดเวนเจอร์ พอยท์ ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมการท่องเที่ยว
พิจารณาแผนตรวจประเมิน 
    1.3) มาตรฐานเดินป่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
กิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2565 มาตรฐานเดินป่า โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร จำนวน  
1 ราย ได้แก่ ลิโด้แคมป์แอนด์โฮม ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมการท่องเที่ยวพิจารณาแผนตรวจประเมิน 
    2) การส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) การส่งเสริมและพัฒนาที่พักนัก
เดินทาง (Home Lodge) เพ่ือพัฒนายกระดับศักยภาพธุรกิจการให้บริการที่พักให้มีคุณภาพมากขึ้น และเปิดโอกาส
ให้ชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลางได้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ซึ่งได้กำหนดการลงตรวจ
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จำนวน 10 ราย 
    3) การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เพ่ือตรวจประเมินมาตรฐานโฮมส
เตย์ไทยในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ให้พัฒนาคุณภาพการบริการ และยกระดับโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานในระดับ
สากล  อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครนายก ได้ส่งโฮมสเตย์ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บ้านชุมพลโฮมสเตย์ (รายเก่า/ต่ออายุ) 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สถานะอยู่ระหว่างกำหนดการลงตรวจประเมิน  
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  ➢ การเกษตรกรรม   
            จังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ทั้งหมด 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่  
โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 677,876 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.10 และเป็นเนื้อที่ป่าไม้
ประมาณ 397,345 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.97 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 146,472 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
11.05 และเนื้อที่อ่ืน ๆ จำนวน 104,557 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.88 ของเนื้อที่จังหวัด   

 

แผนภาพที่ 8  การใช้ประโยชน์เนื้อที่จังหวัดนครนายก ปี 2564 

 
 
 

     ในปี 2564 ประชากรในจังหวัดนครนายกเป็นครัวเรือนเกษตรกรรม มีจำนวน 24,194 
ครัวเรือน หรือเท่ากับ ร้อยละ 23.21 ของครัวเรือนทั้งหมด 104,249 ครัวเรือน   
 
ตารางท่ี 25 จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2557 – 2564 

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
จำนวน

ครัวเรือน 
18,712 21,452 22,272 23,170 24,421 25,539 25,098 24,194 
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ตารางที ่26 การปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก ปี 2564 
ที ่ ชนิดพืช จำนวน 

เกษตรกร 
(ครวัเรือน) 

เนื้อที่ 
เพาะปลูก / 

เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 

เนื้อที่เก็บ 
เกี่ยว/เนื้อที่ 
ให้ผล (ไร่) 

ปริมาณ
ผลผลิต 
(ตัน) 

ราคาท่ีเกษตรกร 
ขายได้เฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1 ข้าว ป6ี4/65 
รอบ 1 

14,824 353,747 353,747 183,322.58 8,444 1,547.79 

2 ข้าว ป6ี4/65 
รอบ 2 

6,384 154,904 154,844 196,960.58 8,945 1,761.81 

3 มะยงชิด 2,642 7,956 7,025 1,804.51 200 360.90 
4 มะปรางหวาน 954 2,029 1,985 597 100 238.80 
5 ทุเรียน 748 1,477 722 702 150 105.30 
6 ส้มโอ 656 2,010 1,537 2,307.48 60-100 184.60 
7 กระท้อน 612 863 853 1,398 10-35 48.93 
8 มังคุด 473 683 639 230 39.63 12.21 
9 มะดัน 254 1,330 1,310 1,908 12-20 23.16 

10 เงาะ 173 124 104 83 23.48 2.49 
11 ขนุน 122 453 452 888 16-20 17.76 
12 ปาล์มน้ำมัน 102 4,407 4,338 10,036 4.27 35.89 
13 ลองกอง 40 37 37 16 38.69 0.97 
14 ลำไย 11 90 60 60 22.28 1.80 
15 มันสำปะหลัง 

โรงงาน 
10 379 376 1,288 1.88 1.45 

 รวม 28,005 530,489 528,029 401,601 - 4,343.86 
ที่มา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 
    1) การปลูกข้าว  มีพ้ืนที่ทำนาทั้งหมด (ปีเพาะปลูก 2564/65) 508,651 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 76.26 ของพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัด แบ่งการเพาะปลูกเป็นข้าวนาปีและข้าวนาปรัง  โดยมีพ้ืนที่ปลูก
ข้าวนาปี ประมาณ 353,747 ไร่  มีผลผลิตข้าวนาปี 210,322.58 ตัน ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ย 554 กก./ไร่ และ
มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังประมาณ 154,904 ไร่  ผลผลิตข้าวนาปรัง 106,960.58 ตัน ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ย 
602.5 กก./ไร่ (ที่ความชื้น 15%)  โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวบางส่วนในทุกอำเภอที่เป็นพ้ืนที่ลุ่ม เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าว
ในกลุ่มพันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์ข้าวน้ำลึก หรือพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ ซึ่งกลุ่มข้าวพันธุ์ดังกล่าวให้ผลผลิตในปริมาณที่ไม่สูง
นัก และนอกจากนั้นในพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดส่วนใหญ่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวทำให้ได้ผลผลิตไม่สูง 

ที่มา : สำนกังานเกษตรจังหวัดนครนายก, สำนักงานสถิติแห่งชาติ  
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ตารางท่ี 27 ข้าวนาปีจังหวัดนครนายก ปีเพาะปลูก 2563/2564 – 2564/2565 
อำเภอ 

 
เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ 

ณ ความชื้น 15% (กก.) 
ปี 63/64 ปี 64/65 ปี 63/64 ปี 64/65 ปี 63/64 ปี 64/65 ปี 63/64 ปี 64/65 

เมืองนครนายก 101,575 101,575 101,055 101,575 52,549 52,823 520 520 
บ้านนา 72,376 69,009 71,878 69,009 36,802 36,632.08 512 520 
ปากพลี 62,890 62,890 62,670 62,890 30,395 30,269.50 485 487 
องครักษ์ 125,623 120,273 124,995 120,273 80,622 90,598 645 689 

รวม 362,464 353,747 360,598 353,747 200,368 210,322.58 2,162 2,216 
ที่มา : สำนกังานเกษตรจังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร  

ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 
ตารางท่ี 28 ข้าวนาปรังจังหวัดนครนายก ปีเพาะปลูก 2563 - 2564 
อำเภอ 

 
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ 

ณ ความชื้น 15% (กก.) 
ปี 63 ปี 64 ปี 63 ปี 64 ปี 63 ปี 64 ปี 63 ปี 64 

เมืองนครนายก 24,481 24,917 24,407 24,858 13,985 14,764 573 595 
บ้านนา 18,857 18,564 18,560 18,564 10,486 10,269 565 556 
ปากพลี 2,704 2,330 2,698 2,330 1,460 1,287 541 600 
องครักษ์ 105,425 109,093 104,621 109,093 68,527 80,640.58 655 659 

รวม 151,467 154,904 150,286 154,845 94,458 106,960.58 2,334 2,410 
ที่มา : สำนกังานเกษตรจังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร  

ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 

  2) การทำสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น  จังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ทำสวน ไม้ผลประมาณ  34,681 ไร่  
ไม้ผล ไม้ยืนต้นที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ มะยงชิด  มะปรางหวาน กระท้อน กล้วย ขนุน ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ลองกอง  ไผ่เลี้ยง และมะนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะยงชิด มะปรางหวานที่นับว่าเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดนครนายก และเนื่องจากการทำสวนไม้ผลในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นแบบสวนผสมผสานทำให้มีผลผลิตจาก
ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันออกตลอดทั้งปีทำรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี 

 
ตารางท่ี 29 มะยงชิดจังหวัดนครนายก ปี 2563 – 2564 

อำเภอ เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 

เมืองนครนายก  3,780 3,730 3,546 3,268 711 980.40 
บ้านนา  3,483 3,427 2,615 3,427 788 782.61 
ปากพล ี 472 799 472 330 94 41.5 
องครักษ ์ - - - - - - 

รวม 7,735 7,956 6,633 7,025 1,593 1,804.51 
ที่มา : สำนกังานเกษตรจังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร 

 ปีการผลิต 2564 และ ป ี2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 
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     จากตารางจะเห็นว่า ปี 2564 จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่เพาะปลูกมะยงชิดทั้งสิ้น 
จำนวน 7,956 ไร่ อำเภอที่มีเนื้อที่เพาะปลูกมากท่ีสุดคือ อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 3,730 ไร่ หรือร้อยละ 
46.88 ของจำนวนเนื้อที่เพาะปลูกท้ังหมด 

 
ตารางท่ี 30 ทุเรียนจังหวัดนครนายก ปี 2563 – 2564 

อำเภอ เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อทีใ่ห้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 

เมืองนครนายก 351 399 131 166 95 146 
บ้านนา 726 784 365 436 317 439 
ปากพล ี 253 294 88 120 47 87 

รวม 1,330 1,477 584 722 459 702 
ที่มา : สำนกังานเกษตรจังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร  

ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 
   จากตารางจะเห็นว่า เนื้อที่ยืนต้นเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูกทุเรียน

ในปี 2564 ทุกอำเภอจากที่ราคาทุเรียนสูงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปลูกทดแทนยางพารา และปลูกแซมต้น
มะยงชิด และมีโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลของจังหวัด โดยการแจกต้นพันธุ์ทุเรียนให้เกษตรกรปลูกเพ่ิมเติม
ในพ้ืนที่ว่างเปล่า เนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้น เนื่องจากทุเรียนที่ปลูกใหม่ในปี 2557 ที่เริ่มให้ผลผลิต ปี 2562 และปีต่อมา
เพ่ิมขึ้นในทุกอำเภอผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออำนวย ทุเรียนติดดอกออกผลได้มากขึ้น
ในช่วงจังหวะการออกดอก และมีต้นเริ่มให้ผลผลิตใหม่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึน 

 
ตารางท่ี 31 ส้มโอจังหวัดนครนายก ปี 2563 – 2564 

อำเภอ เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 

เมืองนครนายก 642 480 532 443 798 664.48 
บ้านนา 717 462 503 306 754.5 918 
ปากพล ี 632 612 626 512 626 55 
องครักษ ์ 456 456 0 276 0 670 

รวม 2,447 2,010 1,661 1,537 2,178.5 2,307.48 
ที่มา : สำนกังานเกษตรจังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร 

 ปีการผลิต 2564 และ ป ี2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 
   จากตารางจะเห็นว่า การปลูกส้มโอในจังหวัดนครนายกมี เนื้อที่ยืนต้นเพ่ิมขึ้น 

เนื่องจากเกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูกส้มโอ และในปี 2564 มีโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลของจังหวัด และ
ผลผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออำนวย ส้มโอติดดอกออกผลได้มาก
ขึ้นในช่วงจังหวะการออกดอก และมีต้นเริ่มให้ผลผลิตใหม่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้นตามเนื้อที่ให้ผล
และผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 

  3) การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  มีการเพาะปลูกทั้งในลักษณะของไม้ชำถุง ชำกิ่ง  ไม้กระถาง 
ไม้ตัดใบ รวมถึงไม้ประดับขุดล้อม ส่วนมากอยู่ในเขตอำเภอองครักษ์ ซึ่งมีการเพาะกล้าไม้จำหน่ายทั้งขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่ จำนวนกว่าพันชนิด ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 2,228  ไร่   
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  4) การปลูกพืชผักและสมุนไพร  เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ทั้งนำออกจำหน่ายภายใน
จังหวัดและพ้ืนที่จังหวัดข้างเคียง  เช่น ตลาดปราจีนบุรี  ตลาดไท  และตลาดสี่มุมเมือง  ส่วนใหญ่ปลูกกันมาก
ในพ้ืนที่อำเภอบ้านนา  รองลงมาอำเภอองครักษ์  มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 2,118  ไร่ 

  5) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  จังหวัดนครนายก มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 3,928 ราย  
มีจำนวนเนื้อที่เลี้ยง 48,062.26 ไร่ สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครนายก ได้แก่ ปลาน้ำจืด เช่น ปลานิล  
ปลาดุกอุยเทศ ปลาดุกรัสเซีย ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียน, กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งก้ามกราม และลูกพันธุ์ปลาดุก 
โดยแยกเป็น ลูกพันธุ์ปลาดุก 287 ราย ปลาดุก 501 ราย ปลานิล 2,386 ราย กุ้งก้ามกราม 132 ราย 
กุง้ขาวแวนนาไม จำนวน 622 ราย มีผลผลิต 16,199.13 ตัน 
 

ตารางท่ี 32 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2565 
ชนิดสัตว์น้ำ จำนวน 

เกษตรกร(ราย) 
เนื้อที่เลี้ยง(ไร่) ผลผลิตปีปัจจุบนั

(ตัน) 
ราคาเฉลี่ย
(บาท/กก.) 

มูลค่าสนิค้า 
(ล้านบาท) 

ลูกพันธุ์ปลาดุก 287 2,584.00 1,300.44 (ล้านตัว) 0.50 (บาท/ตัว) 650.22 
ปลาดุก 501 2,406.74 3,277.70 30 98.33 
ปลานิล 2,386 30,572.01 9,171.59 23.50 215.53 
กุ้งก้ามกราม 132 1,404.91 421.47 300 126.30 
กุ้งขาวแวนนาไม 622 11,094.60 3,328.37 100 515.91 

รวม 3,928 48,062.26 16,199.13 - 1,606.29 
ที่มา : สำนกังานประมงจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 
 
ตารางท่ี 33 ลูกพันธุ์ปลาดุก ปี 2563 - 2564 

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 

จำนวน 
เกษตรกร 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 

ผลผลิต 
ปีปัจจุบัน 

ราคา 
เฉลี่ย 

จำนวน 
เกษตร

กร 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 

ผลผลิต 
ปีปัจจุบัน 

ราคา 
เฉลี่ย 

เมืองนครนายก 223 2,024 793.27 0.40 
(บาท/ตัว 4 ซ.ม.) 

223 2,024 793.27 0.44 
(บาท/ตัว 4 ซ.ม.) 

บ้านนา 1 1 0.1 0.40 
(บาท/ตัว 4 ซ.ม.) 

1 1 0.1 0.44 
(บาท/ตัว 4 ซ.ม.) 

องครักษ์ 7 30 319 0.40 
(บาท/ตัว 4 ซ.ม.) 

7 530 319.90 0.44 
(บาท/ตัว 4 ซ.ม.) 

ปากพล ี 56 530 187 0.40 
(บาท/ตัว 4 ซ.ม.) 

56 30 187.17 0.44 
(บาท/ตัว 4 ซ.ม.) 

รวม 287 2,585 1,299.37 0.40 
(บาท/ตัว 4 ซ.ม.) 

287 2,584 1,300.44 0.44 
(บาท/ตัว 4 ซ.ม.) 

ที่มา : สำนกังานประมงจังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร  
ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 
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ตารางท่ี 34 ปลาดุก ปี 2563 - 2564 
อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 

จำนวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

เน้ือที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิตปี 
ปัจจุบัน 
(ตัน) 

ราคา 
เฉลี่ย 

(บาท/กก.) 

จำนวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อที่ 
เลี้ยง (ไร่) 

ผลผลิต 
ปีปัจจุบัน 

(ตัน) 

ราคา 
เฉลี่ย 

(บาท/กก.) 
เมืองนครนายก 422 2,201.34 1,015 30 219 1,232.42 2,140.10 30 
บ้านนา 107 283.25 130 30 69 186.97 397.24 30 
องครักษ์ 142 795.74 387 30 93 345.36 239.41 30 
ปากพล ี 185 1,268.17 592 30 120 641.98 500.95 30 

รวม 856 4,548.50 2,124 - 501 2,406.73 3277.70 - 
ที่มา : สำนกังานประมงจังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร  

ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 
 

ตารางท่ี 35 ปลานิล ปี 2563 - 2564 

อำเภอ 

ปี 2563 ปี 2564 
จำนวน 

เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิตปี 
ปัจจุบัน 
(ตัน) 

ราคา 
เฉลี่ย 

(บาท/กก.) 

จำนวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อที่ 
เลี้ยง (ไร่) 

ผลผลิต 
ปีปัจจุบัน 

(ตัน) 

ราคา 
เฉลี่ย 

(บาท/กก.) 
เมืองนครนายก 286 3,189.86 805 23 224 3,034.23 910.27 23.50 
บ้านนา 350 2,795.82 845 23 263 2,647.28 794.18 23.50 
องครักษ์ 1,138 8,567.08 2,145 23 918 8,047.06 2,414.11 23.50 
ปากพล ี 955 10,886.79 3,200 23 981 16,843.44 5,053.03 23.50 

รวม 2,729 25,439.55 6,995 - 2,386 30,572.01 9,171.59 - 
ที่มา : สำนกังานประมงจังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร  

ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 

ตารางท่ี 36 กุ้งก้ามกราม ปี 2563 - 2564 
 ปี 2563 ปี 2564 

อำเภอ จำนวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
ปีปัจจุบัน 

(ตัน) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

จำนวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
ปีปัจจุบัน 

(ตัน) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

เมืองนครนายก 51 426.34 125 140 
(คละไซส์) 

51 426.34 127.90 140 
(คละไซส์) 

บ้านนา 12 154.38 45 140 
(คละไซส์) 

10 144.38 43.31 140 
(คละไซส์) 

องครักษ์ 55 673.37 197 140 
(คละไซส์) 

55 673.37 202.01 140 
(คละไซส์) 

ปากพล ี 16 160.82 43 140 
(คละไซส์) 

16 160.82 48.25 140 
(คละไซส์) 

รวม 134 1,414.91 410 - 132 1,404.91 421.47 - 
ที่มา : สำนกังานประมงจังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565 

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 
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ตารางท่ี 37 กุ้งขาววานาไม ปี 2563 - 2564 
อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 

จำนวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
ปีปัจจุบัน 

ตัน 

ราคา 
เฉลี่ย 

(บาท/กก.) 

จำนวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
ปีปัจจุบัน 

(ตนั) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

เมือง 
นครนายก 

342 3,422.25 1,227.95 100 
(50 ตัว/กก.) 

176 3,040.50 912.15 100 
(50 ตัว/กก.) 

บ้านนา 0 0 0 0 0 0 0 0 
องครักษ์ 424 8,670.50 2,030.45 100 

(50 ตัว/กก.) 
401 7,286.25 2,185.87 100 

(50 ตัว/กก.) 
ปากพล ี 36 545.85 207.50 100 

(50 ตัว/กก.) 
45 767.85 230.35 100 

(50 ตัว/กก.) 
รวม 802 12,638.60 3,465.90 - 622 11,094.60 3,328.37 - 

ที่มา : สำนกังานประมงจังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 
ตารางท่ี 38 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์น้ำอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปลาน้ำจืด 

อำเภอ ปลากะพงขาว ปลาสวยงาม ปูน้ำจืด ปูนา กุ้งก้ามแดง 
จำนวน 

เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อที ่
เลี้ยง 
(ไร่) 

จำนวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อที ่
เลี้ยง 
(ไร่) 

จำนวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อที ่
เลี้ยง 
(ไร่) 

จำนวน 
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อที ่
เลี้ยง 
(ไร่) 

เมืองนครนายก 0 0.00 3 2.5 0 0 8 6.50 
บ้านนา 0 0.00 0 0 1 0.25 2 10.51 
องครักษ ์ 2 8.09 1 1 0 0 2 11.53 
ปากพล ี 0 0.00 0 0 1 0.25 5 1.11 

รวม 2 8.09 4 3.5 2 0.5 17 29.65 
ที่มา : สำนกังานประมงจังหวัดนครนายก จากฐานข้อมูล ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมประมง 9 กรกฎาคม 2564 

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 
 

 ➢ การปศุสัตว์ 
  จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์เล็ก

และสัตว์ปีก เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ กระบือ และสุกร เนื่องจากมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว อยู่
ใกล้แหล่งผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปหรือแหล่งรับซื้อผลผลิต และมีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในพ้ืนที่
หลายราย ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการป้องกันโรคระบาดสัตว์ การจัดการสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 39 การจัดการฟาร์มระบบมาตรฐานฟาร์ม 
ที่ สินค้า *จำนวน 

เกษตรกร 
(ราย) 

*จำนวนสัตว์ที่ 
เลี้ยงทั้งหมด 
(ทุกช่วงอายุ) 
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2564 
(ตัว) 

*จำนวนแม่ไก่ยืน 
กรง/จำนวนเปิด 
หรือนกกระทาที่

ให้ไข ่
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2563 
(ตัว) 

*ปริมาณ
ผลผลิต 

ปีปัจจุบัน 
(ตัว) 

*ปริมาณ 
ผลผลิต
รวม 
ไข่ ปี

ปัจจุบัน 
(ล้านฟอง) 

ราคาขาย 
เฉลี่ย (บาท) 

มูลค่าสินค้า 
(ล้านบาท) 

1 ไก่เนื้อ 313 2,786,575 - 12,538,588 - 50** 940.40 
2 ไข่ไก่ 988 - 4,638,680 - 1,354.5 3.2** 4,334.29 
3 สุกร 183 248,536 - 27,340 - 99.8** 245.57 
4 โคเนื้อ 926 10,246 - 5,123 - 94.3*** 241.55 
5 กระบือ 1,026 13,552 - 5,420 - 94.77*** 256.83 
6 แพะ 74 1,448 - 2,172 - 110 0.23 
7 เป็ดเนื้อ 269 574,778 - 2,299,112 - 73.37 168.68 
8 ไข่เป็ด 405 - 54,474 - 1,416.3 4 5,665.2 
9 ไก่พื้นเมือง 7,052 254,844 - 254,844 - 100 25.48 
 รวม 11,236 3,889,979 4,693,154 15,132,599 2,770.80 - 11,878.23 

ที่มา : สำนกังานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ขอ้มูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 

* อา้งอิงข้อมูลจากรายงานปฏิทินสินค้าเกษตรท่ีสำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
** อา้งอิงราคาขายจากสำนกังานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดอืน กรกฎาคม 2565 (ไก่เนื้อคิดที่นำ้หนกั 1.5 กก. สุกร คิดที่น้ำหนัก 90 กก.) 
*** อา้งอิงราคาขายจากราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์ 
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2565 (โค-กระบือ คิดที่น้ำหนกั 500 กก.) 
 

ตารางท่ี 40 ไก่เนื้อจังหวัดนครนายก ปี 2563 – 2564 

อำเภอ จำนวน 
เกษตรกร (ราย) 

จำนวนสัตว์  
(ตัว) 

ผลผลิต (ตัว) / จำนวนสัตว์
เคลื่อนเข้าโรงฆ่ารวม 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

เมืองนครนายก 29 30 402,462 420,462 2,160,375 1,890,400 64.81 94.52 
บ้านนา 262 257 1,586,709 1,585,421 8,125,639 7,135,700 243.77 356.78 
ปากพล ี 22 21 516,746 516,672 2,124,629 2,325,000 63.73 116.25 
องครักษ ์ 5 5 254,020 264,020 1,001,900 1,187,488 30.06 59.37 

รวม 318 313 2,759,937 2,786,575 13,412,543 12,538,588 402.37 626.92 
ที่มา : สำนกังานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร  

ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 
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ตารางท่ี 41 ไขไ่ก่จังหวัดนครนายก ปี 2563 – 2564 

อำเภอ จำนวน 
เกษตรกร (ราย) 

จำนวนสัตว์  
(ตัว) 

ปริมาณผลผลิต 
(ล้านฟอง) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 2563 ปี 2564 

เมืองนครนายก 86 100 1,402 7,129 7.56 1.90 17.63 6.08 
บ้านนา 639 627 4,537,507 4,511,264 1,370.53 1,317.50 3,197.90 4,216.02 
องครักษ ์ 29 39 115,655 116,007 51.36 33.80 119.83 108.16 
ปากพล ี 218 222 4,256 4,288 0.79 1.29 1.84 4.13 

รวม 972 988 4,658,820 4,638,688 1,430.24 1,354.49 3,337.20 4,334.39 
ที่มา : สำนกังานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร  

ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 
    จากตารางจะเห็นว่า ปี 2564 จังหวัดนครนายก มีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ทั้งสิ้ น 
จำนวน 1,354.49 ล้านฟอง ซึ่งผลผลิตก็ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการเลี้ยงมีปริมาณลดลง โดยอำเภอบ้านนา 
มีปริมาณผลผลิตไข่ไก่มากท่ีสุด คือ 4,511,264 ตัว มีไข่ไก่จำนวน 1,317.50 ล้านฟอง 
 
ตารางท่ี 42 สุกรจังหวัดนครนายก ปี 2563 – 2564 

อำเภอ จำนวน 
เกษตรกร (ราย) 

จำนวนสัตว์  
(ตัว) 

ปริมาณผลผลิต 
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 2563 ปี 2564 

เมืองนครนายก 19 21 45,794 45,713 46,402 5,010 333.49 0.50 
บ้านนา 139 140 192,445 191,268 179,232 21,070 1,288.14 2.09 
องครักษ ์ 4 7 7,570 7,763 40,566 850 291.55 0.08 
ปากพล ี 414 15 3,778 3,792 6,830 410 49.09 0.04 

รวม 576 183 249,587 248,536 273,030 27,340 1,962.27 2.71 
ที่มา : สำนกังานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร  

ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 
    จากตารางจะเห็นว่า ปี 2564 จังหวัดนครนายกมีปริมาณผลผลิตสุกรทั้งสิ้น จำนวน 
27,340 ตัว ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเกิดโรคระบาดในสุกร เกษตรกรบางรายเลิกเลี้ยงสุกร บางราย
ชะลอการเลี้ยงสุกร 
 
 
 
 
 
 
 
 



-44- 
 

ตารางท่ี 43 โคเนื้อจังหวัดนครนายก ปี 2563 – 2564 

อำเภอ จำนวน 
เกษตรกร (ราย) 

จำนวนสัตว์  
(ตัว) 

ปริมาณผลผลิต 
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 2563 ปี 2564 

เมืองนครนายก 272 267 2,396 2,375 1,339 1,187 43.76 55.43 
บ้านนา 145 145 2,536 2,565 1,485 1,282 48.53 59.56 
องครักษ ์ 447 443 4,812 4,735 2,798 2,369 91.44 110.63 
ปากพล ี 58 71 435 571 219 285 7.15 13.30 

รวม 922 926 10,179 10,246 5,841 5,123 190.88 238.92 
ที่มา : สำนกังานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร  

ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 
    จากตารางจะเห็นว่า ปี 2564 จังหวัดนครนายกมีการเลี้ยงโคเนื้อทั้งสิ้น จำนวน 
10,246 ตัวปริมาณเพ่ิมขึ้น โดยอำเภอที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด คือ อำเภอองครักษ์ จำนวน 4,735 ตัว 
หรือร้อยละ 46.21 ของปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อทั้งจังหวัด 
 
ตารางท่ี 44 กระบือจังหวัดนครนายก ปี 2563 – 2564 

อำเภอ จำนวน 
เกษตรกร (ราย) 

จำนวนสัตว์  
(ตัว) 

ปริมาณผลผลิต 
(ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 2563 ปี 2564 

เมืองนครนายก 447 448 4,003 3,974 2,343 1,580 91.90 74.86 
บ้านนา 420 408 7,986 7,821 4,729 3,150 185.50 157.13 
องครักษ ์ 56 61 870 883 532 350 20.87 17.45 
ปากพล ี 104 109 842 874 498 340 19.54 16.96 

รวม 1,027 1,026 13,701 13,552 8,102 5,420 317.81 266.40 
ที่มา : สำนกังานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก อ้างอิงข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร  

ปีการผลิต 2564 และ ปี 2565 ข้อมลู ณ มิถุนายน 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 

 
    จากตารางจะเห็นว่า ปี 2564 จังหวัดนครนายกมีปริมาณผลผลิตกระบือทั้งสิ้น 
จำนวน 5,420 ตัว ปริมาณลดลง จากปีก่อนเนื่องจากปี 2563 กระบือไม่ได้อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ โดยอำเภอที่มี
ปริมาณผลผลิตกระบือมากที่สุด คือ อำเภอบ้านนา จำนวน 3,150 ตัว หรือร้อยละ 58.12 ของปริมาณ
ผลผลิตกระบือทั้งจังหวัด และอำเภอที่มีปริมาณผลผลิตกระบือน้อยที่สุด คือ อำเภอปากพลี จำนวน 340 ตัว 
หรือร้อย 6.27 ของปริมาณผลผลิตกระบือทั้งจังหวัด 
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  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 
    

 ➢ ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ได้รับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
 
ตารางท่ี 45 ข้อมูลสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

ชนิดสินค้า จำนวนเกษตรกร  
(ครัวเรือน) 

จำนวนเกษตรกรผู้ขออนุญาตใช้ 
ตราสัญลักษณ์ GI ปี 2565 (ราย) 

มะยงชิด 
มะปรางหวาน 

2,642 
1,004 

302 
108 

รวม 3,646 410 
ที่มา สำนักงานพาณิชยจ์ังหวัดนครนายก ปี 2565 :พันธุ์มะยงชิด: ทูลเกล้า บางขุนนนท์ ท่าด่าน ชิดสาริกา ทูลถวาย ชิดสง่า 

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 
 

ตารางท่ี 46 ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดนครนายก 
มาตรฐาน/ชนิดสินค้า จำนวนเกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่) 

GAP ข้าว 109 2,720 
GAP พืช 452 4,691.14 

ข้าวอินทรีย์ 82 895.25 
ปศุสัตว์อินทรีย์ 3 ฟาร์ม - 
ประมงอินทรีย์ 11 11.9 

ที่มา : ข้อมูลข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวนครนายก ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ข้อมูลไม้ผล ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 
 
 ➢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 47 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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                   ส่วนในปี  2564 มีจำนวนโรงงาน อุตสาหกรรม ทั้ งสิ้น   170 แห่ ง มี เงินลงทุน 
6,938,440,000 บาท  มีการจ้างคนงาน  7,738  คน จำแนกเป็นชาย  3,991  คน หญิง 3,747  คน 
 

ตารางที่ 48 จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินลงทุน และจำนวนคนงาน รายอำเภอ  
                  ปี 2564 

อำเภอ สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม (แห่ง) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

คนงาน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

เมืองนครนายก 57 1,490,918,000 1,778 1,014 764 
ปากพล ี 11 95,186,000 544 210 334 
บ้านนา 58 2,141,957,000 2,691 1,359 1,332 
องครักษ ์ 44 3,210,379,000 2,725 1,408 1,317 

รวม 170 6,938,440,000 7,738 3,991 3,747 
ที่มา : สำนกังานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 

 

      2) ด้านสังคมและความม่ันคง 
 ➢ ด้านข้อมูลทางสังคม 
     ◆ การศึกษา ปีการศึกษา 2564 จังหวัดนครนายกมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาจำนวน  161  แห่ง  มีห้องเรียน  1,841 ห้อง มีครูทั้งสิ้น 2,053  คน และมีนักเรียน 
36,234 คน โดยคิดเป็นอัตราส่วนนักเรียน 18 คนต่อครู 1 คน ส่วนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามี
อาจารย์ 1,076 คน  มีนักศึกษา 21,412 คน  คิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ยนักศึกษา 19  คน ต่ออาจารย์ 1 คน  
 

ตารางท่ี 49  จำนวนสถานศกึษาห้องเรียน ครู นักเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครูและอัตราส่วน 
                 นักเรียนต่อห้องเรียน จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 

 
ลำดับ 

 

 
สังกัด/ประเภทสถานศึกษา 

จำนวน อัตราส่วน 

สถานศึกษา
(แห่ง) 

ห้องเรียน
(ห้อง) 

ครู  
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

นักเรียน  
: คร ู

นักเรียน 
: ห้อง 

1 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 142 1,549 1,643 28,719 17 19 
2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
15 236 324 5,826 18 25 

3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น 3 56 79 1,623 21 29 
4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 6 9 30 3 5 

รวม 161 1,841 2,053 36,234 18 20 
ที่มา : สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก, สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 7, 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 
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ตารางท่ี 50  จำนวนสถานศกึษา อาจารย์  นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อัตราส่วน  
                นักศึกษาต่ออาจารย์จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 

ลำดับ สังกัด/ประเภทสถานศกึษา 
จำนวน 

อัตราส่วน 
นักศึกษา : อาจารย์ สถานศึกษา 

(แห่ง) 
อาจารย์ 
(คน) 

นักศึกษา 
(คน) 

1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 229 5,545 24  
2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การศึกษาเอกชน 15 236 5,826 18 

3 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2 653 5,882 9 
4 สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 1 167 1,836 11 

รวม 24 1,285 19,089 15 
ที่มา : สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก, สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 7, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 
     ในปีการศึกษา 2564  มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 24 แห่ง   
มีอาจารย์ทั้งสิ้น 1,285 คน และมีนกัศึกษา 19,089 คน โดยคิดเป็นอัตราส่วนนักเรียน 15  คนต่อครู 1 คน   
 

การสาธารณสุข  ในปี พ.ศ. 2564  จังหวัดนครนายก มีสถานพยาบาลรวมทั้งสิ้น  130  แห่ง  
โดยแยกเป็น  โรงพยาบาลของรัฐจำนวน 6 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 56 แห่ง คลินิกทุกประเภท
จำนวน 68 แห่ง กระจายไปตามอำเภอต่าง ๆ มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญ ได้แก่ แพทย์ 68 คน  
ทันตแพทย์ 30 คน พยาบาล 541 คน เภสัชกร 45 คน และพยาบาลเทคนิคจำนวน  7  คน ในภาพรวมของ
จังหวัดถ้าพิจารณาถึงบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร จะเห็นว่าแพทย์ 1 คน ต้องดูแลประชาชน 3,830  คน 
ทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 8,681  คน และพยาบาล 1 คน ต่อประชากร 481 คน เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 51  จำนวนสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์และประชากร 
ต่อพยาบาล จำแนกรายอำเภอ ปี 2564 

 

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

2 เจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
                                                       3 ประชากรจังหวัดนครนายกมีทัง้สิ้น  260,433  คน 

 

ลำดับ 
 

อำเภอ 
 

สถาน 
พยาบาล1 

(แห่ง) 

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์2 
ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ 
ทางการแพทย์ 1 คน 3 

แพทย์ 
 

(คน) 

ทันต
แพทย์
(คน) 

เภสัชกร 
 

(คน) 

พยาบาล 
 

(คน) 

พยาบาล
เทคนิค 
(คน) 

ประชากร 
: แพทย์ 

ประชากร 
: พยาบาล 

ประชากร 
: ทันต
แพทย์ 

1 เมือง
นครนายก 

63 45 15 29 354 6 2,261 287 6,783 

2 บ้านนา 35 11 6 8 88 -- 6,297 787 11,545 

3 ปากพล ี 10 5 4 3 38 -- 4,859 639 6,074 

4 องครักษ ์ 22 7 5 5 61 1 9,304 1,068 13,026 

รวม 130 68 30 45 541 7 3,830 481 8,681 
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  ประชาชนในภาคตะวันออกมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากขึ้น ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักของการเสียชีวิต อัตราการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค NCDs ใน 5 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง ความดัน
โลหิต หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง เพ่ิมขึ้น ในปี ๒๕๖3 จังหวัดนครนายก มีการเจ็บป่วยด้วยกลุ่ม 4 
โรค NCDs โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือโรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง 
ตามลำดับ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงที่สุดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 รองลงมาคือจังหวัด
จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี และตราด ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 52 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในด้วย 4 โรค NCD ต่อประชากรแสนคน 100,000 คน  
                (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ.2560 - 2563 จังหวัดนครนายก 

โรค ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 
จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 

โรคความดันโลหิตสูง 9,070  3,515  10,442  4,037  11,415  4,405  11,651 5,683 

โรคเบาหวาน 5,513  2,137  5,877  2,272  6,337  2,445  6,525 2,519 

โรคหัวใจขาดเลือด 2,532  981  2,695  1,042  2,705  1,044  2,553 986 

โรคหลอดเลือดสมอง 2,281  884  2,604  1,007  2,695  1,040  2,947 1,138 

โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลม
โป่งพอง ปอดอุดกลั้นเรื้อรัง 

1,392  539  1,475  570  1,437   555  1,374 530 

 
ตารางท่ี 53 จำนวนและอัตราตายด้วย 4 โรค NCD ต่อประชากรแสนคน 100,000 คน  
                ปี 2560-2563 จำแนกรายจังหวัด 

จังหวัด 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 
นครนายก 430 166.65 448 173.19 475 183.30 493 190.32 
จันทบุรี 793 149.39 828 155.49 859 160.92 914 171.44 
สระแก้ว 505 90.60 488 87.20 551 98.13 618 110.42 
ปราจีนบุรี 512 105.46 536 109.66 569 115.59 529 107.25 
ตราด 226 103.08 242 110.09 262 118.90 232 105.54 

หมายเหต ุ: 4 โรค ไดแ้ก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ข้อมูล ณ วันที ่27 พฤษภาคม 2565 

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) และก่อนปี 2567 (ตามคำนิยาม) 



-49- 
 

  เมื่อพิจารณาภาวะการทำงานของผู้สูงอายุจากข้อมูลของสำนักงานสถิตแิห่งชาติในช่วงระยะเวลา  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  เนื่องจากต้องหาเลี้ยงครอบครัว
ประกอบกับวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ต้องไปทำงานต่างจังหวัด จึงให้ผู้สูงอายุเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรหลานซึ่ งเป็นสาเหตุ
ส่วนหนึ่งที่ผู้สูงอายุต้องทำงาน หารายได้เลี้ยงตนเอง /ครอบครัว เพราะฉะนั้นจังหวัดควรที่จะมีการส่งเสริมใน
อาชีพด้านต่าง ๆ  เพ่ือให้ประชาชนได้มีงานทำในจังหวัดของตนเอง และป้องกันมิให้วัยหนุ่มสาวต้องเดินทางไป
ทำงานต่างจังหวัด ซึ่งเป็นสร้างความม่ันคงให้แก่สถาบันครอบครัว  
 
ตารางท่ี 54  จำนวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำแนกตามสถานะต่าง ๆ ปี พ.ศ.2559-2563 

รายการ  
ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป (คน) 45,118 47,618 48,458 56,879 52,660 
จำนวนผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ (คน) 37,738 39, 107 40,371 42,939 42,526 
จำนวนผู้สูงอายุท่ียังต้องทำงานหารายได้เลี้ยง
ตนเอง/ครอบครัว (คน) 

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

จำนวนผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ คน) 3,824 4,836 5,225 5,287 5,361 
ที่มา : สำนกังานสถิติแห่งชาต ิ

 
   แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพปัญหา ปัจจุบันผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีรายได้น้อย 
เป็นผู้ด้อยโอกาส และมีฐานะยากจน สภาพที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
และผู้พิการประสบปัญหาในด้านสุขภาพ ซึ่งสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม การจัดวางสิ่งของที่ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีสภาพชำรุด 
เสื่อมสภาพ ทำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสะดุดล้ม หรือได้รับการขีดข่วนจากเศษวัสดุ ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บต่าง ๆ  
ปี 2565 ณ เดือนกรกฎาคม จังหวัดนครนายก มีประชากรรวม 260,446 คน เป็นประชากรผู้สูงอายุ 55,879 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.46  ซึ่งทำให้จังหวัดนครนายกเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ โดยสมบูรณ์แบบ (Aged society) 
คือ เป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด  
 
ตารางที ่55 เปรยีบเทียบข้อมูลประชากรทั้งจังหวัดกับประชากรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562-2565  

ปี พ.ศ. จำนวน
ประชากร 
ทั้งจังหวัด 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
ชาย หญิง รวม ร้อยละ (%) 

2562 260,751 22,317 28,970 51,287 19.67 
2563 260,081 22,689 29,706 52,395 20.15 
2564 260,433 23,476 30,716 54,192 20.81 
2565 

(ก.ค.65) 
260,446 24,280 31,599 55,879 21.46 
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   จากปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการส่งผล
ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่ง
อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย  เป็นการส่งเสริม พัฒนา 
ทั้งคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต ให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงเป็นสิ่งสำคัญใน
การดำเนินการของจังหวัดนครนายกในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยจังหวัด
นครนายกมีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีความต้องการซ่อมที่อยู่อาศัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงด้านที่
อยู่อาศัย จำนวน 1,957 หลัง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 
จำนวน 137 หลัง ปี 2565 จำนวน 82 หลัง และได้รับการจัดสรรจากงบปกติของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ 2562 - 2565 รวมจำนวน 248 หลัง  

ตารางที่ 56 แสดงสถิติการซ่อมบ้านผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2562 ถึง 2565  
               จากกลุ่มเป้าหมาย 1,957 หลัง 

ตารางที่ 57 แสดงภาพรวมในการซ่อมแซมบ้านจังหวัดนครนายก 
แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
จำนวน 
(หลัง) 

งบประมาณ จำนวน 
(หลัง) 

งบประมาณ จำนวน 
(หลัง) 

งบประมาณ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)  358 6,444,000 254 4,572,000 737 15,422,840 
กรมกิจการผู้สูงอายุ (หลังละ 20,000) 
+(ค่าบริหารจัดการ หลังละ 2,500) 

34 765,000 42 945,000 126 2,835,000 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ  42 840,000 54 1,440,000 35 1,360,000 
งบจังหวัด (หลังละ 20,000)  + (ค่าแรงหลังละ 2,500) - - - - 82 1,845,000 

รวม 434 8,049,000 350 6,966,000 980 21,462,840 

 
 
 
 
 
 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 

จำนวน 
(หลัง) 

งบประมาณ จำนวน 
(หลัง) 

งบประมาณ จำนวน 
(หลัง) 

งบประมาณ จำนวน 
(หลัง) 

งบประมาณ 

งบปกติ  46 1,035,000 34 765,000 42 945,000 126 2,835,000 
งบจังหวัด 137 3,082,500 - - - - 82 1,845,000 

รวม 183 4,117,500 34 765,000 42 945,000 208 4,680,000 
หักจากเป้าหมาย 

คงเหลือ 
1,774 

(1,957-183) 
1,740 

(1,774-34) 
1,698 

(1,740-42) 
1,490 

(1,698-208) 
รวมบ้านเป้าหมาย 

คงเหลือ 
1,740 1,698 1,490 
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 ◆ 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 ราย และมีผู้ป่วยจาก
ต่างจังหวัด 341 ราย) คิดเป็นอัตราป่วย 991.1 ต่อประชากรแสนคน (ประชากรทะเบียนราษฎร์ 31  ธันวาคม 
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  

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ 
     2.1) ระบบโครงสร้างและการบริหารงาน รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการของ
จังหวัดที่ มีเอกภาพ ขับเคลื่อนการทำงานตามโครงสร้าง EOC และระบบบัญชาการ 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 สถานที่ที่มีผู้คนมารวม ตัว
กันจำนวนมาก เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า การจัดงานเลี้ยง การจัดการแข่งขันกีฬา และมีการ
สอบสวนการระบาดอย่างเข้มข้น  
 2.2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูล จังหวัด
นครนายก ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโควิด-19 ดังนี้ (1) การบริหารจัดการวัคซีน มี
การจัดทำเว็บไซต์ 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 
 

http://110.77.151.42/timeline-covid19/vaccine-01.php
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  2.3) การบริการประชาชนในภาวะวิกฤตของจังหวัด โดยการดำเนินงานดังนี้ 
▪ การส่งเสริมสุขภาพ มีการปรับระบบการให้บริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 

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

▪ 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  
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▪ การบูรณาการการทำงานของจังหวัดนครนายก จังหวัดมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายมีจัดตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วน ร่วมกันในการดำเนินงานโดยการประชุม
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมและมีการติดตามการรายงานผล
การดำเนินงานร่วมกัน  

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

         (2) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น คัดกรองและเฝ้าระวัง (OPD / ARI 
Clinic/อาชีพเสี่ยง/ชุมชนแออัด)  การติดตามผู้สัมผัสโรค และควบคุมการแพร่ระบาด และการเตรียมการด้าน
สถานที่ อุปกรณ์รองรับกับสถานการณ์โรค 

        (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
จองวัคซนี 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 จึงต้องเร่งสำรวจข้อมูลที่แท้จริงเพ่ือหายอดผู้ได้รับผลกระทบ การจัดลำดับผู้ได้รับผลกระทบและ  
เร่งแก้ไขปัญหาตามอาการของแต่รายๆ หรือกลุ่ม อย่างเร่งด่วน  สำหรับมาตรการเปิดจังหวัดในเรื่องการ
ท่องเที่ยวสามารถดำเนินการได้ แต่ควรมีการแบ่งโซนที่มีความปลอดภัยเสี่ ยงต่ำก่อนและขยายวงออกไป 
สำหรับผู้ได้รับผลกระทบในแต่ละประเภท จำเป็นต้องทำโครงการเพ่ือให้และสนับสนุน เงินทุน อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ตามศักยภาพของแต่ละคน เพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถมีต้นทุนในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว ต่อไปได้ ควรมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์งบพัฒนาจังหวัดให้สามารถแจกจ่ายสิ่งของ เงินทุน หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น แต่ก็ให้คำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม  

    ๒. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานค่อนข้างหลายขั้นตอนระเบียบข้อจำกัดในการใช้งบประมาณ  
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    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  

    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 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อตนเอง ครอบครัว  

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

ที่มา : สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
 

 ➢ ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
   จากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People 
Map and nalytics Platform) TPMAP จังหวัดนครนายก พบว่า จำนวนคนจนเป้าหมายที่มีคุณภาพชีวิต
ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติต่างๆ 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความ
เป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐของจังหวัดนครนายก ปี 2565 มีจำนวน 2,110 คน จากจำนวนคนที่
ได้รับการสำรวจ 163,399 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.29 ซึ่งเป็นกลุ่มคนเป้าหมายที่จำเป็นจะต้องเร่งให้
ความช่วยเหลือ โดยพบว่าประสบปัญหาด้านรายได้มากเป็นอันดับ 1 จำนวน 1,092 คน รองลงมาเป็น 
ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ตามลำดับ โดยอำเภอเมือง
นครนายก เป็นอำเภอที่มีจำนวนสัดส่วนคนจนเป้าหมายสูงที่สุด คือ ร้อยละ 2.33 รองลงมาคือ อำเภอปากพลี 
อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ ์ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 58 คนจนเป้าหมาย TPMAP รายอำเภอ ปี 2565  
ที่ อำเภอ ปัญหา 5 มติ ิ รวม สัดส่วน

(ร้อยละ) ด้านสุขภาพ 
(คน) 

ด้านความเป็นอยู่ 
(คน) 

ด้านการศึกษา 
(คน) 

ด้านรายได ้
(คน) 

ด้านการ
เข้าถึงบริการ
ภาครัฐ (คน) 

1 เมืองนครนายก 432 189 270 728 6 1,416 2.33 
2 บา้นนา 3 243 - 62 - 304 0.68 
3 ปากพล ี 44 5 59 237 - 315 1.99 
4 องครักษ์ 15 2 1 65 - 75 0.18 

รวม 494 439 330 1,092 6 2,110 1.29 
หมายเหตุ : คนจน 1 ราย/ครัวเรือน อาจตกเกณฑ์ได้มากกวา่ 1 ด้าน/มิติ 

 ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 
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ดาวแสดงความต้องการพืน้ฐาน 5 มิติ ในนครนายก 

 

 ➢ ด้านความม่ันคง 
                      ◆ ยาเสพติด 

   สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของจังหวัดนครนายกในระยะที่ผ่านมา จังหวัด
นครนายก เป็นพ้ืนที่ค้าและเส้นทางในการแพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องจากเชื่อมต่อกับ 5 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี 
พ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง คือ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอองครักษ์ อำเภอบ้านนา รองลงมา คือ อำเภอปากพลี  
ส่วนผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัด ในปี 2563 - 2565 พบว่าผู้เข้ารับการบำบัดรักษา เป็นประชากรกลุ่มวัย
ทำงาน อายุระหว่าง 39 ปี ขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 27 และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น รองลงมาได้แก่ ประชากร
กลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 18 -24 ปี ร้อยละ 17.96 อาชีพส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานสูงสุด ร้อยละ 59.53 
รองลงมาอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 18.51 ชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในจังหวัดนครนายก ได้แก่ ยาบ้า 
กัญชา และยาไอซ์ ตามลำดับ โดยในปี 2564 จังหวัดนครนายก มีจำนวนคดียาเสพติด 647 คดี โดยจำแนก
ตามชนิดยาเสพติด พบว่า ยาเสพติดที่แพร่ระบาดคือยาบ้า จำนวน 522 คดี รองลงมาได้แก่ ยาไอซ์ จำนวน 
99 คดี กัญชาแห้ง จำนวน 16 คดี พืชกระท่อม 9 คดี และคีตามีน จำนวน 1 คดี พ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด ในระดับ
มาก ได้แก่ อำเภอองครักษ์ อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอบ้านนา ตามลำดับ และระดับเบาบาง ได้แก่ 
อำเภอปากพลี 
   การจัดการด้านการปราบปรามและการบำบัดรักษา เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาปลายเหตุ  
การสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งในการป้องกันตนเองของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนการสร้าง
และชักชวนให้มีส่วนร่วมเป็นพลังในการต่อสู้กับยาเสพติด จึงเป็นหนทางและโอกาสที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ของประชากรในจังหวัดนครนายกได้อย่างยั่งยืน โดยการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งของเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิกชมรม  
TO BE NUMBER ONE ในทุกพ้ืนที่ ตั้งแต่ สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจำ/ทัณฑสถาน และ
สำนักงานคุมประพฤติ อีกทั้งการขยายผลการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในวงกว้างเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
จะเป็นการช่วยลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในจังหวัดให้น้อยลง เป็นการป้องกันเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วนมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออก
จากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เชิงพ้ืนที่ตามสภาพปัญหาที่มีบริบทแตกต่างกันและสามารถควบคุมมิให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่จะต้องได้รับการป้องกันแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 
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 ◆ สาธารณภัย 
 สถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก จากสภาพทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก  

ด้านเหนือมีพ้ืนที่ติดกับเทือกเขาใหญ่ ปริมาณน้ำฝนที่ตกบริเวณเทือกเขาจะไหลเทลาดลงพ้ืนที่ต่ำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
เขตจังหวัดนครนายกเกือบทุกอำเภอ ความลาดชันเชิงเขาเป็นเหตุให้กระแสน้ำจากเทือกเขาไหลลงสู่ที่ต่ำ
รวดเร็วและรุนแรง เขื่อนขุนด่านปราการชล สามารถลดความรุนแรงและรองรับน้ำเพ่ือเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
และฤดูน้ำหลากได้ในระดับหนึ่งส่วนพ้ืนที่ด้านทิศใต้ของจังหวัดนครนายก ซึ่งมีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำนครนายก 
ไหลผ่านและไปบรรจบกับแม่น้ำบางประกงและไหลลงสู่ทะเล 

 ในภาวะน้ำทะเลขึ้นหรือน้ำทะเลหนุนพ้ืนที่ในจังหวัดนครนายกจะได้รับผลกระทบ
เนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายได้อย่างสะดวกส่งผลให้พื้นที่ดงักล่าวมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก 

 

ตารางท่ี 59 สถิติสถานการณ์เกิดพายุหมุนเขตร้อน (วาตภัย) ระหว่างปี 2556 – 2563 
 

ปี พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง 

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 

 
ตารางท่ี 60 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 
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ตารางท่ี 61 สถิติสถานการณ์เกิดอัคคีภัย 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 : สำนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก  

 
      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
เพ่ิมขึน้ 453.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11   
 

ตารางท่ี 62 แสดงการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ ปี 2559-2563  
ปี พ.ศ. พื้นที่ป่า (ไร่) ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งหมด 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 ไม้ตะเคยีนหนู ไม้แดง และไม้ยางนา เป็นต้น  

ที่มา : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
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 จากบทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.  2563 สำนักงาน
จัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้
ของประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2516 ถึง พ.ศ. 2563 สามารถพิจารณาเป็นสองช่วงเวลา เนื่องจากมาตราส่วน
ที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานมี ความแตกต่ างกัน  กล่ าวคือ ก่อนปี  พ .ศ.2543 ข้อมูลพ้ืนที่ ป่ าไม้ของกรมป่ าไม้   
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
เป็นอตัราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 198,287.64 ไร่ต่อป ี
    หากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 – 2562 และ  
พ.ศ. 2563 พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาลดลง 130,587.94 ไร่ และยังพบพ้ืนที่ป่าไม้ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบปทีี่ผ่านมาถึง 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 พ้ืนที่ป่าไม้ในหนึ่งปีมี
การเปลี่ยนแปลงน้อยมากหรือกล่าวได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 

ตารางท่ี 63  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.2561-2562 และ พ.ศ.2562-2563  
                ภาคตะวันออก 2 (5 จังหวัด) 

จังหวัด 
พ้ืนทีท่ัง้หมด 

(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
สามารถรู้ได้ว่าแนวเขตดังกล่าวเริ่มต้นทีไ่หน อย่างไร และสาเหตุมาจากความต้องการที่ดินทำกินของประชาชน
โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ป่า (ไม่มีเอกสารสิทธิ์)  
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  สำหรับพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ใช้ประโยชน์ในราชการทหารนั้น  มีการ
บุกรุก  ครอบครองเข้าไปทำประโยชน์มาก ไม่เฉพาะแต่พ้ืนที่ราบเท่านั้น ยังมีการบุกรุกเข้าไปทำประโยชน์ใน
พ้ืนที่บริเวณลาดเขา และเขาสูง  สาเหตุประการสำคัญเนื่องจากขาดการดูแลรักษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดนครนายก มีทั้งพ้ืนที่ป่าที่เป็นผืนใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า อยู่ในเขตพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติเขาใหญ่  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 
 

  ส่วนปัญหาพื้นทีป่่าในจังหวัดนครนายก  พบว่า มีสภาพป่าเสื่อมโทรม  ความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลง  สืบเนื่องมาจากมีการบุกรุกแผ้วถางป่า  และเกิดปัญหาไฟป่า 
 
ตารางท่ี 64  จำนวนพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติม จำแนกตามประเภทพื้นที่ พ.ศ.2559 

ประเภทพื้นที่ จำนวนพื้นที่ (ไร่/ตร.กม.) 
1. พื้นทีป่ลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 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 กระต่ายป่า  
บ่าง หมีขอ นกชนิดต่าง ๆ จำนวน 250 ชนิด จากจำนวนไม่น้อยกว่า 340 ชนิด ที่สำรวจพบอาศัยอยู่บริเวณ
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ป่าเขาใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งหาอาหารและที่อาศัยอย่างถาวร นกที่น่าสนใจและพบเห็นได้บ่อย ได้แก่ นกเงือก 
นกขุนทอง นกขุนแผน นกพญาไฟ นกแต้วแล้ว นกโพระดก นกแซงแซว นกเขา นกกระปูด ไก่ฟ้า และนกกิน
แมลงชนิดต่าง ๆ นกเงือกท้ัง 4 ชนิด ซึ่งได้แก่ นกกก นกเงือกกรามช้าง นกแก๊ก และนกเงือกสีน้ำตาล ที่พบบน
เขาใหญ่นับว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักดูนกเป็นอย่างดี เพราะพบเห็นได้ทั่วไป พวกแมลงที่มีมากกว่า 5,000 ชนิดที่
สวยงามและพบเห็นบ่อยได้แก่ ผีเสื้อ มีรายงานพบกว่า 216 ชนิด (ท่ีมา : www.moohin.com) สำหรับปัญหา
ส่วนใหญ่มาจากการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแหง่ชาติเขาใหญ่ 

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 

 
 

แผนภาพที่ 9 สถิติช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 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 

http://www.moohin.com/
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แผนภาพที ่10 แสดงตำแหน่งการปรากฏตัวของช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ท้องที่จังหวัดนครนายก ระหว่าง ตุลาคม 2561 - กันยายน 2564 
 

  ➢สถานการณ์แหล่งน้ำ   
       จังหวัดนครนายกมีเขตลุ่มน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำนครนายก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขา
เขียว และเขาใหญ่ที่กั้นเขตระหว่างอำเภอเมืองนครนายก กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านตัว
เมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เข้าเขตอำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ไปบรรจบกับแม่น้ำบางปะกงที่
ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่า “ปากน้ำโยธกา” แม่น้ำนครนายกยาวประมาณ 
130 กิโลเมตร มีเขื่อนขนาดใหญ่ คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งมีความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 225 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และแหล่งน้ำประเภทต่าง ๆ เช่น อ่างเก็บน้ำจำนวน 8 แห่ง ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 1 อ่าง 
ขนาดกลาง 7 อ่าง และฝายคอนกรีต 1 ฝาย ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่การเกษตรในจังหวัด 
 

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แผนที่แสดงจุดแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในจังหวัดนครนายก 

 
สัญลักษณ์ 
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ตารางท่ี 65  จำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ ปี พ.ศ.2563 
 

ลำดับ 
 

อำเภอ 
ประเภทแหลง่น้ำ 

อ่าง 1 
เก็บน้ำ 

ฝาย
คอนกรีต 

ทำนบ สระ  
หนองบึง 

คู   
คลอง 

บ่อ
บาดาล 

บ่อน้ำ
ตื้น 

1 เมืองนครนายก 4 1 1 - 84 294 2,568 
2 บ้านนา - - - - 60 411 4,410 
3 ปากพลี 4 - - 7 66 129 552 
4 องครักษ ์ - - - - 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
ทัง้หมด 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 มีพ้ืนทีช่ลประทานในเขตความรับผิดชอบ 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 : โครงการชลประทานนครนายก 
 

ตารางท่ี 66 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 
หินตั้ง 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 7.60 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 4.25  2525 2537 
8 อ่างเก็บน้ำทรายทอง เขาพระ เมือง 2.00 644 2525 2526 
9 อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ เขาพระ เมือง 8.87 1,855 2525 2531 
 รวมโครงการชลประทานขนาดกลาง   27.76 43,992   
 รวม ใหญ่+กลาง   251.76 402,835   
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ภาพโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดนครนายก 

 
ตารางท่ี 67 พื้นที่ในเขตชลประทานจังหวัดนครนายก ปี 2565 

โครงการ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) ความสามารถในการส่งน้ำฤดูแล้ง 
ปี 2565 ปี 2565 

โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษานครนายก 340,563 110,000 
โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษาขุนด่านนครนายก 18,280 18,000 
โครงการชลประทานนครนายก 43,992 20,000 
โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษารังสิตใต้ 96,618 

 
86,000 

(ใช้น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) 
รวม 499,453 234,000 

ที่มา : โครงการชลประทานนครนายก ข้อมูล ณ วันที ่21 กรกฎาคม 2565 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 
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ภาพพื้นที่ชลประทานจังหวัดนครนายก 

 
➢ ระบบชลประทาน จังหวัดนครนายก มีระบบชลประทานแบ่งเป็น 6 โซน ดังนี้ 

    โซนที่ 1 (ต้นแม่น้ำนครนายก) วังตะไคร้ นางรอง สาริกา เขื่อนขุนด่านปราการชล 
ต้นกำเนิดแม่น้ำนครนายก เริ่มจากคลองสมอปูนเขตพ้ืนที่ อุทยานเขาใหญ่  จังหวัดปราจีนบุรีไหลเข้า 
เขื่อนขุนด่านปราการชล โดยสายหลักเขื่อนขุนด่านปราการชล (สายที่ 1) ไหลมาร่วมกับ น้ำตกนางรอง (สายที่ 2) บริเวณ
ตำบลหินตั้ง หมู่ที่ 1 และไหลมาบรรจบกับน้ำตกวังตระไคร้ บริเวณตำบลสาริกา เป็นจุดเริ่มต้นแม่น้ำนครนายก 
ไหลผ่านพ้ืนที่ตำบลสาริกา ตำบลหินตั้ง ตำบลบ้านใหญ่ ตำบลศรีนาวา เขตเทศบาลเมืองนครนายก ตำบลวัง
กระโจม ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก โดยมีจุดวัดระดับน้ำ อยู่บริเวณ วัดเขานางบวช อัตราไหลของน้ำ 
227.70 ลบ.ม./ วินาที และไหลผ่านตัวเมืองนครนายก (เขตเทศบาลเมืองนครนายก) ผ่านเขื่อนนายก (ท่าหุบ) 
และไหลผ่านประตูระบายน้ำ - คลองเหมือง ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โครงการชลประทานนครนายก และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
     โซนที่ 2 คลองเหมือง บางหอย เริ่มจากประตูระบายน้ำคลองเหมือง แยกเป็น 2 
สาย สายที่ 1 คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสายที่ 1 ผ่านตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ ตำบล
ปากพลี ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี ออกประตู ระบายน้ำลำบัวลอย โดยประตูระบายน้ำคลองเหมือง มีอัตรา
ไหลของน้ำ 120 ลบ.ม./วินาที และไหลมารวมกันที่บริเวณประตูระบายน้ำ บางหอย สายที่ 2 ไหลผ่านตำบล
ดงละคร และประตูระบายน้ำศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก และตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี 
โดยระบายน้ำออกประตูระบายน้ำบางหอย ตำบลศรีจุฬา เข้าเขตอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประตู
ระบายน้ำบางหอยอัตราไหลของน้ำ 120 ลบ.ม./วินาที หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
นครนายกในส่วนนี้ยังมีน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำวังบอน ที่ไหลลงคลองยาง ไหลผ่านตำบลหนองแสง ตำบลนา
หินลาด อำเภอปากพลี ไหลผ่านคลองท่าแดง และไหลลงทุ่งบางหอย ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี ออกประตู
ระบายน้ำลำบัวลอย เข้าสู่เขตปราจีนบุรีทางคลองสาระพี ลงแม่น้ำปราจีนบุรี 
     โซนที่ 3 คลองระพีพัฒน์ เริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแยกเข้าคลองรังสิตประยูรศักดิ์  
ผ่านประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานีเข้าสู่คลองระพีพัฒน์ โดยมีอัตราไหลของน้ำ 31 ลบ.ม./ วินาที และ
ไหลมารวมกับแม่น้ำนอก แม่น้ำใน(แม่น้ำบางปลากด) โดยผ่านประตูน้ำอุโมงค์ ในเขตพ้ืนที่ตำบลทรายมูล 
อำเภอองครักษ์เข้าสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(คลอง 29) และไหลลงคลอง 15 ในเขตตำบลคลองใหญ่ และ
ระบายน้ำเข้าคลอง 14, 15 , 16 จากนั้นไหลมารวมกันที่ คลองหกวาสายล่าง เพ่ือระบายออกทางอำเภอบาง



-66- 
 

น้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนของประตูระบายน้ำเสาวภาผ่องศรี เขตเทศบาลตำบลองครักษ์ อำเภอ
องครักษ์ ได้รับน้ำจากประตูระบายน้ำอุโมงค์ ไหลเข้าสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และระบายน้ำเข้าคลอง 14, 15 , 16 
ไหลลงคลองหกวาสายล่าง ประตูระบายน้ำสมบูรณ์ (โยธกา) เช่นเดียวกัน บริเวณที่น้ำไหลผ่านตำบลคลองใหญ่ 
ตำบลองครักษ์ ตำบลบึงศาล ตำบลศีรษะกระบือ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ โดยมีอัตราการไหลของ
น้ำ ดังนี้ คลอง 14 อัตราไหลของน้ำ 15 ลบ.ม./วินาที, คลอง 15 อัตราไหลของน้ำ 15 ลบ.ม./วินาที, คลอง 
16 อัตราไหลของน้ำ 30 ลบ.ม./วินาที, คลอง 17 อัตราไหลของน้ำ30 ลบ.ม. วินาที, คลองหกวา อัตราไหล
ของน้ำ70 ลบ.ม./วินาที หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 
     โซนที่ 4 ประตูหนองหมู แม่น้ำนอก แม่น้ำใน จากแม่น้ำป่าสัก(เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) 
ก่อนจะลงแม่น้ำเจ้าพระยาต้องผ่านเขื่อนพระราม 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นก็เข้าคลองระพีพัฒน์ 
(คลองหกวาสายบน) ลงประตูระบายน้ำหนองหมู อำเภอหนองแค และส่วนหนึ่งรับน้ำจากอำเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี ไหลผ่านแม่น้ำในผ่านประตูระบายน้ำคลอง 32 และประตูระบายน้ำคลอง แม่น้ำในผ่านเขต
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา ตำบลโพธิ์แทน ตำบลบางปลากด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ โดยมีอัตรา
ไหลของน้ำ 30 ลบ.ม./ วินาที และระบายน้ำผ่านทางประตูระบายน้ำอุโมงค์ (แม่น้ำบางปลากด) อัตราไหลของ
น้ำ 60 ลบ.ม./วินาที ลงแม่น้ำนครนายก และระบายผ่านทาง คลอง 29 โดยมีอัตราไหลของน้ำ 30 ลบ.ม./
วินาที ลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
     โซนที่ 5 คลองบ้านนา คลองห้วยถ่าน เริ่มต้นจากน้ำตกเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย 
จงัหวัดสระบุรี ไหลผ่านตำบลเขาเพ่ิมเป็นจุดเริ่มต้นของคลองบ้านนา ตำบลเขาเพ่ิม ตำบลป่าขะ ตำบลบ้านนา 
ตำบลพิกุลออก ตำบลอาษา และไหลผ่านประตูระบายน้ำ คลองบ้านนา อัตราไหลของน้ำ 150 ลบ.ม./วินาที 
และในเขตพ้ืนที่ยังมีคลองห้วยถ่านรับน้ำจากคลองบ้านนา และน้ำไหลหลากจากเขตสระบุรี โดยไหลผ่านตำบล
ศรีกะอาง ตำบลบ้านพร้าว และตำบลพรหมณี ลงคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (คลอง 29 ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โครงการชลประทานนครนายก 
    โซนที่ 6 แม่น้ำนครนายก (ปลายแม่น้ำนครนายก) เริ่มต้นจากประตูระบายน้ำ
อุโมงค์ ในกรณีท่ีเปิดประตูระบายน้ำเสาวภาผ่องศรี เขตเทศบาลตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ ไหลเข้าสู่คลอง
รังสิตประยูรศักดิ์ และไหลออกแยกซ้าย มารวมกับแม่น้ำนครนายกบริเวณตำบลทรายมูล ไหลผ่านตำบลทราย
มูล ตำบลบางลูกเสือ ตำบลบางสมบูรณ์ โดยมีอัตราไหลของน้ำ 300 ลบ.ม./วินาที โดยระบายน้ำไปบรรจบกับ
ประตูระบายน้ำสมบูรณ์ (โยธกา) ซึ่งระบายน้ำจากคลองหกวาสายล่างลงแม่สู่แม่น้ำนครนายก เขตอำเภอบาง
น้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
 

   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 
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▪ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้ง
ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น้ำเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ำ
เพ่ือการเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนา
พ้ืนที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ชลประทาน 
ความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน 
และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น้ำ
เพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 848.19 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
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 68 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 มีต้นน้ำจากภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไหลผ่านน้ำตกเหวนรก ซึ่งในช่วงต้นน้ำมีชื่อเรียกว่า “คลองท่าด่าน” ถูกกั้น
โดยเขื่อนขุนด่านปราการชล นอกจากนี้ แม่น้ำนครนายกยังเป็นเส้นแบ่งระหว่างอำเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จงัหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สุดท้ายจึงไหล
ไปบรรจบกับแม่น้ำปราจีนบุรีที่ปากน้ำโยธะกาเป็นแม่น้ำบางปะกง 
 
 



-68- 
 

   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 
เปน็การนำน้ำในคลองท่าด่านมาใช้ประโยชน์โดยสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 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 เพ่ือเป็นอ่างกักเก็บน้ำสามแห่ง คือ อ่างเก็บน้ำทรายทอง          
มีความจุ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร  อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ มีความจุ ๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำคลองโบด       
มีความจุ ๔.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งเลี้ยงพ้ืนที่ชลประทานท้ายอ่างเก็บน้ำ ทั้งสามแห่ง จำนวน ๔,๐๐๐ 
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ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่ออุปโภคและบริโภคของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำรองไว้ให้
การประปานครนายก เพ่ื อ เป็ นน้ ำดิบ  จำนวน ๒   ล้ านลูกบาศก์ เมตร สร้างเมื่ อปี  พ .ศ .๒๕๒๕  
เสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ใช้งบประมาณ ๒๔๖ ล้านบาท 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก  เป็นโครงการชลประทานที่นำน้ำในแม่น้ำ
นครนายกมาใช้ประโยชน์ โดยสร้างเขื่อนนายก ปิดกั้นแม่น้ำนครนายกที่บ้านท่าหุบ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองฯ 
เพ่ือเป็นอาคารทดน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำของโครงการฯ หล่อเลี้ยงพ้ืนที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนประมาณ  
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 เฉลี่ยทัง้ปีประมาณ 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  

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

   ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ ได้แก่ น้ำท่วม ขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง
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   
  1) สถานการณ์  จังหวัดนครนายก มีแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม
แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนโดยยึดจากแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงมหาดไทย และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย จังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2561-2580) แบ่งกรอบการดำเนินเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ   

  ระยะที่ 1 ระยะต้นทาง: ดำเนินการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
มีเป้าหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย, 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เข้าร่วมอย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปี ร้อยละ 100, หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 50 มีการคัดแยกขยะมูลฝอย   

  ระยะที่ 2 ระยะกลางทาง: เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทใน
สวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางระบบการเก็บขนขยะแยกประเภท 

http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/nakhonnayok4.htm
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หรือมีประกาศมาตรการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภทให้สอดคล้องกับพ้ืนที่, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขนขยะ
อันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัด ร้อยละ 80 และหมู่บ้าน/ชุมชน มีการติดตั้งถังขยะหน้ากาก
อนามัยและหน้ากากผ้าตามมาตรการสถานการณ์โควิด 19 ร้อยละ 50 

  ระยะที่ 3 ระยะปลายทาง: ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีเป้าหมายให้ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 85, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขนขยะไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเจ้าภาพในกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย ร้อยละ 30, ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 60 ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตกค้าง
ตามมาตรการสถานการณ์โควิด 19 ร้อยละ 100 นอกจากนี้ในด้านการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร้อยละ 80 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก, 2565)  

  สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครนายก  
มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 45 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 5 แห่ง      
และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 39 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้น 0.85 กิโลกรัม/คน/วัน  
88,417.60 ตัน/ปี ลดลงจากปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 15.99 (มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง (สะสม) จำนวน 
24,675.00 ตัน/ปี  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีระบบรวบรวมและนำขยะมูลฝอยไปกำจัด
จำนวน 28 แห่ง และ อปท. จำนวน 17 แห่ง ยังไม่มีการรวบรวมขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยมีสถานที่กำจัดขยะ 
4  แห่ ง ได้ แก่  สถานที่ กำจั ดขยะมู ลฝอยขององค์ การบริหารส่ วนตำบลทรายมู ล สถานที่ กำจั ดขยะ 
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริการส่วนตำบลองครักษ์ และ
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร เป็นการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง 
(Open Dump) ทั้งหมด ซึ่งไม่ถูกหลักสุขาภิบาล (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี, 2565) 
   
ตารางท่ี 69 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง และขยะมูลฝอยท่ีนำกลับไปใช้    
                ประโยชน์ พ.ศ. 2561 – 2564 

ปี พ.ศ. ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น  
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ตกค้าง (ตัน) 

วิธีการให้บริการ 
เก็บขนไปกำจัด ถูกนำไปใช้

ประโยชน์ 
(ตัน/ปี) 

 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

2561 91,581.54 16,200.00 38,839.65 2,771.26 21,075.10 
2562 107,335.55 37,470.00 7,701.50 61,590.10 38,043.95 
2563 105,248.48 15,939.00 7,879.98 51,670.77 43,203.75 
2564 88,417.60 24,675.00 9,636.00 38,474.65 40,306.95 

ที่มา : สำนกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี, 2565 

   2) การดำเนินงาน สำหรับผลการดำเนินงาน ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย (clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อบต. 
ทรายมูล และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ อบต. พรหมณี 
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ตารางท่ี 70 การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
               จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2564 
 

ลำดับ กลุ่ม 
clusters 

สถานที่กำจัด 
ขยะมลูฝอย 

หน่วยงานที่ร่วมใช้สถานทีก่ำจัด
ขยะมลูฝอย (แห่ง) 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีส่งกำจัด 

(ตัน/วัน) 

วิธีการกำจัดขยะมลู
ฝอย 

1. กลุ่ม ท่ี 1 อบต.ทรายมลู เทศบาลตำบลองครักษ ์ 3 1. เทกอง 
   อบต.บางปลากด 3 2. คัดแยกขยะ 

รีไซเคิล    อบต.คลองใหญ ่ 6 
   อบต.ทรายมลู 3 3. ทำเชื้อเพลิง RDF 
   เทศบาลเมืองนครนายก 20  
   อบต.สาริกา 10  
   อบต.เขาพระ 3  
   อบต.ท่าช้าง 1  
   อบต.ศรีนาวา 2  
   อบต.บ้านใหญ ่ 3  
   อบต.ท่าทราย 0.4  
   อบต.หนองแสง 2  
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตองครักษ ์
3  

   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

0.3  

   สถานท่ีก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

0.3  

รวม 12 แห่ง 60  
2. กลุ่มที่ 2 อบต.

พรหมณ ี
อบต.พรหมณ ี 9 1. เทกอง 

   บริษัททิมฟู้ด จำกัด 4 2. คัดแยกขยะ  
รีไซเคิล 

   โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 9 3. ส่ง บ.ทีพีไอ  
รวม 3 แห่ง 22  

ที่มา : สำนกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี, 2565 
 

    ส่วนการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในปี 2564  มีร้อยละ 45.58 เพ่ิมขึ้น
จากปี 2563 ร้อยละ 4.53 (ปี 2563 ร้อยละ 41.05) แต่ถึงอย่างไรขยะมูลฝอยก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ได้ ที่ผ่านมาปริมาณขยะยังคงมีแนวโน้ม เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในสถานที่
ท่องเที่ยว และในช่วงวันหยุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาขยะที่
เพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมความสามารถ ในการกำจัดขยะมูลฝอย และส่งเสริมการนำขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น  
   3) การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการกำจัดขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน โดยการรับเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมขยะมูล
ฝอยอันตราย (Hazardous waste) ภายในจังหวัดนครนายกจากเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุก
แห่งในจังหวัดนครนายก โดยมีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เรื่อง แนวทางการรวบรวมและ
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เก็บขนขยะอันตรายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ณ วันที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2562  กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง สำรวจปริมาณขยะอันตราย จำนวน 3 ครั้ง/ปี  และรวบรวมขยะมูลฝอย
อันตรายส่งมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และต่อไปยังโรงงานรับกำจัดขยะอันตรายที่ได้รับการ
อนุญาตให้รับกำจัดขยะตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด 
(มหาชน) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกรวบรวมขยะมูล
ฝอยอันตรายชุมชนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งปริมาณ 1,770 กิโลกรัม และกำจัดได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดของปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รอบที่ 1) ดังตารางที ่24 
 

 
ตารางท่ี 71 ผลการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบท่ี 1) 
 

ลำดับ รายละเอียด ปริมาณ 
(กิโลกรัม) 

กำจัดได้อย่างถูกต้อง 
(กิโลกรัม) 

คิดเป็นร้อยละการกำจัด
อย่างถูกต้อง 

1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 80 80 100 
2. หลอดไฟ 1,250 1,250 100 
3. ภาชนะปนเปื้อน 320 320 100 
4. ถ่านไฟฉาย 50 50 100 
5. กระป๋องสเปรย์ 70 70 100 
6. แบตเตอรี ่ 0 0 100 

รวม 1,770 1,770 100 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก, 2564 

 

  4) การจัดการของเสียอันตรายอุตสาหกรรม สำหรับการจัดการของเสียอันตราย
อุตสาหกรรม โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  โดยจะต้องยื่นแบบฟอร์มขออนุญาตนำของเสียออกนอก
โรงงานต่อหน่วยงานผู้อนุญาต และในกรณีที่เป็นการยื่นของทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โรงงานผู้รับจัดการกาก
อุตสาหกรรมจะต้องยืนยันการรับของเสียมาจัดการในโรงงานของตนเอง ซึ่งภายหลังเมื่อได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานผู้อนุญาตแล้ว โรงงานผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะแจ้งให้โรงงานผู้ให้บริการ ทำการ
ขนส่งของเสียเพ่ือนำออกมาจัดการตามวิธีการที่ได้รับอนุญาตไว้ต่อไป และในขั้นตอนการขนส่งของเสียมายัง
โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม หากเป็นของเสียที่เป็นอันตราย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขนส่งของเสีย
อันตรายจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนขนส่งของเสีย
จากโรงงานผู้ก่อกำเนิดหรือโรงงานผู้ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง และจะต้องใช้ใบกำกับการ
ขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) ของเสียอันตรายด้วย 
   จังหวัดนครนายก ในปี 2564 มีโรงงานที่ขออนุญาตประกอบกิจการภายใต้  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจำแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมทั้งสิ้น 19 กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน           
169 โรงงาน ในปี 2563 มีปริมาณของเสียอันตรายที่ขนส่งออกนอกบริเวณโรงงานโดยผู้ก่อกำเนิด จำนวน 
449.26 ตัน  
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ตารางท่ี 72 จำนวนโรงงานจำแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่สำคัญในจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2564 
 

ลำดับที ่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน (โรงงาน) 
1. ผลิตภณัฑ์จากพืช 15 
2. อุตสาหกรรมอาหาร 33 
3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 
4. สิ่งทอ 3 
5. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเวน้รองเท้า 1 
6. ผลิตหนังสัตว์และผลติภณัฑ์จากหนังสัตว์ 1 
7. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม ้ 25 
8. เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอืน่ ๆ 2 
9. เคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคม ี 13 

10. ผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียม 3 
11. ยางและผลิตภณัฑ์ยาง 1 
12. ผลิตภณัฑ์พลาสติก 9 
13. ผลิตภณัฑ์อโลหะ 15 
14. ผลิตภณัฑ์โลหะขั้นมลูฐาน 9 
15. ผลิตภณัฑ์โลหะ 7 
16. ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 5 
17. ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ ์ 1 
18. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณร์วมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ ์ 12 
19. การผลิตอื่นๆ 13 

รวม 169 
ที่มา : สำนกังานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก, 2564 

 
  5) การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ จากการสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ

จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี พ.ศ. 2562 ขยะมูลฝอยติดเชื้อในจังหวัดนครนายกจาก
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 326,513.97 กิโลกรัม/ปี  
หรือ คิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 894.6 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลจำนวน 7 แห่ง 
รพ.สต. และจำนวน 56 แห่ง โดยสถานพยาบาลทุกแห่ง จ้างบริษัทเก็บขนไปกำจัดในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก 
และจังหวัดสระบุรี จำนวน 290,564.12 กิโลกรัม/ปี รายละเอียดดังตารางที่ 26 (กรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 
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ตารางท่ี 73 ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ อำเภอ/ตำบล ชื่อสถานพยาบาล 
  

ปริมาณขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ  
(กก./ปี) 

ปริมาณการเกบ็ขน
ขยะมูลฝอยตดิเชื้อ 

(กก./ปี) 

ชื่อบริษัท 
รับเก็บขนขยะ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

 เมืองนครนายก (21 แห่ง)    
1. ต.บ้านใหญ่ รพ. นครนายก 127,696.90 127,696.90 หจก.ส.เรืองโรจน์ สระบุร ี
2.  รพ.สต.บ้านท่าข่อย 137.00 137.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก.

,ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
3. ต.พรหมณ ี รพ. รร.นายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า 
12,211.00 12,211.00 หจก.ส.เรืองโรจน์ สระบุร ี

4.  รพ.สต.บ้านปากกระทุ่ม 267.00 267.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก.
,ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 

5.  รพ.สต.บ้านตอไม้แดง 215.50 215.50 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก.
,ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 

6.  รพ.สพ.บ้านวังปลาจีด 21.00  21.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
7. ต.ศรีจุฬา รพ.สต.บ้านบางหอย 396.00 396.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก.

,ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
8.  รพ.สต.บ้านบางปรัง 162.00 162.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก 
9. ต.เขาพระ รพ.สต.บ้านเขาทุเรียน 381.20 381.20 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก.

,ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
10.  รพ.สต. บ้านปากช่อง 47.20 47.20 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก 
11. ต.ศรีนาวา รพ.สต.บ้านศรีนาวา 260.00 260.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก 
12. ต.หินตั้ง รพ.สต.บ้านวังยายฉิม 201.00 201.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก.

,ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
13. ต.สาริกา รพ.สต.บ้านเขานางบวช 158.20 158.20 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก 
14.  รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษานวมินทราชิน ี
116.00 116.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก 

15.  รพ.สต.บ้านดง 65.00 65.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก 
16. ต.ดงละคร รพ.สต.บ้านท่าแห 80.20 80.20 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก 
17.  รพ.สต.บ้านหนอง 

ทองทราย 
50.00 50.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก.

,ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
18. ต.ดอนยอ รพ.สต.บ้านชวดบัว 121.00 121.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก.

,ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
19. ต.ท่าทราย รพ.สต.บ้านท่าทราย 6.00 6.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก 
20. ต.ท่าช้าง รพ.สต.บ้านเจดีย์ทอง 80.00 80.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก 
21. ต.วังกระโจม รพ.สต.บ้านคลองเหมือง 136.50 136.50 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก.

,ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
 องครักษ ์(16 แห่ง)    

22. ต.องครักษ์ รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพฯ 

155,591.35 119,641.50 บ.เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จก. 

23.  รพ.องครักษ์ 7,695.00 7,695.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก 
24. ต.โพธิ์แทน รพ.สต.บ้านเขมรฝ่ังใต้ 349.00 349.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
25. ต.บางสมบูรณ์ รพ .สต .บ้ าน ป ระ ตู น้ ำบ า ง

สมบูรณ์ 
119.00 119.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 

26.  รพ.สต.บ้านเตยน้อย 78.70 78.70 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
27. ต.ศีรษะกระบือ รพ.สต.บ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ 62.50 62.50 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
28.  รพ.สต.บ้านคลอง 24 ฝั่งใต้ 74.10 74.10 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
29. ต.บางปลากด รพ.สต.บ้านบน 56.00 56.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
30. ต.บึงศาล รพ.สต.บ้านลาดช้าง 85.18 85.18 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
31. ต.พระอาจารย ์ รพ.สต.บ้านปาก 

คลอง 22 
73.10 73.10 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
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ลำดับ อำเภอ/ตำบล ชื่อสถานพยาบาล 
  

ปริมาณขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ  
(กก./ปี) 

ปริมาณการเกบ็ขน
ขยะมูลฝอยตดิเชื้อ 

(กก./ปี) 

ชื่อบริษัท 
รับเก็บขนขยะ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

32.  รพ.สต.บ้านบึงพระอาจารย ์ 48.24 48.24 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
33. ต.ทรายมูล รพ.สต.สถานีอนามัยเฉลิมพระ

เกียรติฯ ร.9 
73.00 73.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 

34.  รพ.สต.บ้านบาง 
นางเล็ก 

44.70 44.70 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 

35. ต.ชุมพล รพ.สต.บ้านทำนบ 42.00 42.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
36. ต.คลองใหญ่ รพ.สต.บ้านคลอง 14 เหนือ 59.00 59.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
37. ต.บางลูกเสือ รพ.สต.บ้านใน 37.00 37.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 

 บ้านนา (16 แห่ง)    
38. ต.พิกุลออก รพ.บ้านนา 13,094.00 13,094.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
39.  รพ.สต.บ้านแหลมไม้ย้อย 97.00 97.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
40. ต.บางอ้อ รพ.สต.บ้านบางอ้อ 446.00 446.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
41. ต.ป่าขะ รพ.สต.บ้านกร่าง 

ประตูวัง 
233.00 233.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 

42. ต.บ้านพริก รพ.สต.บ้านพริก 254.00 254.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
43.  รพ.สต.บ้านหนองคันจาม 150.00 150.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
44. ต.ศรีกะอาง กองพยาบาล  

รร.เตรียมทหาร 
270.00 270.00 หจก.ส.เรืองโรจน์ สระบุร ี

45.  รพ.สต.บ้านละว้า 140.00 140.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
46. ต.บ้านพร้าว รพ.สต.บ้านทางกระบือ 192.40 192.40 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
47.  รพ.สต.บ้านหนองรี 157.50 157.50 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
48. ต.เขาเพิ่ม รพ.สต.บ้านกะเหรี่ยง 93.50 93.50 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
49.  รพ.สต.บ้านเขาเพิ่ม 128.00 128.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
50.  รพ.สต.บา้นเขาน้อย 89.50 89.50 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
51. ต.ทองหลาง รพ.สต.บ้านทองหลาง 95.30 95.30 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
52.  รพ.สต.บ้านคลอง 30 70.70 70.70 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
53. ต.อาษา รพ.สต.บ้านไผ่ขวาง 88.50 88.50 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 

 ปากพลี (10 แห่ง)    
54. ต.ปากพลี รพ.ปากพลี 2,705.00 2,705.00 บ.เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จก 
55.  รพ.สต.บ้านไผ่ล้อม 56.50 56.50 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
56. ต.เกาะโพธิ์ รพ.สต.บ้านดงข่า 163.00 163.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
57.  รพ.สต.บ้านสะแกซึง 48.00 48.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
58. ต.หนองแสง รพ.สต.บ้านบุ่งเข้ 196.30 196.30 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
59.  รพ.สต.บ้านหนองหัวลิงใน 103.50 103.50 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
60. ต.ท่าเรือ รพ.สต.บ้านเกาะกา 109.60 109.60 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
61. ต.นาหินลาด รพ.สต.บ้านนาใหม่ 91.00 91.0 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
62. ต.เกาะหวาย รพ.สต.บ้านใหม่ 82.10 82.10 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 
63. ต.โคกกรวด รพ.สต.บ้านพรหมเพชร 63.00 63.00 ไอซี คลอลิตี้ ซิสเท็ม จก. 

 รวม 326,513.97 290,564.12  
ที่มา : กรมอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข, 2562 
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 ➢ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) 
  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน 

(Human Achievement Index-HAI) ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้า
ของคนในระดับจังหวัด และเพ่ือให้จังหวัดต่างๆ ได้ทราบถึงลำดับตำแหน่งความก้าวหน้าของคน พร้อมทั้ง
จุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาคน เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) มีกรอบแนวคิดการพัฒนาคนที่มีความครอบคลุมในหลายด้าน มีดัชนีย่อย
ทั้งหมด 8 ดัชนีย่อย คือ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านชีวิตการงาน 4) ด้านรายได้ 5) ด้านที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อม 6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และ  
8) ด้านการมีส่วนร่วม ซ่ึงภายในแต่ละดัชนีย่อยประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นเป็น 32 ตัวชี้วัด  

  1) สรุปภาพรวมความก้าวหน้าของคนจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายกมีดัชนี
ความก้าวหน้าของคนอยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ ซึ่งมีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนอยู่ที่ 0.6560 โดยเมื่อ
เทียบกับปี 2562 และ 2563 พบว่ามีอัตราความก้าวหน้าของคนในจังหวัดนครนายกที่สูงขึ้น (ปี 63 ลำดับ 
57 ปี 62 ลำดับ 36)  มีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับระดับประเทศ (0.6411) เมื่อพิจารณาดัชนีย่อยพบว่า  
ดัชนีย่อยที่มีค่าสูงกว่าระดับประเทศ 5 ดัชนีย่อย ได้แก่ ด้านการศึกษา ชีวิตการงาน เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม ส่วนดัชนีที่มีค่าต่ำกว่าระดับประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ชีวิต
ครอบครัวและชุมชน และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร  

  เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของจังหวัดในภาคตะวันออก พบว่า จังหวัดนครนายกมีดัชนี 
ความก้าวหน้าของคนต่ำกว่าเมื่อเทียบในระดับภาคตะวันออกเล็กน้อย (0.6565) โดยมีดัชนีย่อยที่มีค่าสูงกว่า
ดัชนีของภาคตะวันออก 3 ดัชนีย่อย ได้แก่ ด้านการศึกษา ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วน
ร่วม มีดัชนีต่ำกว่าภาคตะวันออก 5 ดัชนีย่อย ได้แก่ ด้านสุขภาพ ชีวิตการงาน เศรษฐกิจ ชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร  
 
ตารางที่ 74 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดนครนายก กับภาคตะวันออกและประเทศ 

ดัชนีย่อย 
จังหวัดนครนายก ภาคตะวันออก 

2564 
ประเทศ 
2564 2562 2563 2564 

ดัชน ี ลำดับ ดัชน ี ลำดับ ดัชน ี ลำดับ ดัชน ี ดัชน ี
1. ด้านสุขภาพ  0.5184 67 0.5241 67 0.5235 67 0.6891 0.6386 
2. ด้านการศึกษา  0.5981 4 0.6438 5 0.6947 3 0.5820 0.5200 
3. ด้านชีวิตการงาน  0.7560 21 0.7460 15 0.7990 10 0.8294 0.7406 
4. ด้านเศรษฐกิจ 0.6662 47 0.6832 38 0.6736 42 0.7478 0.6637 
5. ด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม  

0.6483 56 0.6376 57 0.6819 42 0.5991 0.6351 

6. ด้านชีวิตครอบครัว
และชุมชน  

0.5597 68 0.5240 76 0.5774 62 0.6390 0.6448 

7. ด้านการคมนาคมและ
การสื่อสาร  

0.6484 36 0.6476 71 0.6811 62 0.6891 0.7566 

8. ด้านการมีส่วนร่วม  0.6663 17 0.6601 18 0.6534 20 0.5255 0.5642 
ภาพรวม HAI 0.6289 36 0.6292 57 0.6560 16 0.6565 0.6411 
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ภาพรวมการพัฒนาคนของจังหวัดนครนายก 

ที่มา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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สำหรับดัชนีย่อยของคนของจังหวัดนครนายกที่มีความก้าวหน้าอยู่ใน 10 ลำดับแรกของประเทศ มี 2 

ดัชนีย่อย ได้แก่ ด้านการศึกษา (ลำดับที่ 3) และด้านชีวิตการงาน (ลำดับที่ 10) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดนครนายกอยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามควรต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคเทคโนโลยีและดิจิทัล ส่วนด้านชีวิตการงาน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในลำดับที่สูง
แต่ผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการจ้างงานและการ
มีงานทำของคนในจังหวัดนครนายก จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความสามารถในการทำงาน ซึ่งจะ
นำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคงและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจังหวัดนครนายกได้ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะครัวเรือนยากจน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การสร้างศักยภาพของมนุษย์ เพ่ือให้มีทักษะสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม และเพียงพอ รวมถึงการส่งเสริม
กิจกรรมและวัฒนธรรมทางสังคมและชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

  2) ข้อเสนอทิศทางการพัฒนาของจังหวัดนครนายก 
  2.1) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ลดอัตรา

การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางถนน โดยส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การดูแลผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพแข็งแรง ดูแลเรื่องท่ีอยู่อาศัยให้มีสุขลักษณะ ปลอดภัย  

   2.2) การสร้างเสริมสังคมและชุมชนให้สงบสุข โดยการแก้ไขปัญหาด้านสังคม ปัญหา
ยาเสพติด การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม การดูแลความปลอดภัยเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเสริมสร้างทักษะเพ่ือสนับสนุนการเรียนและวัยแรงงาน เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนากับอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการมีส่วนร่วมและคุณธรรมจริยธรรม 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน  

   2.3) การพัฒนาระบบโครงข่ายสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์และ
อินเทอร์เน็ตที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันให้สามารถรองรับเพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งการติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน การทำงาน การค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเหมาะสม รวมถึงการ
พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทั้งถนนสายหลัก สายรอง สายย่อย ให้เชื่อมโยงโครงข่ายได้อย่างทั่งถึงทั้งจังหวัด 
เพ่ือให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย 
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  3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่  
  ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 4 อำเภอ 

    ในกระบวนการของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก จังหวัดได้สำรวจปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 4 อำเภอ โดยมอบหมายให้แต่ละอำเภอรวบรวมและสรุปปัญหาความเดือดร้อน 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยจังหวัดนครนายกได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ  
เพ่ือดำเนินการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) โดยสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการและประชาชนเชิงพ้ืนที่ ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 75 แสดงปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่อำเภอ 

ปัญหาในพื้นที่ ความต้องการแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ตำบล 
อำเภอเมืองนครนายก 

ด้านแหล่งน้ำ   
1. ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
2. น้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 

1. ขุดลอกคูคลองเพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

2. ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา ก่อสร้าง
ระบบประปาแบบผิวดิน 

ศรีจุฬา, ดอนยอ, พรหมณี
, หินตั้ง, ศรีนาวา, ท่าทราย
, ดงละคร 

ด้านปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1. ถนนชำรุด เนื่องจากรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน 
2. ไม่มีทางระบายน้ำ น้ำท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน จากการถมที่ดิน 
3. ไฟสาธารณะส่องสว่างไม่เพียงพอ 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดี 
มีมาตรฐาน 

2. การวางทอ่ระบายน้ำริมถนน 
3. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร 

พรหมณ,ี เขาพระ,                   
ดงละคร ศรีจุฬา,                  
บ้านใหญ่, ดอนยอ, สาริกา
, หินตั้ง, ศรีนาวา, บ้าน
ใหญ่, วังกระโจม, ท่าช้าง, 
ท่าทราย 

ด้านเศรษฐกิจ   
1. ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบ

จากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน 
2. ดินเปรี้ยว ดินเสื่อมคุณภาพจากการใช้

สารเคมีทำการเกษตร 
3. ราคาข้าวตกต่ำ 
4. เกษตรมีปัญหาหนี้สินทั้งในและนอก

ระบบเป็นจำนวนมาก 
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

1. พัฒนาประสิทธิภาพเกษตกรให้มีความรู้
ในการใช้ เทคโน โลยี ที่ 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. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ                

สิ่งปฏิกูลไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 
3. วัชพืชกีดขวางการระบายน้ำ 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณ
ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีความ
จำเป็นและขยายการดำเนินการ 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง  

พรหมณี, เขาพระ 
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ปัญหาในพื้นที่ ความต้องการแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ตำบล 
4. ปัญหาน้ำป่าไหลหลาก, ปัญหาภัยแล้ง ๓. การแบ่งคลัสเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้ชันเจน มีการจัดเก็บแบบแยก
ขยะและจัดการขยะที่ถูกหลักวิชาการ 

4. กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ 
5. เติมน้ำลงใต้ดินตามหลักธนาคารน้ำใต้ดนิ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง 
ด้านสังคม   

1. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และการสัญจรบนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน 

2. ขาดสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในตำบล 
3. ประชาชนยังไม่มีไฟฟ้า 
 

1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ขยาย
เขตไฟฟ้า  

2. ติดตั้งกล้อง CCTV  
3. ติดตั้งเสารับ-ส่ง สัญญาณอินเตอร์เน็ต

ภายในตำบล 
 

ศรีนาวา, หินตั้ง, สาริกา, 
บ้านใหญ่, วังกระโจม, ท่า
ช้าง, ศรีจุฬา, ท่าทราย, 
ดอนยอ, ดงละคร 

อำเภอบ้านนา 
ด้านแหล่งน้ำ   

1. ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 
และน้ำท่วม 

1. ขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคลอง 
2. ซ่อมแซมปรับปรุงฝายชะลอน้ำ ท่อ

ระบายน้ำ 
3. การสร้างนวัตกรรมตามหลักวิชาการ

เพื่อกักเก็บน้ำใต้ดิน เช่น หลุมกักเก็บน้ำใต้ดิน
บริเวณบ้านเรือน ชุมชน ท่ีมีน้ำท่วม 

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

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

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

1. ซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาล 

2. ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน วางท่อ
ระบายน้ำ 

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 
2. ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ผลผลิต

ล้นตลาด 
3. จ ำน วน นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ล ด ล งจ าก

สถานการณ์โควิด 
 

1. พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ก ลุ่ ม อ า ชี พ
การเกษตร และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เพิ่ม
มูลค่า ลดต้นทุนการผลิต 

2. ฝึกอบรมอาชีพ 

เขาเพิ่ม, บ้านพร้าว, ป่าขะ 
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ปัญหาในพื้นที่ ความต้องการแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ตำบล 
ด้านสังคม   

1. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ปัญหาคุณภาพผู้สูงอายุ 
3. ปัญหายาเสพติด 
 

1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ขยาย
เขตไฟฟ้า ติดตั้งกล้อง CCTV 

2. ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุในตำบล 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ

ตำบล 

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

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล  ไม่มีที่ทิ้ง

และการกำจัดที่ดี 
2. อุบัติภัย ไฟไหม้ น้ำท่วม 
3. การกัดเซาะตลิ่ง 

1. กำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ คัด
แยกขยะในหมู่บ้านพร้อมกับการจัดเก็บขยะ 
การบริหารขยะที่เป็นระบบ 

2. อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต้นแก่ประชาชน 

3. แก้ปัญหากลิ่น หรือมลพิษจากฟาร์มต่างๆ  
4. จัดทำแนวป้องกันตลิ่ง 

เขาเพิ่ม, บ้านนา, ศรีกะ
อาง, พิกุลออก, ทองหลาง, 
อาษา, ป่าขะ 

อำเภอองครักษ์ 
ด้านแหล่งน้ำ   

1. ขาดน้ำทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง 
และน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน 

1. ขุดลอกและกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน 
๒. การสร้างนวัตกรรมตามหลักวิชาการ

เพื่อกักเก็บน้ำใต้ดิน เช่น หลุมกักเก็บน้ำใต้ดิน
บริเวณบ้านเรือน ชุมชน ท่ีมีน้ำท่วม 

 

องครักษ์, บางปลากด,     
บึงศาล, พระอาจารย์,     
บางสมบูรณ์, ทรายมูล, 
โพธิ์แทน, ชุมพล,ศีรษะ
กระบือ, บางลูกเสือ 

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,           
บางปลากด 

ด้านเศรษฐกิจ   
1. สภาพดินเปรี้ยวและเป็นกรด ทำนา

หรือทำสวนได้ผลผลิตตกต่ำ 
2. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ (ข้าว) 
3.เกษตรบางรายมีหนี้สินจำนวนมากแต่

ต้องการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้หนี้แต่ประสบ
ปัญหาเนื่องจากไม่มีพันธุ์ไม้ 

4. เกษตรกรขาดความรู้ทางการเกษตร
สมัยใหม่  

5. ปัญหาการว่างงาน 
 

1. ปรับปรุ งบำรุ งดิ น โดยใช้ดิ นมาร์ลและ             
ปุ๋ยอินทรีย์ 

2. สร้างอาชีพเสริม  และการส่ งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมการออมในครอบครัว  

3. ขอพันธุ์ไม้จากกรมป้าไม้ช่วยเหลือเกษตรกร 
4.ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน 
5. ให้ความรู้ แนะนำแนวทางโดยใช้กลไก

การรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาอาชีพ
ที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน 

6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 
 

คลองใหญ่, ชุมพล,                 
ศีรษะกระบือ, บางลูกเสือ, 
บางสมบูรณ์, ทรายมูล, 
โพธิ์แทน, บางปลากด,        
บึงศาล, พระอาจารย ์
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ปัญหาในพื้นที่ ความต้องการแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ตำบล 
ด้านสังคม   

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

รวดเร็ว อินเตอร์เน็ตหมู่บ้านไม่ครอบคลุม 
5. บ้านชำรุด  
6. ปัญหาไข้เลือดออก 

1. ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง 
2. ทำหมันสุนัขเพื่ อลดการขยายพันธุ์  

แก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน 
4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึง แก้ปัญหา

ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก 
5. ทำโครงการหอกระจายข่าว/ซ่อมแซม

หอกระจายข่าว ติดตั้งเน็ตประชารัฐให้ครบทุก
หมู่บ้าน 

6. ซ่อมแซมบ้านท่ีอยู่อาศัย 
7. กำจัดลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นหมอกควัน 

และให้ความรู้ไข้เลือดออก 

บางปลากรด, คลองใหญ่, 
ชุมพล, บึงศาล, ศีรษะกระบือ, 
บางลูกเสือ, บางสมบูรณ์, 
โพธิ์แทน, องครักษ์, พระ
อาจารย์, ทรายมูล 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1. ขาดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 

เกิดการหมักหมมของขยะมู ลฝอย ทำให้
ทัศนียภาพท่ีสวยงามถูกทำลายไปและเป็นแหล่ง
เชื้อโรค 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการ
จัดการขยะครัวเรือน และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ
ขยะในท้องถิ่น 

คลองใหญ่, ชุมพล,                
พระอาจารย์, บางสมบรูณ์
, โพธิ์แทน 

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 

ด้านเศรษฐกิจ   
1. ไม่มีอาชีพเสริม ไม่มีการจดบัญชีครัวเรือน 
2. ผลผลิตราคาตกต่ำ ปุ๋ยวัสดุราคาแพง 

ต้นทุนการผลิตสูง 
3. ดินเป็นกรดจัด (ดินเปรี้ยว) เกษตรกร

ขาดองค์ความรู้ไม่รู้ค่า pH ดิน ใช้สารเคมีในนา
ข้าวในปริมาณมาก กระบวนการผลิตขาดการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมเพิ่มจากอาชีพ
หลัก ให้ความรู้การผลิต และการตลาด สินค้า
เกษตร 

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 
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ปัญหาในพื้นที่ ความต้องการแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ตำบล 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

1. ขยะมูลฝอยตกค้าง 
2. เกษตรกรเผาตอซังข้าวเกิดมลภาวะ 

1. ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
2. รณ รงค์ ลดการเผาตอซั งข้ าว โดย

นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และใช้สารชีวภาพย่อย
สลายแทนการเผา 

เกาะหวาย, หนองแสง, ท่า
เรือ,ปากพลี, เกาะโพธ์ิ 

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

โรคอ้วน ความดันสูง เพิ่มขึ้น 

1. สง่เสริมให้มีการรวมกลุ่มออกกำลังกาย
และการดูแลสุขภาพประจำปี 

2. ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติตนห่างไกลไข้เลือดออก 

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 % 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 

  โดยมีการสนับสนุนปูนมาร์ล ให้แก่ เกษตรกร เพ่ือปรับปรุงสภาพดิน ตั้ งแต่ปี  ๒๕๔๖  
ถึง ๒๕๖๑ รวม ๙๑,๓๒๐ ไร่ การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับปรุง
คุณภาพดิน เช่น การผลิตพืชที่สอดคล้องกับสภาพของดิน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยวที่มี
คุณภาพ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิต 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      
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   2. ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (น้ำประปาไม่เพียงพอ/ไม่สะอาด ยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่) และน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน 

    จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำของจังหวัดนครนายกพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำเพ่ือ
การเกษตรมากกว่า 848.19 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และมีแนวโน้มที่มีความต้องการใช้น้ำที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น
ทุกปี แม้ว่าจังหวัดนครนายกจะมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายกท่ีเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่
ที่ส่งน้ำให้พ้ืนที่การเกษตรมากกว่า 340,563 ไร่ แต่ยังมีพ้ืนที่นอกเขตชลประทานกว่า 502,093 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 37.86 ยังขาดแคลนน้ำ ประกอบกับประสบปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน  มีสิ่งกีด
ขวางทางน้ำและวัชพืช แหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่การเกษตรไม่เพียงพอ ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  

        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 การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร  
การนำเทคโนโลยีมาช่วยในดำเนินการ การแปรรูปสินค้าเกษตร  การปรับกระบวนการผลิตทางการเกษตรไปสู่
เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสานมากขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งกำจัดศัตรูพืช และโรคในนาข้าว 

   ๔. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานและถนน ชำรุด ทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ 
     จังหวัดนครนายกมีเส้นทางสายหลักสายสำคัญที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมทางหลวง ขณะที่

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

ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครไม่มากประมาณ 105 กิโลเมตร มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ย ว
เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะวันหยุด ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดนับพันล้านบาทต่อปี (ก่อนสถานการณ์โควิด 19)  
ทำให้มีขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมาจากชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยว
ด้วย ส่งผลให้จังหวัดนครนายกประสบปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย การกำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนครนายกมีการบริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยนำไปกำจัด  26  แห่ง และอีก 19 แห่งที่ไม่มีบริการเก็บขยะมูลฝอย และมีสถานที่กำจัดและ
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำเนินการ 4 แห่ง ซึ่งทั้ง 4 แห่งการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยไม่
ถูกต้อง (แบบ Open Dump) ส่วนองค์ประกอบของขยะมูลฝอยสามารถแบ่งประเภทขยะมูลฝอยออกเป็น 4 
ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์  ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งขยะทั่วไปสามารถนำไปกำจัดได้มาก
ที่สุด ประมาณ ร้อยละ 52.64 ทั้งนี้ การเทกองแล้วไถดินกลบ หรือการเทกองแล้วเผา เป็นวิธีการที่อาจทำให้
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาขยะที่เพ่ิมข้ึน   
การเร่งรัดดำเนินการแบ่งคลัสเตอร์ของ อปท. ให้ชัดเจนเป็นระบบมาตรฐาน และควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพ่ือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดในอนาคต นอกจากนี้ ยังต้องการให้เร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและท้องถิ่นทุกแห่ง เช่น การสร้างจิตสำนึก ความมีวินัย การให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม แก้ปัญหาน้ำเสีย
ในครัวเรือนด้วย   
  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 พัฒนาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่สำคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต  
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 
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   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 และต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ชุมชน 

 ๘. ปัญหาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน  
   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 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้โทษ 
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 ซึ่งทำลายผลผลิตทางการเกษตรของ
ประชาชนเสียหาย จึงต้องดำเนินการสร้างสิ่งกีดขวางบริเวณเส้นทางช้างเดินไม่ให้ช้างออกจากป่า เช่น คูกันช้าง 
เพนียด รั้วกันช้าง รั้วธรรมชาติ เช่น ผึ้ง เป็นต้น และการปรับทัศนคติให้คนและช้างอยู่ร่วมกันโดยไม่ใช้ความ
รุนแรง การสร้างพืชอาหาร แหล่งน้ำ ในป่าให้อุดมสมบูรณ์ให้ช้าง เช่น การปลูกหญ้า การปลูกพืชอาหารช้าง 
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 (ผู้มาเยี่ยมเยือนที่ 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 
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 3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดนครนายกในช่วงที่ผ่านมา 
          จังหวัดนครนายกได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาหรือวิสัยทัศน์ “นครนายกเมืองน่าอยู่” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มี
ศักยภาพและมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือสร้างความสะดวกสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม ส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 4 ประเด็นยุทธศาสตร ์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 
   โดยเน้นการพัฒนาภายใต้ประเด็นการพัฒนา 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  
ปีงบประมาณ 2561 
  จังหวัดนครนายกได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 187,280,600 บาท โดยดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2561 
โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

รวม 35 187,280,600 168,583,229 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์   
แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

16 
 

54,686,766 
 

53,080,760 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว               
สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าบริการ และบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานอย่างบูรณาการ 

8 
 

61,241,658 
 

60,227,203 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงใน
สังคมให้มีความสุข 

7 
 

27,460,190 
 
 

26,090,710 
 

ประ เด็ น ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  4  : อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู  แ ละบ ริห ารจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ              
โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

4 43,891,986 29,184,556 
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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 

 
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
ปัญหาอย่างเร่งดว่น จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปี 2562 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

7 13,806,500 10,744,939 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว               
สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าบริการ และบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานอย่างบูรณาการ 

2 3,490,600 2,814,430            
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงใน
สังคมให้มีความสุข 

3 134,036,400 132,784,545 

ประ เด็ น ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  4  : อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู  แ ละบ ริห ารจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ               
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 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ เพ่ือรักษาความ
สมดุลของสภาพแวดล้อม ลดการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ำในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปี 2563 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์     
แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคลอ้งกับความต้องการของตลาด 

4 52,290,800 51,478,247.81 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว            
สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าบริการ และบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานอย่างบูรณาการ 

2 64,238,300 63,536,377.28 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงใน
สังคมให้มีความสุข 

3 15,915,600 15,109,900.18 

ประ เด็ น ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  4  : อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู  แ ละบ ริห ารจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ                     
โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

1 10,000,000 8,068,059.85 
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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 เบกิจ่าย 

รวม 7 168,844,200 96,667,906.46 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

2 63,765,000 48,337,093.93 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว                    
สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าบริการ และบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานอย่างบูรณาการ 

1 32,266,000 29,871,203.53 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงใน
สังคมให้มีความสุข 

3 26,013,200 14,938,169 

ประ เด็ น ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  4  : อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู  แ ละบ ริห ารจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ                  
โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

1 46,800,000 3,521,440 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปี 2565 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
รวม 5 116,149,500 46,581,227.81 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปร
รูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

1      31,697,500  
 

25,222,653.90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมท่ีได้มาตรฐาน 

2      53,732,000  
 

6,073,031.60 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงใน
สังคมให้มีความสุข 

2      30,720,000  
 

15,285,542.31 

ประ เด็ น ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  4  : อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู  แ ละบ ริห ารจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

- - - 
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   สรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
    1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้
โครงการประเภทการฝึกอบรม สัมมนา และการจัดงาน (Event) ไม่สามารถดำเนินการได้ในห้วงเวลาตามแผนฯ 
    2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีรายการงบลงทุนที่
ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แต่มีผู้ยื่น
อุทธรณ์ ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานต้องส่งเรื่องดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณแ์ละร้องเรียน พิจารณากรณีการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว ซึ่งใช้ระยะเวลา 60 วัน ส่งผลให้การก่อหนี้
ผูกพันได้ช้า และผลเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    3. กรณีโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดในปีงบประมาณนั้น ๆ 
จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ.ที่กำกับดูแลภาค ก่อน โดยให้เสนอคำขอเปลี่ยนแปลง
โครงการมายังฝายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ.ภาค ภายในเดือนมีนาคมของปงบประมาณนั้น ๆ และขอทำความ
ตกลงกับสำนักงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทำให้โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
ระหว่างปีไม่สามารถได้รับการแก้ไข 
    แนวทางแก้ไข 
     1. จังหวัดนครนายกได้เร่งรัดการดำเนินงานทุกโครงการ สำหรับรายจ่ายลงทุนให้มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณล่วงหน้า ร้อยละ 15 ของวงเงินสัญญา  
    2. สำหรับรายการที่ต้องส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียนพิจารณา 
ได้กำชับให้หน่วยงานติดตามผลการพิจารณาอย่างต่อเนื่องและผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้วยตนเอง 
    3. ส่วนกลางควรมอบอำนาจให้  ก.บ.จ./ก.บ.ก. พิจารณาให ้ความเห ็นชอบการใช ้
งบประมาณเหลือจ่ายได้เพ่ือแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของพ้ืนที่ได้ 

 

   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. การส่งเสรมิการตลาด Online และ Offline 
    7. พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม  
การประชุมที่ได้มาตรฐาน จำนวน 15 โครงการ จำนวน  214,968,558 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.04 โดยมี
ผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้  
     1. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้มาเยือน
จังหวัดท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
    2. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
    3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และชุมชน  
    4. การสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้จนสามารถมีการขยายตัวด้าน
เศรษฐกิจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 
 

   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. ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชพ้ืนถิน่ได้เพ่ิมขึ้น 
     2. บริหารจัดการการกระจายน้ำให้แก่เกษตรกรได้เพ่ิมขึ้น 
     3. การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
     4. การแก้ไขปัญหาการกัดเชาะตลิ่งของแม่น้ำนครนายกได้เพ่ิมขึ้น 
 

โดยสรุปการพัฒนาจังหวัดนครนายกได้รับงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดเพ่ือดำเนินการ
ในด้านการท่องเที่ยวเพ่ือการสร้างงาน สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้มา
เยือนจังหวัดท่องเที่ยว สร้างอาชีพและกระจายรายได้จนสามารถมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยคิดเป็น  
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 
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   ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 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
สถานการณใ์นปัจจุบัน 

  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 ไม่สามารถดำเนินการได้ในห้วง
เวลาตามแผนฯ จึงต้องเลื่อนการดำเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 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
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ เทคโนโลยีดิจิทัล เกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพ 
สาธารณสุขและสุขภาพอนามัย อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป การบริการที่มี
ศักยภาพสูง และการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่  
 

ปีงบประมาณ 2566 

  จังหวัดนครนายกได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จำนวน 10 โครงการ 12 กิจกรรมหลัก 20 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ งบประมาณรวม 165,240,700 บาท จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 
 
 

  จากกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย
ตรงกับความต้องการของตลาด 
     1. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร     
      1.1 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณ 45,000,000 
บาท เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพ่ือการเกษตร 2 แห่ง     
    1.2 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต งบประมาณ 2,723,200 บาท โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและ
ธาตุอาหารเสริมในไม้ผล การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสานและการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ และ
ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐาน GAP สัตว์น้ำและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.3 สร้ างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสิ นค้ าเกษตร งบประมาณ 
5,411,000 บาท เป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปี 2565 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
รวม 10 165,240,700 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์   
แปรรูปให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

3 53,134,200 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมท่ีได้มาตรฐาน 

2 37,517,700 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงใน
สังคมให้มีความสุข 

3 17,158,500 - 

ประ เด็ น ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  4  : อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู  แ ละบ ริห ารจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

2 49,430,300 - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ - 8,000,000 - 
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      ผลที่คาดว่าจะได้รับ :       
      1. มีแหล่งเก็บกักน้ำเพ่ิมขึ้น โดยปริมาณน้ำที่เก็บกักได้เพ่ิมขึ้น 250,000 ลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่ได้รับประโยชน์รวม 500 ไร่ ผลผลิตด้านการเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าว , มะยงชิด, มะม่วงและส้มโอ ใช้ใน
การบริหารจัดการน้ำและการกระจายน้ำไปยังพ้ืนที่การเกษตร เกษตรกร 460 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี 
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และมีเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรขนส่งผลผลิตได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  
     2. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร รวม 500 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินและการผสมธาตุอาหารเสริมในไม้ผล การควบคุมแมลงวันผลไม้การผลิตและการใช้สารชีว
ภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การส่งเสริมให้ความรู้ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน GAP สัตว์น้ำ และตรวจ
รับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้า
การเกษตรของจังหวัดนครนายก ให้มีความปลอดภัย มีมูลค่าเพ่ิม ลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น 
     3. ส่งเสริมช่องทางการตลาดและขยายช่องทางตลาดทำให้สามารถขายสินค้า  
ทั้ง Offline/Online รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของจังหวัดนครนายก ยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครนายก    
  

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม 
การบริการและการประชุมที่ได้มาตรฐาน      
  2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ 
    2.1 พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการท่องเที่ยว งบประมาณ 37,000,000 บาท เป็นการก่อสร้างทางจักรยานทางหลวงหมายเลข 3049 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง  
              2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความ
ปลอดภัยการท่องเที่ยว งบประมาณ 517,700 บาท โดยการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
ยกระดับ สู่มาตรฐานการบริการ ยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว" 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ :       
     1. นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
     2. ชุมชนท่องเที่ยวที่มีที่พักโฮมสเตย์มีการบริการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
รวมทั้งการแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารสู่มาตรฐานบริการอาหาร เพ่ือ
การท่องเทีย่ว (Tourism Standard) สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทำให้มีรายได้มากยิ่งข้ึน 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข       
  3. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
     3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่  
งบประมาณ 12,000,000 บาท โดยการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสายหลักสายรอง
    3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย งบประมาณ 
2,250,000 บาท  โดยการเสริมพลังผู้สูงอายุ (Active Ageing) กลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
     3.3 พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ งบประมาณ 
2,908,500 บาท โดยการพัฒนาอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ   
     3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 8,000,000 บาท 
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     ผลที่คาดว่าจะได้รับ :       
     1. ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้เส้นทางสัญจรในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัย ใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครนายก ที่มาจาก
ลำลูกกาและกรุงเทพมหานคร 
     2. ผู้สูงอายุ 100 ครัวเรือน ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน ส่งผลให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     3. แรงงานทั่วไปทั้งในระบบและนอกระบบ และเกษตรกร รวม 140 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 
     4. การสนับสนุนการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครนายกตาม
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา  
        

   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม    
 4. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
    4.1 พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลักและ
คลองธรรมชาติ งบประมาณ 49,150,000 บาท โดยการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและคลองสาขา
   4.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 280,300 บาท โดยการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และบูรณาการแก้ไข บรรเทา และป้องกันผลกระทบจากช้างป่าและสัตว์ป่า 
   ผลที่คาดว่าจะได้รับ :       
     1. มีเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำนครนายกและคลองสาขา 4 แห่ง 
ความยาวรวม 530 เมตร สามารถป้องกันการพังทลายของดินบริเวณที่ได้รับผลกระทบไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บริเวณตลิ่ง 
     2. มีเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครือข่าย และประชาชน
อาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันช้างป่าสามารถผลักดันช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามหลักทางวิชาการและหลักในทางปฏิบัติ และมีเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าเพ่ิมขึ้น 
จำนวน 200 คน 
 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ   
   การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะทำให้จังหวัดนครนายกเกิด
การพัฒนาในมิติต่างๆ ทั้ งด้านการเกษตร การท่องเที่ ยว ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต รวมถึงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
คือ ประชาชน/เกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายกมีรายได้เพ่ิมขึ้น หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย โดย 
    1. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรและประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น โดยอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น 136 ล้านบาท เป็น 27,359 ล้านบาท 
(ค่าฐานปี 2564 จำนวน 27,223 ล้านบาท) และอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตร
ของจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้นจากเดิม 30 ล้านบาท เป็น 5,998 ล้านบาท (ค่าฐานปี 2564 จำนวน 5,968 ล้านบาท) 
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    2. พัฒนาการท่องเที่ ยวและการบริการที่ ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับสิ่ งอำนวย 
ความสะดวกในการประกอบอาชีพและการสัญจรที่ปลอดภัย รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากเดิม 36 ล้านบาท 
เป็น 1,236 ล้านบาท (ค่าฐานปี 2564 จำนวน 1,200 ล้านบาท) และจำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 20,036 
คน เป็น 687,917 คน (ค่าฐานปี 2564 จำนวน 667,881 คน) 
    3. ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ได้รับบริการสาธารณะที่สะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลที่พักอาศัย ทำให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5      
    4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน พ้ืนที่ตลิ่งถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน 4 แห่ง 
 

 3.1.5 ทิศทางและนโยบายการพัฒนาของประเทศ และความเชื่อมโยงสู่การพัฒนา
ของจังหวัดนครนายก 

➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ”  เป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของ

รัฐบาลเพ่ือกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายเพ่ือให้บรรลุ  
ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ  “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

 
 
 
 
 
 

โ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  
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การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” 
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ 
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่  
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากร  
ธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมาป ระยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิ ทัล และการปรับสภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ  
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้น  
ของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร  
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างคว ามเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถึง 
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5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  
๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่  
ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล  
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่  
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม  
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

➢ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ 

“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมี
โอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายหลักของการ
พัฒนา ๕ ประการ ประกอบด้วย ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ๔) การเปลี่ยนผ่านการ
ผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
   เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการ
พัฒนาที่เอ้ือให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 
๑๓ หมุดหมาย แบ่งออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
 

1) มิติภาคการผลิต
และบริการเป้าหมาย 

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศช้ันนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทลัของอาเซียน 
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2) มิติโอกาสและ 
ความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได ้
หมุดหมายที ่๘ ไทยมีพื้นที่และเมอืงอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เตบิโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
 

3) มิติความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

4) มิติปัจจัยผลกัดัน
การพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 
หมุดหมายที ่๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย 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  
 

     ➢ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2566 - 2570)  
         (ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565) 

  ภาคตะวันออกเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ รองลงมาจากกรุงเทพมหานครและ
ภาคกลาง โดยภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค (Gross Regional Product: GRP) ณ ราคาประจำปี ๒๕๖3 เท่ากับ 
2,687,221 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑7.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
ในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2563) พบว่าขยายตัวเพ่ิมขึ้น
จากเฉลี่ยร้อยละ 17.6 ต่อปี ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 17.9 ต่อปี 

  เศรษฐกิจของภาคตะวันออกพ่ึงพิงภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ขณะที่ภาคบริการมีความสำคัญ
เพ่ิมขึ้น โดยช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์ภาค 
เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 64.6 ต่อปี โดยอุตสาหกรรมสำคัญท่ีมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูง ประกอบด้วยอุตสาหกรรม
การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง การผลิต  
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การผลิตเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี 
สำหรับภาคบริการมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยร้อยละ 29.0 ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าและการขนส่ง 
ขณะที่ภาคการเกษตรมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์ภาคน้อยเพียงร้อยละ ๖.4 ต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตพืช และ
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยร้อยละ ๖๖.๙ ต่อปี 
ภาคบริการมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ ๒๖.๓ ต่อปี และภาคการเกษตรมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ ๖.๘ ต่อปี แสดงให้เห็น
ว่าภาคบริการเข้ามามีบทบาทและทวีความสำคัญในโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคเพ่ิมข้ึน และเมื่อพิจารณาพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออก พบว่า ยังคงกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญโดยจังหวัด
ที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อของผลิตภัณฑ์ภาค สูงที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 33.2 รองลงมา คือ 
จังหวัดระยอง ร้อยละ 31.9 และฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๒.9 ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด
ต่อของผลิตภัณฑ์ภาค ต่ำที่สุดคือ จังหวัดนครนายก ร้อยละ 1.2 

  ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาของภาคตะวันออก 
  1) โครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมของ

ภาคตะวันออกให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ และประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรม
ยังคงขีดความสามารถในการเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจ้างงาน (Growth Engine) ของภาค
ตะวันออกและประเทศ  
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  2) การเป็นแหล่งผลิตผลไม้ สมุนไพรคุณภาพ และเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม สามารถต่อยอดการพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

  3) แหล่งท่องเที่ยวที่มีความความหลากหลาย ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และโครงข่าย
คมนาคมหลักท่ีครอบคลุมทั่วถึง ประกอบกับกระแสห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการรักษาสุขภาพ จะเป็นโอกาส
สำหรับการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกท่ีจะมุ่งพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 

  4) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Infrastructure) 
ที่จะครอบคลุมพ้ืนที่ของภาคตะวันออกในอนาคต จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมือง และพ้ืนที่ชนบทของภาค
ตะวันออกให้มีขีดความสามารถในการรองรับความเจริญเติบโตได้หลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม 

  5) พ้ืนที่ชายแดนเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ สามารถยกระดับเป็นประตูทางการค้า
เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งสอดรับกับ
นโยบายภูมิภาคนิยมที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการผลิตและการค้าระหว่างภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน 

 

ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย 
  1) ทักษะในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายยังมี

ข้อจำกัด อีกทั้งความต้องการใช้น้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อปัญหาการแย่งใช้น้ำในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
  2) ผลผลิตทางการเกษตรของภาคตะวันออกมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาและการ

ขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย ในขณะที่รูปแบบการทำการเกษตรยังใช้แรงงานและ
เคมีการเกษตรเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร 

  3) การท่องเที่ยวมุ่งเน้นสร้างรายได้เชิงปริมาณมากกว่าการให้ความสำคัญกับคุณภาพของ
นักท่องเที่ยว ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

  4) การเคลื่อนย้ายของแรงงานแฝงและแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพ้ืนที่  ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและคุณภาพในการดำรงชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออก 

  5) การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของเมืองในภาคตะวันออก  
เมื่อผนวกเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ 
รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออก 

  ทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มุ่งเน้นการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของภาคให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นนำของอาเซียน ควบคู่กับ 
คุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนที่ดี” โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Direction) 
ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน และการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน 6 ประเด็นการพัฒนาที่ต้องบรรลุ (SHAREs) 
ได้แก่ (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคตะวันออก (S-curve & New S-curve Hub: S)  
(2) การพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความทันสมัย น่าอยู่ สอดรับกับความต้องการของคนทุกกลุ่ม (High Standard Living 
Cities: H) (3) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน (Agro and Community based 
Tourism: A) (4) การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Resilience 
of Nature: R) (5) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน เชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
การค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศในอาเซียน (Economic Linkage: E) และ (6) การผลิตผลไม้
คุณภาพสูงมุ่งสู่การเป็น “มหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย” และการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ปลอดภัยที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง (Safe Fruit, Food and Herb Cities: S) 
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   แนวทางการพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

 1) พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของ
ภาคตะวันออก โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมสีเขียว ผลิตกำลังคนให้มีศักยภาพ และเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีแนวทางการพัฒนา 

   (1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

   (2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพ 
    (3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และก้าวสู่การเป็น
เมืองอัญมณีแห่งอาเซียน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเทีย่วมูลค่าสูง 

   (4) พัฒนาผลิตภาพแรงงานของอุตสาหกรรมหลัก  
   (5) ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

   2) พัฒนาการเกษตรคุณภาพให้เชื่อมโยงสู่การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย  
สู่ห่วงโซ่การผลิตในระดับประเทศ และการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การใช้อาหารบำบัด พืชสมุนไพร
ทางการแพทย์ เพ่ือให้เกิดการยกระดับกระบวนการการผลิตและการตลาด รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าเกษตรหลักของภาค โดยการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสากล และการบริหาร
จัดการด้านการเก็บรักษาและการขนส่ง โดยมีแนวทางการพัฒนา 
    (1) เสริมสร้างผลิตภาพการผลิตผลไม้ของภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

   (2) พัฒนาประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออก 
   (3) ยกระดับพืชสมุนไพรให้เป็นธุรกิจสมุนไพรสู่ตลาดสากล 
   (4) สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน เพ่ือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกทั้งในระดับภาคและประเทศ 
   (5) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สำคัญ

ของภาคตะวันออก ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 
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    (6) สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงเทคโนโลยีและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ด้านการตลาด 
   3) ยกระดับการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกสู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของโลกที่
เน้นคุณภาพและความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ ความยั่งยืนและ
เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกสู่ระดับโลก และเกิดการกระจายรายได้ 
สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยมีแนวทางการพัฒนา  

   (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
   (2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาคตะวันออก 
   (3) ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมูลค่าสูง 

   4) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและตราด รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนที่มีศักยภาพให้เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนที่ทันสมัยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจัดทำ 
ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น มุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างเพ่ือเชื่อมโยง  
ด่านการค้าชายแดน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน  
โดยมีแนวทางการพัฒนา 
    (1) วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
    (2) สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึง
ระบบโลจิสติกส์ บริเวณโดยรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษ และด่านพรมแดน 
    (3) เสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นในการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
และจุดผ่านแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5) พัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่ชนบทให้มีความพร้อม สามารถ
รองรับการเจริญเติบโตในทุกมิติทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือให้ 
ประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบทได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโต โดยมีแนวทางการพัฒนา 
    (1) พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เจริญเติบโตได้อย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 
    (2) พัฒนาพ้ืนที่ชนบทของภาคตะวันออกให้มีขีดความสามารถในการรองรับการ
ขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที 
   6) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน และการสร้างความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางการพัฒนา 

   (1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้ภาคตะวันออก 
   (2) ยกระดับการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำของภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงด้านน้ำ  
   (3) แก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียชุมชน และกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
    (4) ยกระดับขีดความสามารถของพ้ืนที่เสี่ยงภัยในการรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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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 ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องหาวิธีแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 (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 ดังนี ้

 

 
 

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

และอุปสรรคควบคูก่ัน เพ่ือหาวิธีลดความเสี่ยงจากผลกระทบทั้ง 2 ปัจจัย 
 3) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ การอธิบายถึงคุณค่าในระหว่างกิจกรรม การ

ดำเนินงานขององค์กร ที่มีความสัมพันธ์กัน และมีความเกี่ยวเนื่องกับการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบ โดยเริ่ม
ตั้งแตก่ารรับวัตถุดิบเขา้ วัตถุดิบผ่านเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพ จนกระท่ังกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป  

 
 

ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายใน 
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 ➢ 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 แหล่งท่องเทีย่วเชิง

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

S3 มีพื้นท่ีป่าเขาใหญ่เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าไมส้มบูรณ์ และทำให้มีปริมาณฝนตกอย่าง
สม่ำเสมอ ทำให้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีเป็นลำดับ 7 ของโลก  

S4 มีเขื่อนขุนด่านปราการชล ที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และยังเป็นแหลง่ท่องเที่ยวท่ีสำคัญของจังหวัด 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
แหล่งเรียนรู้การพัฒนาด้านเศรษฐกจิพอเพียงและการเกษตรทีม่ีศักยภาพสูง ซึ่งสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ในการ
พัฒนาอาชีพได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 ดินขาดความอดุมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญหาดินเปรีย้ว ส่งผลต่อคณุภาพของผลผลิตสินค้าเกษตร และการปลูกพืชที่ไม่

เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
W2 ระบบบรหิารจดัการนำ้และการกระจายน้ำไม่ทั่วถึงเกษตรกร และแหล่งน้ำชลประทานยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรที่

อยู่นอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำธรรมชาตติื้นเขิน ส่งผลต่อการผลิตภาคการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชน 
W3 เกษตรกรขาดความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการนำเทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาใช้ ทำให้มีต้นทุนในการผลติสูง 

และสินค้าเกษตรที่ไดต้ามมาตรฐาน (GAP/GMP/อย./HACCP ฯลฯ) มีจำนวนน้อย ทำให้เกษตรกรขาดโอกาสในการ
จำหน่ายผลผลิตมูลคา่สูงทั้งในและต่างประเทศ 

W4 การบริหารจัดการและการให้บริการการท่องเที่ยวยังไม่ไดม้าตรฐานสากล และการประชาสมัพันธ์ขาดความต่อเนื่อง 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวไม่เตม็ศักยภาพ 

W5 บริการพื้นฐานท่ีจำเป็น อาทิ ระบบไฟฟ้า ประปา และโครงข่ายคมนาคมสาธารณะ ไม่เพียงพอที่จะรองรับการเติบโต
ของเมืองน่าอยู่ 

W6 การเข้าสูส่ังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ ประชากรผู้สูงอายุเพิม่สูงขึ้น ประกอบกับอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ตดิเช้ือเรื้อรัง 
(Non-Communicable Diseases: NCDs) (หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหติสูง และมะเร็ง) สูงเป็น
อันดับหนึ่งของภาคตะวันออก 

W7 จังหวัดนครนายกขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ ขณะที่การพัฒนาการศึกษาและบณัฑิตในภาพรวมยังไมส่ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยขาดความเช่ือมโยงระหว่างการเรียนการสอนและทักษะในการ
ประกอบอาชีพจริง 

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

เกษตรมลูค่าสูง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

O2 กระแสของความต้องการในการดูแลรักษาสขุภาพทั้งสุขภาพกายและใจ โดยประชาชนในประเทศและทั่วโลกมีพฤติกรรมที่มีการดูแล
สุขภาพเชิงป้องกันมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความต้องการบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ และบริการด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยวทีป่ลอดภัย เช่น การบรกิารโรงแรมที่มีมาตรฐานสุขอนามยั ร้านอาหารที่ถูกสุขลกัษณะปลอดภัย 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 สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวท่ีลดน้อยลง 
T2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ส่งผลให้เกิด

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

T3 ข้อจำกัดด้านระเบียบข้อกฎหมายในการดำเนินงานพัฒนาในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ พื้นท่ีป่าไม้ และการดำเนินงาน
เขตอทุยานแหลง่ชาติเขาใหญ่ ทำให้การพัฒนาในพ้ืนท่ีมีข้อจำกัด 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   

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 ขณะเดียวกันจังหวัดต้องประสบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดจากภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม จังหวัดสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจำกัดท่ีมาจากภายนอกได้  
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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) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดย        
การเชื่อมโยงกับความต้องการ ของตลาด และห่วงโซ่อุปทานของตลาดโลก (Global Supply Chain) 

3) กลไกลประชารัฐบูรณาการด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ (เกษตร 
พาณิชย์ เอกชน ) เพ่ือชี้เป้าให้เกษตรกรผลิต  

 

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

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

กับความต้องการของผู้ประกอบการจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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 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 รวมทั้งการพัฒนาสหกรณ์ต่างๆ 
 

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) พัฒนาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็น
ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่สำคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต และโรคมะเร็ง เพ่ือเป็นการ
กระจายโอกาสให้คนในภาคตะวันออกได้รับโอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทางที่สำคัญโดยไม่ต้องเข้าไปใน
กรุงเทพมหานคร 
  4) การดูแลผู้สูงผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ  
 

  2.2 ด้านการศึกษา 
  1) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัยทั้งในระบบ นอกระบบ และ
เครื่องจักรใช้งานแทนมนุษย์ (Robot) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ 
  2) พัฒนาการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ยุคการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ (Robot)  
  3) การทำให้ประชาชนหมู่บ้านเข้มแข็งสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างดี 
และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและสิ่งที่รัฐบาลได้ลงทุนให้แล้วอย่างคุ้มค่า เช่น AgriI MAP อินเตอร์เน็ตตำบล เป็นต้น 
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  2.3 ด้านความม่ันคง 
 1) ประชาชนและหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน อาชญากรรมและยาเสพติด  
  2) ประชาชน และหมู่บ้านมีความรู้รักสามัคคีปรองดอง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต (Way of life)  
มีภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  3) ประชาชนหมู่บ้านมีระเบียบวินัย พ่ึงตนเอง ยึดมั่นความซื่ อสัตย์สุจริตยึดถือ
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 

 

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) 
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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/พันธุ์พืช/ 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 รวมทั้งสร้างกลุ่มท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ  
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยแวดล้อมในโครงการด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม พร้อมไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการบริการด้านการท่องเที่ยว พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและกำหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้
มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในยุค New Normal รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
   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 สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ิมจำนวนพ้ืนที่ป่าเพ่ือรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศให้ยั่งยืน และการพัฒนาระบบกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย 
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   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. ประชาชนมีความม่ันคงในการดำรงชีวิต 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 ก ารให้
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 
 

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 
ส่งเสริมการแปรรูปเกษตรอตุสาหกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 

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

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

แผนงาน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 

โครงการสำคัญ 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 

ด้านการผลิตภาคการเกษตร 
พัฒนาการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตร 

ให้มีคุณภาพ และปลอดภัย 
สร้างโอกาสและ 

ขยายช่องทางการตลาด 
โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการผลิตภาคการเกษตร 

โครงการพัฒนาการผลิตสิน ค้าเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์  และส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

โครงการสร้างโอกาสและขยาย
ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร  

โครงการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตร เพื่อปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) 

 

  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 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 1.5)   

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

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความ

สะดวกรองรับการท่องเทีย่ว 
2. ส่งเสริมและและสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการท่องเที่ยวและการบริการ และสร้างความเชื่อมั่น/ความปลอดภัย

ให้แก่นักท่องเที่ยว 
4. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ช่องทางการตลาด  

เพ่ือยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 

แผนงานและโครงการสำคัญ 
   แผนงาน พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 

โครงการสำคัญ  
     1. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

รองรับการท่องเทีย่ว 
     2. โครงการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
     3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความ

ปลอดภัยการท่องเที่ยว 
     4. โครงการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว 
    5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณดงละคร จังหวัดนครนายก 
 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 
แผนงาน : พัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวและบริการ รวมท้ังการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

โครงการสำคัญ 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้น

ฐานรองรับการท่องเที่ยว  
พัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ 
ชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นใน

การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการตลาดและ              
การประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยว 
โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการ
ท่องเท่ียว 

โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากร ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียว และยกระดับความ
ปลอดภัยการท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมการตลาด 
การประชาสัมพันธ ์เชื่อมโยง
สู่การท่องเท่ียว 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเมือง
โบราณดงละคร จังหวัดนครนายก 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือใหม้ีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 
   2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี และลดอัตราการตายจากโรคอุบัติใหม่ 

๓. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   4. เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้และทักษะในการประอาชีพ 
 

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 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่หมู่บ้านและชุมชน 
3. เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้ในระบบ/นอกระบบ และเพ่ิมทักษะ

เฉพาะด้านในการประกอบอาชีพของประชาชนทุกช่วงวัย   
 

แผนงานและโครงการสำคัญ 
   แผนงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

โครงการสำคัญ  
    1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ 
    2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
    3. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ 
 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 
แผนงาน : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

โครงการสำคัญ 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

สาธารณูปโภค รองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

และความมั่นคง ปลอดภัย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา              

ทักษะอาชีพ และส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณู ปโภคเพื่ อรองรั บการเป็ น                        
เมืองน่าอยู่ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส ร้ า ง เส ริ ม สุ ข ภ า ว ะ ท่ี ดี ให้
ประชาชนทุกกลุ่มวัย 

โค ร งก ารพั ฒ นาคุณ ภ าพ ด้ าน
การศึกษา และเพิ่ ม ทักษะการ
ประกอบอาชีพ 
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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. พ้ืนที่ตลิ่งถูกกัดเซาะได้รบัการป้องกัน (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 และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก และคลองธรรมชาติ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. เพ่ิมจำนวนพื้นทีป่่าเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
4. พัฒนาระบบกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย 
 

แผนงานและโครงการสำคัญ 
แผนงาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการสำคัญ  
  1. โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก  

และคลองธรรมชาติ 
  2. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  3. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
  4. โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียในชุมชนของจังหวัดนครนายก 
 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 
แผนงาน : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการสำคัญ 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
พัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ 

แม่น้ำ ลำคลอง  
ส่งเสริมการจัดขยะและน้ำเสีย เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และ
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลอง
สายหลัก และคลองธรรมชาติ 

โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะและบำบัดน้ำเสียในชุมชนของ
จังหวัดนครนายก 

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว 
 

(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. เพื่อส่งเสริมให้การ
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. เพื่อให้มีการนำ
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 
(โรงบรรจุภัณฑ,์ 
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. รอ้ยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได้จากการจำหน่าย
สินค้า OTOP (ร้อยละ) 

10 10 10 10 10 10 
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   ประเด็นการพัฒนาที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ สุขภาพ วัฒนธรรม  
การบริการ และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 
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. เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว
กลางแจ้ง  การผจญภัยเชิง
นิเวศ สุขภาพ วิถีชุมชน 
วัฒนธรรม สำหรับคนทุกวัย
ท่ีได้มาตรฐาน 
 2. เพื่อเพิ่มแหล่ง
พักผ่อน เพิ่มพลังตาม
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 
 3. เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 
 4. เพื่อส่งเสริมให้
นักท่องเท่ียวจะกลับมา
ท่องเท่ียวนครนายกซ้ำ  
และเพิ่มจำนวนวันใน
การพักและค่าใช้จ่าย 
รวมท้ังมีการกระจาย
รายได้การทอ่งเท่ียวสู่
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
ท่องเท่ียวได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น (แห่ง) 

2 2 2 2 2 10 
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   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

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
ประชาชนมีสุขภาพดี 
และลดอัตราการตาย
จากโรคอุบัติใหม่ 
๓. เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
4. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการประอาชีพ 
 

1. จำนวนของเส้นทาง
การคมนาคม (สายหลัก) 
ทีไ่ด้รับการปรับปรุงให้
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
ช่วงวยั   
 

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
ขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
เพิม่ขึ้น 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
อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
3. เพิ่มจำนวน
พื้นท่ีป่าเพื่อรักษา
ความสมดุลของ
ระบบนิเวศให้
ยั่งยืน 
4. พัฒนาระบบ
กำจัดขยะและ
บำบัดน้ำเสีย 
 

2. พื้นท่ีตลิ่งถูกกัดเซาะได้รบั
การป้องกัน (ปลีะ  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 
แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการสำคัญของจังหวัดนครนายก (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 

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. รายได้จากการจำหน่ายสินคา้เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เพิม่ขึน้ (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 เพือ่ให้ชมุชนมี
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. จำนวนเครือข่ายอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึน้ 
(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 

 
    
    
     



พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 - 2570
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

60 1. จังหวัด 88,853,500            123,579,600           118,177,300          81,413,900            32,413,900              444,438,200                

198 2. กระทรวง/กรม 737,834,170         8,711,528,350        904,017,550          124,020,950         42,420,950              10,519,821,970           

36 3. ท้องถ่ิน 10,297,400            20,950,000             2,850,000              1,350,000              1,350,000                36,797,400                  

294 รวม 836,985,070        8,856,057,950       1,025,044,850      206,784,850        76,184,850            11,001,057,570         

73 1. จังหวัด 90,912,800            99,439,400             151,516,700          78,216,700            18,716,700              438,802,300                

35 2. กระทรวง/กรม 183,525,800         223,541,400           190,359,600          129,264,800         401,480,400           1,128,172,000             

12 3. ท้องถ่ิน 49,774,800            26,780,000             2,180,000              180,000                 180,000                   79,094,800                  

1 4. เอกชน -                         1,260,000               -                         -                         -                           1,260,000                    

121 รวม 324,213,400        351,020,800          344,056,300        207,661,500        420,377,100          1,647,329,100           

153 1. จังหวัด 185,682,100         221,163,700           65,046,200            20,046,200            16,734,600              508,672,800                

74 2. กระทรวง/กรม 964,081,456         1,106,361,130        441,605,870          494,428,270         508,238,670           3,514,715,396             

352 3. ท้องถ่ิน 706,486,179         857,576,909           339,412,079          345,298,079         332,084,079           2,580,857,325             

1 4. เอกชน -                         1,740,000               1,740,000              1,740,000              1,740,000                6,960,000                    

580 รวม 1,856,249,735     2,186,841,739       847,804,149        861,512,549        858,797,349          6,611,205,521           

35 1. จังหวัด 112,880,500         60,779,200             99,424,000            66,414,000            94,564,000              434,061,700                

119 2. กระทรวง/กรม 152,984,200         260,085,200           306,986,500          337,786,500         479,586,200           1,537,428,600             

100 3. ท้องถ่ิน 88,970,000            183,487,400           31,750,000            30,650,000            27,850,000              362,707,400                

254 รวม 354,834,700        504,351,800          438,160,500        434,850,500        602,000,200          2,334,197,700           

321 1. จังหวัด 478,328,900        504,961,900          434,164,200        246,090,800        162,429,200          1,825,975,000           

426 2. กระทรวง/กรม 2,038,425,626     10,301,516,080     1,842,969,520      1,085,500,520     1,431,726,220       16,700,137,966         

500 3. ท้องถ่ิน 855,528,379        1,088,794,309       376,192,079         377,478,079        361,464,079          3,059,456,925           

2 4. เอกชน -                       3,000,000              1,740,000             1,740,000            1,740,000              8,220,000                  

1249 รวม 3,372,282,905     11,898,272,289     2,655,065,799      1,710,809,399     1,957,359,499       21,593,789,891         

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 รายการ 1. จังหวัด 8,000,000              8,000,000               8,000,000              8,000,000              8,000,000                40,000,000                  

รวมท้ังส้ิน 16 1249 รวม 3,380,282,905     11,906,272,289     2,663,065,799      1,718,809,399     1,965,359,499       21,633,789,891         

5

สรุปงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนา จ านวน
โครงการ

จ านวน
กิจกรรมย่อย

แหล่งงบประมาณ

รวม 4 ประเด็นการพัฒนา 16

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : นครนายกเมืองน่าอยู่

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมท้ัง
เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข

3

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 :  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม

4

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของ
ตลาด

4

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการและการประชุมท่ีได้มาตรฐาน

-126-
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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

     836,985,070   8,856,057,950    1,025,044,850   206,784,850    76,184,850   11,001,057,570

แผนงาน : การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์

1,2,3      836,985,070   8,856,057,950    1,025,044,850   206,784,850    76,184,850   11,001,057,570

1. โครงการส าคัญท่ี 1 
พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้าน
การผลิตภาคการเกษตร

1,2,3      740,977,470   8,823,627,300      992,551,100   176,054,500    45,454,500   10,778,664,870

  - กิจกรรมหลัก 1.1  ส่งเสริม
การปรับปรุง/บ ารุงดินเพ่ือ
การเกษตรคุณภาพ

2.3 1,2 พด.           19,754,500          19,754,500           19,604,500       19,604,500      19,604,500            98,322,500

กิจกรรมย่อย 1.1.1 สาธิต
และจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน  า และสาธิตการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน

2.3 1 พด.             9,520,500             9,520,500             9,520,500          9,520,500         9,520,500 47,602,500            

กิจกรรมย่อย 1.1.2 ส่งเสริม
การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือลด
ต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร

2.3 1 พด.           10,084,000           10,084,000           10,084,000        10,084,000       10,084,000 50,420,000            

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

2.19 1,2,3 คป.นย.
,คบ.ขุนด่าน

,คบ.นย.
,คบ.รังสิตใต้

,กรม
ทรัพยากร
น้ าบาดาล

,สนง.
บาดาลเขต
 3,อ.ปาก
พลี,อปท.

        616,294,970      8,748,207,400         972,946,600     156,450,000      25,850,000     10,519,748,970

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

2.19 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

2.19 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 จังหวัด
นครนายก

2.19 1 คบ.ขุนด่าน 22,000,000          22,000,000            

บัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการ
ของตลาด
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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 1.2.4 สถานีสูบ
น  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น  าบ้านคีรีวัน หมู่ท่ี 1 ต าบล
ศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.19 1 คบ.ขุนด่าน 30,000,000          30,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.5 ก่อสร้าง
อาคารบังคับน  าคลองกรวด 
พร้อมส่วนประกอบอ่ืน ต าบล
หนองแสง อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.19 1 คบ.ขุนด่าน           26,000,000             26,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.6 ก่อสร้าง
อาคารบังคับน  าคลองกรวด 2
 หมู่ท่ี 3 ต าบเกาะหวาย 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.19 1 คบ.ขุนด่าน           34,000,000             34,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.7 สถานีสูบ
น  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น  าบ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 
ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.19 1 คบ.ขุนด่าน           28,000,000             28,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.8 ก่อสร้าง
อาคารบังคับน  าหนองหัวเสือ 2
 หมู่ท่ี 2 ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.19 1 คบ.ขุนด่าน        31,000,000             31,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.9 ก่อสร้าง
อาคารบังคับน  าคลองสีเสียด 
แห่งท่ี 4 หมู่ท่ี 8 ต าบลหินตั ง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.19 1 คบ.ขุนด่าน        18,000,000             18,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.10 ขุด
เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร
 บริเวณท่ีดินนายจ าปา วงษ์
ศรีทา พร้อมเคร่ืองสูบน  า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น  า 
ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อม
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า หมู่ 2 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.19 1 อ.ปากพลี                327,000                  327,000

กิจกรรมย่อย 1.2.11 ขุด
เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร
บริเวณท่ีดินนางลักษมี บ่าง
สมบูรณ์ พร้อมเคร่ืองสุบน  า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น  า 
ขนาด 1.5 แรงม้า และ
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า หมู่ 5 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.19 1 อ.ปากพลี                327,000                  327,000

กิจกรรมย่อย 1.2.12 ขุด
เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร
บริเวณท่ีดินนางหนูแดง บ้าน
หมู่ พร้อมเคร่ืองสุบน  าไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จุ่มใต้น  า ขนาด 
1.5 แรงม้า และตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้า หมู่ 7 ต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.19 1 อ.ปากพลี                327,000                  327,000
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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 1.2.13 
ก่อสร้างอาคารบังคับน  าบ้าน
วังยายฉิม แห่งท่ี 2 พร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน หมู่ท่ี 6 
ต าบลหินตั ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก

2.19 2 คบ.ขุนด่าน 24,000,000                      24,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.14 
ก่อสร้างอาคารบังคับน  าบ้าน
โคกกระชาย โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษาขุนด่าน
ปราการชล

2.19 2 คบ.ขุนด่าน           22,000,000             22,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.15 
ก่อสร้างอาคารบังคับน  าคลอง
ขุนแก้ว โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล

2.19 2 คบ.ขุนด่าน           28,140,000             28,140,000

กิจกรรมย่อย 1.2.16 
ก่อสร้างแก้มลิงบ้านวังยาว 
พร้อมอาคารประกอบ หมู่ท่ี 9
 บ้านวังยาว ต าบลหินตั ง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.19 2 คบ.ขุนด่าน 19,712,000          19,712,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.17 
ปรับปรุงระบบระบายน  าคลอง
สีเสียด-บุ่งเข้ พร้อมอาคาร
ประกอบ แห่งท่ี 3 หมู่ท่ี 7 
ต าบลหินตั ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก

2.19 2 คบ.ขุนด่าน 23,000,000          23,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.18 ขุดลอก
คลองระบายน  า ข้างคลองส่ง
น  าสายใหญ่ ฝ่ังขวา ระยะทาง
 2,000 เมตร หมู่ท่ี 1 บ้าน
เขากะเหร่ียง ต าบลศรีนาวา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.19 2 คบ.ขุนด่าน 485,000               485,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.19 ขุดลอก
คลองบ่อ โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล
 หมู่ท่ี 2 บ้านคลองบ่อ ต าบล
ศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.19 2 คบ.ขุนด่าน 493,000               493,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.20 ขุดลอก
คลองส่งน  าสายแยกซอย 1 
ขวา 1 ซ้าย ระยะทาง 500 
เมตร หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะโพธ์ิ 
ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.19 2 คบ.ขุนด่าน 354,000               354,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.21 
ก่อสร้างระบบท่อส่งน  าฝ่ังซ้าย
เข่ือนขุนด่านปราการชล - 
คลองสีเสียด (ระยะท่ี 2) หมู่ท่ี
 7 บ้านบุ่งเข้ ต าบลหินตั ง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.19 2 คบ.ขุนด่าน 59,000,000          59,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.22 
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง
ส่งน  าสายใหญ่ ช่วง กม.
18+400 ถึง 19+400 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.19 2 คบ.ขุนด่าน           25,000,000 25,000,000            
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กิจกรรมย่อย 1.2.23 
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุด
ลอกตะกอนดินคลองส่งน  าสาย
ใหญ่ กม.20+740 ถึง กม.
23+667 (เป็นช่วงๆ)
ระยะทาง 2,927 เมตร 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
ขุนด่านปราการชล

2.19 2 คบ.ขุนด่าน                930,000 930,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.24 
ปรับปรุงระบบกระจายน  า 
บริเวณท้ายเข่ือนขุนด่าน
ปราการชล(ลานดาว)พร้อม
ปรับภูมิทัศน์ โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษาขุนด่าน
ปราการชล

2.19 2 คบ.ขุนด่าน             4,567,000 4,567,000              

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

2.19 2 คป.นย. 53,000,000          53,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.26 ขุดลอก
สระเก็บน  าภายในพื นท่ี 
พัน.ร.รร.จปร. จ านวน 8 แห่ง

2.19 2 คป.นย.             1,700,000 1,700,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.27 
ก่อสร้างระบบท่อส่งน  า อ่าง
เก็บน  าวัดเขาคอก-บ้านหนอง
กันเกรา

2.19 2 คป.นย.           19,000,000 19,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.28 
ปรับปรุงฝายน  าบ้านทุ่ง
กระโปรง

2.19 2 คป.นย.           56,400,000 56,400,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.29 
ปรับปรุงอาคารน  าห้วยทราย

2.19 2 คป.นย.           18,500,000 18,500,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.30 ซ่อม
แซมทรบ.กม.14+400 ขนาด
 1.00x1.00 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองเหมือง 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.                440,000 440,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.31  
ซ่อมแซม ทรบ.คันกั นน  า
องครักษ์ - เกาะกา ขนาด 
1.20x1.20 ม. กม. 4+330
 จ านวน 1 ช่อง โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                600,000 600,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.32 
ซ่อมแซม ปตร.บางอ้อ 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก  ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.                900,000 900,000                 

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

2.19 2 คบ.นย.             1,230,000 1,230,000              
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กิจกรรมย่อย 1.2.34 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

2.19 2 คบ.นย.                490,000 490,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.35 
ซ่อมแซม ทรบ.คันกั นน  า
องครักษ์ - เกาะกา ขนาด 
1.20x1.20 ม. กม. 8+735
 จ านวน 1 ช่อง โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                600,000 600,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.36 
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

2.19 2 คบ.นย.                600,000 600,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.37 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ือง
กว้านบานระบาย และอาคาร
ประกอบ ปตร.คลอง 30 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.             1,450,000 1,450,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.38 ซ่อม
แซมทรบ.กม.4+730 ขนาด 
0.80x0.80 ม. จ านวน 1 
ช่อง คลองซอย 3 ขวา ของ
คลองเหมือง โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                515,000 515,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.39 
ซ่อมแซม ทรบ.คันกั นน  า
องครักษ์ - เกาะกา ขนาด 
1.20x1.20 ม. กม. 
12+285 จ านวน 1 ช่อง 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.                600,000 600,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.40 
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 าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.19 2 คบ.นย.                540,000 540,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.41 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ือง
กว้านบานระบาย และอาคาร
ประกอบ ปตร.คลอง 31 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.             1,520,000 1,520,000              



- 132 -

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

2.19 2 คบ.นย.                410,000 410,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.43 
ซ่อมแซม ทรบ.คันกั นน  า
องครักษ์ - เกาะกา ขนาด 
1.20x1.20 ม. กม. 
16+610 จ านวน 1 ช่อง 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.                600,000 600,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.44 
ซ่อมแซมท่อส่งน  าเข้านา กม.
10+270 ขนาด 2.40x2.40
 ม. จ านวน 2 ช่อง ของคลอง
ส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังขวา 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก ต าบลบ้านพร้าว 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.                850,000 850,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.45 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ือง
กว้านบานระบายและอาคาร
ประกอบ ปตร.ปลายคลอง 15
 ขนาด 4.00x5.00 ม. 
จ านวน 1 ช่อง โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.             1,360,000 1,360,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.46 ซ่อม
แซมทรบ.กม.1+765 ขนาด 
0.60x0.60 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                400,000 400,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.47 
ซ่อมแซม ทรบ.กม.5+200 
ขนาด 1.20x1.20 ม. จ านวน
 1 ช่อง ของคลอง 1 ขวาของ
คลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 2 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.                515,000 515,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.48 
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

2.19 2 คบ.นย.                590,000 590,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.49  ซ่อม
แซมทรบ.กม.6+705 ขนาด 
0.60x0.60 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                415,000 415,000                 
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กิจกรรมย่อย 1.2.50 
ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1
 ซ้ายของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 2 จ านวน 800 ตาราง
เมตร โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                420,000 420,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.51 
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

2.19 2 คบ.นย.                600,000 600,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.52 ซ่อม
แซมทรบ.กม.0+300 ขนาด 
0.60x0.60 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                400,000 400,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.53 
ซ่อมแซม บานระบาย คลอง 1
 ซ้ายของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย 
สาย 2 ขนาดบานระบาย 
0.40 x 0.40 เมตร จ านวน 
4 แห่ง โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                800,000 800,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.54 
ซ่อมแซมท่อส่งน  าเข้านา กม.
15+388 ขนาด 1.00x1.00
 ม. จ านวน 1 ช่อง ของคลอง
ส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังขวา 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก ต าบลทองหลาง 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.                530,000 530,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.55 ซ่อม
แซมทรบ.กม.8+275 ขนาด 
1.00x1.00 ม. จ านวน 1 
ช่อง ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย
สาย 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                425,000 425,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.56 
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

2.19 2 คบ.นย.                550,000 550,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.57 
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

2.19 2 คบ.นย.                440,000 440,000                 
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กิจกรรมย่อย 1.2.58 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังขวา กม.21+200 
ขนาด 1.00x1.00 ม. จ านวน
 1 ช่อง ของคลองส่งน  าสาย
ใหญ่ฝ่ังขวา โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                620,000 620,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.59 
ซ่อมแซมท่อส่งน  าเข้านา กม.
2+000 ขนาด 0.60x0.60 
ม. จ านวน 1 ช่อง ของคลอง
พรหมณีฝ่ังซ้าย โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก 
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก

2.19 2 คบ.นย.                480,000 480,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.60 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังซ้าย กม.24+300 
ขนาด 0.80x0.80 ม. จ านวน
 1 ช่อง ของคลองส่งน  าสาย
ใหญ่ฝ่ังขวา โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                550,000 550,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.61 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังซ้าย กม.20+900 
ขนาด 0.80x0.80 ม. จ านวน
 1 ช่อง ของคลองส่งน  าสาย
ใหญ่ฝ่ังขวา โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                530,000 530,000                 

กิจกรรมย่อย  1.2.62 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังซ้าย กม.20+730 
ขนาด 0.80x0.80 ม. จ านวน
 1 ช่อง ของคลองส่งน  าสาย
ใหญ่ฝ่ังขวา โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                514,000 514,000                 

กิจกรรมย่อย  1.2.63  
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังขวา กม.1+500 
ขนาด 1.00x1.00 ม. จ านวน
 1 ช่อง ของคลองอาร์มโค 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.                590,000 590,000                 

กิจกรรมย่อย  1.2.64 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.อ.1 ขนาด 1.00x1.00
 ม. จ านวน 3 ช่อง โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                880,000 880,000                 

กิจกรรมย่อย  1.2.65 
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังขวา กม.25+200 
ขนาด 1.00x1.00 ม. จ านวน
 1 ช่อง ของคลองส่งน  าสาย
ใหญ่ฝ่ังขวา โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                685,000 685,000                 
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กิจกรรมย่อย 1.2.66  
ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย และอาคารประกอบ 
ทรบ.ฝ่ังขวา กม.16+850 
ขนาด 1.00x1.00 ม. จ านวน
 1 ช่อง ของคลองส่งน  าสาย
ใหญ่ฝ่ังขวา โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.                634,000 634,000                 

กิจกรรมย่อย 1.2.67  
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน ตามข้อเสนอของ
เกษตรกรผู้ใช้น  าชลประทาน 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.19 2 คบ.นย.             1,000,000 1,000,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.68 
ปรับปรุงระบบโทรมาตร 40 
สถานี โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           24,000,000 24,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.69 สถานี
สูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบสองทาง
ท่ีประตูระบายน  าบ้านคลอง
สอง อัตราการสูบ  12 ลบ.ม./
 วินาที โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.         105,380,000 105,380,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.70 ประตู
ระบายน  าคลองจมูกกลวง 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.           27,000,000 27,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.71 ปตร.
แม่น  าใน โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก ต าบล
โพธ์แทน อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.19 2 คบ.นย.           30,000,000 30,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.72 
ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน  า
สายใหญ่ฝ่ังขวา(ปตร.ท่าช้าง
แห่งใหม่) โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           45,000,000 45,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.73  
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.
7+000 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           44,000,000 44,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.74 
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่ง
น  าสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.
20+300 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           50,000,000 50,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.75  
ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง
เหมือง (แห่งใหม่) โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           44,400,000 44,400,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.76 
ปรับปรุง ปตร.กลางคลอง
เหมือง กม.5+500 โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           49,400,000 49,400,000            
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กิจกรรมย่อย 1.2.77  
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองศรี
จุฬา (ช่องลัด) โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           44,400,000 44,400,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.78  
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ปลายคลองบางหอย 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.           45,000,000 45,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.79  ขุด
ลอกคลองเหมือง กม.0+000
 ถึง 18+500 โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           10,300,000 10,300,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.80 
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่ง
น  าฝ่ังซ้ายสาย 1 กม.6+850 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.           33,750,000 33,750,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.81  
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่ง
น  าฝ่ังซ้ายสาย 1 กม.
11+930 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           33,750,000 33,750,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.82 
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองส่ง
น  าฝ่ังซ้ายสาย 2 กม.6+250 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.           23,750,000 23,750,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.83 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 1 ซ้าย ของ
คลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 1 กม.
0+000 - กม.2+800 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.             6,500,000 6,500,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.84 
ปรับปรุงคาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 2 ซ้าย ของ
คลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 2 กม.
0+000 - กม.2+750 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.             4,800,000 4,800,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.85 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 1 ซ้าย ของ
คลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังขวา 
กม.0+000 - กม.7+100 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.           40,000,000 40,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.86 
ปรับปรุงคาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 2 ซ้าย ของ
คลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังขวา 
กม.0+000 - กม.6+130 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.           28,000,000 28,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.87 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 2 ขวา ของ
คลองเหมือง กม.0+000 - 
กม.5+959 โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           14,700,000 14,700,000            
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กิจกรรมย่อย 1.2.88 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 3 ขวา ของ
คลองเหมือง กม.0+000 - 
กม.6+300 โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           19,700,000 19,700,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.89 ดาด
คอนกรีตคลองส่งน  า 3 ซ้าย
ของคลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 2

2.19 2 คบ.นย.           40,000,000 40,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.90 สถานี
สูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบสองทาง
ท่ีประตูระบายน  าปลายคลอง
ส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังขวา(อุโมงค์) 
อัตราการสูบ 50 ลบ.ม./วินาที
 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.         189,500,000 189,500,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.91 สถานี
สูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบสองทาง
ท่ีประตูระบายน  าบางอีเล็ก 
อัตราการสูบ 25 ลบ.ม./วินาที
 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.         124,300,000 124,300,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.92 
ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลอง 1 
ซ้าย ของคลองส่งน  าสายใหญ่
ฝ่ังขวา โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.             1,500,000 1,500,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.93  
ปรับปรุง ทรบ.กลางคลอง
พรหมณี โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.             8,200,000 8,200,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.94 
ปรับปรุง ท่อลอดคลองส่งน  า 1
 ขวา ของคลองแยกร่วม และ 
1 ซ้าย ของคลองแยกร่วม 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.             1,875,000 1,875,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.95 
ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลอง 2 
ซ้าย ของคลองส่งน  าสาย 2 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.             1,250,000 1,250,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.96 
ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลอง 3 
ซ้าย ของคลองส่งน  าสาย 2 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.             1,250,000 1,250,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.97 
ปรับปรุง ไซฟอนดอนยอของ
คลอง 3 และปตร.อัดน  า 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.           31,250,000 31,250,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.98 ปตร.
เรือสัญจรบางปลากด

2.19 2 คบ.นย.           38,000,000 38,000,000            
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กิจกรรมย่อย 1.2.99 
ปรับปรุงประตูระบายน  าคลอง
 32

2.19 2 คบ.นย.           18,318,000 18,318,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.100 ปตร.
บางขะยอ

2.19 2 คบ.นย.           32,000,000 32,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.101 ประตู
ระบายน  ากลางคลอง 3

2.19 2 คบ.นย.           40,000,000 40,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.102 
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบ
สองทางท่ีประตูระบายน  าไม้
เหล่ียม โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           40,000,000 40,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.103 
ปรับปรุง คลองส่งน  าคลอง 30
 พร้อมระบบส่งน  า

2.19 2 คบ.นย.           50,000,000 50,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.104 
ปรับปรุง คลองส่งน  าคลอง 31
 พร้อมระบบส่งน  า

2.19 2 คบ.นย.           40,000,000 40,000,000            

กิจกรรมย่อย  1.2.105 
ปรับปรุง คลองส่งน  าคลอง 32
 พร้อมระบบส่งน  า

2.19 2 คบ.นย.           20,000,000 20,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.106 ประตู
ระบายน  าคลองหน่ึง

2.19 2 คบ.นย.           25,000,000 25,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.107  
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ปลายคลองบางเม่า

2.19 2 คบ.นย.             8,000,000 8,000,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.108 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.บางอ้อ

2.19 2 คบ.นย.             8,000,000 8,000,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.109 
ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง
เหมือง (ปตร.เดิม) โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           50,853,000 50,853,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.110 งาน
ก่อสร้าง ทรบ. 2-2x2 ม. ใน
ช่องเดินเรือ หัวงานฝ่ายส่งน  าท่ี
 1 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.             8,445,000 8,445,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.111 งาน
ก่อสร้าง ทรบ.ขนาด 
2-2.0x2.0 ม.ในช่องเดินเรือ 
หัวงานเข่ือนนครนายก 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.             6,578,000 6,578,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.112 ขุด
ลอกคลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ัง
ขวา กม.0+000 ถึง 
13+000 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           14,000,000 14,000,000            
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กิจกรรมย่อย 1.2.113 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 1 กม.
0+000 - 15+750 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.         150,000,000 150,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.114 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง 1
 ทรายมูล กม.0+000  - กม.
10+300 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           42,000,000 42,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.115 ขุด
ลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา 
คลองบางหอย โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           25,000,000 25,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.116  ขุด
ลอกคลองโดยรถขุดด าเนินการ
เอง คลองขนานคันกั นน  า
ปลายคลองฝ่ังซ้ายสาย 1 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.             7,000,000 7,000,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.117 
ปรับปรุง คันคลองพรหมณี 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.           14,000,000 14,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.118 ทรบ.
คลองท่าอิฐ โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           12,000,000 12,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.119  
ทรบ.ปากคลองวัด

2.19 2 คบ.นย.           10,000,000 10,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.120 ปต
ร.กลางคลองบ้านนา

2.19 2 คบ.นย.           35,000,000 35,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.121 
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบ
สองทางท่ีประตูระบายน  าบาง
อ้อ โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           70,000,000 70,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.122 
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบ
สองทางท่ีประตูระบายน  าเตย
ใหญ่ โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           20,000,000 20,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.123  
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบ
สองทางท่ีประตูระบายน  า
ปลายคลองบ้านนา โครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           20,000,000 20,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.124 แก้ม
ลิงหนองบัวขอน

2.19 2 คบ.นย.           20,000,000 20,000,000            
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กิจกรรมย่อย 1.2.125 
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบ
สองทางท่ีประตูระบายน  า
ปลายคลอง 1 ทรายมูล อัตรา
การสูบ 35 ลบ.ม./วินาที 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.         147,300,000 147,300,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.126  
ปรับปรุงคลอง 14 ความยาว 
14.00 กิโลเมตร โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           80,000,000 80,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.127 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.คลองสอง

2.19 2 คบ.นย.           12,000,000 12,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.128 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.บ้านคลองสอง

2.19 2 คบ.นย.           20,000,000 20,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.129 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ชวดปลาดุก

2.19 2 คบ.นย.           40,000,000 40,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.130 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.เตยใหญ่

2.19 2 คบ.นย.             8,000,000 8,000,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.131 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.บางอีเล็ก

2.19 2 คบ.นย.             7,000,000 7,000,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.132 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ปลายคลองทรายมูล

2.19 2 คบ.นย.           12,000,000 12,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.133 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ปลายคลองบ้านนา

2.19 2 คบ.นย.           13,000,000 13,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.134 
ปรับปรุงบานระบาย 2 ชั น 
ปตร.ปลายคลองส่งน  าฝ่ังขวา 
(อุโมงค์)

2.19 2 คบ.นย.           13,000,000 13,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.135 
ปรับปรุง ก่อสร้างสะพาน 
คสล.ข้ามคลอง 1

2.19 2 คบ.นย.             6,000,000 6,000,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.136 งาน
ปรับปรุงยกระดับและผิว
จราจรคันคลองฝ่ังขวา ความ
ยาว 9.87 กม. โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.           18,853,000 18,853,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.137  
ปรับปรุงประตูระบายน  าคลอง
 30

2.19 2 คบ.นย.           29,000,000 29,000,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.138 
ปรับปรุงประตูระบายน  าคลอง
 31

2.19 2 คบ.นย.           29,000,000 29,000,000            
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กิจกรรมย่อย 1.2.139  
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าแบบ
สองทางท่ีประตูระบายน  า
คลองเตยน้อย อัตราการสูบ 
15 ลบ.ม./วินาที โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.19 2 คบ.นย.      101,500,000 101,500,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.140 แก้ม
ลิงในคลองพรหมณี

2.19 2 คบ.นย.          5,000,000 5,000,000              

กิจกรรมย่อย 1.2.141 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน  าสายซอย 1 ขวา ของ
คลองส่งน  าฝ่ังซ้ายสาย 2 กม.
0+000 - กม.8+135 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.       24,900,000 24,900,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.142 สร้าง
อ่างเก็บน  าคลองมะเด่ือ

2.19 2 กรม
ชลประทาน

     6,829,140,000 6,829,140,000       

กิจกรรมย่อย 1.2.143 
พัฒนาแหล่งน  าบาดาลส่งเสริม
การด าเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ บ้านเขาชะโงก 
หมู่ 1 ต าบลพรหมณี อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก

2.19 2 สนง.
ทรัพยากร
น  าบาดาล 

เขต 3 
สระบุรี

            1,771,570 1,771,570              

กิจกรรมย่อย 1.2.144  
จัดหาแหล่งน  าบาดาล
ระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาใน
พื นท่ีแล้งซ  าซากหรือน  าเค็ม 
บ้านคีรีวัน หมู่ 1 ต าบลศรี
นาวา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.19 2 สนง.
ทรัพยากร
น  าบาดาล 

เขต 3 
สระบุรี

12,343,600          12,343,600            

กิจกรรมย่อย 1.2.145 
จัดหาแหล่งน  าบาดาล
ระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาใน
พื นท่ีแล้งซ  าซากหรือน  าเค็ม 
บ้านเตยน้อย หมู่ 3 ต าบลบาง
สมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.19 2 สนง.
ทรัพยากร
น  าบาดาล 

เขต 3 
สระบุรี

12,343,600                      12,343,600

กิจกรรมย่อย 1.2.146 
พัฒนาแหล่งน  าบาดาลส่งเสริม
การด าเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ โครงการเกษตร
รวมใจอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ โรงเรียนทหาร
การสัตว์ (จุดท่ี 1)

2.19 2 กรม
ทรัพยากร
น  าบาดาล

397,000                                397,000

กิจกรรมย่อย 1.2.147 
พัฒนาแหล่งน  าบาดาลส่งเสริม
การด าเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ โครงการเกษตร
รวมใจอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ โรงเรียนทหาร
การสัตว์ (จุดท่ี 2)

2.19 2 กรม
ทรัพยากร
น  าบาดาล

397,000                                397,000

กิจกรรมย่อย 1.2.148 
ส ารวจและประเมินศักยภาพ
น  าบาดาลเพ่ือพัฒนาเป็น
แหล่งน  าต้นทุนขนาดใหญ่

2.19 2 กรม
ทรัพยากร
น  าบาดาล

7,160,000                          7,160,000
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กิจกรรมย่อย 1.2.149 งาน
ก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอก
เขตชลประทาน ขนาด 1,260
 ลูกบาศก์เมตร ต าบลสาริกา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.3 2 กรมพัฒนา
ท่ีดิน

73,200                                    73,200

กิจกรรมย่อย 1.2.150 งาน
ก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอก
เขตชลประทาน ขนาด 1,260
 ลูกบาศก์เมตร ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.3 2 กรมพัฒนา
ท่ีดิน

24,400                                    24,400

กิจกรรมย่อย 1.2.151 ขุด
เจาะน  าบ่อบาดาล ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

            3,000,000               3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.152 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดินระบบ
เปิด คลองม่วง หมู่ท่ี 9 ต าบล
เขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                  95,300                    95,300

กิจกรรมย่อย 1.2.153 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดินระบบ
เปิด คลองเข้ หมู่ท่ี 8,9 ต าบล
เขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                396,200                  396,200

กิจกรรมย่อย 1.2.154 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบเปิด คลองห้วยทราย 
บ้านวังรี หมู่ท่ี 12 ต าบลเขา
พระ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ             1,825,000               1,825,000

กิจกรรมย่อย 1.2.155 
ก่อสร้างระธนาคารน  าใต้ดิน
ระบบเปิด คลองแล้ง หมู่ท่ี 
1,4,6,7 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                698,200                  698,200

กิจกรรมย่อย 1.2.156 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดินระบบ
เปิด คลองห้วยทราย หมู่ท่ี 
5,8,9,11,13 ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ             1,500,100               1,500,100

กิจกรรมย่อย 1.2.157 
เคร่ืองสูบน  าไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 2 ต าบลศรี
จุฬา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.ศรีจุฬา                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.158 
เคร่ืองสูบน  าไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 4 ต าบลศรี
จุฬา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.ศรีจุฬา                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.159 
เคร่ืองสูบน  าไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  หมู่ท่ี 8 ต าบลศรี
จุฬา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.ศรีจุฬา                500,000                  500,000
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กิจกรรมย่อย 1.2.160 วาง
ท่อส่งน  าการเกษตร/คลองยาง
ลงหนองพงษ์ ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.2.161 กัก
เก็บน  า (แก้มลิง) ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

               500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.162 ขุด
ลอกทางน  าจากหลังวัดเลาคา
เลาะคลองชนประทานไป
เช่ือมล ารางวังกระทะ ต าบล
โคกกรวด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.2.163 
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน  าบ้านคลองตะเคียน

2.19 2 คบ.ขุนด่าน           25,000,000             25,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.164 
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน  าบ้านบุ่งเข้

2.19 2 คบ.ขุนด่าน           18,000,000             18,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.165 
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน  าบ้านหนองโพธ์ิ

2.19 2 คบ.ขุนด่าน           28,000,000             28,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.166 
อาคารบังคับน  าบ้านบุ่งเข้ 2

2.19 2 คบ.ขุนด่าน           25,000,000             25,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.167 
อาคารบังคับน  าบ้านท่าซุง 1

2.19 2 คบ.ขุนด่าน           20,000,000             20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.168 
ก่อสร้างท่อส่งน  าเข้านา 15 
แห่ง  โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล

2.19 2 คบ.ขุนด่าน                840,000                  840,000

กิจกรรมย่อย 1.2.169 
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน  าบ้านเขานางบวช

2.19 2 คป.นย.           35,390,000             35,390,000

กิจกรรมย่อย 1.2.170 
ก่อสร้างอาคารบังคับน  าบ้าน
สาริกา ต าบลสาริกา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.19 2 คป.นย.           35,000,000             35,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.171 
ระบบท่อส่งน  า อ่างเก็บน  าวัด
เขาคอก-บ้านหนองกันเกรา

2.19 2 คป.นย.           19,000,000             19,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.172 ขุด
ลอกคลองระบายน  าบริเวณ
ด้านหลัง พัน.ร.รร.จปร. และ
ก่อสร้างอาคารบังคับน  า 
จ านวน 2 แห่ง

2.19 2 คป.นย.           18,000,000             18,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.173 ประตู
ระบายน  าปากคลอง 24 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
รังสิตใต้

2.19 2 คบ.รังสิตใต้           69,255,600             69,255,600

กิจกรรมย่อย 1.2.174 ประตู
ระบายน  าปากคลอง 23 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
รังสิตใต้

2.19 2 คบ.รังสิตใต้           69,255,600             69,255,600

กิจกรรมย่อย 1.2.175 ประตู
ระบายน  าปากคลอง 22 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
รังสิตใต้

2.19 2 คบ.รังสิตใต้           69,255,600             69,255,600



- 144 -

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 1.2.176 ทรบ.
ปากคลองวัด ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.19 2 คบ.นย.           10,000,000             10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.177 
ก่อสร้างประตูระบายน  ากลาง
คลอง 3 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก

2.19 2 คบ.นย.           50,000,000             50,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.178 ขุด
แก้มลิงคลองวิหารแดง หมู่ 
5,6 ต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.เขาเพ่ิม                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.179 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านวังทิพย์
 หมู่ 13 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก  จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.180 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านวังรี หมู่
 12 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก  จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.181 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านเขา
ล าดวน หมู่ 11 ต าบลเขาพระ
 อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.182 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านปากช่อง
 หมู่ 10 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก  จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.183 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านเนิน
มะค่า หมู่ 9 ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.184 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านกุต
ตะเคียน หมู่ 8 ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.185 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านบุหย่อง
 หมู่ 7 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก  จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.186 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านวังไทร 
หมู่ 6 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก  จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000
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กิจกรรมย่อย 1.2.187 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านเขา
ทุเรียน หมู่ 5 ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.188 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านเขาพระ
 หมู่ 4 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก  จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.189 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านเขา
สลักหิน หมู่ 3 ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.190 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านเกาะ
กระชาย หมู่ 2 ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.191 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดิน 
ระบบปิด(บ่อผัน) บ้านวังตูม 
หมู่ 1 ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก  จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาพระ                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.192 
ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดินแบบ
เปิดคลองเรือ หมู่ท่ี 11 ต าบล
พรหมณี อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.พรหมณี                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.193 
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน  าล้น
บริเวณคลองสะท้อน หมู่ 10 
บ้านรางไม้เต็ง ต าบลเขาเพ่ิม 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาเพ่ิม                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.194 
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน  าล้น
บริเวณคลองเขาไม้ไผ่ หมู่ 7 
บ้านเขาไม้ไผ่ ต าบลเขาเพ่ิม 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาเพ่ิม                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.195 
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน  าล้น
บริเวณคลองสะท้อน หมู่ 4 
บ้านโปร่งไผ่ ต าบลเขาเพ่ิม 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.19 3 อบต.เขาเพ่ิม                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.196 
ก่อสร้างฝายน  าล้นบริเวณ
คลองสีเสียด หมู่ 2,4 บ้านท่า
ตะโพธ์ิ ต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.เขาเพ่ิม                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.197 
ปรับปรุงสระน  าท่าเล่ือน หมู่ท่ี
 7 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.
นครนายก

2.19 3 อบต.บ้าน
พร้าว

               100,000                  100,000



- 146 -

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 1.2.198 ขุด
ลอกบึงกล่ า ต าบลศีรษะ
กระบือ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.19 3 อบต.ศีรษะ
กระบือ

          10,000,000             10,000,000

 - กิจกรรมหลัก 1.3  พัฒนา
และปรับปรุงเส้นทางขนส่ง
และกระจายสินค้าทาง
การเกษตร

2.7 1,2 คบ.ขุนด่าน
,คบ.นย.
,อปท

        104,928,000          55,665,400                         -                       -                      -            160,593,400

กิจกรรมย่อย 1.3.1 ปรับปรุง
ผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จากสะพาน
เกาะโพธ์ิ ถึงเขตติดต่อ ต าบล
เกาะหวาย หมู่ท่ี 2,4,5 ต าบล
เกาะโพธ์ิ อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อบต.เกาะ
โพธ์ิ

            3,487,000               3,487,000

กิจกรรมย่อย 1.3.2 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายท่าอิฐ ถึงหนองสาม
ง่าม หมู่ท่ี 8 ต าบลดงละคร 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อบต.ดงละคร             2,410,000 2,410,000              

กิจกรรมย่อย 1.3.3 ปรับปรุง
ผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายคัน
คลองชลประทานฝ่ังซ้าย สาย
 1 (ฝ่ังขวา) จากสะพานเกาะ
โพธ์ิ ถึง เขตสิ นสุดต าบลเกาะ
โพธ์ิ หมู่ท่ี 2,3 ต าบลเกาะโพธ์ิ
 อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อบต.เกาะ
โพธ์ิ

            6,049,000               6,049,000

กิจกรรมย่อย 1.3.4 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายคันคลองชลประทาน
 ตั งแต่สะพานคลองโพธ์ิ ถึง
เขตติดต่อต าบลท่าช้าง หมู่ท่ี 
5,7,11,13 ต าบลดงละคร 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อบต.ดงละคร             9,140,000               9,140,000

กิจกรรมย่อย 1.3.5 ปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านบางปรัง ซอย 3 หมู่ท่ี 11
 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อบต.ศรีจุฬา             1,967,000               1,967,000

กิจกรรมย่อย 1.3.6 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านคลองสาม หมู่ท่ี 5 ต าบล
ศรีจุฬา อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อบต.ศรีจุฬา                866,000                  866,000

กิจกรรมย่อย 1.3.7 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อ
จากของเดิมสายบ้านนาง
เฉลียว รุ่งเรือง ถึงบ้านนาย
สถิต ทัศนา หมู่ท่ี 6 บ้านคลอง
 30 ต าบลทองหลาง อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 1 อบต.
ทองหลาง

468,000                                468,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.8 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
รอบนอกเขตติดต่อต าบลอาษา
 ถึงบริเวณบ้านนางสุภา พิกุล
แก้ว หมู่ท่ี 6 บ้านคลอง 30 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อบต.
ทองหลาง

624,000                                624,000

กิจกรรมย่อย 1.3.9 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 6 บ้านคลอง 30 ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก ต่อจาก
ของเดิมแยกบ้านนางประทวน
 สุขสมชัย ถึงบริเวณบ้านนาย
รวย เบี ยทอง (0.180 - 
1.180 กม.)

2.7 1 อบต.
ทองหลาง

            2,606,000               2,606,000

กิจกรรมย่อย 1.3.10 
ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย
เย็นสบาย ถึงกลุ่มบ้านนาย
เสน่ห์ คงบุญ หมู่ท่ี 1 ต าบล
บ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อบต.บ้าน
พร้าว

            1,265,900               1,265,900

กิจกรรมย่อย 1.3.11 
ก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง
ปอ-ฝ่ังบ้านนางจรรยา ระงับ
ทุกข์ หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านพร้าว
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อบต.บ้าน
พร้าว

            1,496,900               1,496,900

กิจกรรมย่อย 1.3.12 
ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
ศาลจังหวัดนครนายก หมู่ท่ี 5
 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก

2.7 1 อบต.บ้าน
พร้าว

            1,110,200               1,110,200

กิจกรรมย่อย 1.3.13 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายเกาะกะบก-
เกาะทองหลาง (ถนนรอบสระ
หนองรี) พร้อมวางท่อระบาย
น  าข้ามถนนเดิม หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อบต.บ้าน
พร้าว

            1,275,300               1,275,300

กิจกรรมย่อย 1.3.14 
ก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่ม
บ้านนางส าเภา ประสาทพร 
หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านพร้าว 
อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อบต.บ้าน
พร้าว

               900,100                  900,100

กิจกรรมย่อย 1.3.15 
ก่อสร้างถนนคันคลองฝ่ังซ้าย 
คลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย 
ช่วง กม.11+800 ถึง กม.
14+410 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล

2.7 2 คบ.ขุนด่าน           24,277,000             24,277,000

กิจกรรมย่อย 1.3.16  
ก่อสร้างถนนคันคลองฝ่ังซ้าย 
คลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย 
ช่วง กม.14+500 ถึง กม.
18+400 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล

2.7 2 คบ.ขุนด่าน           24,933,000             24,933,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.17 
ก่อสร้างถนนคันคลองฝ่ังซ้าย 
คลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย 
ช่วง กม.2+400 ถึง กม.
8+500 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล

2.7 2 คบ.ขุนด่าน           23,185,000             23,185,000

กิจกรรมย่อย 1.3.18 
ก่อสร้างถนนคันคลองฝ่ังขวา 
คลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย 
ช่วง กม.9+500 ถึง กม.
15+815 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล

2.7 2 คบ.ขุนด่าน           24,586,000             24,586,000

กิจกรรมย่อย 1.3.19  
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลองส่งน  าสายใหญ่ กม.
1+200 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล

2.7 2 คบ.ขุนด่าน             1,200,000               1,200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.20  
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลองส่งน  าสายใหญ่ กม.
6+450 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล

2.7 2 คบ.ขุนด่าน             1,200,000               1,200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.21  
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลองส่งน  าสายใหญ่ กม.
20+600 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล

2.7 2 คบ.ขุนด่าน             1,200,000               1,200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.22 
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลอง พช.ฝ่ังซ้าย กม.1+800
 โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล

2.7 2 คบ.ขุนด่าน             1,200,000               1,200,000

กิจกรรมย่อย  1.3.23 
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลองสายแยกซอย 1 ซ้าย 
กม.2+500 โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษาขุนด่าน
ปราการชล

2.7 2 คบ.ขุนด่าน             1,200,000               1,200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.24 
ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคัน
คลอง 29 ฝ่ังขวา กม.
0+000-กม.0+300 ความ
กว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 300 ม. โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.7 2 คบ.นย.                485,000                  485,000

กิจกรรมย่อย 1.3.25 
ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคัน
คลอง 14 ฝ่ังซ้าย กม.
3+000-กม.3+600 ความ
กว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 600 ม. โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.7 2 คบ.นย.                492,000                  492,000

กิจกรรมย่อย 1.3.26  
ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคัน
คลอง 31 ฝ่ังซ้าย กม.
3+000-กม.3+300 ความ
กว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 300 ม. โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.7 2 คบ.นย.                488,000                  488,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.27 
ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคัน
คลอง 30 ฝ่ังซ้าย กม.
6+300-กม.6+700 ความ
กว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 400 ม. โครงการส่ง
น  าและบ ารุงรักษานครนายก

2.7 2 คบ.นย.                482,000                  482,000

กิจกรรมย่อย 1.3.28 
ปรับปรุง คันคลองส่งน  าสาย
ใหญ่ฝ่ังขวาและผิวจราจร 
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นครนายก

2.7 2 คบ.นย.           22,000,000             22,000,000

2. โครงการส าคัญท่ี 2  
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

2.3 1,2,3        78,964,800        24,242,950        24,473,750     22,710,350    22,710,350       173,102,200

 - กิจกรรมหลัก 2.1 ยกระดับ
คุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

2.3 1,2,3 กษ.จ.,สนง.
สหกรณ์ฯ
,ปม.จ.
,กษ.นย.
,ปศ.จ.
,สถาบัน

เทคโนโลยีฯ
,อ.องครักษ์

,อปท

          71,151,200          20,007,550           20,238,350       20,238,350      20,238,350          151,873,800

กิจกรรมย่อย 2.1.1 ส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
และธาตุอาหารเสริมในไม้ผล

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

กิจกรรมย่อย 2.1.2 การ
ควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธี
ผสมผสานและการผลิตขยาย
สารชีวภัณฑ์

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

กิจกรรมย่อย 2.1.3 การ
ควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธี
ผสมผสาน

2.3 1 กษ.จ.                201,800                  201,800

กิจกรรมย่อย 2.1.4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
แปรรูปของสถาบันเกษตรกร

2.3 1 สนง.
สหกรณ์ฯ

               111,500                  111,500

กิจกรรมย่อย 2.1.5  ส่งเสริม
การจัดท ามาตรฐาน GAP สัตว์
น  าและส่งเสริมการเลี ยงสัตว์
น  าตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.3 1 ปม.จ.             2,053,400             2,014,500             2,013,500          2,013,500         2,013,500 10,108,400            

กิจกรรมย่อย 2.1.6 ส่งเสริม
การใช้จุลินทรีย์ในการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า

2.3 1 ปม.จ.             1,215,000             1,194,500          1,194,500         1,194,500 4,798,500              

กิจกรรมย่อย 2.1.7 
พัฒนาการผลิตและการตลาด
ปลาดุกจังหวัดนครนายก

2.3 1 ปม.จ.             2,280,000          2,280,000         2,280,000 6,840,000              

กิจกรรมย่อย 2.1.8 ส่งเสริม
พัฒนาอาชีพการเลี ยงสัตว์และ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย

2.3 1 ปศ.จ.                246,300 246,300                 

กิจกรรมย่อย 2.1.9 พัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการ
ผลิตและการตลาดกระบือ
จังหวัดนครนายก

2.3 1 ปศ.จ.             1,711,400             1,711,400          1,711,400         1,711,400 6,845,600              
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กิจกรรมย่อย 2.1.10 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 2.1.11 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 2.1.12 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร

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 2.1.13 
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 2.1.14 
ส่งเสริมการลดต้นทุนกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี ยงปลาเบญจ
พรรณในเขตปฎิรูปท่ีดิน
จังหวัดนครนายก

2.3 2 สปก.นย.                  33,950                  33,950               33,950              33,950 135,800                 

กิจกรรมย่อย 2.1.15  
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรชีวภาพ (สมุนไพร แมลง
เศรษฐกิจ)

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

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

กิจกรรมย่อย 2.1.16  สร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

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

กิจกรรมย่อย 2.1.17  
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 2.1.18  
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 2.1.19  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 2.1.20  
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 2.1.21 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 2.1.22 
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 2.1.23 ควบคุม
แมลงวันผลไม้ด้วยการท าหมัน
แมลงร่วมกับวิธีอ่ืน

2.3 2 สถาบัน
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การ
มหาชน)

          54,000,000 54,000,000            

กิจกรรมย่อย 2.1.24 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
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 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 2.1.25 
ก่อสร้างลานตากข้าวในชุมชน 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.3 3 อบต.พระ
อาจารย์

               600,000                  600,000

กิจกรรมย่อย 2.1.26 จัดตั ง
ศูนย์เรียนรู้การผลิตจานกาบ
หมากบ้านวังรี (การก่อสร้าง
อาคารโรงเรือนเพ่ือสร้าง
มาตรฐานการผลิต) ต าบลเขา
พระ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

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

กิจกรรมย่อย 2.1.27 
ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

2.3 1 อ.องครักษ์                    2,500                      2,500

กิจกรรมย่อย 2.1.28 ส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่

2.3 1 อ.องครักษ์                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 2.1.29 
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือน

2.3 1 อ.องครักษ์                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 2.1.30 พัฒนา
เครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร

2.3 1 อ.องครักษ์                  19,400                    19,400

กิจกรรมย่อย 2.1.31 
ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ
ก าจัดศัตรูพืชลดการใช้
สารเคมีและยาฆ่าแมลง

2.3 1 อ.องครักษ์                500,000                  500,000

กิจกรรมย่อย 2.1.32 
ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรอืนทรีย์

2.3 1 อ.องครักษ์                    4,500                      4,500

กิจกรรมย่อย 2.1.33 
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

2.3 1 อ.องครักษ์                  42,500                    42,500

กิจกรรมย่อย 2.1.34 สร้าง
ความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร

2.3 1 อ.องครักษ์                  57,000                    57,000

กิจกรรมย่อย 2.1.35 ขยาย
พลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง อ าเภอองครักษ์

2.3 2 อ.องครักษ์                200,000                  200,000

 - กิจกรรมหลัก 2.2  พัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า 
OTOP SMEs และ Cluster 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

2.3 1,2 พช,กษ.นย             7,813,600            4,235,400             4,235,400         2,472,000        2,472,000            21,228,400

กิจกรรมย่อย 2.2.1  พัฒนา
อาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

2.3 1 พช.             5,341,600               5,341,600

กิจกรรมย่อย 2.2.2  พัฒนา
อาชีพ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 
จังหวัดนครนายก

2.3 1 พช.             1,763,400             1,763,400               3,526,800
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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 2.2.3 ส่งเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

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

กิจกรรมย่อย 2.2.4 ยกระดับ
สถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

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

กิจกรรมย่อย 2.2.5 ส่งเสริม
และพัฒนาสถาบันเกษตร

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

กิจกรรมย่อย 2.2.6  ส่งเสริม
การจัดตั งและบริหารจัดการ
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2.3 2 กษ.นย.,
หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ

               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          2,860,000          2,860,000       2,860,000      2,860,000          20,650,500

 - กิจกรรมหลัก 3.1  การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร

2.3 1,2 กษ.จ,มศว
,สนง.สหกรณ์

,สอจ
,ปม.จ

,กษ.นย,สป
ก.นย.

            6,210,100               390,000               390,000            390,000           390,000              7,770,100

กิจกรรมย่อย 3.1.1 การใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส่งเสริม
ผลิตพืชในโรงเรือน

2.3 1 กษ.จ.                744,400                  744,400

กิจกรรมย่อย 3.1.2 ฝึก
ทักษะการพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือสร้างแนวคิด และ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

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

กิจกรรมย่อย 3.1.3 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
แปรรูปของสถาบันเกษตรกร

2.3 1 สนง.
สหกรณ์ฯ

               111,500 111,500                 

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                  151,500

กิจกรรมย่อย 3.1.6 เช่ือมโยง
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร

2.3 1 กษ.จ.                525,000                  525,000

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 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาการ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปในเขตปฏิรูป
ท่ีดินจังหวัดนครนายก

2.3 2 สปก.นย.                  80,000                  80,000               80,000              80,000 320,000                 
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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 3.1.9  อบรม
ด้านอาหารปลอดภัยเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต
และขอรับรองมาตรฐาน

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

กิจกรรมย่อย 3.1.10 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปตาม
ความต้องการของตลาด

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

กิจกรรมย่อย 3.1.11  พัฒนา
คุณภาพและบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

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

กิจกรรมย่อย 3.1.12  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            2,470,000             2,470,000         2,470,000        2,470,000            12,880,400

กิจกรรมย่อย 3.2.1 ติดตั ง
ระบบสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร

2.3 1 พนจ.                580,200 580,200                 

กิจกรรมย่อย 3.2.2  ติดตั ง
ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์

2.3 1 พนจ.                420,200 420,200                 

กิจกรรมย่อย 3.2.3  ส่งเสริม
การใช้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

2.3 1 พนจ.                470,000                470,000             470,000            470,000 1,880,000              

กิจกรรมย่อย 3.2.4 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 3.2.5 ส่งเสริม
ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์

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

กิจกรรมย่อย 3.2.6 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          5,327,700          5,160,000       5,160,000      5,160,000          28,640,000

 - กิจกรรมหลัก 4.1  ส่งเสริม
การตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

2.3 1,2 พณจ.
,กษ.จ,สนง.
สหกรณ์,มศว

            7,832,300            5,327,700             5,160,000         5,160,000        5,160,000            28,640,000

กิจกรรมย่อย 4.1.1 พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการและ
สร้างเครือข่ายทางการค้า

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

2.3 1 พณจ. 6,941,300            3,640,000            3,640,000            3,640,000         3,640,000        21,501,300            

กิจกรรมย่อย 4.1.3 
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
ตลาดสินค้าเกษตรจังหวัด
นครนายก

2.3 1 กษ.จ. 1,500,000            1,500,000            1,500,000         1,500,000        6,000,000              

กิจกรรมย่อย 4.1.4 พัฒนา
ตลาดและส่งเสริมการเพ่ิม
มูลค่าให้กับสินค้ามะยงชิด

2.3 1 สหกรณ์ 167,700               167,700                 

กิจกรรมย่อย 4.1.5 พัฒนา
แนวคิดเพ่ือสร้างแบรนด์โดย
การคิดเชิงออกแบบและแผน
ธุรกิจ

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

รวมงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1

     836,985,070   8,856,057,950    1,025,044,850   206,784,850    76,184,850   11,001,057,570

งบประมาณจังหวัด 1 88,853,500          123,579,600       118,177,300        81,413,900      32,413,900     444,438,200         

งบประมาณกระทรวง กรม 2 737,834,170        8,711,528,350     904,017,550        124,020,950    42,420,950     10,519,821,970    

งบประมาณ อปท 3 10,297,400          20,950,000         2,850,000            1,350,000        1,350,000       36,797,400           

แหล่งงบประมาณ

1 หมายถึง งบประมาณจังหวัด

2 หมายถึง งบประมาณกระทรวง/กรม

3 หมายถึง งบประมาณ อปท.
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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

324,213,400   351,020,800   344,056,300    207,661,500    420,377,100   1,647,329,100   

แผนงาน : พัฒนามาตรฐาน
การท่องเท่ียวและบริการ 
รวมท้ังการประชาสัมพันธ์
อย่างท่ัวถึง

1,2,3,4    324,213,400    351,020,800     344,056,300     207,661,500    420,377,100    1,647,329,100

1. โครงการส าคัญท่ี 1 
พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่ิง
อ านวยความสะดวกรองรับ
การท่องเท่ียว

2.5 1,2,3     302,687,600    291,840,800     277,895,400     132,485,000    398,385,000    1,403,293,800

 - กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนา
และปรับปรุงโครงข่ายเช่ือมโยง
เส้นทางการท่องเท่ียวเมืองรอง

2.5 1,2 ทล.นย.
,ทช.นย.

,อปท.,กรม
ขนส่งทางราง

     127,000,000      105,988,000         80,000,000         40,000,000      300,000,000         652,988,000

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 เพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข 3239 ตอน 
นครนายก-เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล ต้าบลหินตั ง 
อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ระหว่าง กม.
12+500 - กม.14+000 
เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 
1.5000 กิโลเมตร

2.5 1 ทล.นย.         40,000,000 40,000,000           

กิจกรรมย่อย 1.1.3 เพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข 3239 ตอน 
นครนายก-เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล ต้าบลหินตั ง 
อ้าเภอเมืองนครนายก 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           

บัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการและการประชุมท่ีได้
มาตรฐาน
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 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567  พ.ศ.2568  พ.ศ. 2569  พ.ศ. 2570  พ.ศ.2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.1.4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข 3239 ตอน 
นครนายก-เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล ต้าบลหินตั ง 
อ้าเภอเมืองนครนายก 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 1.1.5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทาง
หลวงหลวงหมายเลข 3239 
ตอน นครนายก-เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล ต้าบลหินตั ง 
อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ระหว่าง กม.
11+500 - กม.12+500 
เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร

2.5 1 ทล.นย.          40,000,000 40,000,000           

กิจกรรมย่อย 1.1.6 ก่อสร้าง
ขยายสะพานข้ามคลองท่าด่าน
 บนสายทาง นย.4016 
ต้าบลหินตั ง อ้าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.5 1 ทช.นย.         20,000,000 20,000,000           

กิจกรรมย่อย 1.1.7 ติดตั ง
ไฟฟ้าแสงสว่างก่ิงเด่ียว ทาง
หลวงหมายเลข 33 ตอน 
คลองยาง – นครนายก กม.
118+130 – กม.126+800
 เป็นช่วงๆ

2.5 1 ทล.นย.           9,300,000 9,300,000             

กิจกรรมย่อย 1.1.8 ติดตั ง
ไฟฟ้าแสงสว่างก่ิงคู่ ทางหลวง
หมายเลข 305 ตอน องครักษ์
 – นครนายก กม.45+950 –
 กม.63+370 เป็นช่วง ๆ

2.5 1 ทล.นย.           7,000,000 7,000,000             

กิจกรรมย่อย 1.1.9 ซ่อมแซม
เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายทาง 3010 (ทางแยกโคก
กระโดน) ถึง สถานีรถไฟบ้าน
ปากพลี รหัสทางหลวงท้องถ่ิน
 นย.ถ 31-001 หมู่ท่ี 3,5 
ต้าบลปากพลี อ้าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.5 1 อบต.ปากพลี           9,988,000 9,988,000             

กิจกรรมย่อย 1.1.10 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายเลียบเขาบุ่งเข้ - ซ้า
เมย หมู่ท่ี 8 ต้าบลหนองแสง 
อ้าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.5 1 อบต.หนอง
แสง

          4,100,000              4,100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.11 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายลานรักษ์
 พร้อมไฟทาง หมู่ท่ี 12 
ต้าบลสาริกา อ้าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.5 1 อบต.สาริกา           7,500,000 7,500,000             

กิจกรรมย่อย 1.1.12 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขา
ราชสีห์ พร้อมไฟทาง หมู่ท่ี 2 
ต้าบลสาริกา อ้าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.5 1 อบต.สาริกา           4,600,000 4,600,000             
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แผนงาน/โครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์
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แม่บทฯ
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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 1.1.13 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเย็นจิตร์
 เช่ือมเขาหล่น หมู่ท่ี 3 ต้าบล
สาริกา อ้าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.5 1 อบต.สาริกา           3,500,000 3,500,000             

กิจกรรมย่อย 1.1.14 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
หลวง ทางหลวงหมายเลข 
3239 ตอน นครนายก-เข่ือน
ขุนด่านปราการชล ขยายเป็น 
4 ช่องจราจร กม.
6+550-8+500

2.5 2 กรมทาง
หลวง 

(ทล.นย.)

        40,000,000         40,000,000 80,000,000           

กิจกรรมย่อย 1.1.15 ศึกษา
ออกแบบและก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยก เพ่ือแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัดบริเวณแยก 
ทล.33 (บ้านนา-แก่งคอย) 
ตลาดส่ีแยกบ้านนา-ไปสระบุรี

2.5 2 กรมทาง
หลวง 

(ทล.นย.)

      300,000,000          300,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.16 ศึกษา
ส้ารวจความเหมาะสมในการ
ขยายเส้นทางการท่องเท่ียว
ทางรางจากสถานีรถไฟปาก
พลี-เข่ือนขุนด่านปราการชล 
จังหวัดนครนายก

2.5 2 กรมขนส่ง
ทางราง

        10,000,000            10,000,000

 - กิจกรรมหลัก 1.2 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกรองรับการท่องเท่ียว

2.5 1,2,3,4 อ.บ้านนา
,คป.นย.

,ทกจ.,ยผ.,
สมาคมส่งเสริม

การ
ท่องเท่ียวจ.นย.

,อปท.

     175,687,600      185,852,800       197,895,400         92,485,000        98,385,000         750,305,800

กิจกรรมย่อย 1.2.1 พัฒนา
แห่งท่องเท่ียววัดเลขธรรมกิตต์ิ
 (อุโบสถปรกโพธ์ิ 200 ปี) 
หมู่ท่ี 14 ต้าบลบางอ้อ 
อ้าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.5 1 อ.บ้านนา           1,000,000              1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.2 จัดท้า
ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวประจ้าอ้าเภอ

2.5 1 อ.บ้านนา              100,000                 100,000

กิจกรรมย่อย 1.2.3 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์อ่างเก็บน ้าห้วยปรือ 
ระยะท่ี 2

2.5 1 คป.นย          20,000,000            20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.4 ก่อสร้าง 
Landmark และจัดบริการ
นักท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก

2.5 2 ทกจ.         30,000,000            30,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.5 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหินตั ง

2.5 2 ยผ.           1,000,000              1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.6 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศาลาไม้ยองหิน 120
 ปี

2.5 2 ยผ.           1,000,000              1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.7 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์หมู่บ้านคลองสีเสียด

2.5 2 ยผ.           1,000,000              1,000,000
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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 1.2.8 จัดท้า
ป้ายไฟอัจฉริยะเพ่ือบริหาร
จัดการการจราจร

2.5 2 ทล.นย.          10,000,000            10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.9 พัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวน ้าตกธาร
รัตนา-อ่างเก็บน ้าวังบอน

2.5 2 ทช.นย.          10,000,000            10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.10 พัฒนา
พื นท่ีและส่ิงอ้านวยความ
สะดวกน ้าตกนางรอง

2.5 2 ยผ.          10,000,000            10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.11 พัฒนา
ภูมิทัศน์และระบบ
สาธารณูปโภคพื นฐาน พื นท่ี
สันทนาการชุมชนเมือง
นครนายก อ้าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.5 2 ยผ.         17,340,600         17,340,600          23,120,800 57,802,000           

กิจกรรมย่อย 1.2.12 พัฒนา
เส้นทางเดินริมน ้านครนายก 
ต้าบลนครนายก อ้าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.5 2 ยผ.         63,067,200         63,067,200          84,089,600                         -   210,224,000         

กิจกรรมย่อย 1.2.13  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม
นันทนาการริมน ้า (สวนเฉลิม
พระเกียรติ ร.9) อ้าเภอเมือง
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 1.2.14 พัฒนา
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนอง
ขาหย่าง ต้าบลพรหมณี อ้าเภอ
เมืองนครนายก 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 1.2.15  
ปรับปรุงพื นท่ีริมแม่น ้า
นครนายก (โรงเรียนนครนายก
วิทยาคม)

2.5 2 ยผ.                        -                          -                           -            31,800,000         47,700,000 79,500,000           

กิจกรรมย่อย 1.2.16 
ปรับปรุงทางเดินริมน ้า
นครนายก ต้าบลนครนายก 
อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.5 3 ทม.นย., ยผ.         42,044,800            42,044,800

กิจกรรมย่อย 1.2.17 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนชาย
คลอง หมู่ 6 ต้าบลดอนยอ 
อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.5 3 อบต.ดอนยอ              100,000                 100,000

กิจกรรมย่อย 1.2.18 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้
ดอกข้างถนนในหมู่บ้าน ม.7 
ต้าบลดอนยอ อ้าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.5 3 อบต.ดอนยอ                50,000                   50,000

กิจกรรมย่อย 1.2.19 พัฒนา
แหล่งท่องเท่ียววัดเลขธรรม
กิตต์ิ (อุโบสถปรกโพธ์ิ 200 ปี)
 หมู่ท่ี 14 ต้าบลบางอ้อ 
อ้าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.5 3 อบต.บางอ้อ           1,000,000              1,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.2.20 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน และ
หมู่บ้าน ต้าบลพระอาจารย์ 
อ้าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.5 3 อบต.พระ
อาจารย์

             300,000                 300,000

กิจกรรมย่อย 1.2.21 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บ่อน ้า
ศักด์ิสิทธ์ิ) หมู่ท่ี 10 ให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ ต้าบลพระ
อาจารย์ อ้าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.5 3 อบต.พระ
อาจารย์

        20,000,000            20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.22 
ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวน ้าตก
หินดาษ หมู่ 13 บ้านหินดาษ 
ต้าบลเขาเพ่ิม อ้าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนนายก

2.5 3 อบต.เขาเพ่ิม              500,000                 500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.23 จัดท้า
ป้ายประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว ระยะท่ี 2

2.5 4 สมาคม
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว
นครนายก

          1,260,000              1,260,000

2. โครงการส าคัญท่ี 2 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดนครนายก

2.5 1,2        8,269,800      25,184,800         5,000,000         4,600,000        1,600,000         44,654,600

 - กิจกรรมหลัก 2.1 ส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ประเพณีส าคัญของจังหวัด
นครนายก

2.5 1,2 วธ.จ.,ทกจ          6,900,000        15,770,800           3,000,000           2,600,000          1,600,000           29,870,800

กิจกรรมย่อย 2.1.1 มหกรรม
วิถีถ่ิน วิถีไทย จังหวัด
นครนายก ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ 
New Normal

2.5 1 วธ.จ.           2,700,000 2,700,000             

กิจกรรมย่อย 2.1.2  ส่งเสริม
การท่องเท่ียวยลวิถีชุมชน 
และกลุ่มชาติพันธ์ุ  จังหวัด
นครนายก ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ 
New Normal

2.5 1 วธ.จ.           3,200,000 3,200,000             

กิจกรรมย่อย 2.1.3  
ยกระดับการท่องเท่ียว
ประเพณีตักบาตรเทโวโร
หณะวัดเขานางบวช จังหวัด
นครนายก ประจ้าปี 2567

2.5 1 วธ.จ.              845,000 845,000                

กิจกรรมย่อย 2.1.4  ส่งเสริม
ตลาดวัฒนธรรม สร้างความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
จังหวัดนครนายก

2.5 1 วธ.จ.           3,079,900 3,079,900             

กิจกรรมย่อย 2.1.5  นคร
นายกไบค์แรลล่ี เส้นทาง
จักรยานตามรอยกลุ่มชาติพันธ์ุ

2.5 1 วธ.จ.              347,100 347,100                

กิจกรรมย่อย 2.1.6  พัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
และบุคลากรในชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

2.5 1 วธ.จ.              498,800 498,800                
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กิจกรรมย่อย 2.1.7  
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพ่ือ
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

2.5 2 วธ.จ.              400,000              400,000               400,000 1,200,000             

กิจกรรมย่อย 2.1.8 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 2.1.9  พัฒนา
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตาม
รอยศาสตร์พระราชา เพ่ือ
ชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน "บวร
 On Tour" จังหวัดนครนายก

2.5 2 วธ.จ.              100,000              100,000               100,000               100,000              100,000 500,000                

กิจกรรมย่อย 2.1.10 
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และกลุ่มชาติ
พันธ์ุ ในวิถีบูรพาเชิงสร้างสรรค์

2.5 2 วธ.จ.              250,000              250,000               250,000               250,000              250,000 1,250,000             

กิจกรรมย่อย 2.1.11 พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี
และชุมชนเมืองดงละคร

2.5 2 ทกจ.           5,000,000 5,000,000             

กิจกรรมย่อย 2.1.12 ฟ้ืนฟู
พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านดง
กระทงยาม

2.5 2 ทกจ.           5,000,000 5,000,000             

กิจกรรมย่อย 2.1.13 ถนน
สายวัฒนธรรม "ชาติพันธ์ุพวน"

2.5 2 วธ.จ.            2,000,000            2,000,000 4,000,000             

กิจกรรมย่อย 2.1.14 
ส่งเสริมการใช้จักรยานเพ่ือ
ท่องเท่ียวชุมชนไทยพวน

2.5 2 ทกจ.           1,000,000 1,000,000             

 - กิจกรรมหลัก 2.2 ส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชนเกษตรวิถี
ท้องถ่ิน

2.5 1,2 ทกจ.          1,369,800          2,000,000           2,000,000           2,000,000                      -               7,369,800

กิจกรรมย่อย 2.2.1 ส่งเสริม
การจัดการการท่องเท่ียวชุมชน

2.5 1 ทกจ.              440,400 440,400                

กิจกรรมย่อย 2.2.2 
พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนบ้าน
เขาทุเรียน

2.5 1 ทกจ.              144,900 144,900                

กิจกรรมย่อย 2.2.3 ส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร

2.5 1 กษ.จ.              500,000 500,000                

กิจกรรมย่อย 2.2.4 พัฒนา
เครือข่ายการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน จังหวัดนครนายก เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่วิถีใหม่
การท่องเท่ียวโดยชุมชน

2.5 1 ทกจ.              284,500 284,500                

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             
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 - กิจกรรมหลัก 2.3 ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ

2.5 1 สธ.                      -            7,414,000                       -                         -                        -               7,414,000

กิจกรรมย่อย 2.3.1 สืบสาน
คุณค่าสมุนไพรไทย สู่การ
พัฒนาสินค้าปลอดภัยใน 
"ตลาดปลอดภัย น่าเท่ียว น่าช้
อป น่าชิม" ยกระดับเป็นศูนย์
รวมเชิงสุขภาพ “Nakhon 
Nayok Arokaya Wellness 
Center”

2.5 1 สธ. 7,414,000          7,414,000             

3. โครงการส าคัญท่ี 3 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียว และยกระดับ
ความปลอดภัยการท่องเท่ียว

2.5 1,2        2,292,500        2,272,000         7,100,000         3,500,000           500,000         15,664,500

 - กิจกรรมหลัก 3.1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวและยกระดับสู่
มาตรฐานการบริการ

2.5 1 ทกจ.,ปค          1,750,400             272,000           1,000,000                       -                        -               3,022,400

กิจกรรมย่อย 3.1.1 พัฒนา
ผู้ประกอบการท่ีพักโฮมสเตย์
และโฮมลอดจ์ สู่มาตรฐาน
ชุมชนท่องเท่ียว

2.5 1 ทกจ.              300,000 300,000                

กิจกรรมย่อย 3.1.2 ยกระดับ
มาตรฐานการบริการท่ีพักแรม
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่วิถี
ใหม่ด้านการท่องเท่ียว

2.5 1 ทกจ.              287,000 287,000                

กิจกรรมย่อย 3.1.3 พัฒนา
นักส่ือความหมายในพื นท่ี
ท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก

2.5 1 ทกจ.              264,500 264,500                

กิจกรรมย่อย 3.1.4 พัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ
ผู้จัดการโรงแรมจังหวัด
นครนายก

2.5 1 ทกจ.              511,400 511,400                

กิจกรรมย่อย 3.1.5 พัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม จังหวัดนครนายก

2.5 1 ปค. 387,500             387,500                

กิจกรรมย่อย 3.1.6 ยกระดับ
พนักงานบริการเพ่ือรองรับ
การท่องเท่ียววิถีใหม่ New 
Normal

2.5 1 ทกจ.              154,000 154,000                

กิจกรรมย่อย 3.1.7 พัฒนา
ความรู้หลักสูตรมาแชล

2.5 1 ทกจ.              118,000 118,000                

กิจกรรมย่อย 3.1.8 ยกระดับ
มาตรฐานสถานท่ีจัดงาน
ประเทศไทย และมาตรฐานท่ี
พักเพ่ือการท่องเท่ียว

2.5 1 ทกจ.            1,000,000              1,000,000
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 - กิจกรรมหลัก 3.2 ยกระดับ
ความปลอดภัยและสร้างความ
เช่ือม่ันให้กับนักท่องเท่ียว

2.5 1,2 ทกจ.
,ตร.

,ทสจ.,พมจ.

            542,100          2,000,000           6,100,000           3,500,000             500,000           12,642,100

กิจกรรมย่อย 3.2.1 ยกระดับ
ความปลอดภัยด้านอาหารสู่
มาตรฐานบริการอาหาร เพ่ือ
การท่องเท่ียว (Tourism 
Standard)

2.5 1 ทกจ.              248,100 248,100                

กิจกรรมย่อย 3.2.2 พัฒนา
อาสาสมัครความปลอดภัย
ด้านการท่องเท่ียวในจังหวัด
นครนายก

2.5 1 ทกจ.              294,000 294,000                

กิจกรรมย่อย 3.2.3 พัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครความ
ปลอดภัยเพ่ือช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียวทางน ้า

2.5 1 ทกจ.              500,000               500,000               500,000              500,000 2,000,000             

กิจกรรมย่อย 3.2.4 พัฒนา
บุคลากรด้านการป้องกันและ
บรรเทาอุบัติภัย "การรักษา
ความปลอดภัยกิจกรรมทาง
น ้า" (Life Saving  and 
Water  Rescue)

2.5 1 ทกจ.            2,000,000            2,000,000              4,000,000

กิจกรรมย่อย 3.2.5 จัดตั ง
ศูนย์ควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดกลาง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัย
นักท่องเท่ียว

2.5 1 ตร.            2,000,000                         -                          -                2,000,000

กิจกรรมย่อย 3.2.6 พัฒนา
ศักยภาพโคตรนายท้ายพายขั น
เทพ

2.5 1 ทกจ.              500,000                 500,000

กิจกรรมย่อย 3.2.7 พัฒนา
ศักยภาพการปฐมพยาบาล
ผู้ประสบภัยทางน ้าและการ
ช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพเบื องต้น

2.5 1 ทกจ.               600,000                 600,000

กิจกรรมย่อย 3.2.8 อบรม
การจัดการมลพิษและ
ส่ิงแวดล้อมในพื นท่ีท่องเท่ียว

2.5 2 ทสจ.              500,000               500,000               500,000              1,500,000

กิจกรรมย่อย 3.2.9 อบรม
และส่งเสริมผู้ประกอบการ
จัดท้าส่ิงอ้านวยความสะดวก
ส้าหรับผู้พิการ 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        6,400,000       30,700,000       17,900,000        7,900,000         66,150,500

 - กิจกรรมหลัก 4.1 
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
จังหวัดนครนายก

2.5 1,2 ทกจ 3,250,500         -                   2,500,000          2,500,000          2,500,000         10,750,500          

กิจกรรมย่อย 4.1.1  ถึงเวลา
เท่ียวเมืองไทยต้องไป
นครนายกเท่ียวคุ้ม เท่ียวครบ 
จบท่ีเดียว

2.5 1 ทกจ. 2,500,000           2,500,000           2,500,000          7,500,000             
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กิจกรรมย่อย 4.1.2 กิจกรรม
 Fam Trip นักท่องเท่ียว 
ประชาชนท่ีสนใจการท่องเท่ียว
เชิงการเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

2.5 1 ทกจ.              264,500 264,500                

กิจกรรมย่อย 4.1.3 "ป่ันปัน
รัก" Bike for Love, Health 
and Wellness

2.5 1 ทกจ.           1,986,000 1,986,000             

กิจกรรมย่อย 4.1.4 พัฒนา
ศักยภาพและสร้างนวัตกรรม
บริการการท่องเท่ียว

2.5 1 ทกจ.           1,000,000 1,000,000             

 - กิจกรรมหลัก 4.2 มหกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา
และนันทนาการสร้างสรรค์

2.5 1,2 ทกจ. -                   6,400,000         28,200,000        15,400,000        5,400,000         55,400,000          

กิจกรรมย่อย 4.2.1 "ป่ันเปิด
เมือง" Bike for Way of Life,
 Nature & Culture

2.5 1 ทกจ.              500,000 500,000                

กิจกรรมย่อย 4.2.2 การ
ประกวดภาพถ่าย "นครนายก
เมืองน่าอยู่" (วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียว)

2.5 1 ทกจ.              500,000 500,000                

กิจกรรมย่อย 4.2.3 เทศกาล
ดนตรี "ฟังเพลงพ่อ คลอเสียง
น ้า" The Rhythm of Life 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดนครนายก

2.5 1 ทกจ.           5,400,000            5,400,000            5,400,000           5,400,000 21,600,000           

กิจกรรมย่อย 4.2.4 การ
แข่งขันว่ิง "ขุนด่านมาราธอน" 
2024@นครนายก

2.5 1 ทกจ.            5,000,000 5,000,000             

กิจกรรมย่อย 4.2.5 ป่ันปันรัก
 2024 CHARITY RIDE, BIKE 
TOUR

2.5 1 ทกจ.            1,000,000 1,000,000             

กิจกรรมย่อย 4.2.6 เทศกาล
ข้าวใหม่ ปลามัน

2.5 1 ทกจ.            4,000,000 4,000,000             

กิจกรรมย่อย 4.2.7 ส่งเสริม
การท่องเท่ียวทุ่งใหญ่ปากพลี

2.5 1 ทกจ.               800,000 800,000                

กิจกรรมย่อย 4.2.8 มหกรรม
ชาติพันธ์ุคนนครนายก

2.5 1 ทกจ.            1,000,000 1,000,000             

กิจกรรมย่อย 4.2.9 มหกรรม
ดนตรี สีสัน ปันรัก ส่งเสริม
การท่องเท่ียว

2.5 1 ทกจ.            5,000,000 5,000,000             

กิจกรรมย่อย 4.2.10 ศิลปิน
ถ่ิน นครนายก

2.5 1 ทกจ.            1,000,000 1,000,000             

กิจกรรมย่อย 4.2.11 ว่ิง
เทรลรอบผืนป่ามรดกโลกดง
พญาเย็น - เขาใหญ่

2.5 2 ทกจ.            5,000,000 5,000,000             

กิจกรรมย่อย 4.2.12 ว่ิง
มาราธอนรอบผืนป่ามรดกโลก
ดงพญาเย็น - เขาใหญ่

2.5 2 ทกจ.            5,000,000 5,000,000             
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กิจกรรมย่อย 4.2.13 Rally 
รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญา
เย็น - เขาใหญ่

2.5 2 ทกจ.            5,000,000 5,000,000             

5. โครงการส าคัญท่ี 5 
พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองโบราณดง
ละคร จังหวัดนครนายก

2.5 1,2        7,713,000      25,323,200       23,360,900       49,176,500      11,992,100       117,565,700

 - กิจกรรมหลัก 5.1 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ และพัฒนา
เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว
เมืองโบราณดงละคร

2.5 1,2,3 สน.ศิลปากรท่ี 
3,ทกจ.นย.
,ยผ.,อ.เมือง

นครนายก,อปท

7,352,000         22,303,000       16,152,000        21,952,000        2,252,000         70,011,000          

กิจกรรมย่อย 5.1.1  
ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน ้า คันดิน 
และสระน ้า เมืองโบราณดง
ละคร

2.5 1 สน.ศิลปากรท่ี
 ๓ 

พระนครศรีอยุ
ธยา

1,000,000          1,000,000           1,000,000           1,000,000          4,000,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.2  ท้าป้าย
แนะน้าแหล่งท่องเท่ียวเมือง
โบราณดงละคร ต้าบลดงละคร
 อ้าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.5 1 ทกจ.นย,ยผ. 2,000,000          2,000,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.3  ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนก
รีต หมู่ ๕ ถนนรอบหนอง
ห่ิงหาย ต้าบลดงละคร อ้าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.5 1 อ.เมือง
นครนายก, 

อบต.ดงละคร

2,982,000          2,982,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.4  ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนก
รีต หมู่ ๘ ถนนรอบหนองบัว
แดง ต้าบลดงละคร อ้าเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครนายก

2.5 1 อ.เมือง
นครนายก, 

อบต.ดงละคร

1,725,000          1,725,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.5  ติดตั ง
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก
พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี
ประกอบแบตเตอร่ีและ
อุปกรณ์การประจุแบตเตอร่ีใน
ตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์แยกส่วนตามบัญชี
นวัตกรรมไทย หมู่ท่ี ๕ ต้าบล
ดงละคร อ้าเภอเมืองฯ 
จังหวัดนครนายก

2.5 1 อ.เมือง
นครนายก, 

อบต.ดงละคร

3,312,000          3,312,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.6  ติดตั ง
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก
พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี
ประกอบแบตเตอร่ีและ
อุปกรณ์การประจุแบตเตอร่ีใน
ตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์แยกส่วนตามบัญชี
นวัตกรรมไทย  หมู่ท่ี ๘ ต้าบล
ดงละคร อ้าเภอเมืองฯ 
จังหวัดนครนายก

2.5 1 อ.เมือง
นครนายก, 

อบต.ดงละคร

1,932,000          1,932,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.7  ฟ้ืนฟู
และพัฒนาเส้นทางจักรยาน 
(หรือเลียบ) คันดิน

2.5 1 สน.ศิลปากรท่ี
 ๓ 

พระนครศรีอยุ
ธยา

8,900,000           8,900,000             
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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 5.1.8  การ
พัฒนาระบบไฟฟ้า (ภายใน
เมืองโบราณดงละคร)

2.5 1 สน.ศิลปากรท่ี
 ๓ 

พระนครศรีอยุ
ธยา

2,000,000           2,000,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.9  การ
พัฒนาระบบประปา (ภายใน
เมืองโบราณดงละคร)

2.5 1 สน.ศิลปากรท่ี
 ๓ 

พระนครศรีอยุ
ธยา

1,000,000           1,000,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.10  งาน
ออกแบบก่อสร้างส่ิงอ้านวย
ความสะดวกทางภูมิสถาปัตย์ 
(ทั งภายในพื นท่ีและภายนอก
พื นท่ีเมืองโบราณดงละคร)

2.5 2 สน.ศิลปากรท่ี
 ๓ 

พระนครศรีอยุ
ธยา

2,000,000          19,700,000         21,700,000           

กิจกรรมย่อย 5.1.11  การ
พัฒนาแหล่งน ้า ถากถางและ
ก้าจัดวัชพืช

2.5 2 สน.ศิลปากรท่ี
 ๓ 

พระนครศรีอยุ
ธยา

1,252,000          1,252,000          1,252,000           1,252,000           1,252,000          6,260,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.12  การ
พัฒนาระบบไฟฟ้า (ภายนอก
เมืองโบราณดงละคร)

2.5 3 อบต.ดงละคร 2,000,000          2,000,000          4,000,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.13  การ
พัฒนาเส้นทางสัญจร 
(ภายนอกเมืองโบราณดงละคร)

2.5 3 อบต.ดงละคร 2,000,000           2,000,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.14  การ
พัฒนาระบบประปา (ภายนอก
เมืองโบราณดงละคร)

2.5 3 อบต.ดงละคร 1,500,000          1,500,000          3,000,000             

กิจกรรมย่อย 5.1.15  
ก่อสร้างส่ิงอ้านวยความ
สะดวกทางภูมิสถาปัตย์ 
(ภายนอกพื นท่ีเมืองโบราณดง
ละคร)

2.5 3 อบต.ดงละคร 2,600,000          2,600,000          5,200,000             

 - กิจกรรมหลัก 5.2 พัฒนา
ชุมชนและศูนย์ความรู้ท้องถ่ิน
เพ่ือส่งเสริมการศึกษา และ
การท่องเท่ียวเมืองโบราณดง
ละคร

2.5 1,2 ทกจ.,ยผ.,สน.
ศิลปากรท่ี 3,

อปท,พช.,วธ.จ.,
สนง.พัฒนาฝีมือ

แรงงาน

31,000              674,600            6,161,000          25,161,000        8,661,000         40,688,600          

กิจกรรมย่อย 5.2.1  ยุว
มัคคุเทศก์ (นักส่ือความหมาย
ท้องถ่ิน)

2.5 1 ทกจ. 104,100             90,000                90,000                90,000               374,100                

กิจกรรมย่อย 5.2.2  จัดตั ง
ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมือง
โบราณดงละคร

2.5 1 ยผ., สน.
ศิลปากรท่ี ๓ 
พระนครศรีอยุ
ธยา, อบต.ดง

ละคร

2,000,000           20,000,000         8,000,000          30,000,000           

กิจกรรมย่อย 5.2.3  ก่อสร้าง
หอคอย หรือหอชมเมือง
โบราณดงละคร

2.5 1 ยผ., สน.
ศิลปากรท่ี ๓ 
พระนครศรีอยุ
ธยา, อบต.ดง

ละคร

500,000              4,500,000           5,000,000             

กิจกรรมย่อย 5.2.4  พัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตลาดน ้าวัดดงละคร

2.5 1 พช. 539,500             540,000              540,000              540,000             2,159,500             

กิจกรรมย่อย 5.2.5 พัฒนา
หมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชน
ต้าบลดงละคร

2.5 1 พช. 3,000,000           3,000,000             
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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 5.2.6  สาธิต
และจ้าหน่ายสินค้า 
CPOT/CCPOT

2.5 2 วธ.จ. 5,000                 5,000                 5,000                  5,000                  5,000                 25,000                  

กิจกรรมย่อย 5.2.7  
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการประกอบอาชีพ

2.5 2 สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน

26,000               26,000               26,000                26,000                26,000               130,000                

 - กิจกรรมหลัก 5.3 การ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองโบราณดงละคร

2.5 1,2,3 สน.ศิลปากรท่ี 
3,ทกจ.

,ททท.,ปชสพ.,
อปท.สภา

วัฒนธรรมต าบล

330,000            2,345,600         1,047,900          2,063,500          1,079,100         6,866,100            

กิจกรรมย่อย 5.3.1  จัดท้า
นิทรรศการเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
เมืองโบราณดงละคร

2.5 1 สน.ศิลปากรท่ี
 ๓ 

พระนครศรีอยุ
ธยา

500,000              500,000                

กิจกรรมย่อย 5.3.2  
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียววิถีชุมชนดงละคร 
เช่ือมโยงภูมิภาค

2.5 1 ทกจ. 500,000              500,000                

กิจกรรมย่อย 5.3.3  จัดงาน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมทวารวดีเมืองดง
ละคร “ตามรอยทวารวดี ย้อน
วิถีเมืองดงละคร”

2.5 1 วธ.จ., ทท. , 
ททท.

686,700              686,700              686,700             2,060,100             

กิจกรรมย่อย 5.3.4  จัดท้า
ส่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์เมืองโบราณดง
ละคร

2.5 2 ปชสพ. 150,000             165,600             181,200              196,800              212,400             906,000                

กิจกรรมย่อย 5.3.5  สัมมนา
ทางวิชาการเก่ียวกับเมือง
โบราณดงละคร

2.5 2 สน.ศิลปากรท่ี
 ๓ 

พระนครศรีอยุ
ธยา

2,000,000          2,000,000             

กิจกรรมย่อย 5.3.6  จัดงาน
เทศกาลประจ้าปีเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวเมืองโบราณดง
ละคร

2.5 3 อบต.ดงละคร,
 สภา

วัฒนธรรม
ต้าบลดงละคร

180,000             180,000             180,000              180,000              180,000             900,000                

รวมงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2

   324,213,400    351,020,800     344,056,300     207,661,500    420,377,100    1,647,329,100

งบประมาณจังหวัด 1 90,912,800     99,439,400     151,516,700    78,216,700      18,716,700     438,802,300      

งบประมาณกระทรวง กรม 2 183,525,800   223,541,400   190,359,600    129,264,800    401,480,400   1,128,172,000   

งบประมาณ อปท 3 49,774,800     26,780,000     2,180,000        180,000           180,000          79,094,800        

งบประมาณ เอกชน 4 -                  1,260,000       -                   -                   -                  1,260,000          

แหล่งงบประมาณ

1 หมายถึง งบประมาณจังหวัด

2 หมายถึง งบประมาณกระทรวง/กรม

3 หมายถึง งบประมาณ อปท.

4 หมายถึง งบประมาณ เอกชน
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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

1,856,249,735     2,186,841,739   847,804,149       861,512,549        858,797,349         6,611,205,521        

แผนงาน : พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สังคม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคง
ปลอดภัย

1,2,3,
4

     1,856,249,735    2,186,841,739        847,804,149         861,512,549          858,797,349         6,611,205,521

1. โครงการส าคัญท่ี 1 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการ
เป็นเมืองน่าอยู่

1,2,3      1,381,976,395    2,144,256,559        821,084,029         834,792,429         835,388,829         6,017,498,241

 - กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนา
และปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
เช่ือมโยงระบบโลจิสติกสายหลัก
สายรอง

1,2,3 ทล.นย.
,ทช.นย.,อ.เมือง
,อ.องครักษ์,อ.
บ้านนา,อ.ปาก

พลี, อปท.

          892,224,600       1,286,408,600          313,818,900            276,654,900            266,440,900           3,035,547,900

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 ซอยปู่
ทองดีอุทิศ 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
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านคลองสาม หมู่ 5 ต าบลศรี
จุฬา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 478,800 478,800                     

กิจกรรมย่อย 1.1.6 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตจากทางเข้าส านักสงฆ์สุด
ถนนคอนกรีต ถึงสุดเขตทาง
หลวง หมู่ท่ี 1 ต าบลดงละคร 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

บัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มี
ความสุข
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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 1.1.7 ปรับปรุง
ผิวจราจรถนนลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านนายถวิล ยังดี 
ถึงคลองชลประทาน  หมู่ท่ี 4 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 452,000 452,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.8 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายเลียบคลองเรือฝ่ังใต้กลุ่ม
บ้านนายไสวคงคา หมู่ 3 
ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

              1,197,000 1,197,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.9 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปฏิรูปท่ีดินบ้านกลางดอน หมู่ท่ี
 8 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 478,800 478,800                     

กิจกรรมย่อย 1.1.10 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
1 สายคลองอีด้วน ต าบลดง
ละคร อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.11 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนถูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายถนน
บริเวณบ้านนายจังวาง มาก
เจริญ ถึงบ้าน ผช.ประภานันท
นะกิจ หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนยอ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 452,000 452,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.12 ก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีตจาก
คอสะพานวังต้นถึงคลองหีบ หมู่
 7 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

              1,707,000 1,707,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.13 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าวัดกลางดอน หมู่ท่ี 5 
ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 478,800 478,800                     

กิจกรรมย่อย 1.1.14 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ท่ี 3 ทางเข้าประปา ถึง 
ถนนคอนกรีตเช่ือมต่อต าบลท่า
ช้าง ต าบลดงละคร อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.15 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ก่อสร้างถนน คสล. สายทองอ่ิม
ต่อจากบ้าน นายทวน ทองอ่ิม 
หมู่ท่ี 5 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 452,000 452,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.16 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ซอยนายดี หมู่ท่ี 4 ต าบล
พรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

              2,393,000 2,393,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.17 ก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยจันทราพัฒนา 
หมู่ท่ี 6 ต าบลศรีนาวา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 441,000 441,000                     
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กิจกรรมย่อย 1.1.18 เสริม
ถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ท่ี
 3 สายรอบสระหนอง หมู่ 9 
ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 375,000 375,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.19 ก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
เลียบคลองบ้านใหม่ถึงกลุ่ม
บ้านนางเพ็ญ พิมลศีลลมเลิศ 
หมู่ 15 ต าบลพรหมณี อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

              3,510,000 3,510,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.20 ก่อสร้าง
ถนนคสล. สายเลียบคลองจับ
หลักมาฝ่ังขวาเช่ือม ฝ่ังซ้าย
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางท้ัง
สองข้างตามสภาพ ต าบลศรี
นาวา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 483,000 483,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.21 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
1 ทดก้ันน้ าบ้าน นางยังอร น่ิม
เรือง ถึงบ้านนายสายัณห์ สว่าง
แก้ว (ฝ่ังขวา) ต าบลดงละคร 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.22 ก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยโคกกระโดน (ต่อ
จากของเดิม) หมู่ท่ี 7 บ้านโคก
กรวด ต าบลศรีนาวา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 529,800 529,800                     

กิจกรรมย่อย 1.1.23 เสริม
ถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ท่ี
 4 บริเวณถนนรอบ สระ
น้ าประปา ต าบลดงละคร 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 328,000 328,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.24 ก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยเกาะเรียง-ดอน
ม่วง (ต่อจากของเดิม) พร้อมลง
หินคลุกท้ังสองข้างตามสภาพ
หมู่ท่ี 6 ต าบลศรีนาวา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 257,600 257,600                     

กิจกรรมย่อย 1.1.25 เสริม
ถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ท่ี
 5 สายบ้านนายแดง คงศร ถึง
หนองหัวควาย ต าบลดงละคร 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.26 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ท่ี 8 สายทางเข้าวัดท่า
อิฐเช่ือมต่อจุดเดิม ต าบลดง
ละคร อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 452,700 452,700                     

กิจกรรมย่อย 1.1.27 เสริมผิว
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สาย หน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม (ต่อ
จากของเดิม จ านวน 3 ช่วง) 
ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 449,400 449,400                     
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กิจกรรมย่อย 1.1.28 เสริม
ถนนดินลูกรัง หมู่ท่ี 7 จากสาย
สามง่าม ถึง หนองห่ิงหาย ท้ัง
ฝ่ังตะวันออกและตะวันตก 
ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.29 เสริมผิว
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับถนน คสล.ซอยหนองสี
สมบัติ หมู่ท่ี 6 ต าบลศรีนาวา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 449,800 449,800                     

กิจกรรมย่อย 1.1.30 เสริม
ถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ท่ี
 5 จากถนนสายชวดโค้ง 
(เช่ือมต่อ ม.13 ถึงนานางนิล 
อายุโย) ต าบลดงละคร อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.31 เสริม
ถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ท่ี
 9 จากบ้านนายสวงค์ พูลเมือง
 ถึงประปา หมู่ท่ี 6 หลัง อบต.
ดงละคร ต าบลดงละคร อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.32 ก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหินคลุกซอย
มานะพัฒนา หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองจิก ต าบลศรีนาวา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 469,000 469,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.33 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
9 จากบ้านนายเงิน ศรี
ตะปัญญะ เช่ือมต่อจุดเดิม ถึง
นา นายจ านง เพียรพิทักษ์ 
ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.34 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 
สายข้างวัดสุวรรณศิริ จากบ้าน
นางสมคิด ศรีละไม ถึงบ้าน
นายสนทยา วงศ์แขก ต าบลดง
ละคร อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.35 เสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 6 
สายบ้านนางค้ิม แย้มผกา ถึง
บ้านนายเฉลียว ไวยบุตรี หมู่ 9
 ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.36 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9
 จากบ้านนายแก่น จันทโชติถึง
คลองชลประทาน ต าบลดง
ละคร อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.37 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
6 สายคลองสัมพันธ์ ต าบลดง
ละคร อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     
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กิจกรรมย่อย 1.1.38 เสริม
ถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ท่ี
 12 บริเวณคลองตาห่วงท้ัง 2 
ฝ่ัง ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

                 500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.39 
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านปาก
คลองพระอาจารย์ หมู่ท่ี 1 
ต าบลบางสมบูร์ อ าเภอองครักษ์
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์              10,683,000 10,683,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.40 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายซอยเบญจมิน หมู่ท่ี 6 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์                 6,684,000               6,684,000               6,684,000                 6,684,000                 6,684,000 33,420,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.41 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายซอยทองดีพัฒนา หมู่ท่ี
 6 ต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์                 6,729,000               6,729,000               6,729,000                 6,729,000                 6,729,000 33,645,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.42 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                  

กิจกรรมย่อย 1.1.43 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายซอยพูนสวัสด์ หมู่ท่ี 4 
ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์               1,269,000 1,269,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.44 
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายเลียบคลองสอง หมู่ท่ี 4
 ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์               3,203,000 3,203,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.45 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายซอยเบญจมิน หมู่ท่ี 6 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์               6,684,000 6,684,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.46 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ท่ี 1,13 ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์               5,000,000 5,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.47 
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล.
 หมู่ท่ี 1, 13 ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์               5,000,000 5,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.48 
ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนลาดยางพรราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต คลอง 22 ฝ่ังใต้ 
หมู่ท่ี 7,9,11 ต าบลพระ
อาจารย์

2.7 1 อ.องครักษ์             15,000,000 15,000,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.49 ขยาย
ไหล่ทางถนนเส้นคลอง 16 หมู่
ท่ี 1,13 ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์               5,000,000 5,000,000                  
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กิจกรรมย่อย 1.1.50 
ปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี
 1,13 ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์             10,000,000 10,000,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.51 ขยาย
สะพานคอนกรีตข้ามบึงยายนิล
 หมู่ท่ี 9 ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์               5,000,000 5,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.52 ก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 1 ต าบลพระอาจารย์อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์               5,000,000 5,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.53 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย
กลุ่มบ้านวังน้ าเช่ือมต่อถนนสาย
เกาะทองหลาง หมู่ท่ี 12 
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                 1,950,000 1,950,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.54 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คันคลองบ้านนา หมู่ท่ี 7 จาก
ประตูน้ าคลองมิยาซาวาถึง
สะพานตาหล่อ ต าบลทองหลาง
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                 1,700,000 1,700,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.55 ก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองบ้านนา (จุดโค้งท่าไก่แจ้) 
หมู่ท่ี 7 ต าบลทองหลาง 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                 8,500,000 8,500,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.56 ก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านพิกุลแก้ว-บ้านคลอง 31 
ต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา              14,904,000 14,904,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.57 เสริมผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายประชาราษฎร์บ ารุง หมู่ท่ี 8
 ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                 1,200,000 1,200,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.58 เสริมผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายปากลาด-แหลมไม้ย้อย หมู่
ท่ี 9 บ้านปากลาด ต าบลบ้าน
นา อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                 1,200,000 1,200,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.59 เสริมผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย
เลียบคลองผักหนาม (ขวา) หมู่
ท่ี 9 บ้านปากลาด ต าบลบ้าน
นา อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.บ้านนา                 1,953,600 1,953,600                  

กิจกรรมย่อย 1.1.60 เสริมคัน
ดินลงลูกรังจากแยก สปก.ถึง
ป่าตะขาบ หมู่ 7 ต าบลปากพลี
 อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 1,081,000 1,081,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.61 
ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนอง
บัวขอน-สันทรีย์ หมู่ 7 ต าบล
ปากพลี อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                    834,000 834,000                     
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กิจกรรมย่อย 1.1.62 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคัน
คลองชลประทานฝ่ังซ้าย สาย 
1(ฝ่ังขวา) จากสะพานดอน
เจริญถึงสะพานเกาะโพธ์ิ หมู่ 2
 ต าบลเกาะโพธ์ิ อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 6,415,000 6,415,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.63 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวง
แหวนรอบนอก หมู่ 3 บ้าน
สะแกซึง ต าบลเกาะโพธ์ิ 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 8,793,000 8,793,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.64 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคอนกรีต(โอ
เวอร์เลตท์) สายเนินต้นโพธ์ิ หมู่
 1 ถึง หมู่ 6 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี              13,000,000 13,000,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.65 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายสวนกวางพร้อมขยายไหล่
ทาง หมู่ 2 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                    600,000 600,000                     

กิจกรรมย่อย 1.1.66 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนิน
สูง หมู่ 4 ถึงน้ าตกวังม่วง หมู่ 5
 ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 1,000,000 1,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.67 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาหิน
ลาด-วังม่วง หมู่ 5 ต าบลนาหิน
ลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 1,000,000 1,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.68 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคอนกรีต(โอ
เวอร์เลตท์) สายนาหินลาด-ท่า
ศาลา หมู่ 5 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 2,000,000 2,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.69 ก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาหินลาด-ท่าศาลา(ข้ามคลอง
ยาง) หมู่ 5 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 6,000,000 6,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.70 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตจากบ้านหนองรี หมู่ 5 
ต าบลนาหินลาด ถึง บ้านบุ่งเข้ 
หมู่ 8 ต าบลหนองแสง อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 6,000,000 6,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.71 ก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองท่ามะปราง บริเวณหน้า
วัดท่ามะปราง หมู่ 6 ต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 1,000,000 1,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.72 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายคลองกลาง-วังม่วง 
พร้อมไหล่ทาง หมู่ 6 ต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 1,000,000 1,000,000                  



- 174 -

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 1.1.73 ก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองถ้ าเต่า หมู่ 6 ต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 1,000,000 1,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.74 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายท่ามะปราง หมู่ 6 - วัง
ม่วง หมู่ 5 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 2,000,000 2,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.75 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายเนินต้นไทร - คลองตาพวน
 หมู่ 6 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 1,000,000 1,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.76 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้าน
เนินสูง หมู่ 4 ถึงบ้านเนินต้น
โพธ์ิ หมู่ 1 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 1,000,000 1,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.77 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายซอย
ส านักสงฆ์โคกพระ หมู่ 3 - 
ซอยบ้านน้อย-บ้านเนินสูง 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 1,000,000 1,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.78 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายซอย
ส านักสงฆ์โคกพระ หมู่ 3 - 
ซอยประปา ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.ปากพลี                 1,000,000 1,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.79 ก่อสร้าง
ถนนและยกระดับช้ันทาง ทาง
หลวงชนบทสาย นย.2003 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 1 ทช.นย.             45,000,000 45,000,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.80 ก่อสร้าง
ถนนและยกระดับช้ันทาง ทาง
หลวงชนบทสาย นย.4009 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 1 ทช.นย.             45,000,000 45,000,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.81 
ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข 3076 ตอน 
นครนายก-บางหอย

2.7 2 กรมทาง
หลวง 

(ทล.นย.)

             40,000,000             40,000,000             40,000,000               40,000,000               40,000,000 200,000,000              

กิจกรรมย่อย 1.1.82 พัฒนา
โครงข่ายสายทางเช่ือมโยง
ภูมิภาค

2.7 2 กรมทาง
หลวง และ
กรมทาง

หลวงชนบท

           315,820,000 315,820,000              

กิจกรรมย่อย 1.1.83 
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                
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กิจกรรมย่อย 1.1.84 
ปรับปรุงขยายถนนทางหลวง
ชนบท นย.2003 แยกทาง
หลวงหมายเลข 33 (กม.ท่ี 
120+550)-บ้านชะอม 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 2 ทช.นย. 15,000,000            15,000,000            15,000,000              15,000,000              60,000,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.85 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) สาย นย.ถ.
1-0009 บ้านพริก-บ้านเขา
เพ่ิม ต าบลบ้านพริก เช่ือมต าบล
เขาเพ่ิม อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ. 8,750,000                8,750,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.86 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) สาย นย.ถ.
1-0005 บ้านดอนเจริญ-บ้าน
ล าบัวลอย (ช่วงท่ี 2) ต าบล
ท่าเรือ อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ. 9,970,000                9,970,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.87 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
(นย.ถ.1-0001) สายแยกทาง
หลวง 3076-บ้านบางลูกเสือ 
ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ.             25,159,000 25,159,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.88 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (ด้วยวิธี 
Pavement in Place 
Recycling) รหัสสายทาง 
(นย.ถ.1-0005) สายบ้านดอน
เจริญ-บ้านล าบัวลอย ต าบล
ท่าเรือ อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ.             28,701,000 28,701,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.89 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
นย.ถ.1-0020 สายบ้านวัง
ไทร-บ้านคลองกระโดน ต าบล
บ้านพร้าว เช่ือมต าบลศรีกะอาง
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ.               9,928,000 9,928,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.90 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (ด้วยวิธี 
Pavement in Place 
Recycling) รหัสสายทาง 
นย.ถ.1-0009 สายบ้านพริก-
บ้านเขาเพ่ิม ต าบลบ้านพริก 
เช่ือมต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ.             19,936,000 19,936,000                

กิจกรรมย่อย 1.1.91 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (ด้วยวิธี 
Pavement in Place 
Recycling) รหัสสายทาง 
นย.ถ.1-0018 สายบ้านส่ีแยก
ประชาเกษม-บ้านท่าข่อย 
ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ.               4,676,000 4,676,000                  
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กิจกรรมย่อย 1.1.92 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (ด้วยวิธี 
Pavement in Place 
Recycling) รหัสสายทาง 
นย.ถ.1-0066 สายบ้านขาม-
บ้านตอไม้แดง (ช่วงท่ี 6) ต าบล
เขาพระ เช่ือมต าบลพรหมณี 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ.               5,589,000 5,589,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.93 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
นย.ถ.1-0011 สายบ้านคลอง
ใหม่-บ้านวัดเลขธรรมกิตต์ 
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา 
 เช่ือมต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ.               6,424,000 6,424,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.94 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (ด้วยวิธี 
Pavement in Place 
Recycling) รหัสสายทาง 
นย.ถ.1-0026 สายบ้านหนอง
รี-บ้านพร้าว (โคกมะขาม) 
ต าบลศรีกะอาง เช่ือมต าบล
บ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ.               5,614,000 5,614,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.95 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
นย.ถ.1-0003 สายบ้านบาง
ลูกเสือ-บ้านบางหอย ต าบล
บางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ.               4,990,000 4,990,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.96 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
นย.ถ.1-0010 สายวัดราษฎร์
ประดิษฐ์-บ้านคลอง 22 ต าบล
ศีรษะกระบือ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ.               4,968,000 4,968,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.97 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คันคลองชลประทาน ถึงเขต
ติดต่ออาษา หมู่ท่ี 1 บ้านตลาด
ส่ีแยก ต าบลทองหลาง อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

3,812,000 3,812,000                   7,624,000

กิจกรรมย่อย 1.1.98 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับ
ถนนคอนกรีตตลอดท้ังหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 บ้านทองหลาง ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

3,500,000                   3,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.99 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับ
ถนนคอนกรีตตลอดท้ังหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 บ้านปากคลอง ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

2,800,000                   2,800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.100 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีตถนนสาย
หน้าวัดโบสถ์เจริญธรรม - 
ตลาดส่ีแยก หมู่ท่ี 4 บ้านหัว
ถนน ต าบลทองหลาง อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

2,500,000 2,500,000                   5,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.101 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบริเวณบ้านนางเฉลียว
 รุ่งเรือง ถึงบริเวณหน้าบ้าน
นายสถิตย์ ทัศนา หมู่ท่ี 6 บ้าน
คลอง 30 ต าบลทองหลาง 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

5,896,000 5,896,000                 11,792,000

กิจกรรมย่อย 1.1.102 
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์สายหลังวัดบ้านคลอง 30 
หมู่ท่ี 6 บ้านคลอง 30 ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

8,000,000 8,000,000                 16,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.103 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีตจาก บ้าน
นางน้อย ไตรอรุณ ถึงบ้านนาย
หล่อ สุดเสนา หมู่ท่ี 6 บ้าน
คลอง 30 ต าบลทองหลาง 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,000,000                   1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.104 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีต จากบ้าน
นางลออ บัวศรี ถึง บริเวณบ้าน
นายอ านวย กล่ินสุคนธ์ หมู่ท่ี 6
 บ้านคลอง 30 ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

950,000                      950,000

กิจกรรมย่อย 1.1.105 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากท่ีนานายเฉลียว สุข
หอม ถึงทางรถไฟ หมู่ท่ี 6 
บ้านคลอง 30 ต าบลทองหลาง
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,905,000 1,905,000                   3,810,000

กิจกรรมย่อย 1.1.106 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากแยกบ้านนางบังอร 
ท าทรัพย์ ติดต่อต าบลอาษา ถึง
เขตหมู่ท่ี 6 บ้านคลอง 30 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

2,000,000                   2,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.107 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีต จากบ้าน
นายวิชาญ รุ่งเรือง ถึงบริเวณ
บ้านนายบุญส่ง บัวเผ่ือน หมู่ท่ี 
6 บ้านคลอง 30 ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,200,000                   1,200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.108 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ทับถนนคอนกรีตจากบ้าน
นายฉลวย สุขหอมถึง บริเวณ
หน้าบ้านนางตุ้ม วงษ์วิเชียร 
หมู่ท่ี 6 บ้านคลอง 30 ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,250,000                   1,250,000

กิจกรรมย่อย 1.1.109 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากแยกบ้านนายอ านวย
 กล่ินสุคนธ์ ถึงเขตติดต่อต าบล
อาษา หมู่ท่ี 6 บ้านคลอง 30 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

2,200,000                   2,200,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.110 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคันคลองบ้านนา หมู่ท่ี
 7 จากประตูน้ าคลองมิยาซาวา
 ถึง สะพานตาหล่อ ต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,700,000                   1,700,000

กิจกรรมย่อย 1.1.111 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายวิทูล บุญเพ็ง
 หมู่ท่ี 7 บ้านหัวถนนใหม่ 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

2,000,000 2,000,000                   4,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.112 
ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย
ร่วมใจ (บ้าน อบต.ประไพ) หมู่
ท่ี 1 ต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.113 
ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คลองสองฝ่ังทิศตะวันออก 
(ต่อเน่ือง) หมู่ท่ี 2 ต าบลทราย
มูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.114 
ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คลอง 3 (ต่อเน่ือง) หมู่ท่ี 3 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.115 
ก่อสร้างถนนสายซอยเดชา 
(ต่อเน่ือง) หมู่ท่ี 6 ต าบลทราย
มูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.116 
ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาย
อุดม คงมูล หมู่ท่ี 7 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.117 
ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
คลองบางพูล หมู่ท่ี 8 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.118 
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมเสริม
ลูกรังสูงเข้าสนามกีฬา หมู่ท่ี 9 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.119 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายจ าปี บุญเกิดรอด หมู่ท่ี 2 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.120 
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมเสริม
ลูกรังสูงสายซอยบ้านป้าจ้อย 
(ซอยโรงงานผลิตปลาร้า) 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.121 
ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสระน้ า
บางนางพ้น หมู่ท่ี 1 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

                   200,000                  200,000                  200,000                    200,000                    200,000                   1,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.122 
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลง
ลูกรังเสริมสูงบริเวณคอสะพาน
ประตูน้ า หมู่ท่ี 2 ถึงบ้านนาย
สมบัติ งามใบศรี หมู่ท่ี 3 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.123 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายนงค์  มูลผล หมู่ท่ี 7 150 
เมตร ต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.124 
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
เสริมถนน/ขยายไหล่ทางถนน 
ถนนลาดยาง ถนนคสล. ถนน
ดิน ถนนลูกรัง ภายในต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

                   600,000                  600,000                  600,000                    600,000                    600,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.125 
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
เสริมถนน/ขยายไหล่ทางถนน 
ถนนลาดยาง ถนนคสล. ถนน
ดิน ถนนลูกรัง พร้อมท้ังติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ภายในต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

                   800,000                  800,000                  800,000                    800,000                    800,000                   4,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.126 
ก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบ
คลองบางพลู หมู่ท่ี8 อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.1.127 
ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
สาธารณประโยชน์โครงการธีระ
โชติแลนด์ ซอย 1 หมู่ท่ี 2 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

                3,053,000               3,053,000               3,053,000                 3,053,000                 3,053,000                 15,265,000

กิจกรรมย่อย 1.1.128 
ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
สาธารณประโยชน์โครงการธีระ
โชติแลนด์ ซอย 2 หมู่ท่ี 2 
ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

                3,053,000               3,053,000               3,053,000                 3,053,000                 3,053,000                 15,265,000

กิจกรรมย่อย 1.1.129 
ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
สาธารณประโยชน์ซอยบ้านนาย
ใบ เกิดแจ่ม หมู่ท่ี 2 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

                3,034,000               3,034,000               3,034,000                 3,034,000                 3,034,000                 15,170,000

กิจกรรมย่อย 1.1.130 ซ่อม
สร้างผิวจราจร สายวัดดง 2 
(ต่อจากเดิม)  หมู่ท่ี  6 ต าบล
บ้านใหญ่ อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บ้าน
ใหญ่

                1,200,000                   1,200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.131 
ก่อสร้างถนนลูกรังเสริมถนนให้
สูงสายนายทวี บุญอินทร์ หมู่ 2
 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                     37,600                        37,600

กิจกรรมย่อย 1.1.132 
ก่อสร้างเสริมถนนลงลูกรังเพ่ิม
ให้สูงข้ึน สายหนองบอน หมู่ 2
 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                 200,000                      200,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.133 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและขยายถนนบริเวณ
บ้านนายจังวาง มากเจริญ ถึง
บ้าน ผช.ประภา นันทนะกิจ หมู่
 2 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                   750,000                      750,000

กิจกรรมย่อย 1.1.134 
ก่อสร้างถนนพร้อมลงลูกรัง 
(ถนนนางสอ้ิง บุญอินทร์) 
เช่ือมต่อ ถนนหนองสะพัง หมู่ 
3 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                   802,000                      802,000

กิจกรรมย่อย 1.1.135 เสริม
ถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านนาง
แจ้ง ศรีสุข หมู่ 3 ต าบลดอนยอ
 อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                 190,000                      190,000

กิจกรรมย่อย 1.1.136 เสริม
ถนนพร้อมลงลูกรัง ถนนสาย
บ้านนางอ าพร  จวนเจริญ หมู่ 
3 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                 606,000                      606,000

กิจกรรมย่อย 1.1.137 ลง
ลูกรังถนนบ้านกลางดอนจาก
นานายพิมล เนติ ถึง นานายไว 
ภูมี หมู่ 3 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                   134,000                      134,000

กิจกรรมย่อย 1.1.138 เสริม
ขยายถนนดินพร้อมบดอัด บ้าน
นางพร หมู่ 3 ต าบลดอนยอ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

              2,000,000                   2,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.139 
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายถวิล
 ยังดี ถึงคลองชลประทาน หมู่ 
4 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                1,980,000                   1,980,000

กิจกรรมย่อย 1.1.140 
ก่อสร้างถนนลงลูกรัง หมู่ 4 
บ้านนายสิน  พลสงคราม ถึง
สระน้ าหมู่ 5 ต าบลดอนยอ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                 205,000                      205,000

กิจกรรมย่อย 1.1.141 ลงหิน
คลุกสายล าชวดบัว หมู่ 5 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                     50,000                        50,000

กิจกรรมย่อย 1.1.142 ลงหิน
คลุกถนนสายบ้านนายพยนต์ 
คงกะพันธ์ หมู่ 5 ต าบลดอนยอ
 อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                   146,000                      146,000

กิจกรรมย่อย 1.1.143 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทองอ่ิมต่อจากบ้าน
นายประทวน ทองอ่ิม หมู่ 5 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                2,200,000                   2,200,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.144 
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทิศ
ตะวันตกจากถนนลาดยาง ถึง
จุดบ้านนางพรทิพย์ น่ิมเรือง 
หมู่ 5 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                 440,000                      440,000

กิจกรรมย่อย 1.1.145 ซ่อม
ถนนทรุดตัวหน้าบ้าน(บังลี) หมู่
 6 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                 100,000                      100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.146 
ก่อสร้างถนน คสล.คลองสาม
ไทยท้ังเส้น หมู่ 6 ต าบลดอนยอ
 อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                3,036,000                   3,036,000

กิจกรรมย่อย 1.1.147 ตีเส้น
จราจรหน้าโรงเรียน/มัสยิด หมู่
 7 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                   100,000                      100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.148 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์สาย
สปก.โคกส าโรง-หนองบัวขอน 
ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ท่าเรือ                 2,800,000                   2,800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.149 
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาย
บ้านบางอ้อ-บ้านท่าทราย 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ              30,000,000             30,000,000                 60,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.150 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนบ้านบางใหญ่-
คลองสาม หมู่ท่ี 11 บ้านบาง
ใหญ่ ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                 5,500,000               5,500,000                 11,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.151 
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 1.1.152 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านบางใหญ่-
บ้านเกาะล่าง หมู่ท่ี 9 บ้านบาง
หัวหอม ต าบลบางอ้อ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                 4,229,000                   4,229,000

กิจกรรมย่อย 1.1.153 
ก่อสร้างถนน คสล.สายวังต้น-
วังปลาย หมู่ท่ี 3 บ้านบาง
ปลากดน้อย ต าบลบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                 2,939,000               2,939,000                   5,878,000

กิจกรรมย่อย 1.1.154 
ก่อสร้างถนน/ขยายถนน คสล. 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

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

กิจกรรมย่อย 1.1.155 ลงหิน
คลุก/ลูกรัง ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                1,300,000               1,300,000               1,300,000                 1,300,000                 1,300,000                   6,500,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.156 
ก่อสร้างลูกระนาดทางถนนเพ่ือ
คามปลอดภัยในเขตชุมชน 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                   100,000                  100,000                  100,000                    100,000                    100,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.157 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                3,000,000               5,000,000               5,000,000                 5,000,000                 5,000,000                 23,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.158 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ต าบลพระอาจารย์
 อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                5,000,000               5,000,000               5,000,000                 5,000,000                 5,000,000                 25,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.159 
ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต คลอง 22 ฝ่ังใต้ ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

             15,000,000             15,000,000                 30,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.160 ขยาย
ไหล่ทางถนนเส้นคลอง 16 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                5,000,000               5,000,000                 10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.161 
ปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

             10,000,000             10,000,000                 20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.162 ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไพศาล
อุทิศ หมู่ท่ี 4 ต าบลองครักษ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.
องครักษ์

3,860,000                   3,860,000

กิจกรรมย่อย 1.1.163 เสริม
ผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายพัสวี หมู่ท่ี 4 ต าบล
องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
องครักษ์

2,490,000                   2,490,000

กิจกรรมย่อย 1.1.164 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านบางเม่าเหนือ - 
บ้านบางขอม หมู่ท่ี 5 ต าบลศรี
จุฬา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ศรี
จุฬา

                1,873,000                   1,873,000

กิจกรรมย่อย 1.1.165 ซ่อม
สร้างถนนลาดยางสายบ้านศรี
จุฬา - บ้านเตยน้อย รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน นย.ถ. 39-002 
ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ศรี
จุฬา

             20,000,000                 20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.166 
ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน สายเลียบคลองหนอง
ปลิง หมู่ท่ี 6 (เช่ือมต่อหมู่ท่ี 11
 ต าบลบ้านนา) อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ป่าขะ 3,759,000                                  3,759,000

กิจกรรมย่อย 1.1.167 
ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน สายริมคลองกระโดน 
หมู่ท่ี 3 , หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 10
 ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ป่าขะ 6,000,000                                6,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.168 
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

กิจกรรมย่อย 1.1.169 
ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คันคลองหน้าอนามัยแหลมไม้
ย้อยหมู่ 10 กว้าง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
 มีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบ
กรมการปกครอง เลขท่ี ท.๑-๐๑

2.7 3 ทต.พิกุล
ออก

             930,000.00             930,000.00                   1,860,000

กิจกรรมย่อย 1.1.170 
ก่อสร้างถนน คสล. สายคัน
คลองชุมชนบ้านชุมแสง หมู่ ๗ 
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.
 หนา ๐.๑๕ ม. มีพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ ๐.๒๕ ม. หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี ตามแบบกรมการปกครอง
 เลขท่ี ท.๑-๐๑

2.7 3 ทต.พิกุล
ออก

                1,240,000               1,240,000               1,240,000                 1,240,000                 1,240,000                   6,200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.171 
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนทางเข้าส านักงานเทศบาล
ต าบลพิกุลออก หมู่ ๗ กว้าง 
๕.๐๐-๗.๐๐ ม. ยาว ๑๖๙ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. มีพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๗ ตร.ม. 
แบบมาตรฐานถนนผิวจราจร
แบบ Asphalt Concrete กรม
ทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี 
ทช-2-302/45

2.7 3 ทต.พิกุล
ออก

             450,000.00                      450,000

กิจกรรมย่อย 1.1.172 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสายคันคลองตรง
ข้ามวัดวังบัว ชุมชนบ้านดอน
ทราย หมู่ท่ี 11 กว้าง ๓.๐๐ ม.
 ยาว ๑,๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
 มีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๕,๗๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบ
กรมการปกครอง เลขท่ี ท.๑-๐๑

2.7 3 ทต.พิกุล
ออก

                   930,000                  930,000                  930,000                    744,000                   3,534,000

กิจกรรมย่อย 1.1.173 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
หล้กสายบ้านเขาเพ่ิม-บ้านเขา
ไม้ไผ่ หมู่ท่ี 1,7 จ านวน 4 ช่วง
 ต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.เขา
เพ่ิม

                9,338,000                   9,338,000

กิจกรรมย่อย 1.1.174 ลาด
ยางผิวทางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนเขาไม้
ไผ่ ต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอบ้านนา
 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.เขา
เพ่ิม

                   500,000                      500,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.175 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย
กลุ่มบ้านวังน้ าเช่ือมต่อถนนสาย
  เกาะทองหลาง หมู่ท่ี 12 
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา
 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

กิจกรรมย่อย 1.1.176 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสสายทาง นย.ถ.
 27-004 (บ้านพร้าว-เกาะกะ
ตอ) (เร่ิมจากสะพานชลพฤกษ์รี
สอร์ทเช่ือมต่อถนนเดิม) หมู่ท่ี 
10 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอ
บ้านนา 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 1.1.177 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก คอนกรีต ถนนสายบ้าน
ปากคลองพระอาจารย์ - บ้าน
เอกอนงค์ (ช่วงท่ี 4) ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
 ปูแอสฟัลติกคอนกรีตหนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร ระยะทางยาว 
3,000.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปู
แอสฟัลท์ติกท์คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 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 1.1.178 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายซอยพูนสวัสด์ 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ไม่
มีไหล่ทาง ปูแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 640.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีปูแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตไม่น้อยกว่า 1,920.00 
ตารางเมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลบาง
สมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

              1,269,000                   1,269,000

กิจกรรมย่อย 1.1.179 
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายเลียบคลองสอง ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง ปูแสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร
 หรือปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 6,000.00 ตาราง
เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลบาง
สมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

              3,203,000                   3,203,000

กิจกรรมย่อย 1.1.180 
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
(คอนกรีต/ลาดยาง) 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 1.1.181 
ก่อสร้างถนนดินและลูกรัง จาก
ถนนเส้นทาง ๓๒๘๘ เช่ือมหมู่ 
๓ ต าบลหนองแสง อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรามย่อย 1.1.182 
ก่อสร้างถนนลาดยางจากเส้น 
๓๒๘๘ ถึงเขตต าบลเนินหอม 
(ปราจีน) เส้นคลองยาง อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                   400,000                  400,000                  400,000                    400,000                    400,000                   2,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.183 ถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ต าบล
โคกกรวด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                   350,000                  350,000                  350,000                    350,000                    350,000                   1,750,000

กิจกรรมย่อย 1.1.184 ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 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 1.1.185 ลงหิน
คลุกภายในหมู่บ้าน 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 1.1.186 
เปิดทางสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.1.187 ขยาย
ถนน(ดิน/ลูกรัง/หินคลุก) ต าบล
โคกกรวด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                   280,000                  280,000                  280,000                    280,000                    280,000                   1,400,000

กิจกรรมย่อย 1.1.188 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.เขา
พระ

                   498,500                      498,500

กิจกรรมย่อย 1.1.189 ซ่อม
สร้างถนนแอสฟัตส์คอนกรีต 
ถนนซอยเขาพระพัฒนา 2 หมู่ท่ี
 4 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก
หนา 4 เซนติเมตร  กว้าง 3 
เมตร ระยะทาง 132 เมตร

2.7 3 อบต.เขา
พระ

                   141,000                      141,000

กิจกรรมย่อย 1.1.190 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.เขา
พระ

                   359,000                      359,000

กิจกรรมย่อย 1.1.191 ซ่อม
สร้างถนนแอสฟัตส์คอนกรีต 
สายคันคลองคล้อฝ่ังขวา (ช่วงท่ี
 2) หมู่ท่ี 7 ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายกหนา 4 เซนติเมตร 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 270 
เมตร

2.7 3 อบต.เขา
พระ

                   492,700                      492,700

กิจกรรมย่อย 1.1.192 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายทดนายสมาน 
คะสะชะ ถึงแยกนานายหยวก  
อินทปัญญา  บ้านไร่หมู่ท่ี 1 
ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมือง
นครนายก  จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ท่าทราย 4,426,000                   4,426,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.193 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองหลวง – ชวด
โค้ง (ฝ่ังซ้าย) หมูท่ี 1 ต าบลท่า
ทราย  อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ท่าทราย 4,324,000                   4,324,000

กิจกรรมย่อย 1.1.194 
ก่อสร้างถนนดิน/ลูกรัง(พร้อม
วางท่อ) ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                   230,000                  230,000                  230,000                    230,000                    230,000                   1,150,000

กิจกรรมย่อย 1.1.195 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกทับคสล. สายบุ่งเข้  หมู่ 8-7
 ต าบลหินต้ัง อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
2,055 เมตร ปูยางแอสฟัลท์
ติกหนา 0.05 เมตร ตีเส้น
จราจร 3 เส้น

2.7 3 อบต.หินต้ัง 4,688,000                   4,688,000

กิจกรรมย่อย 1.1.196 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต จาก
บ้านนายสมคิด ถึงหน้าบ้าน
นางช้วน บ้านนางหนู หมู่ท่ี 1 
ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
หนองแสง

                   637,000                      637,000

กิจกรรมย่อย 1.1.197 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายบุ่งเข้-ซ าเมย หมู่ท่ี
 8 ต าบลหนองแสง อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
หนองแสง

                4,852,000                   4,852,000

กิจกรรมย่อย 1.1.198 
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ
ประตูน้ 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 1.1.199 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บริ
เวณทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

              8,500,000                   8,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.200 
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 1.1.201 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลติกท์สายคอกม้า-เลียบ
คลอง 29 หมู่ท่ี 3 ช่วงต่อจาก 
ทช. ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                9,900,000                   9,900,000

กิจกรรมย่อย 1.1.202 
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 1.1.203 
ปรับปรุงถนน Asphalt Hot 
Mix in – Place Recycling 
ขุดลึก หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5 
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                8,713,800               8,713,800               8,713,800                 8,713,800                 8,713,800                 43,569,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.204 
ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนก
รีต หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 9 ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภออองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                8,000,000               8,000,000               8,000,000                 8,000,000                 8,000,000                 40,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.205 
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ
ประตูน้ าคลอง 14 ถึงหมู่บ้าน
ย่ิงโอฬาร หมู่ท่ี 5 ต าบลคลอง
ใหญ่  อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                9,798,600               9,798,600               9,798,600                 9,798,600                 9,798,600                 48,993,000

กิจกรรมย่อย 1.1.206 
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง 
สนง.เกษตรอ าเภอองครักษ์ หมู่
ท่ี 10 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์  จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

9,961,800 9,961,800 9,961,800 9,961,800 9,961,800                 49,809,000

กิจกรรมย่อย 1.1.207 
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองปลายนา (ช่วงท่ี
 3) หมู่ท่ี 2ต าบลคลองใหญ่ 
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 5 ต าบลองครักษ์
 อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                1,437,400               1,437,400               1,437,400                 1,437,400                 1,437,400                   7,187,000

กิจกรรมย่อย 1.1.208 
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองปลายนา (ช่วงท่ี
 4) หมู่ท่ี 2ต าบลคลองใหญ่ 
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 5 ต าบลองครักษ์
 อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                5,663,100               5,663,100               5,663,100                 5,663,100                 5,663,100                 28,315,500

กิจกรรมย่อย 1.1.209 
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สหกรณ์เช่าซ้ือท่ีดินเมืองเก่า 
หมู่ท่ี 7 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                9,531,200               9,531,200               9,531,200                 9,531,200                 9,531,200                 47,656,000

กิจกรรมย่อย 1.1.210 
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย สปก.
หมู่บ้านญวน  หมู่ท่ี 8 ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                2,417,000               2,417,000               2,417,000                 2,417,000                 2,417,000                 12,085,000

กิจกรรมย่อย 1.1.211 
ปรับปรุงถนนลาดยางซอย สปก.
 หมู่บ้านญวน หมู่ท่ี 8 ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                3,187,700               3,187,700               3,187,700                 3,187,700                 3,187,700                 15,938,500

กิจกรรมย่อย 1.1.212 
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
สนง.ท่ีดินอ าเภอองครักษ์  หมู่ท่ี
 8 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์  จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                5,545,400               5,545,400               5,545,400                 5,545,400                 5,545,400                 27,727,000

กิจกรรมย่อย 1.1.213 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกซอยดวงสมบูรณ์
สุขหมู่ท่ี 10 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                3,507,900               3,507,900               3,507,900                 3,507,900                 3,507,900                 17,539,500

กิจกรรมย่อย 1.1.214 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกทับถนนคสล.เดิมหมู่ท่ี 2 
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                4,160,000               4,160,000               4,160,000                 4,160,000                 4,160,000                 20,800,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.215 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกสายคอกม้า-เลียบ
คลอง29หมู่ท่ี 3ช่วงต่อจาก 
ทช. ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                9,900,000               9,900,000               9,900,000                 9,900,000                 9,900,000                 49,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.216 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.
บริเวณทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                8,500,000               8,500,000               8,500,000                 8,500,000                 8,500,000                 42,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.217 
ก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน
คลอง 15 หมู่ท่ี 7 ต าบลคลอง
ใหญ่ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000                 20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.218 
ก่อสร้างถนนคสล.สายคลอง
ปลายนาหมู่ท่ี 2ต าบลคลอง
ใหญ่เช่ือมหมู่ท่ี 5ต าบลองครักษ์
(ช่วงท่ี2) ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                9,930,000               9,930,000               9,930,000                 9,930,000                 9,930,000                 49,650,000

กิจกรรมย่อย 1.1.219 
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ
ประตูน้ าคลอง 14 ถึงหมู่บ้าน
ย่ิงโอฬารหมู่ 5  ต าบลคลอง
ใหญ่ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                9,970,000               9,970,000               9,970,000                 9,970,000                 9,970,000                 49,850,000

กิจกรรมย่อย 1.1.220 
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง
บดอัดแน่นกลุ่มบ้านนายชุม 
เอ่ียมลมูล จากบริเวณบ้าน นาง
ขนิษฐา บุรีรัตน์ ถึง บริเวณ
บ้านนางสวิง  สร้างเขต หมู่ท่ี 1
 บ้านดอนใหญ่ ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ท่าช้าง 477,900                                        477,900

กิจกรรมย่อย 1.1.221 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน น.ส.จ ารัส แสน
อ่อน หมู่ท่ี 2 ต าบลเกาะหวาย 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.เกาะ
หวาย

                   498,000                      498,000

กิจกรรมย่อย 1.1.222 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน นายทวี  ศีรษะ
เกษ หมู่ท่ี 2   ต าบลเกาะหวาย
 อ าเภอปากพลี  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.เกาะ
หวาย

                   498,000                      498,000

กิจกรรมย่อย 1.1.223 
ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้าน
เหล่าหุ่งถึงต าบลเนินหอม 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.โคก
กรวด

                   460,000                  460,000                  460,000                    460,000                    460,000                   2,300,000

กิจกรรมย่อย 1.1.224 
ปรับปรุงสะพานไม้หน้า
โรงเรียนและมัสยิด ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                   500,000                  500,000                   1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.225 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลอง หน้าบ้าน อ.
สังคม สะอาดใจ หมู่ท่ี 2 บ้าน
ทองหลาง ต าบลทองหลาง 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

1,800,000                   1,800,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.226 
ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง
 แยกบึงน้ าหักฝ่ังชน หมู่ 6 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                5,500,000                   5,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.227 
ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้าน
กลางดอน หมู่ 3 บริเวณบ้าน
นายก าพร้า เอ่ียมเทียน ต าบล
ดอนยอ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                1,656,000                   1,656,000

กิจกรรมย่อย 1.1.228 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองบ้านนา (จุดโค้ง
ท่าไก่แจ้) หมู่ท่ี 7 บ้านหัวถนน
ใหม่ ต าบลทองหลาง อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.
ทองหลาง

8,500,000 8,500,000                 17,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.229 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามบึงยายนิล ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                5,000,000               5,000,000                 10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.230 
ก่อสร้างสถานท่ีกลับรถ ต าบล
พระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                 500,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.231 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                5,000,000               5,000,000                 10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.232 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองหนองสาหร่าย 
หมู่ท่ี 3 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ศรี
จุฬา

              20,000,000                 20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.233 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองชวดปลาดุก หมู่
ท่ี 4 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ศรี
จุฬา

              15,000,000                 15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.234 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองบ้านนา บริเวณ
วัดไม้รวก หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าขะ 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ป่าขะ 3,500,000                                3,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.235 
ก่อสร้างถนน ลาดยางสายห้วย
มะโกก  หมู่ท่ี 1 – เนินจานใต้ 
(รพช.) หมู่ท่ี 4 ต าบลนาหินลาด
 อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              3,000,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.236 
ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
คอนกรีต  (โอเวอร์เลตท์) สาย
นาหินลาด-ท่าศาลา หมู่ท่ี ๕ 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              3,000,000                   3,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.237 
ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
คอนกรีต (โอเวอร์เลตท์) สาย
เนินต้นโพธ์ิ-เนินบก หมู่ท่ี ๑ 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              3,000,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.238 
ก่อสร้างถนนลาดยางสายอ่าง
คลองกลาง หมู่ 6 -น้ าตกวังม่วง
 หมู่ท่ี ๕ ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              3,000,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.239 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายสวนกวาง พร้อม
ขยายไหล่ทาง หมู่ท่ี ๒ ต าบล
นาหินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              3,000,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.240 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกท์คอนกรีตถนนสายบ้าน
นอก(ส านักสงฆ์โคกพระ) หมู่ 3
 – บ้านเนินสูง  หมู่ 4 ต าบล
นาหินลาด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              3,000,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.241 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกท์คอนกรีตสายบ้านเนิน
สูง หมู่ท่ี ๔ ถึงน้ าตกวังม่วง หมู่
ท่ี ๕ ต าบลนาหินลาด อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              3,000,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.242 
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกท์คอนกรีตสายนาหิน
ลาด-วังม่วง หมู่ท่ี ๕ ต าบลนา
หินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              3,000,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.243 
ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน
หนองรี หมู่ท่ี 5 ต าบลนาหิน
ลาด ถึงบ้านบุ่งเข้ หมู่ 8ต าบล
หนองแสง (ถนนสายสันติสุข) 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              9,000,000                   9,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.244 
ก่อสร้างถนนลาดยางสายท่า
มะปราง หมู่ 6 - วังม่วง หมู่ท่ี 
๕ ต าบลนาหินลาด อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              9,000,000                   9,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.245 
ก่อสร้างอุโมงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก (Box Culvert) ถนนสาย
ท่าแดง-วังม่วง ข้ามคลองห้วย
น้ าขาวบริเวณหน้าบ้านนางบุญ
ส่ง หมู่ท่ี ๕ ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

                 300,000                      300,000

กิจกรรมย่อย 1.1.246 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองยาง ถนนสาย
นาหินลาด-ท่าศาลา หมู่ท่ี ๕ 
ต าบลนาหินลาด เช่ือมต่อกับ
บ้านท่าศาลา หมู่ท่ี ๑๑ ต าบล
เนินหอม ปราจีนบุรี

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              6,000,000                   6,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.247 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองท่ามะปราง 
บริเวณหน้าวัดท่ามะปราง หมู่ท่ี
 6 ต าบลนาหินลาด อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              3,000,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.248 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองกลาง (สะพาน
ถ้ าเต่า) หมู่ท่ี 3 ต าบลนาหิน
ลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.นา
หินลาด

              3,000,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.249 
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองยาง
บ้านนางสมจิตร สงวนวงษ์ หมู่
ท่ี 3 ต าบลปากพลี อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ปาก
พลี

700,000                                        700,000

กิจกรรมย่อย 1.1.250 
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองยาง
บ้านนายเฉลียว ไชยปัญหา หมู่
ท่ี 3 ต าบลปากพลี อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ปาก
พลี

700,000                                        700,000

กิจกรรมย่อย 1.1.251 
ก่อสร้างถนน คสล.แยกหลัง
ศูนย์ฯ ถึงนานายวีระชัย จิตต์
เลิศ หมู่ท่ี 4 ต าบลปากพลี 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ปาก
พลี

6,400,000                                6,400,000

กิจกรรมย่อย 1.1.252 
ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน
นายพิเชษฐ์ ถึงดอนมะเขือ หมู่ท่ี
 4 ต าบลปากพลี อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ปาก
พลี

9,072,000                                9,072,000

กิจกรรมย่อย 1.1.253 
ปรับปรุงถนนลาดยางสายคัน
คลองชลประทาน หมู่ท่ี 1 
ต าบลปากพลี อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ปาก
พลี

5,040,000                5,040,000              5,040,000              5,040,000                5,040,000                                25,200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.254 เสริม
คันคลองยางตลอดแนวพร้อม
ฝาย หมู่ท่ี 5 ต าบลปากพลี 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ปาก
พลี

2,440,000                2,440,000              2,440,000              2,440,000                2,440,000                                12,200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.255 ลาด
คอนกรีตคลองไส้ไก่ หมู่ท่ี 5 
และ 6 ถึงต าบลท่าเรือ ต าบล
ปากพลี อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ปาก
พลี

2,415,000                2,415,000              2,415,000              2,415,000                2,415,000                                12,075,000

กิจกรรมย่อย 1.1.256 
ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน
นายสนอง ขุนศรี ถึง ประตูก้ัน
น้ าเค็ม หมู่ท่ี 7 ต าบลปากพลี 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ปาก
พลี

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

กิจกรรมย่อย 1.1.257 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก ซอยก้อนทอง หมู่ 9 ต าบล
หินต้ัง อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

              4,500,000 4,500,000                  
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กิจกรรมย่อย 1.1.258 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายคลองมะเด่ือ 
หมู่ 1 ต าบลสาริกา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

              7,100,000 7,100,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.259 ลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเดิม ถนนสาย
เลียบคลอง 24 ฝ่ังเหนือ หมู่ท่ี 
9 เช่ือมหมู่ท่ี 13 ต าบลศีรษะ
กระบือ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก จ านวน 3 ช่วง

2.7 1 อบต.
ศีรษะ
กระบือ

              8,957,000 8,957,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.260 
ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน ต าบลทรายมูล 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 1 ทช.นย.               5,000,000 5,000,000                  

กิจกรรมย่อย 1.1.261 
ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข 3076 ตอน 
นครนายก - บางหอย

2.7 2 กรมทาง
หลวง

         200,000,000 200,000,000              

กิจกรรมย่อย 1.1.262 ศึกษา
ออกแบบและก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยกเพ่ือแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัด บริเวณแยก 
ทล.33 (บ้านนา-แก่งคอย) 
ตลาดส่ีแยกบ้านนา-ไปสระบุรี

2.7 2 กรมทาง
หลวง

         300,000,000 300,000,000              

กิจกรรมย่อย 1.1.263 
ก่อสร้างทางถนนและยกระดับ
ช้ันทางถนน นย.3006 แยก
ทางหลวงหมายเลข 305 - 
บ้านคลองหกวา

2.7 2 กรมทาง
หลวงชนบท

            48,000,000 48,000,000                

 - กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง
วงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.7 1,3 อ.เมือง
นครนายก
,อ.บ้านนา
,อ.องครักษ์

,อปท

          188,332,300          122,104,100            84,495,100              84,045,100              84,045,100              563,021,700

กิจกรรมย่อย 1.2.1 ติดต้ังโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
ภายในต าบลบางอ้อ

2.7 1 อ.บ้านนา              10,000,000                 10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.2 ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านพิกุล
แก้ว-บ้านคลอง 31 (นย.ถ.
1-0007) ต าบลโพธ์ิแทน 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ. 19,718,200             19,718,200                

กิจกรรมย่อย 1.2.3 ติดต้ัง
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 1.2.4 ติดต้ัง
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                
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กิจกรรมย่อย 1.2.5 ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายวัดราษฎร์
ประดิษฐ์-บ้านปากคลอง 22 
(นย.ถ.1-0010) ต าบลศีรษะ
กระบือ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ. 16,856,500             16,856,500                

กิจกรรมย่อย 1.2.6 ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายวัดอารี
ราษฎร์-บ้านช่องตะเคียน 
(นย.ถ.1-0012) ต าบลศีรษะ
กระบือ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ. 13,617,000             13,617,000                

กิจกรรมย่อย 1.2.7 ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านบาง
ใหญ่-บ้านเกาะล่าง (นย.
1-00013) ต าบลทรายมูล 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ. 1,786,700                1,786,700                  

กิจกรรมย่อย 1.2.8  ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านอ้อม
ช้าง-บ้านหนองขุม (นย.ถ.
1-0036) ต าบลองครักษ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบจ. 3,573,400                3,573,400                  

กิจกรรมย่อย 1.2.9 ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านเขา
น้อย-บ้านหนองเค่ียม (นย.ถ.
1-0042) ต าบลเขาเพ่ิม 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบจ. 3,235,400                3,235,400                  

กิจกรรมย่อย 1.2.10 ติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณคอ
สะพานและถนนรายทางภายใน
 หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                 150,000                      150,000

กิจกรรมย่อย 1.2.11 ขยาย
เขตไฟฟ้าซอยวากัฟ ม.7 ต าบล
ดอนยอ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                 500,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.12 ติดต้ังไฟ
สอร์ตไลท์บริเวณศูนย์เด็กเล็ก 
บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) หมู่ 
7 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                     30,000                        30,000

กิจกรรมย่อย 1.2.13 ติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนน
สายคลองใหม่-วัดเลขธรรมกิตต์ิ
 ช่วงหมู่ท่ี 1 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                 3,450,000               3,450,000                   6,900,000

กิจกรรมย่อย 1.2.14 ติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนน
สายบ้านบางใหญ่-บ้านเกาะล่าง
 หมู่ท่ี 9 บ้านบางหัวหอม 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ                 2,500,000               2,500,000                   5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.15 ติดต้ัง
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
 เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ภายในต าบลบางอ้อ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.บางอ้อ              10,000,000             10,000,000                 20,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.2.16 ขยาย
เขตไฟฟ้า หมู๋ 5 ต าบลดอนยอ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                 300,000                      300,000

กิจกรรมย่อย 1.2.17 ติดต้ัง
กล้องวงจรปิด CCTV ภายใน 
หมู่ 2 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ดอน
ยอ

                 150,000                      150,000

กิจกรรมย่อย 1.2.18 ติดต้ัง
กล้องวงจรปิด หมู่ท่ี 2 ต าบล
ปากพลี อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.ปาก
พลี

                   723,000                  723,000                  723,000                    723,000                    723,000                   3,615,000

กิจกรรมย่อย 1.2.19 ขอขยาย
เขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณ
คอกม้าและพ้ืนท่ีสปก.หมู่ท่ี3 
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                   900,000                  900,000                  900,000                    900,000                    900,000                   4,500,000

กิจกรรมย่อย 1.2.20 ติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ิมเติม หมู่ท่ี 
5 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

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

กิจกรรมย่อย 1.2.21 ติดต้ังชุด
เสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วย
เฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
(Heigth Adjustable Pole 
With LED solar cell Street 
Light ) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย
 ระยะห่างระหว่างเสา 25 เมตร
 หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                9,240,000               9,240,000               9,240,000                 9,240,000                 9,240,000                 46,200,000

กิจกรรมย่อย 1.2.22 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 ถนนลาดยาง
เลียบคลอง 29 หมู่บ้านหนอง
โสน หมู่ท่ี 1  ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                4,943,000               4,943,000               4,943,000                 4,943,000                 4,943,000                 24,715,000

กิจกรรมย่อย 1.2.23 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 หมู่บ้านคลอง 
16 เหนือ ถนนลาดยางหมู่ท่ี 2 
 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์  จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                3,520,000               3,520,000               3,520,000                 3,520,000                 3,520,000                 17,600,000

กิจกรรมย่อย 1.2.24 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 หมู่บ้านคลอง 
16 เหนือ ถนน คสล.สาย
คลองปลายนาหมู่ท่ี 2  ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                7,040,600               7,040,600               7,040,600                 7,040,600                 7,040,600                 35,203,000
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กิจกรรมย่อย 1.2.25 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 หมู่บ้านปาก
คลอง 14 เหนือ ซอยข้าง 14 
แวร์หมู่ท่ี 4  ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                   973,900                  973,900                  973,900                    973,900                    973,900                   4,869,500

กิจกรรมย่อย 1.2.26 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 หมู่บ้านคลอง 
14 เหนือ ถนน ประตูน้ าถึง
หมู่บ้านย่ิงโอฬารหมู่ท่ี 5  
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์  จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                4,119,500               4,119,500               4,119,500                 4,119,500                 4,119,500                 20,597,500

กิจกรรมย่อย 1.2.27 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 หมู่บ้านปาก
คลอง 16 ซอยวัดสว่างอารมณ์
หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                2,097,400               2,097,400               2,097,400                 2,097,400                 2,097,400                 10,487,000

กิจกรรมย่อย 1.2.28 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 หมู่บ้านคลอง 
15 เล่ ซอยสหกรณ์เช่าซ้ือท่ีดิน
เมืองเก่า หมู่ท่ี 7 ต าบลคลอง
ใหญ่ อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                4,343,900               4,343,900               4,343,900                 4,343,900                 4,343,900                 21,719,500

กิจกรรมย่อย 1.2.29 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 หมู่บ้านคลอง 
15 เล่  ซอยพาให้โชค (ข้าง
บ้านนายรวม) หมู่ท่ี 7 ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                1,947,100               1,947,100               1,947,100                 1,947,100                 1,947,100                   9,735,500

กิจกรรมย่อย 1.2.30 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 ซอย สปก. หมู่ท่ี
 8 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์  จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                3,894,800               3,894,800               3,894,800                 3,894,800                 3,894,800                 19,474,000

กิจกรรมย่อย 1.2.31 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 ซอยหลังสนง.
ท่ีดินองครักษ์หมู่ท่ี 8 ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                2,247,000               2,247,000               2,247,000                 2,247,000                 2,247,000                 11,235,000
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กิจกรรมย่อย 1.2.32 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 ถนนลาดยาง
เลียบคลอง 29 หมู่ท่ี 9 ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                3,745,000               3,745,000               3,745,000                 3,745,000                 3,745,000                 18,725,000

กิจกรรมย่อย 1.2.33 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 ซอยคลองปลาย
นาหมู่ท่ี 8 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                3,969,900               3,969,900               3,969,900                 3,969,900                 3,969,900                 19,849,500

กิจกรรมย่อย 1.2.34 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 ซอยคลองกลาง
นา หมู่ท่ี 10 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                2,996,000               2,996,000               2,996,000                 2,996,000                 2,996,000                 14,980,000

กิจกรรมย่อย 1.2.35 ติดต้ังไฟ
ถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 
07020022 ซอยคลองปลาย
นาหมู่ท่ี 10 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก

2.7 3 อบต.คลอง
ใหญ่

                3,445,000               3,445,000               3,445,000                 3,445,000                 3,445,000                 17,225,000

กิจกรรมย่อย 1.2.36 ติดต้ัง
โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.พระ
อาจารย์

                2,000,000               2,000,000                   4,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.37 ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูงบริเวณบ้าน
นายจ าเนียน ถึง บ้านนาย
สมศักด์ิ สังฆ์ทอง หมู่ท่ี 3 (เส้น
บ่อขยะ) อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.2.38 ติดต้ังเสา
ไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอร์ร่ีและอุปกรณ์การ
ประจุแบตเตอร์ร่ีในตัวแบบใช้
พลังงานจากเชลล์แสงอาทิตย์
แยกส่วน บริเวณถนนสายเลียบ
คลอง 2 (ฝ่ังทิศตะวันตก) หมู่ท่ี
 2 ต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

                2,967,000               2,967,000               2,967,000                 2,967,000                 2,967,000                 14,835,000

กิจกรรมย่อย 1.2.39 ติดต้ังเสา
ไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอร์ร่ีและอุปกรณ์การ
ประจุแบตเตอร์ร่ีในตัวแบบใช้
พลังงานจากเชลล์แสงอาทิตย์
แยกส่วน บริเวณถนนสายเลียบ
คลอง 2 (ฝ่ังทิศตะวันออก) หมู่
ท่ี 2 ต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

                2,967,000               2,967,000               2,967,000                 2,967,000                 2,967,000                 14,835,000
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กิจกรรมย่อย 1.2.40 ติดต้ังเสา
ไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอร์ร่ีและอุปกรณ์การ
ประจุแบตเตอร์ร่ีในตัวแบบใช้
พลังงานจากเชลล์แสงอาทิตย์
แยกส่วน สาย สปก.บ้านนายสา
ธร รอดพล หมู่ท่ี 2 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

                2,967,000               2,967,000               2,967,000                 2,967,000                 2,967,000                 14,835,000

กิจกรรมย่อย 1.2.41 ติดต้ังเสา
ไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอร์ร่ีและอุปกรณ์การ
ประจุแบตเตอร์ร่ีในตัวแบบใช้
พลังงานจากเชลล์แสงอาทิตย์
แยกส่วน สาย สปก.บ้านนาย
ดาว สายสุนีย์ หมู่ท่ี 2 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

                2,967,000               2,967,000               2,967,000                 2,967,000                 2,967,000                 14,835,000

กิจกรรมย่อย 1.2.42 ติดต้ังเสา
ไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอร์ร่ีและอุปกรณ์การ
ประจุแบตเตอร์ร่ีในตัวแบบใช้
พลังงานจากเชลล์แสงอาทิตย์
แยกส่วน จ านวน 143 จุด 
รยะทาง 4,300 เมตร ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.7 3 อบต.ทราย
มูล

                9,581,000               9,581,000               9,581,000                 9,581,000                 9,581,000                 47,905,000

กิจกรรมย่อย 1.2.43 ติดต้ังชุด
เสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วย
เฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีอีพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Height Adjustable Pole 
With LED solar cell Street 
Light) ตามบัญชีนวัฒกรรมไทย
 ระยะห่างระหว่างเสาไฟ 25 
เมตร หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5 
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์               9,240,000                   9,240,000

กิจกรรมย่อย 1.2.44 ติดต้ังชุด
เสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
(Integrated Solar Cell LED 
Streetlight with Pole) ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย ถนนสาย
เลียบคลอง 23 ฝ่ังใต้ (สาย
หลังบ้าน) หมู่ท่ี 5 บ้านวัดอารี
ราษฎร์ ต าบลศีรษะกระบือ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์               5,719,000                   5,719,000

กิจกรรมย่อย 1.2.45 
ปรับปรุงผิวจราจร และติดต้ังชุด
เสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
(Integrated Solar Cell LED 
Streetlight with Pole) ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย ถนนสาย
เลียบคลอง 23 ฝ่ังใต้ (สาย
หลังบ้าน) หมู่ท่ี 3 บ้าน คลอง 
23 เช่ือมหมู่ท่ี 5 บ้านวัดอารี
ราษฎร์ ต าบลศีรษะกระบือ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.องครักษ์               1,700,000                   1,700,000

กิจกรรมย่อย 1.2.46 ติดต้ังเสา
โคมไฟโซล่าเซลล์สายคลอง
มะเด่ือ หมู่ 1 ต าบลสาริกา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2.7 1 อ.เมือง
นครนายก

              2,800,000                   2,800,000
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 - กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ขยาย
เขตประปาภูมิภาคและประปา
หมู่บ้านเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

5.19 1,2,3 กปภ.นย.,กปภ.
บ้านนา,อ.เมือง
,อ.องครักษ์,อ.
บ้านนา,อ.ปาก

พลี,อปท.

            69,703,395          374,308,909            15,423,079              10,923,079              10,923,079              481,281,541

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
ระบบประปาหมู่บ้านเขาทุเรียน 
(กลุ่มป่าสัก 1) หมู่ท่ี 5 ต าบล
เขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

789,500                                        789,500

กิจกรรมย่อย 1.3.5 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านบุหย่อง 
(กลุ่มคลองแล้ง) หมู่ท่ี 7 ต าบล
เขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

498,100                                        498,100

กิจกรรมย่อย 1.3.6 ขยายเขต
ท่อน้ าเข่ือนโคกล าดวน - หนอง
กันเกรา (สายล่าง) หมู่ท่ี 9 
ต าบลพรมณี อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

262,000                                        262,000

กิจกรรมย่อย 1.3.7 ติดต้ังวาง
ท่อประปา หมู่ท่ี 2 ต าบลทราย
มูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.องครักษ์                 2,999,800                   2,999,800

กิจกรรมย่อย 1.3.8 ขยายเขต
ประปา หมู่ท่ี 10 ต าบลบางอ้อ
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                 6,000,000                   6,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.9 ก่อสร้าง
ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ท่ี
 8 บ้านปากคลองวัด ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                 1,500,000                   1,500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.10 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดกลางพร้อม
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 ก่อสร้าง
ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ท่ี 
2 บ้านบางมงคล ต าบลบางอ้อ
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                 1,300,000                   1,300,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.12 ปรับปรุง
ระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านคลอง 29 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.บ้านนา                 1,300,000                   1,300,000

กิจกรรมย่อย 1.3.13 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอ
ถังแชมเปญ ขนาดความจุ 15 
ลบ.ม. แบบบาดาล หมู่ 2 
ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                    901,000                      901,000

กิจกรรมย่อย 1.3.14 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอ
ถังแชมเปญ ขนาดความจุ 15 
ลบ.ม.แบบบาดาล หมู่ 9(
บริเวณดอนสนาม) ต าบลหนอง
แสง อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                    817,000                      817,000

กิจกรรมย่อย 1.3.15 ติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าเซลล์) ส าหรับประปาเพ่ือ
การเกษตร บริเวณสวนนายถวิล
 ทาอาษา หมู่ 6 ต าบลนาหิน
ลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                    250,000                      250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.16 ติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าเซลล์) ส าหรับประปา
หมู่บ้าน บริเวณโรงเรียนวัดท่า
มะปราง หมู่ 6 ต าบลนาหินลาด
 อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                    250,000                      250,000

กิจกรรมย่อย  1.3.17 ติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าเซลล์) ส าหรับประปา
หมู่บ้าน หมู่ 7 ต าบลนาหินลาด
 อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                    250,000                      250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.18 ติดต้ัง
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 1.3.19 ติดต้ัง
ระบบโซล่าเซลล์ ส าหรับระบบ
ประปาเพ่ือการเกษตรประจ า
หมู่บ้าน บริเวณบ้านนางรัตติยา 
เคนนาดี หมู่ 3 ต าบลนาหิน
ลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                    250,000                      250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.20 ติดต้ัง
ระบบโซล่าเซลล์ ส าหรับ
ประปาหมู่บ้าน(นายวิชัย แผง
ศรี) หมู่ 6 ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                    250,000                      250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.21 ติดต้ัง
ระบบโซล่าเซลล์ ส าหรับประปา
เพ่ือการเกษตร บริเวณบ้านนาง
กิตติยา คล่องแคล่ว หมู่ 5 
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                    250,000                      250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.22 ติดต้ัง
ระบบโซล่าเซลล์ ส าหรับ
ประปาหมู่บ้าน(ประปาเก่า) หมู่
 5 ต าบลนาหินลาด อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.ปากพลี                    250,000                      250,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.23 เจาะบ่อ
บาดาลขนาด 6 น้ิว บริเวณ
ประปาบ้านโคกกรวด หมู่ท่ี 7 
ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                 273,200                      273,200

กิจกรรมย่อย 1.3.24 วางท่อ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 ต าบล
หินต้ัง อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                 489,000                      489,000

กิจกรรมย่อย 1.3.25 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน (แบบ
บาดาล) หมู่ 9 ต าบลหินต้ัง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

              3,000,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.26 เปล่ียน
ท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด Ø
 6 " ต าบลศรีนาวา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

              1,981,800                   1,981,800

กิจกรรมย่อย 1.3.27 ขยายท่อ
เมนต์ประปา PVC ขนาด Ø 4 "
 เลียบถนนสายศรีนาวา -หนอง
หัวลิงถึงสะพานเกาะเรียง 
ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                 317,000                      317,000

กิจกรรมย่อย 1.3.28 ขยายท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน บริเวณสระ
ประปาหมู่ท่ี 6 ถึงกลุ่มบ้านนาง
ละเอียด หมู่ท่ี 5 ต าบลดอนยอ
 อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                 492,000                      492,000

กิจกรรมย่อย 1.3.29 ขยายท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
สปก.นย.0120 (ซอย 1)  
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                 220,000                      220,000

กิจกรรมย่อย 1.3.30 ขยายท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
สปก. นย.0120 (ซอย 2) 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                 215,000                      215,000

กิจกรรมย่อย 1.3.31 ขยายท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
สปก. นย0120 (ซอย 3) 
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                 173,000                      173,000

กิจกรรมย่อย 1.3.32  งาน
ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอย
สุวรรณศร 10/3 หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
นครนายก

72,544                                            72,544

กิจกรรมย่อย 1.3.33 งานวาง
ท่อเสริมแรงดันน้ าประปา
บริเวณบ้านสวนแสนสุขเกาะ
ทอง หมู่ท่ี 8 ต าบลสาริกา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
นครนายก

276,358                                        276,358

กิจกรรมย่อย 1.3.34  งาน
ติดต้ังวางท่อประปาบริเวณ
ชุมชนซอยบ้านเกาะ หมูท่ี 11 
ต าบลศีรษะกระบือ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

348,714                                        348,714
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กิจกรรมย่อย 1.3.35 งาน
ติดต้ังวางท่อประปาชุมชนหลัง
ศาลเจ้า หมูท่ี 3 ต าบลบ้าน
พร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

214,000                                        214,000

กิจกรรมย่อย 1.3.36 งาน
ติดต้ังวางท่อประปาชุมชนบ้าน
ชุมแสง หมู่ 7 ต าบลพิกุลออก 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

370,000                                      370,000

กิจกรรมย่อย 1.3.37 งาน
ติดต้ังวางท่อประปาชุมชนบ้าน
หัวนา หมู่ 8 ต าบลพิกุลออก 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

450,000                                      450,000

กิจกรรมย่อย 1.3.38  งาน
ติดต้ังวางท่อประปาชุมชนบ้าน
ดอนทราย หมู่ 11 ต าบลพิกุล
ออก อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

285,000                                      285,000

กิจกรรมย่อย 1.3.39 งาน
ติดต้ังวางท่อประปา หมู่ 3 
และหมู่ 7 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

                1,100,000                   1,100,000

กิจกรรมย่อย 1.3.40 งาน
ติดต้ังวางท่อประปา หมู่ 4 
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอองครักษ์
 จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

                 160,000                      160,000

กิจกรรมย่อย 1.3.41 งาน
ติดต้ังวางท่อประปาซอยพัฒนา
สามัคคี หมู่ 8 ต าบลบ้านนา 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

              1,250,000                   1,250,000

กิจกรรมย่อย 1.3.42 งาน
ติดต้ังวางท่อประปาซอยเปล้ือง
ศรี หมู่ 8 ต าบลบ้านนา อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 2 กปภ.สาขา
บ้านนา

                 385,000                      385,000

กิจกรรมย่อย 1.3.43 ก่อสร้าง
ระบบประปา เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าเค็มในพ้ืนท่ีต าบลบางลูกเสือ
 ต าบลบางสมบูรณ์ และต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 2 การ
ประปา

ส่วนภูมิภาค

         180,000,000               180,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.44 
ซ่อมแซมท่อระบบประปา หมู่ท่ี
 5 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ดอน
ยอ

                 500,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.45 ขยาย
เขตประปา หมู่ท่ี 10 ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                 6,000,000                   6,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.46 ขยาย
เขตประปาหมู่บ้าน/ภูมิภาค
ภายในต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ทราย
มูล

                   800,000                  800,000                  800,000                    800,000                    800,000                   4,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.47 ก่อสร้าง
ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ท่ี
 8 บ้านปากคลองวัด ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                 1,500,000                   1,500,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.48 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดกลางพร้อม
ก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ท่ี 
10 บ้านคลอง 29 ต าบลบาง
อ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                 1,415,000                   1,415,000

กิจกรรมย่อย 1.3.49 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดกลางพร้อม
ก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ท่ี 
11 บ้านบางใหญ่ ต าบลบางอ้อ
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                 1,564,000               1,564,000                   3,128,000

กิจกรรมย่อย 1.3.50 ก่อสร้าง
ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ท่ี 
2 บ้านบางมงคล ต าบลบางอ้อ
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                 3,900,000                   3,900,000

กิจกรรมย่อย 1.3.51 ปรับปรุง
ระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านคลอง 29 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                 1,300,000                   1,300,000

กิจกรรมย่อย 1.3.52 ปรับปรุง
ระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 14 บ้านบางอ้อนอก 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                 1,780,000                   1,780,000

กิจกรรมย่อย 1.3.53 ขยาย
เขตประปาส่วนภูมิภาคเข้าพ้ืนท่ี
 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                2,000,000                   2,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.54 วางท่อ
และขยายเขตประปา ต าบล
พระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                1,000,000                   1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.55 ก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดินบ้านคลอง
สอง หมู่ท่ี 4 ต าบลศรีจุฬา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ศรี
จุฬา

              5,000,000                   5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.56 ก่อสร้าง
ระบบประปา หมู่ท่ี 8 ต าบลศรี
จุฬา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ศรี
จุฬา

              4,500,000                   4,500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.57 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ท่ี 4 
ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

             890,000.00                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.58 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ท่ี 10 
ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

             890,000.00                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.59 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ท่ี 1 
ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

             890,000.00                      890,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.60 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ท่ี 8 
ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

            890,000.00                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.61 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ท่ี 12 
ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

            890,000.00                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.62 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิว
ดินขนาดกลาง  บ้านบางควาย
ลุย  หมู่ท่ี 7  ต าบลท่าทราย  
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ท่าทราย 3,141,200                   3,141,200

กิจกรรมย่อย 1.3.63 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาล หมู่ท่ี 7 ต าบลหนอง
แสง อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.
หนองแสง

                   895,000                      895,000

กิจกรรมย่อย 1.3.64 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน แบบดา
ดาล หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองแสง 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.
หนองแสง

                   895,000                      895,000

กิจกรรมย่อย 1.3.65 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน แบบดา
ดาล หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแสง 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.
หนองแสง

                   895,000                      895,000

กิจกรรมย่อย 1.3.66 ติดต้ัง
วางท่อประปา หมู่ท่ี 2 ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ทราย
มูล

              2,999,830                   2,999,830

กิจกรรมย่อย 1.3.67 ขยาย
เขตประปา หมู่ท่ี 10 ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                 6,000,000               6,000,000                 12,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.68 ก่อสร้าง
ระบบประปาแบบบาดาล หมู่ท่ี
 8 บ้านปากคลองวัด ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                 1,500,000               1,500,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.69 ก่อสร้าง
ระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ท่ี 
2 บ้านบางมงคล ต าบลบางอ้อ
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ                 3,900,000               3,900,000                   7,800,000

กิจกรรมย่อย 1.3.70 ขยาย
เขตประปาบริเวณหมู่ท่ี 3 บ้าน
จิกสูง และหมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกา
ร้อง ต าบลปากพลี อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ปาก
พลี

                2,123,079               2,123,079               2,123,079                 2,123,079                 2,123,079                 10,615,395

กิจกรรมย่อย 1.3.71 วางท่อ
และขยายเขตประปา ต าบล
พระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

              1,000,000               1,000,000                 1,000,000                 1,000,000                   4,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.72 ขยาย
เขตประปา หมู่ท่ี 3 ต าบลปาก
พลี อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ปาก
พลี

              1,556,000                   1,556,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.73 ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ
หมู่ท่ี 10ขนาด 20ลบ.ม. 
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.คลอง
ใหญ่

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

กิจกรรมย่อย 1.3.74 ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ
หมู่ท่ี 3 ขนาด 20ลบ.ม. ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.คลอง
ใหญ่

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

กิจกรรมย่อย 1.3.75 ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ
หมู่ท่ี 4 ขนาด 20ลบ.ม. ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.คลอง
ใหญ่

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

กิจกรรมย่อย 1.3.76 ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ
หมู่ท่ี 9 ขนาด 20ลบ.ม. ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.คลอง
ใหญ่

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

กิจกรรมย่อย 1.3.77 ขุดเจาะ
น้ าบ่อบาดาล ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

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

กิจกรรมย่อย 1.3.78 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถัง
แชมเปญ) หมู่ 5 ต าบลหินต้ัง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                 800,000                      800,000

กิจกรรมย่อย 1.3.79 เจาะบ่อ
บาดาล หมู่ 6 ต าบลหินต้ัง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                 200,000                      200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.80 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 
(แบบบถังแชมเปญ) ต าบลหิน
ต้ัง อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

              1,000,000                   1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.81 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 
(แบบบถังแชมเปญ) ต าบลหิน
ต้ัง อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                 872,000                      872,000

กิจกรรมย่อย 1.3.82 ก่อสร้าง
และติดต้ังถังกักเก็บน้ าบนดิน 
ขนาด 500 ลบ.ม.(5แสนลิตร)
 หมู่ท่ี 13 ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบจ.               3,984,000                   3,984,000

กิจกรรมย่อย 1.3.83 ก่อสร้าง
และติดต้ังถังกักเก็บน้ าบนดิน 
ขนาด 1,000 ลบ.ม. (1ล้าน
ลิตร) หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบจ.               5,928,000                   5,928,000

กิจกรรมย่อย 1.3.84 ก่อสร้าง
และติดต้ังถังกักเก็บน้ าบนดิน 
ขนาด 1,000 ลบ.ม.(1 ล้าน
ลิตร) หมู่ท่ี 4 ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบจ.               5,928,000                   5,928,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.85 งาน
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบท่อจ่ายน้ า การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 
ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 2 การ
ประปา

ส่วนภูมิภาค

            20,000,000                 20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.86 ปรุง
คุณภาพน้ าระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มากโดยการจัดซ้ือ
เคร่ืองผลิตน้ าประปาคลีนวารี 
ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง

5.19 3 อบต.บาง
ลูกเสือ

              1,780,000                   1,780,000

กิจกรรมย่อย 1.3.87 ปรุง
คุณภาพน้ าระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มากโดยการจัดซ้ือ
เคร่ืองผลิตน้ าประปาคลีนวารี  
ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง

5.19 3 อบต.บาง
ลูกเสือ

              1,780,000                   1,780,000

กิจกรรมย่อย 1.3.88 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านใต้วัด 
ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

                 948,000                      948,000

กิจกรรมย่อย 1.3.89 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านหน้า
กระดาน ต าบลดงละคร อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

                 948,000                      948,000

กิจกรรมย่อย 1.3.90 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านท่าแห 
ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

                 948,000                      948,000

กิจกรรมย่อย 1.3.91 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านคลองโพธ์ิ
 ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

                 948,000                      948,000

กิจกรรมย่อย 1.3.92 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านหนอง
ทองทราย ต าบลดงละคร 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

                 948,000                      948,000

กิจกรรมย่อย 1.3.93 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านหนองหัว
กรวด ต าบลดงละคร อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

                 948,000                      948,000

กิจกรรมย่อย 1.3.94 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านหนองหมู
 ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

                 948,000                      948,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.95 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านหนอง
กระพ้อ ต าบลดงละคร อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

                 948,000                      948,000

กิจกรรมย่อย 1.3.96 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดเล็กหมู่ท่ี 4 ต าบล
บึงศาล อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บึงศาล               1,600,000                   1,600,000

กิจกรรมย่อย 1.3.97 ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 
บ้านเขาน้อย ต าบลเขาเพ่ิม 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.เขา
เพ่ิม

                 500,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.98 ปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 
บ้านตลาด ต าบลเขาเพ่ิม 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.เขา
เพ่ิม

                 500,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.99 ปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 
บ้านคลองสีเสียด ต าบลเขาเพ่ิม
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.เขา
เพ่ิม

                 500,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.100 ขยาย
เขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ท่ี 1
 บ้านพรหมเพชร ต าบลโคก
กรวด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.โคก
กรวด

              2,500,000                   2,500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.101 
ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา 
(Water Treatment System)
 หมู่ท่ี 12 แบบ Pog ระบบ
ขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน ก าลัง
การผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง หมู่ 12 บ้านล าผักบุ้ง 
ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

              5,200,000                   5,200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.102 
ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา 
(Water Treatment System)
 หมู่ท่ี 7 แบบ Pog ระบบขนาด
ใหญ่ L รองรับ 121-300 
ครัวเรือน ก าลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง บ้าน
คลองโพธ์ิ ต าบลดงละคร 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

              5,200,000                   5,200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.103 ระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย ป็อกแทงค์
 ขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน ก าลัง
การผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง หมุ่ท่ี 8 ,9 ต าบลดง
ละคร อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

              5,688,000                   5,688,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.104 
ปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยการ
จัดซ้ือเคร่ืองผลิตน้ าประปาท่ีมี
ถาดเติมอากาศแบบน้ าหมุนวน
และระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.
 หมู่ท่ี 4 บ้านคลองใหญ่ ต าบล
ท่าทราบ อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ท่า
ทราย

                 890,000                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.105 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน โดยการจัดซ้ือเคร่ือง
ผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบน้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.
 หมู่ท่ี 3 บ้านท่าทราย ต าบล
ท่าทราบ อ าเภอเมืองนครนายก
 จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ท่า
ทราย

                 890,000                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.106 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน โดยการจัดซ้ือเคร่ือง
ผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบน้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.
 2 เคร่ือง หมู่ท่ี 1 บ้านไร่ 
ต าบลท่าทราบ อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ท่า
ทราย

              1,780,000                   1,780,000

กิจกรรมย่อย 1.3.107 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔ และ หมู่ท่ี ๖ 
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ท่า
ทราย

              2,844,000                   2,844,000

กิจกรรมย่อย 1.3.108 ขยาย
เขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 7 
บ้านศาลเจ้า ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ท่าเรือ               5,000,000                   5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.109 ขยาย
เขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 3 
บ้านแขมโค้ง ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ท่าเรือ               5,000,000                   5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.110 ขยาย
เขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 2 
บ้านวัดล าบัวลอย ต าบลท่าเรือ
 อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ท่าเรือ               5,000,000                   5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.111 ขยาย
เขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 1 
บ้านเกาะกา ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ท่าเรือ                  500,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.112 
ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่
 พร้อมวางท่อระบบสูบส่งน้ า 
หมู่ 5 ต าบลนาหินลาด อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.นา
หินลาด

              5,022,000                   5,022,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.113 
ก่อสร้างระบบประปาป๊อก
แทงค์ขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 5 
ต าบลบางลูกเสือ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
ลูกเสือ

              5,200,000                   5,200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.114 
ก่อสร้างระบบผลิตประแบบ
ป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 1 
ต าบลบางลูกเสือ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
ลูกเสือ

              5,200,000                   5,200,000

กิจกรรมย่อย 1.3.115 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน เคร่ืองผลิตน้ าประปาท่ี
มีถาดเติมอากาศแบบน้ าหมุน
วน และระบบล้างย้อนสาร
กรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ เลข
นวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ หมู่ท่ี
 8 ต าบลบางลูกเสือ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
ลูกเสือ

              1,896,000                   1,896,000

กิจกรรมย่อย 1.3.116 
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน เคร่ืองผลิตน้ าประปาท่ี
มีถาดเติมอากาศแบบน้ าหมุน
วน และระบบล้างย้อนสาร
กรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ เลข
นวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ หมู่ท่ี
 3 ต าบลบางลูกเสือ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
ลูกเสือ

              1,896,000                   1,896,000

กิจกรรมย่อย 1.3.117 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน โดยการจัดซ้ือเคร่ือง
ผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบน้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาด 10 ลบ.ม./ชม
 หมู่ 1 บ้านปากคลองพระ
อาจารย์ ต าบลบางสมบูรณ์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

                 890,000                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.118 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน โดยการจัดซ้ือเคร่ือง
ผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบน้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาด 10 ลบ.ม./ชม
 หมู่ 10 บ้านเข็มทอง ต าบล
บางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

                 890,000                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.119 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน โดยการจัดซ้ือเคร่ือง
ผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบน้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาด 10 ลบ.ม./ชม
 หมู่ 8 บ้านคลองบุด ต าบล
บางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

                 890,000                      890,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.120 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน โดยการจัดซ้ือเคร่ือง
ผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบน้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาด 10 ลบ.ม./ชม
 หมู่ 4 บ้านบางเม่า ต าบลบาง
สมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

                 890,000                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.121 
ปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยการ
จัดซ้ือเคร่ืองผลิตน้ าประปาท่ีมี
ถาดเติมอากาศแบบน้ าหมุนวน
และระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.
 หมู่ท่ี 6 บ้านเอกอนงค์ ต าบล
บางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

                 890,000                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.122 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ท่ี 10 
ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บาง
สมบูรณ์

                 948,000                      948,000

กิจกรรมย่อย 1.3.123 
ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน
 หมู่ท่ี 2 บ้านบางมงคล ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ               3,900,000                   3,900,000

กิจกรรมย่อย 1.3.124 
ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาล หมู่ท่ี 8 บ้านปากคลอง
วัด ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา
 จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ               1,500,000                   1,500,000

กิจกรรมย่อย 1.3.125 ขยาย
เขตประปา หมู่ท่ี 10 ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ               6,000,000                   6,000,000

กิจกรรมย่อย 1.3.126 เคร่ือง
ผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบน้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ เลข
นวัตกรรม 01020005 หมู่ท่ี
 14 บ้านบางอ้อนอก ต าบล
บางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บางอ้อ               1,896,000                   1,896,000

กิจกรรมย่อย 1.3.127 ขยาย
เขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 
เข้ากลุ่มบ้านริมคลองบางไพร 
(บริเวณบ้านนางพลับ คงกระ
พันธ์) หมู่ท่ี 10 ต.บ้านพร้าว 
อ.บ้านนา จ.นครนายก

5.19 3 อบต.บ้าน
พร้าว

                   80,000                        80,000

กิจกรรมย่อย 1.3.128 ขุด
เจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้านวังต้น 
(ซอยแสนห้า) หมู่ท่ี 3 ต.บ้าน
พร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก

5.19 3 อบต.บ้าน
พร้าว

                 200,000                      200,000
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมย่อย 1.3.129 
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
โดยติดต้ังหอถังเหล็กทรงแชม
เปญบริเวณบ้านนายสงกรานต์ 
ทองศรี ม.12 บ้านพร้าว ต าบล
ศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บ้าน
พร้าว

                 371,000                      371,000

กิจกรรมย่อย 1.3.130 
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
เข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม หมู่ท่ี 12 
บ้านพร้าว ต าบลบ้านพร้าว 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บ้าน
พร้าว

                   47,000                        47,000

กิจกรรมย่อย 1.3.131 ติดต้ัง
ถังน้ าประปาหมู่บ้านทรงแชม
เปญ พร้อมเปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า
มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดจมใต้น้ า 
(Submersible pump) ขนาด
 2 แรงม้า บริเวณบ้านนายเด่น 
โพธ์ิพิจิตร์ หมู่ท่ี 10 บ้านเกาะ
กะตอ ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.บ้าน
พร้าว

                 420,000                      420,000

กิจกรรมย่อย 1.3.132 
ก่อสร้างระบบน้ าประปาหมู่บ้าน
 พร้อมติดต้ังอุปกรณ์และขยาย
ท่อเมนในบริเวณพ้ืนท่ีสวน 
ผู้ใหญ่สมชาย สุขเหลือ หมู่ท่ี 
10 บ้านเกาะกะตอ ต าบลบ้าน
พร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บ้าน
พร้าว

                 800,000                      800,000

กิจกรรมย่อย 1.3.133 ขุด
เจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาย
เกษม สุขสม และย้ายถังจาก
ท่ีดินนางวรรณา กระพ้ีเขตร์ 
หมู่ท่ี 8 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา
 จ.นครนายก

5.19 3 อบต.บ้าน
พร้าว

                 663,000                      663,000

กิจกรรมย่อย 1.3.134 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านด้วยเคร่ืองผลิต
น้ าประปาคลีนวารี บัญชี
นวัตกรรม 01020005 หมู่ 2
 บ้านปากท่อ ต าบลศรีจุฬา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ศรี
จุฬา

                 890,000                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.135 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านด้วยเคร่ืองผลิต
น้ าประปาคลีนวารี บัญชี
นวัตกรรม 01020005 หมู่ 
12 บ้านบางเม่าเหนือ ต าบล
ศรีจุฬา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ศรี
จุฬา

                 890,000                      890,000

กิจกรรมย่อย 1.3.136 
เปล่ียนท่อเมนต์ประปา PVC Ø
 6" บ้านโคกกรวด/สบกเขียว 
ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ศรี
นาวา

              1,920,000                   1,920,000
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กิจกรรมย่อย 1.3.137 เคร่ือง
ผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบน้ าหมุนวน และ
ระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ เลข
นวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ หมู่ท่ี
 ๓ และ ๗ ต าบลศรีนาวา 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ศรี
นาวา

              4,740,000                   4,740,000

กิจกรรมย่อย 1.3.138 เคร่ือง
ผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบน้ าหมุนวน และ
ระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ เลข
นวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ หมู่ท่ี
 5 ต าบลหนองแสง อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.
หนองแสง

                 948,000                      948,000

กิจกรรมย่อย 1.3.139 ระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย ป๊อกแทงค์
 ขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน ก าลัง
การผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง บ้านเหล่าเด่ิน หมู่ท่ี 9 
ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.
หนองแสง

              5,200,000                   5,200,000

 - กิจกรรมหลักท่ี 1.4 พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ต าบล 
หมู่บ้าน

1,3 ยผ.นย.,อ.เมือง
นครนายก,อ.
บ้านนา,อปท.

          231,716,100          361,434,950          407,346,950            463,169,350            473,979,750           1,937,647,100

กิจกรรมย่อย 1.4.1 ขุดร่อง
ระบายน้ า บริเวณประตูน้ าคลอง
เหมือง หมู่ท่ี 4 ต าบลวัง
กระโจม อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                   684,000                      684,000

กิจกรรมย่อย 1.4.2 วางท่อ
ระบายน้ 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
ระบายน้ าคลองปอเหนือ หมู่ท่ี 
9 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                   499,500                      499,500

กิจกรรมย่อย 1.4.4 วางท่อ
ระบายน้ าซอยยายแป้งภูผา-
คลองปอ หมู่ท่ี 9 ต าบลสาริกา
 อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 1 อ.เมือง
นครนายก

                   499,500                      499,500

กิจกรรมย่อย 1.4.5 ก่อสร้าง
หลังคา(โดม) สนามกีฬาฟุตซอล
 หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้านพร้าว 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

3.14 1 อ.บ้านนา                 1,379,000                   1,379,000

กิจกรรมย่อย 1.4.6 ก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาสนาม
กีฬา ลานกีฬาจังหวัดนครนายก

3.14 2 กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถ่ิน 

(อบจ.นย.)

           145,500,000               145,500,000
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กิจกรรมย่อย 1.4.7 พัฒนาภูมิ
ทัศน์และระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน พ้ืนท่ีสันทนาการชุมชน
เมืองนครนายก อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

3.14 2 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

            80,000,000                 80,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.8 พัฒนา
เส้นทางเดินริมน้ านครนายก 
ต าบลนครนายก อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

3.14 2 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

            63,067,200             63,067,200               84,089,600               210,224,000

กิจกรรมย่อย 1.4.9 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ลานกิจกรรม
นันทนาการริมน้ า (สวนเฉลิม
พระเกียรติ ร.9) อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

3.14 2 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

            71,538,000                 71,538,000

กิจกรรมย่อย 1.4.10 พัฒนา
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองขา
หย่าง ต าบลพรมณี อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

3.14 2 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

            45,471,750             45,471,750               45,471,750               45,471,750               181,887,000

กิจกรรมย่อย 1.4.11 
ปรับปรุงพ้ืนท่ีริมแม่น้ า
นครนายก (โรงเรียนนครนายก
วิทยาคม) อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

3.14 2 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

              31,800,000               47,700,000                 79,500,000

กิจกรรมย่อย 1.4.12 ก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าหลักและระบบ
ป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนท่ีชุมชน
ท่าช้าง อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

3.14 2 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

            36,000,000               36,000,000               48,000,000               120,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.13 ก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าหลักและระบบ
ป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนท่ีชุมชน
องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

3.14 2 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

          105,000,000             105,000,000             140,000,000               350,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.14 ก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าหลักและระบบ
ป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนท่ีชุมชน
บ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

3.14 2 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

          105,000,000             105,000,000             140,000,000               350,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.15 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 1.4.16 ติดต้ัง
เหล็กดัดศาลาประชาคมร่วมใจ
 หมู่ 7 ต าบลดอนยอ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

4.10 3 อบต.ดอน
ยอ

                   100,000                      100,000

กิจกรรมย่อย 1.4.17 ก่อสร้าง
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
อ้อ หมู่ท่ี 8 บ้านปากคลองวัด 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

3.14 3 อบต.บางอ้อ               7,550,000                   7,550,000
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กิจกรรมย่อย 1.4.18 จัดหา/
ก่อสร้าง/ย้ายหอกระจายข่าว
เส่ียงตามสายหรือเสียงไร้สาย
ภายในต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

1.1 3 อบต.ทราย
มูล

                3,000,000               3,000,000               3,000,000                 3,000,000                 3,000,000                 15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.19 ก่อสร้าง
หลังคาคลุมเคร่ืองออกก าลังกาย
 ภายในต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

1.1 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.4.20 ก่อสร้าง
อาคารหอโดด 34 ฟุต ต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

1.1 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.4.21 จัดท า
ป้ายบอกสถานท่ี (ซอย)/ป้าย
บอกทาง ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2.5 3 อบต.พระ
อาจารย์

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

กิจกรรมย่อย 1.4.22 ก่อสร้าง
ศาลาท่ีพักริมทาง ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

2.5 3 อบต.พระ
อาจารย์

                   500,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.4.23 
ปรับปรุงลานกีฬา ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

3.14 3 อบต.พระ
อาจารย์

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

กิจกรรมย่อย 1.4.24 ก่อสร้าง
ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.พระ
อาจารย์

                5,000,000               5,000,000               5,000,000                 5,000,000                 5,000,000                 25,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.25 ก่อสร้าง
ป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 
2562

1.1 3 อบต.พระ
อาจารย์

                   233,000                      233,000

กิจกรรมย่อย 1.4.26 ก่อสร้าง
หลังคาโดมอเนกประสงค์ 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.พระ
อาจารย์

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

กิจกรรมย่อย 1.4.27 ก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ท่ี 9 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.พระ
อาจารย์

              5,000,000                   5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.28 ก่อสร้าง
โดมอเนกประสงค์ และสนาม
ฟุตซอล ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

3.14 3 อบต.พระ
อาจารย์

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

กิจกรรมย่อย 1.4.29 จัดซ้ือรถ
กระเช้าไฟฟ้า

4 3 อบต.ศรี
จุฬา

                3,000,000                   3,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.30 ก่อสร้าง
ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก

4 3 ทม.นย.             20,000,000                 20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.31 ก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารตลาดสด
เทศบาลเมืองนครนายก หลังเดิม

4 3 ทม.นย.               5,000,000                   5,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.4.32 ก่อสร้าง
หลังคา (โดม) สนามกีฬาฟุต
ซอล หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้านพร้าว
 อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

3.14 3 อบต.บ้าน
พร้าว

                3,278,000               3,278,000               3,278,000                 3,278,000                 3,278,000                 16,390,000

กิจกรรมย่อย 1.4.33 ก่อสร้าง
โรงเรือน (ป่าช้า)พร้อมขอใช้ท่ี
สาธารณะ ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.โคก
กรวด

                   100,000                  100,000                  100,000                    100,000                    100,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.4.34 ก่อสร้าง
ร้านค้าชุมชนข้าง อบต.โคก
กรวด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

2.16 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.4.35 ก่อสร้าง
ลานคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.โคก
กรวด

                   350,000                  350,000                  350,000                    350,000                    350,000                   1,750,000

กิจกรรมย่อย 1.4.36 ลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

3.14 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.4.37 
ปรับปรุงลานเอนกประสงค์
ภายในหมู่บ้าน ต าบลโคกกรวด
 อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

4 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.4.38 ก่อสร้าง
โดมเอนกประสงค์ ต าบลโคก
กรวด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

4 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.4.39 ท าร้ัว
ลวดหนามรอบสระน้ 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 1.4.40 สร้าง
สวนสาธารณะในหมู่บ้าน ต าบล
โคกกรวด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

2.16 3 อบต.โคก
กรวด

                   230,000                  230,000                  230,000                    230,000                    230,000                   1,150,000

กิจกรรมย่อย 1.4.41 ก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ (โดม) 
หน้าท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.ศรี
จุฬา

                5,000,000                   5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.42 ก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีจุฬา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

4 3 อบต.ศรี
จุฬา

                 500,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.4.43 ต้ังคัน
ดินรอบบึงสาธารณะ ต าบล
พระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5 3 อบต.พระ
อาจารย์

             10,000,000                 10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.44 
ปรับปรุงคันบึงล ากระต่าย 
ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

4 3 อบต.พระ
อาจารย์

                   500,000                  500,000                   1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.45 วางท่อ
ระบายน้ า (ท่อน้ าท้ิงท่ี
สาธารณะ) ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                   500,000                  500,000                   1,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.4.46 ดาด
คอนกรีตคันคลองทุ่งแค  ๑  
หมู่ท่ี  ๗ ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บ้าน
ใหญ่

                   500,000                      500,000

กิจกรรมย่อย 1.4.47 วางท่อ
ระบายน้ า ถนนแยกบุ่งกระเบา
 - บ้านคลองคล้อ  ท้ัง ๒  ฝ่ัง  
มู่ท่ี ๕ ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.บ้าน
ใหญ่

             10,000,000                 10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.48 ก่อสร้าง
คลองส่งน้ าคอนกรีตเลีบยทาง
รถไฟ ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                   800,000                      800,000

กิจกรรมย่อย 1.4.49 วางท่อ
ระบายน้ าเลียบเส้นทาง ๓๒๘๘
 ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี
 จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.4.50 ก่อสร้าง
รางระบายน้ าพร้อมฝาตะแกรง 
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 1.4.51 วางท่อ
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ต าบล
โคกกรวด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.โคก
กรวด

                   270,000                  270,000                  270,000                    270,000                    270,000                   1,350,000

กิจกรรมย่อย 1.4.52 ก่อสร้าง
รางระบายน้ า ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.4.53 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน และ
หมู่บ้าน ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

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

กิจกรรมย่อย 1.4.54 ก่อสร้าง
ศาลาท่ีพักริมทาง ต าบลพระ
อาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

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

กิจกรรมย่อย 1.4.55 ขุดสระ
ประมง หมู่ท่ี 7 ต าบลปากพลี 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ปาก
พลี

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

กิจกรรมย่อย 1.4.56 ก่อสร้าง
คลองส่งน้ าคอนกรีตเลียบทาง
รถไฟ

5.19 3 อบต.พระ
อาจารย์

                 800,000                  800,000                    800,000                    800,000                   3,200,000

กิจกรรมย่อย 1.4.57 
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อ่างน้ าคอนกรีต ภายในต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.4.58 
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ประตูก้ันน้ า ภายในต าบลทราย
มูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.ทราย
มูล

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

กิจกรรมย่อย 1.4.59 
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมคัน
ก้ันน้ าและวางท่อ ภายในต าบล
ทรายมูล อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ทราย
มูล

                   200,000                  200,000                  200,000                    200,000                    200,000                   1,000,000
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กิจกรรมย่อย 1.4.60 วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักจาก
บริเวณบ้านนายเฉลา  ใจหอม 
ถึงบริเวณบ้านนางพิมพ์  ฮุยเป้า
 หมู่ท่ี 12 บ้านหัวสวน ต าบล
ท่าช้าง อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.ท่าช้าง 760,000                                        760,000

กิจกรรมย่อย 1.4.61 วางท่อ
ระบายน้ า คสล. คลองยาง
เช่ือมหนองพงษ์ ต าบลโคก
กรวด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

5.19 3 อบต.โคก
กรวด

9,000,000                                9,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.62 
ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า
ข้ามคลองยางเอน หมู่ 6 บ้าน
เขาน้อย ต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก

5.19 3 อบต.เขาเพ่ิม 500,000                                      500,000

2. โครงการส าคัญท่ี 2 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
เสริมสุขภาวะท่ีดีให้
ประชาชนทุกกลุ่มวัย

1,2,4         458,049,840         37,117,220          24,213,220           24,213,220            20,901,620           564,495,120

 - กิจกรรมหลักท่ี 2.1 สร้าง
เสริมสุขภาวะท่ีดีให้ประชาชน
ทุกกลุ่มวัย

3.13 2 สสจ.,มศว           437,550,000            15,550,000              7,550,000                7,550,000                7,550,000              475,750,000

กิจกรรมย่อย 2.1.1 สนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ

3.13 2 สสจ.                    900,000                  900,000                  900,000                    900,000                    900,000 4,500,000                  

กิจกรรมย่อย 2.1.2 พัฒนา
ระบบส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ตามกลุ่มวัย

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                

กิจกรรมย่อย 2.1.4 สร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือป้องกัน
การพลัดตกหกล้ม

3.13 2 สสจ.                    850,000                  850,000                  850,000                    850,000                    850,000 4,250,000                  

กิจกรรมย่อย 2.1.5 เครือข่าย
สุขภาวะองค์รวม

3.13 2 กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ

นวัตกรรม 
(มศว.)

              8,000,000 8,000,000                  

กิจกรรมย่อย 2.1.6 ก่อสร้าง
อาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
และรังสีรักษา ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

3.13 2 กระทรวงการ
อุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ

นวัตกรรม (มศว.)

           430,000,000 430,000,000              
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 - กิจกรรมหลักท่ี 2.2 พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

4.17 1,2 พมจ.,
บ้านพักเด็ก

              3,399,840              3,703,840              3,479,840                3,479,840                3,479,840                17,543,200

กิจกรรมย่อย 2.2.1 พัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
ความเป็นผู้น า และการสร้าง
อนาคตท่ีดีของเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครนายก

4.17 1 บ้านพัก
เด็กฯ

                 224,000 224,000                     

กิจกรรมย่อย 2.2.2 เสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายในการ
ช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน

4.17 2 บ้านพัก
เด็กฯ

                     27,500                    27,500                    27,500                      27,500                      27,500 137,500                     

กิจกรรมย่อย 2.2.3  ส่งเสริม
ความเข้มแข็งบทบาทสภาเด็ก
และเยาวชนฯ

4.17 2 บ้านพัก
เด็กฯ

                1,132,000               1,132,000               1,132,000                 1,132,000                 1,132,000 5,660,000                  

กิจกรรมย่อย 2.2.4 เยาวชน
ไทยหัวใจใสสะอาด

4.17 2 บ้านพัก
เด็กฯ

                     76,400                    76,400                    76,400                      76,400                      76,400 382,000                     

กิจกรรมย่อย 2.2.5 การ
ปฏิบัติการแผนกิจกรรมบูรณา
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

4.17 2 บ้านพัก
เด็กฯ

                     80,000                    80,000                    80,000                      80,000                      80,000 400,000                     

กิจกรรมย่อย 2.2.6 ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์

4.17 2 พมจ                    80,000                    80,000                      80,000                      80,000 320,000                     

กิจกรรมย่อย 2.2.7  การ
ป้องกันการใช้ความรุนแรงใน
การเล้ียงดูเด็ก

4.17 2 บ้านพัก
เด็กฯ

                     22,000                    22,000                    22,000                      22,000                      22,000 110,000                     

กิจกรรมย่อย 2.2.8 เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน เพ่ือต่อต้านการค้า
มนุษย์ระดับพ้ืนท่ี

4.17 2 พมจ.                      50,000                    50,000                    50,000                      50,000                      50,000 250,000                     

กิจกรรมย่อย 2.2.9  เด็กและ
เยาวชนได้รับการคุ้มครองและ
สวัสดิการตามมาตรการ
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 ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

1,2 พมจ.               5,275,600              4,349,000              2,039,000                2,039,000                2,039,000                15,741,600

กิจกรรมย่อย 2.3.1 พัฒนา
คุณภาพชีวิตรองรับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

4.15 1 พมจ.                 2,250,000               2,250,000 4,500,000                  

กิจกรรมย่อย 2.3.2 พัฒนา
ฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม

4.15 1 พมจ.                 1,186,600                            -   1,186,600                  

กิจกรรมย่อย 2.3.3 เสริมพลัง
คลังปัญญาเพ่ือคนทุกวัย

4.15 2 พมจ.                      15,000                    15,000                    15,000                      15,000                      15,000 75,000                       
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กิจกรรมย่อย 2.3.4  พัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้สูงอายุในชุมชน

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                  

กิจกรรมย่อย 2.3.6 ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

4.15 2 พมจ.                      45,000                    45,000                    45,000                      45,000                      45,000 225,000                     

กิจกรรมย่อย 2.3.7 เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เพ่ือเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคม
การต่อต้านการค้ามนุษย์

4.15 2 พมจ.                      50,000                    50,000                    50,000                      50,000                      50,000 250,000                     

กิจกรรมย่อย 2.3.8 ช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมจังหวัดนครนายก

4.15 2 พมจ.                    374,000                  374,000                  374,000                    374,000                    374,000 1,870,000                  

กิจกรรมย่อย 2.3.9 เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ระดับ
จังหวัด

4.15 2 พมจ.                    125,000                  125,000                  125,000                    125,000                    125,000                      625,000

กิจกรรมย่อย 2.3.10 ส่งเสริม
การเข้าถึงสิทธิคนพิการ

4.17 2 พมจ.                    200,000                  200,000                  200,000                    200,000                    200,000 1,000,000                  

กิจกรรมย่อย 2.3.11 การ
จัดบริการของศูนย์บริการคน
พิการจังหวัดนครนายก

4.17 2 พมจ.                  200,000                  200,000                    200,000                    200,000 800,000                     

กิจกรรมย่อย 2.3.12 ปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับคนพิการจังหวัด
นครนายก

4.17 2 พมจ.                    400,000                  400,000                  400,000                    400,000                    400,000 2,000,000                  

กิจกรรมย่อย 2.3.13 
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ระดับ
จังหวัด

4.17 2 พมจ.                    60,000 60,000                       

กิจกรรมย่อย 2.3.14 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.,
ขนส่ง

            11,824,400              9,774,380              9,404,380                9,404,380                6,092,780                46,500,320

กิจกรรมย่อย 2.4.1 เสริมสร้าง
ความม่ันคงปลอดภัยเพ่ือสังคม
มีสุข

1.1 1 ปค.                 1,477,000 1,477,000                  

กิจกรรมย่อย 2.4.2 TO BE 
NUMBER ONE น้อมน าใจ 
“ครยก” สู่เมืองสีขาว

1.1 1 ปค.               1,864,600               1,964,600                 1,964,600 5,793,800                  
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กิจกรรมย่อย 2.4.3 พัฒนา
ศักยภาพชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
จังหวัดนครนายก

1.1 1 ปค.               1,347,000               1,347,000                 1,347,000 4,041,000                  

กิจกรรมย่อย 2.4.4 พัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน เสริมสร้าง
ความม่ันคงปลอดภัย

1.1 1 สนง.
ยุติธรรม
จังหวัด

นครนายก

                   456,000 456,000                     

กิจกรรมย่อย 2.4.5 สร้าง
เกราะคุ้มกันรู้เท่าทัน
อาชญากรรมรูปแบบใหม่

1.1 1 สนง.
ยุติธรรม
จังหวัด

นครนายก

                 470,000 470,000                     

กิจกรรมย่อย 2.4.6 ส่งเสริม
การขับเคล่ือนพลัง บวร ในการ
พัฒนา "นครนายก" สู่สังคม
คุณภาพ

1.1 1 วธ.จ.                 5,953,700 5,953,700                  

กิจกรรมย่อย 2.4.7 สร้าง
ภูมิคุ้มกัน เยาวชนไทยห่างไกล
ยาเสพติด

1.1 1 สนง.
ยุติธรรม
จังหวัด

นครนายก

                   365,200                  362,400                  362,400                    362,400                    362,400 1,814,800                  

กิจกรรมย่อย 2.4.8 สร้าง
จิตส านึกวัฒนธรรมในการใช้รถ
ใช้ถนน และเสริมวินัยจราจร
และการขับข่ีอย่างปลอดภัย
ให้กับนักเรียน เยาวชน (สวม
หมวกนิรภัย 100%)

3.13 1 ปภ.                  494,800                  494,800                    494,800                    494,800 1,979,200                  

กิจกรรมย่อย 2.4.9 จัดงาน
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์และ
การปฏิบัติงานพิธีการศพท่ี
ได้รับพระราชทานตามพระรา
โชบาย

1.1 2 วธ.จ.                    970,000                  970,000                  970,000                    970,000                    970,000 4,850,000                  

กิจกรรมย่อย 2.4.10 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 2.4.11 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
กลไกด้านครอบครัวในระดับ
พ้ืนท่ี

4.17 2 พมจ.                      52,000                    52,000                    52,000                      52,000                      52,000 260,000                     

กิจกรรมย่อย 2.4.12 การจัด
สมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด

4.17 2 พมจ.                      26,500                    26,500                    26,500                      26,500                      26,500 132,500                     

กิจกรรมย่อย 2.4.13 การ
บริหารและพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศด้านครอบครัว งบเงิน
อุดหนุนรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (สค)

4.17 2 พมจ.                    445,000                  445,000                  445,000                    445,000                    445,000 2,225,000                  

กิจกรรมย่อย 2.4.14 
ขับเคล่ือนกลไกการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวจังหวัดนครนายก

4.17 2 พมจ.                      29,000                    29,000                    29,000                      29,000                      29,000 145,000                     

กิจกรรมย่อย 2.4.15 รณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

4.17 2 ขนส่ง                  520,700                  520,700                    520,700                    520,700 2,082,800                  
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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 2.4.16 ตรวจจับ
ความเร็วรถโดยสารสาธารณะ
และรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์
 เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

4.17 2 ขนส่ง                  336,000                  336,000                    336,000                    336,000 1,344,000                  

กิจกรรมย่อย 2.4.17 
ด าเนินการศูนย์บริหารจัดการ
เดินรถระบบ GPS เพ่ือ
ยกระดับความปลอดภัยทางถนน

4.17 2 ขนส่ง                  555,880                  555,880                    555,880                    555,880 2,223,520                  

กิจกรรมย่อย 2.4.18 นักเรียน
ร่ึนใหม่มีใบขับข่ี

4.17 2 ขนส่ง                    77,700                    77,700                      77,700                      77,700 310,800                     

กิจกรรมย่อย 2.4.19 ส่งเสริม
ความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ

4.17 2 ขนส่ง                  172,800                  172,800                    172,800                    172,800 691,200                     

 - กิจกรรมหลักท่ี 2.5 ส่งเสริม
และพัฒนากีฬา การออกก าลัง
กาย และนันทนาการ มุ่งสู่เมือง
แห่งสุขภาวะท่ีดี

1,4 ทกจ.,
สมาคมกีฬาฯ

                           -                3,740,000              1,740,000                1,740,000                1,740,000                  8,960,000

กิจกรรมย่อย 2.5.1 จัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ใน
เขตการแข่งขันกีฬาท่ี 2

3.13 1 ทกจ.               1,500,000 1,500,000                  

กิจกรรมย่อย 2.5.2 จัด
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลัง
กาย การเล่นกีฬา และ
นันทนาการผู้สูงอายุจังหวัด
นครนายก

3.13 1 ทกจ.                  500,000 500,000                     

กิจกรรมย่อย 2.5.3 เพ่ิม
ศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมนักกีฬา เพ่ือเช้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติ

2.14 4 สมาคม
กีฬาแห่ง
จังหวัด

นครนายก

              1,740,000               1,740,000                 1,740,000                 1,740,000                   6,960,000

3. โครงการส าคัญท่ี 3 
พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
 และเพ่ิมทักษะการประกอบ
อาชีพ

1,2           16,223,500           5,467,960            2,506,900             2,506,900              2,506,900             29,212,160

 - กิจกรรมหลักท่ี 3.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเพ่ิม
ทักษะอาชีพรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

3 1 ศธ.จ.
,สพป.นย.

              8,414,500              1,556,660                           -                              -                               -                    9,971,160

กิจกรรมย่อย 3.1.1 ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายกให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ใน
ศตวรรษท่ี 21

3.12 1 สพป.นย                 6,401,000                   6,401,000

กิจกรรมย่อย 3.1.2 การ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
เยาวชน

3.12 1 ศธ.จ.                 2,013,500                   2,013,500
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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 3.1.3 พัฒนา
ความสามารถทางการอ่านเพ่ือ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและการ
สร้างวัฒนธรรมการอ่านจาก
รากฐานการมีส่วนร่วม

3.12 1 ศธ.จ.               1,299,400                   1,299,400

กิจกรรมย่อย 3.1.4 ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาไทยของครูผู้สอนและ
นักเรียน

3.12 2 สนง.เขต
พ้ืนท่ี

การศึกษา
ประถมศึกษ
านครนายก

                     5,000                           5,000

กิจกรรมย่อย 3.1.5 นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ

3.12 2 สนง.เขต
พ้ืนท่ี

การศึกษา
ประถมศึกษ
านครนายก

                   10,000                        10,000

กิจกรรมย่อย 3.1.6 บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย

3.12 2 สนง.เขต
พ้ืนท่ี

การศึกษา
ประถมศึกษ
านครนายก

                   15,000                        15,000

กิจกรรมย่อย 3.1.7 บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ระดับประถมศึกษา

3.12 2 สนง.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
นครนายก

                   38,260                        38,260

กิจกรรมย่อย 3.1.8 ค่าย
เยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

3.12 2 สนง.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
นครนายก

                 189,000                      189,000

 - กิจกรรมหลักท่ี 3.2 พัฒนา
อาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน 
และเตรียมความพร้อมในการ
เป็นผู้ประกอบการ

3.11 1,2 พฝจ.,พช.
จัดหางาน
,แรงงาน

              5,324,000              2,741,900              1,315,900                1,315,900                1,315,900                12,013,600

กิจกรรมย่อย 3.2.1 พัฒนา
ทักษะก าลังแรงงานเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการประกอบอาชีพ

3.11 1 พฝจ. 148,500                                        148,500

กิจกรรมย่อย 3.2.2 พัฒนา
ทักษะฝีมือและสมรรถนะ
แรงงาน

3.11 1 พฝจ. 290,000                                        290,000

กิจกรรมย่อย 3.2.3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
และด้อยโอกาส

3.11 1 พช. 4,217,000                                  4,217,000

กิจกรรมย่อย 3.2.4 พัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเชิงคุณภาพ

3.11 1 พช. 1,426,000                                1,426,000

กิจกรรมย่อย 3.2.5 เสริมสร้าง
ทักษะแรงงานท่ีมีคุณค่าและ
ยกระดับรายได้ท่ีม่ันคง

3.11 1 แรงงาน 723,600                 723,600                 723,600                   723,600                                     2,894,400

กิจกรรมย่อย 3.2.6 พัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานรองรับการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี การ
ท่องเท่ียว และบริการเชิงสุขภาพ

3.11 1 พฝจ. 549,800                 549,800                 549,800                   549,800                                     2,199,200
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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 3.2.7 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 3.2.8 ยกระดับ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือและ
สมรรถนะแรงงาน

3.11 2 พฝจ. 510,000                                        510,000

กิจกรรมย่อย 3.2.9 ยกระดับ
แรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพ่ือรองรับการแข่งขัน

3.11 2 พฝจ. 116,000                                        116,000

 - กิจกรรมหลักท่ี 3.3 ขยายผล
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดนครนายก

1 สนจ.นย.
,กษ.นย.

2,485,000              1,169,400             1,191,000             1,191,000               1,191,000               7,227,400                 

กิจกรรมย่อย 3.3.1 ขยายผล
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดนครนายก

3.12 1 กษ.นย. 2,485,000                616,700                 691,000                 691,000                   691,000                                     5,174,700

กิจกรรมย่อย 3.3.2 จัดพิธี
เฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ

3.12 1 สนจ.นย. 552,700                 500,000                 500,000                   500,000                                     2,052,700

รวมงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3

1,856,249,735     2,186,841,739   847,804,149       861,512,549        858,797,349         6,611,205,521        

งบประมาณจังหวัด 1 185,682,100        221,163,700      65,046,200         20,046,200          16,734,600           508,672,800          

งบประมาณกระทรวง กรม 2 964,081,456        1,106,361,130    441,605,870       494,428,270        508,238,670         3,514,715,396        

งบประมาณ อปท 3 706,486,179        857,576,909      339,412,079       345,298,079        332,084,079         2,580,857,325       

งบประมาณ เอกชน 4 -                       1,740,000          1,740,000           1,740,000            1,740,000             6,960,000              

แหล่งงบประมาณ

1 หมายถึง งบประมาณจังหวัด

2 หมายถึง งบประมาณกระทรวง/กรม

3 หมายถึง งบประมาณ อปท.
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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

354,834,700  504,351,800     438,160,500    434,850,500   602,000,200    2,334,197,700  

แผนงาน : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1,2,3   354,834,700      504,351,800     438,160,500    434,850,500     602,000,200   2,334,197,700

1. โครงการส าคัญท่ี 1 
พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน  า และ
ป้องกันการกัดเซาะตล่ิงริม
แม่น  า คลองสายหลัก และ
คลองธรรมชาติ

5.19 1,2,3   257,608,500      496,315,300     371,800,000    374,850,000     546,449,700   2,047,023,500

 - กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนา
ฟ้ืนฟูแหล่งน  า คลองสายหลัก 
และคลองธรรมชาติในจังหวัด
นครนายก

5.19 1,2,3 อ.เมืองนครนายก,อ.
ปากพลี,อ.องครักษ์
,คบ.นย,คบ.รังสิตใต้
,คบ.ขุนด่าน,สนง.

ทรัพยากรน  าภาค 6,
อปท

     121,288,500         213,810,300         42,100,000        16,600,000         32,150,000         425,948,800

กิจกรรมย่อย 1.1.1 ก ำจัด
วัชพืชคลองตำจันทร์ หมู่ท่ี 12
 ต ำบลสำริกำ อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก

5.19 1 อ.เมือง
นครนำยก

            311,800                311,800

กิจกรรมย่อย 1.1.2 ลอก
วัชพืชคลองชวดโค้ง หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 8 ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอ
เมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 1 อ.เมือง
นครนำยก

                  44,100                  44,100

กิจกรรมย่อย 1.1.3 ก ำจัด
วัชพืชบริเวณคลองต้นง้ำว 
จำกบริเวณบ้ำนนำยประทีป 
รักภิรมย์ หมู่ท่ี 13 ถึงเขต
ติดต่อหมู่ท่ี 1 ต ำบลท่ำทรำย 
ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก

5.19 1 อ.เมือง
นครนำยก

                  30,600                  30,600

กิจกรรมย่อย 1.1.4 ลอก
วัชพืชบริเวณคลองพรหมณี 
หมู่ท่ี 7,9 ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอ
เมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 1 อ.เมือง
นครนำยก

               204,500                204,500

กิจกรรมย่อย 1.1.5 ขุดลอก
คลองกลำง บ้ำนซ ำเมย-บ้ำน
ท่ำมะปรำง หมู่ 3-6 ต ำบล
นำหนิลำด อ ำเภอปำกพลี 
จังหวัดนครนำยก

5.19 1 อ.ปำกพลี             222,000                222,000

กิจกรรมย่อย 1.1.6 ขุดลอก
คลองห้วยมะโกรก(ตอนล่ำง) 
บ้ำนเนินบก หมู่ 1 ต ำบลนำ
หินลำด อ ำเภอปำกพลี 
จังหวัดนครนำยก

5.19 1 อ.ปำกพลี               93,000                  93,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม

บัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ  งบประมาณด าเนินการ
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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
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กิจกรรมย่อย 1.1.7 ขุดลอก
คลองสิมมำเหนือ(ตอนบน) 
บ้ำนน้อย หมู่ 3 ต ำบลนำหิน
ลำด อ ำเภอปำกพลี จังหวัด
นครนำยก

5.19 1 อ.ปำกพลี               49,000                  49,000

กิจกรรมย่อย 1.1.8 ก ำจัด
ผักตบชวำและวัชพืชคลอง 15
 ต ำบลคลองใหญ่ ต ำบลบึงศำล
 อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก

5.19 1 อ.องครักษ์                800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.9 ก ำจัด
ผักตบชวำและวัชพืชคลอง 16
 ต ำบลบึงศำล อ ำเภอองครักษ์
 จังหวัดนครนำยก

5.19 1 อ.องครักษ์                800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.10 ก ำจัด
ผักตบชวำและวัชพืชคลองหก
วำ ต ำบลพระอำจำรย์ อ ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนำยก

5.19 1 อ.องครักษ์                900,000                900,000

กิจกรรมย่อย 1.1.11 ก ำจัด
ผักตบชวำและวัชพืชคลอง
ศีรษะกระบือ  ต ำบลองครักษ์ 
อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก

5.19 1 อ.องครักษ์                900,000                900,000

กิจกรรมย่อย 1.1.12 ขุดลอก
 หนอง คลอง บึง 
สำธำรณประโยชน์ในพ้ืนท่ี 
ต ำบลพระอำจำรย์ อ ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนำยก

5.19 1 อ.องครักษ์            20,000,000           20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.13 ขุดลอก
คลองสิมมำใต้ สวนผู้ใหญ่
เลียง-ถนนชลประทำน หมู่ท่ี 3
 ต ำบลนำหินลำด อ ำเภอปำก
พลี จังหวัดนครนำยก

5.19 2 อ.ปำกพลี               82,000                  82,000

กิจกรรมย่อย 1.1.14 ก ำจัด
วัชพืชคลอง 1 ซ้ำยของคลอง
ส่งน้ ำฝ่ังซ้ำยสำย 2  ปริมำณ 
93 ไร่ โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             300,000                300,000

กิจกรรมย่อย 1.1.15 ก ำจัด
วัชพืชคลองแยกร่วม ของ
คลองส่งน้ ำฝ่ังซ้ำยสำย 2  
ปริมำณ 25 ไร่ โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.               80,000                  80,000

กิจกรรมย่อย 1.1.16 ก ำจัด
วัชพืชคลองเหมือง ปริมำณ 
35,800 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.          1,106,000             1,106,000

กิจกรรมย่อย 1.1.17 ก ำจัด
วัชพืชคลอง 2 ปริมำณ 
9,150 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             280,000                280,000

กิจกรรมย่อย 1.1.18 ก ำจัด
วัชพืชคลองส่งน้ ำฝ่ังซ้ำย สำย 
1 ปริมำณ 25,900 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             800,000                800,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.19  ก ำจัด
วัชพืชคลอง 3 ปริมำณ 
14,250 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             440,000                440,000

กิจกรรมย่อย 1.1.20 ก ำจัด
วัชพืชคลองซอย 1.1 ขวำ 
ของคลองส่งน้ ำฝ่ังซ้ำยสำย 1 
ปริมำณ 9,447 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             292,000                292,000

กิจกรรมย่อย 1.1.21 ก ำจัด
วัชพืชคลอง 2 ซ้ำยของคลอง
ส่งน้ ำฝ่ังซำยสำย 2 ปริมำณ 
5,040 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             150,000                150,000

กิจกรรมย่อย 1.1.22 ก ำจัด
วัชพืชคลองซอย 1.1 ซ้ำย 
ของคลองส่งน้ ำฝ่ังซ้ำยสำย 1 
ปริมำณ 8,176 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             252,000                252,000

กิจกรรมย่อย  1.1.23 ก ำจัด
วัชพืชคลอง 3 ซ้ำยของคลอง
ส่งน้ ำฝ่ังซำยสำย 2 ปริมำณ 
3,300 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             100,000                100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.24 ก ำจัด
วัชพืชคลองขนำนคันก้ันน้ ำ
องครักษ์-เกำะกำ ปริมำณ 
22,000 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             680,000                680,000

กิจกรรมย่อย 1.1.25 ก ำจัด
วัชพืชคลอง 1 ซ้ำยของคลอง
แยกร่วมของคลองส่งน้ ำฝ่ัง
ซ้ำยสำย 2  ปริมำณ 6,240 
ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             190,000                190,000

กิจกรรมย่อย 1.1.26 ก ำจัด
วัชพืชคลองซอย 2 ขวำ ของ
คลองเหมือง ปริมำณ 4,000 
ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             123,000                123,000

กิจกรรมย่อย  1.1.27 ก ำจัด
วัชพืชคลอง 1 ขวำของคลอง
แยกร่วมของคลองส่งน้ ำฝ่ัง
ซ้ำยสำย 2  ปริมำณ 6,840 
ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             210,000                210,000

กิจกรรมย่อย 1.1.28 ก ำจัด
วัชพืชคลองซอย 3 ขวำ ของ
คลองเหมือง ปริมำณ 4,180 
ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             129,000                129,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.29 ก ำจัด
วัชพืชคลอง 1 (ทรำยมูล) 
ปริมำณ 12,875 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             398,000                398,000

กิจกรรมย่อย 1.1.30 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองซอย 1
 ซ้ำย ของคลองส่งน้ ำสำยใหญ่
ฝ่ังขวำ กม. 0+000 ถึง กม. 
7+000  ปริมำณ 5,600 ตัน
 โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             457,000                457,000

กิจกรรมย่อย 1.1.31 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 14 
ปริมำณ 26,000 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.          1,900,000             1,900,000

กิจกรรมย่อย 1.1.32  จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองส่งน้ ำ
สำยใหญ่ฝ่ังขวำ กม. 0+000 
ถึง กม. 26+000 ปริมำณ 
51,000 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.          4,170,000             4,170,000

กิจกรรมย่อย 1.1.33 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 15 
ปริมำณ 6,000 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             453,000                453,000

กิจกรรมย่อย 1.1.34 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 29 
ปริมำณ 8,200 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             620,000                620,000

กิจกรรมย่อย 1.1.35 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 30 
ปริมำณ 17,500 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.          1,320,000             1,320,000

กิจกรรมย่อย 1.1.36 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 31 
ปริมำณ 12,600 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             952,000                952,000

กิจกรรมย่อย 1.1.37 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 32 
ปริมำณ 14,000 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.          1,050,000             1,050,000

กิจกรรมย่อย 1.1.38 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองแยก
ซอย 29 ปริมำณ 3,700 ตัน 
โดยโครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.             270,000                270,000

กิจกรรมย่อย 1.1.39 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอส่งน้ ำฝ่ัง
ซ้ำยสำย 2 โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.              1,635,000             1,635,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.40 ระบบ
ท่อส่งน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำวัดเขำ
คอก-บ้ำนหนองกันเกรำ

5.19 2 คป.นย.            19,000,000           19,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.41 
ปรับปรุงฝำยบ้ำนทุ่งกระโปรง

5.19 2 คป.นย. 56,400,000                 56,400,000

กิจกรรมย่อย 1.1.42 
ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ ำห้วย
ทรำย

5.19 2 คป.นย. 18,500,000                 18,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.43 ขุดลอก
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเก็บกัก
น้ ำแม่น้ ำนครนำยก ระยะทำง 
1,500 เมตร หมู่ท่ี 9 ต ำบล
หินต้ัง อ ำเภอเมือง จังหวัด
นครนำยก

5.19 2 คบ.ขุนด่ำน 3,188,700                     3,188,700

กิจกรรมย่อย 1.1.44 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำคลอง
ผักหนำม ต ำบลบ้ำนพริก,บ้ำน
นำ,ป่ำขะ อ ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยก

5.19 2 ส ำนักงำน
ทรัพยำกร
น้ ำภำค 6

         20,000,000           20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.45 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองน้ ำเย็น หมู่ 
11,13 ต ำบลเขำพระ อ ำเภอ
เมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 2 ส ำนักงำน
ทรัพยำกร
น้ ำภำค 6

         10,000,000           10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.46 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองท่ำเกวียน 
หมู่ 1 บ้ำนเบญจมำศ ต ำบล
ปำกพลี อ ำเภอปำกพลี 
จังหวัดนครนำยก

5.19 2 ส ำนักงำน
ทรัพยำกร
น้ ำภำค 6

         10,000,000           10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.47 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองส่งน้ ำ หมู่ 5
 บ้ำนท่ำกว้ำง ต ำบลปำกพลี 
อ ำเภอปำกพลี จังหวัด
นครนำยก

5.19 2 ส ำนักงำน
ทรัพยำกร
น้ ำภำค 6

        15,000,000           15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.48 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองไผ่ หมู่ 6 
บ้ำนนอก ต ำบลปำกพลี 
อ ำเภอปำกพลี จังหวัด
นครนำยก

5.19 2 ส ำนักงำน
ทรัพยำกร
น้ ำภำค 6

         15,000,000           15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.49 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองอ้อกระทะ 
หมู่ 2 ต ำบลดงละคร อ ำเภอ
เมือง จังหวัดนครนำยก

5.19 2 ส ำนักงำน
ทรัพยำกร
น้ ำภำค 6

         15,000,000           15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.50 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูอ่ำงเก็บน้ ำสำยศร
 ต ำบลหินต้ัง อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก

5.19 2 ส ำนักงำน
ทรัพยำกร
น้ ำภำค 6

             4,800,000             4,800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.51 ก ำจัด
วัชพืชในล ำคลองดอนยอ ม.3,
 ม.4, ม.5, ม.6 ต ำบลดอนยอ
 อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดอน
ยอ

              550,000                550,000

กิจกรรมย่อย 1.1.52 ขุดลอก
ตะกอนเลน หรือ ขุดลอก
ก ำจัดวัชพืชภำยในต ำบล หรือ 
ในล ำคลอง หรือขุดบ่อแก้มลิง
 หรือ ขุดสระน้ ำสำธำรณะ 
ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอองครักษ์
 จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ทรำย
มูล

         1,500,000              1,500,000            1,500,000           1,500,000            1,500,000             7,500,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.53 ก ำจัด
วัชพืชในล ำคลองสำม หมู่ 6 
ต ำบลดอนยอ อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดอน
ยอ

              500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.54 ก ำจัด
วัชพืช ต ำบลพระอำจำรย์ 
อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.พระ
อำจำรย์

            100,000                100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.55 ขุดลอก
และก ำจัดวัชพืช คลองบ้ำนนำ
 หมู่ท่ี 1,2,3,11,14,16 
ต ำบลเขำเพ่ิม เช่ือมต ำบล
ป่ำขะ อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก ขุดลอก 0.30 ม. 
ระยะทำงยำว 7,000.00 ม. 
โดยมีปริมำตรดินขุดลอก 
38,000.00 ลบ.ม.

5.19 3 อบต.เขำ
เพ่ิม

         1,960,000             1,960,000

กิจกรรมย่อย 1.1.56 ขุดลอก
และก ำจัดวัชพืช คลองสะท้อน
 หมู่ท่ี 2,4,10,12,13,15 
ต ำบลเขำเพ่ิม เช่ือมต ำบล
ป่ำขะ อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยกเดิม ปำกคลองกว้ำง
เฉล่ีย 16.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
2.70 ม. ยำว 11,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ ปำกคลองกว้ำง 
16.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยำว 
11,000 ม.

5.19 3 อบต.เขำ
เพ่ิม

         1,960,000             1,960,000

กิจกรรมย่อย 1.1.57 ขุดลอก
คันนำเส้นบ่อ นำยสงวน จวน
เจริญ หมู่ 5 ต ำบลดอนยอ 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ดอน
ยอ

                  50,000                  50,000

กิจกรรมย่อย 1.1.58 ขุดลอก
คลองสำย กม.3 หมู่ 5 ต ำบล
ดอนยอ อ ำเภอเมืองนครนำยก
 จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดอน
ยอ

            100,000                100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.59 ขุดลอก
 หนอง คลอง บึง 
สำธำรณประโยชน์ในพ้ืนท่ี 
ต ำบลพระอำจำรย์ อ ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.พระ
อำจำรย์

       20,000,000           20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.1.60 ขุดลอก
ก ำจัดวัชพืชภำยในต ำบลปำก
พลี อ ำเภอปำกพลี จังหวัด
นครนำยก

5.19 3  อบต.ปำก
พลี

            100,000                100,000               100,000              100,000               100,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.61 ก ำจัด
วัชพืชคลองชำยล ำ ต ำบลบ้ำน
พริก อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบจ.                641,300                641,300

กิจกรรมย่อย 1.1.62 ก ำจัด
วัชพืชคลองแม่น้ ำนอก หมู่ท่ี 
2,5,6 ต ำบลโพธ์ิแทน เช่ือม 
ต ำบลบำงปลำกด อ ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบจ.                775,700                775,700
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กิจกรรมย่อย 1.1.63 ก ำจัด
วัชพืชคลองบ้ำนพริก ต ำบล
บ้ำนพริก อ ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบจ.                551,600                551,600

กิจกรรมย่อย 1.1.64 ก ำจัด
ผักตบชวำและวัชพืชท่ีกีดขวำง
เส้นทำงน้ ำไหลตำมแหล่งน้ ำ 
พ้ืนท่ี อ ำเภอปำกพลี จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบจ.            13,054,800           13,054,800

กิจกรรมย่อย 1.1.65 ก ำจัด
วัชพืชแม่น้ ำใน หมู่ท่ี 
1,3,4,6,8 ต ำบลโพธ์ิแทน 
เช่ือมต ำบลบำงปลำกด อ ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบจ.                861,900                861,900

กิจกรรมย่อย 1.1.66 ก ำจัด
ผักตบชวำและวัชพืชท่ีกีดขวำง
เส้นทำงน้ ำไหลตำมแหล่งน้ ำ 
พ้ืนท่ี อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบจ.            18,948,300           18,948,300

กิจกรรมย่อย 1.1.67 ก ำจัด
ผักตบชวำและวัชพืชท่ีกีดขวำง
เส้นทำงน้ ำไหลตำมแหล่งน้ ำ 
พ้ืนท่ี อ ำเภอบ้ำนนำ , อ ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบจ.            37,568,000           37,568,000

กิจกรรมย่อย 1.1.68 ก ำจัด
ผักตบชวำและวัชพืชท่ีกีดขวำง
เส้นทำงน้ ำไหลตำมแหล่งน้ ำ 
พ้ืนท่ี อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบจ.            11,035,600           11,035,600

กิจกรรมย่อย 1.1.69 ก ำจัด
ผักตบชวำและวัชพืชท่ีกีดขวำง
เส้นทำงน้ ำไหลตำมแหล่งน้ ำ 
พ้ืนท่ี อ ำเภอเมือง จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบจ.            14,510,600           14,510,600

กิจกรรมย่อย 1.1.70 ขุดลอก
คลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ 
คลองระบำยน้ ำบริเวณหัวงำน
โครงกำร โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำขุนด่ำนปรำกำรชล

5.19 2 คบ.ขุนด่ำน                450,000                450,000

กิจกรรมย่อย 1.1.71 ก ำจัด
วัชพืชคลองระบำย (คลอง
กรวด))แรงคน ปริมำณ 
61.53 ไร่  โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำขุนด่ำน
ปรำกำรชล

5.19 2 คบ.ขุนด่ำน                200,000                200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.72 ก ำจัด
วัชพืชคลองระบำย (คลองขุน
แก้ว))แรงคน ปริมำณ 76.92 
ไร่ โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำขุนด่ำนปรำกำรชล

5.19 2 คบ.ขุนด่ำน                250,000                250,000

กิจกรรมย่อย 1.1.73 ก ำจัด
วัชพืชคลองระบำย (คลอง
สีเสียด))แรงคน ปริมำณ 
61.53 ไร่ โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำขุนด่ำนปรำกำรชล

5.19 2 คบ.ขุนด่ำน                200,000                200,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.74 ก ำจัด
วัชพืชคลองระบำย (คลอง
ขนุน))แรงคน ปริมำณ76.92
ไร่  โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำขุนด่ำนปรำกำรชล

5.19 2 คบ.ขุนด่ำน                250,000                250,000

กิจกรรมย่อย 1.1.75 ก ำจัด
วัชพืชคลองระบำย (คลองบ่อ)
แรงคน ปริมำณ 61.53 ไร่ 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
ขุนด่ำนปรำกำรชล

5.19 2 คบ.ขุนด่ำน                200,000                200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.76 ก ำจัด
วัชพืชแม่น้ ำนครนำยก บริเวณ
ท้ำยเข่ือนขุนด่ำนปรำกำรชล 
ปริมำณ 76.92 ไร่ โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำขุนด่ำน
ปรำกำรชล

5.19 2 คบ.ขุนด่ำน                250,000                250,000

กิจกรรมย่อย 1.1.77 ก ำจัด
วัชพืชคลองทำงกระบือ ด้วย
เคร่ืองจักร

5.19 2 คป.นย.                100,000                100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.78 ก ำจัด
วัชพืชคลองทองหลำง ด้วย
เคร่ืองจักร

5.19 2 คป.นย.                   80,000                  80,000

กิจกรรมย่อย 1.1.79 ก ำจัด
วัชพืชคลองอำษำ ด้วย
เคร่ืองจักร

5.19 2 คป.นย.                130,000                130,000

กิจกรรมย่อย 1.1.80 ก ำจัด
วัชพืชคลองวัว ด้วยเคร่ืองจักร

5.19 2 คป.นย.                200,000                200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.81 ก ำจัด
วัชพืชคลองบ้ำนนำ ด้วย
เคร่ืองจักร

5.19 2 คป.นย.                180,000                180,000

กิจกรรมย่อย 1.1.82 ก ำจัด
วัชพืชแม่น้ ำนครนำยก ด้วย
เคร่ืองจักร

5.19 2 คป.นย.              2,470,000             2,470,000

กิจกรรมย่อย 1.1.83 ขุดลอก
คลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ 
คลองซอยท่ี 25 โครงกำรส่ง
น้ ำและบ ำรุงรักษำรังสิตใต้

5.19 2 คบ.รังสิตใต้                967,000                967,000

กิจกรรมย่อย 1.1.84 ก ำจัด
วัชพืชโดยเคร่ืองจักร บึงสำม
แสน ปริมำณ 3,190 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
รังสิตใต้

5.19 2 คบ.รังสิตใต้                109,000                109,000

กิจกรรมย่อย 1.1.85 ก ำจัด
วัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง
พระอำจำรย์ ปริมำณ 1,673
 ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำรังสิตใต้

5.19 2 คบ.รังสิตใต้                   57,000                  57,000

กิจกรรมย่อย 1.1.86 ก ำจัด
วัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง
ศีรษะกระบือ ปริมำณ 2,895
 ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำรังสิตใต้

5.19 2 คบ.รังสิตใต้                   99,000                  99,000

กิจกรรมย่อย 1.1.87 ก ำจัด
วัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง
ซอยท่ี 25 ปริมำณ 1,751 
ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำรังสิตใต้

5.19 2 คบ.รังสิตใต้                   60,000                  60,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.88 ก ำจัด
วัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง
ซอยท่ี 24 ปริมำณ 3,158 
ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำรังสิตใต้

5.19 2 คบ.รังสิตใต้                108,000                108,000

กิจกรรมย่อย 1.1.89 ก ำจัด
วัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง
ซอยท่ี 23 ปริมำณ 3,698 
ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำรังสิตใต้

5.19 2 คบ.รังสิตใต้                127,000                127,000

กิจกรรมย่อย 1.1.90 ก ำจัด
วัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง
ซอยท่ี 22 ปริมำณ 7,080 
ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำรังสิตใต้

5.19 2 คบ.รังสิตใต้                243,000                243,000

กิจกรรมย่อย 1.1.91 ก ำจัด
วัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง
ซอยท่ี 16 (สำยกลำง) ปริมำณ
 5,475 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำรังสิตใต้

5.19 2 คบ.รังสิตใต้                188,000                188,000

กิจกรรมย่อย 1.1.92 ก ำจัด
วัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง
ซอยท่ี 15 (สำยกลำง) ปริมำณ
 5,287 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำรังสิตใต้

5.19 2 คบ.รังสิตใต้                181,000                181,000

กิจกรรมย่อย 1.1.93 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองจมูก
กลวง ปริมำณ 7,000 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                602,000                602,000

กิจกรรมย่อย 1.1.94 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองพรหมณี
 ปริมำณ 4,140 ตัน  
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                356,000                356,000

กิจกรรมย่อย 1.1.95 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองแยก 2 
ซ้ำย ของคลองส่งน้ ำสำยใหญ่
ฝ่ังขวำ ปริมำณ 3,780 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                325,000                325,000

กิจกรรมย่อย 1.1.96 ก ำจัด
วัชพืชคลอง 1 ขวำของคลอง
แยกร่วมของคลองส่งน้ ำฝ่ัง
ซ้ำยสำย 2  ปริมำณ 85.5 ไร่ 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                277,800                277,800

กิจกรรมย่อย 1.1.97 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองซอย 1 
ขวำ ของคลองเหมือง ปริมำณ
 1,550 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                133,000                133,000

กิจกรรมย่อย 1.1.98 ก ำจัด
วัชพืชคลอง 1 ซ้ำยของคลอง
แยกร่วมของคลองส่งน้ ำฝ่ัง
ซ้ำยสำย 2  ปริมำณ 78 ไร่ 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                253,000                253,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.99 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 2 ขวำ
 ของคลองส่งน้ ำฝ่ังซ้ำยสำย 1
 ปริมำณ 1,810 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                155,000                155,000

กิจกรรมย่อย 1.1.100 ก ำจัด
วัชพืชคลองแยกร่วม ของ
คลองส่งน้ ำฝ่ังซ้ำยสำย 2  
ปริมำณ 24 ไร่ โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                   77,900                  77,900

กิจกรรมย่อย 1.1.101 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองซอย 1
 ซ้ำย ของคลองส่งน้ ำฝ่ังซ้ำย
สำย 1 ปริมำณ 1,260 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                108,000                108,000

กิจกรรมย่อย 1.1.102 ก ำจัด
วัชพืชคลอง 1 ซ้ำยของคลอง
ส่งน้ ำฝ่ังซ้ำยสำย 2  ปริมำณ 
90 ไร่ โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                292,000                292,000

กิจกรรมย่อย 1.1.103 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองแยก
ซอย 29 ปริมำณ 1,000 ตัน
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                165,000                165,000

กิจกรรมย่อย 1.1.104 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองซอย 3 
ขวำ ของคลองเหมือง ปริมำณ
 4,280 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                368,000                368,000

กิจกรรมย่อย 1.1.105 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 3 ซ้ำย
ของคลองส่งน้ ำฝ่ังซำยสำย 2 
ปริมำณ 3,300 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                284,000                284,000

กิจกรรมย่อย 1.1.106 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 32 
ปริมำณ 15,200 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.              1,300,000             1,300,000

กิจกรรมย่อย 1.1.107 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองซอย 2 
ขวำ ของคลองเหมือง ปริมำณ
วัชพืช 4,620 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                397,000                397,000

กิจกรรมย่อย 1.1.108 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 2 ซ้ำย
ของคลองส่งน้ ำฝ่ังซำยสำย 2 
ปริมำณ 5,040 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                433,000                433,000

กิจกรรมย่อย 1.1.109 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 31 
ปริมำณ 6,100 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                900,000                900,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.110 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 1.1 
ซ้ำย ของคลองส่งน้ ำฝ่ังซ้ำย
สำย 1 ปริมำณวัชพืช 5,480
 ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                471,000                471,000

กิจกรรมย่อย 1.1.111 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 3 
ปริมำณ 14,250 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.              1,226,000             1,226,000

กิจกรรมย่อย 1.1.112 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 30 
ปริมำณ 6,500 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.              1,150,000             1,150,000

กิจกรรมย่อย 1.1.113 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 1.1 
ขวำ ของคลองส่งน้ ำฝ่ังซ้ำย
สำย 1 ปริมำณวัชพืช 5,720
 ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                492,000                492,000

กิจกรรมย่อย 1.1.114 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 2 
ปริมำณ 9,150 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                787,000                787,000

กิจกรรมย่อย 1.1.115 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 29 
ปริมำณ 6,300 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                495,000                495,000

กิจกรรมย่อย 1.1.116 ก ำจัด
วัชพืชคลองขนำนคันก้ันน้ ำ
องครักษ์-เกำะกำ (คลอง 2 
เดิม) ปริมำณวัชพืช 20,100 
ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                694,000                694,000

กิจกรรมย่อย 1.1.117 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 1 
(ทรำยมูล) ปริมำณ 12,875 
ตัน โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.              1,108,000             1,108,000

กิจกรรมย่อย 1.1.118 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 15 
ปริมำณ 6,000 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                446,000                446,000

กิจกรรมย่อย 1.1.119 ก ำจัด
วัชพืชคลองส่งน้ ำฝ่ังซ้ำย สำย 
1 ปริมำณ 23,625 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                813,000                813,000

กิจกรรมย่อย 1.1.120 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองซอย 1
 ซ้ำย ของคลองส่งน้ ำสำยใหญ่
ฝ่ังขวำ ปริมำณ 5,250 ตัน 
โครงกำร โครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.                427,000                427,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.121 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลองส่งน้ ำ
ฝ่ังซ้ำยสำย 2 ปริมำณ 
19,000 ตัน โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.              1,635,000             1,635,000

กิจกรรมย่อย 1.1.122 จ้ำง
เหมำก ำจัดวัชพืชคลอง 14 
ปริมำณ 25,000 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.              1,875,000             1,875,000

กิจกรรมย่อย 1.1.123 ก ำจัด
วัชพืชคลองเหมือง ปริมำณ
วัชพืช 32,375 ตัน โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครนำยก

5.19 2 คบ.นย.              1,114,000             1,114,000

กิจกรรมย่อย 1.1.124 ก ำจัด
วัชพืชคลองส่งน้ ำสำยใหญ่ฝ่ัง
ขวำ ปริมำณ 58,500 ตัน 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.              2,100,000             2,100,000

กิจกรรมย่อย 1.1.125 ก ำจัด
วัชพืชและขุดลอกคลองส่ง หมู่
 8,11,15 ต ำบลเขำเพ่ิม 
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.เขำ
เพ่ิม

               500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.126 ก ำจัด
วัชพืชและขุดลอกคลองวิหำร
แดง หมู่ 5,6 บ้ำนตลำด ต ำบล
เขำเพ่ิม อ ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.เขำ
เพ่ิม

               500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.127 ก ำจัด
วัชพืชและขุดลอกคลองสีเสียด
 หมู่ 2,3,14 ต ำบลเขำเพ่ิม 
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.เขำ
เพ่ิม

               500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.128 ก ำจัด
วัชพืชและขุดลอกคลองยำง
เอน หมู่ 6 บ้ำนเขำน้อย ต ำบล
เขำเพ่ิม อ ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.เขำ
เพ่ิม

               500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.129 ก ำจัด
วัชพืชและขุดลอกคลองเขำไม้
ไผ่ หมู่ 7 บ้ำนเขำไม้ไผ่ ต ำบล
เขำเพ่ิม อ ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.เขำ
เพ่ิม

               500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.130 ขุด
ลอกหนองอ้อใหญ่ หมู่ท่ี 8 
ต ำบลดงละคร อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.131 ขุด
ลอกหนองสนำม หมู่ท่ี 8 
ต ำบลดงละคร อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.132 ขุด
ลอกหนองบัวเเดง หมู่ท่ี 8 
ต ำบลดงละคร อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.133 ขุด
ลอกหนองอ้อมกูด หมู่ท่ี 9 
ต ำบลดงละคร อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.134 ขุด
ลอกหนองอ้อปลำซิว หมู่ท่ี 9 
บ้ำนหน้ำกระดำน ต ำบลดง
ละคร อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.135 ขุด
ลอกคลองสำมพัน หมู่ท่ี 9 
บ้ำนหน้ำกระดำน ต ำบลดง
ละคร อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.136 ขุด
ลอกอ่ำงหน้ำกระดำน หมู่ท่ี 9
 บ้ำนหน้ำกระดำน ต ำบลดง
ละคร อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.137 ขุด
ลอกคลองบำงย่ีกำว หมู่ท่ี 12
 บ้ำนล ำผักบุ้ง ต ำบลดงละคร 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.138 ขุด
ลอกคลองบำงขอม หมู่ท่ี 7 
บ้ำนคลองโพธ์ิ ต ำบลดงละคร 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.139 ขุด
ลอกคลองโพธ์ิ หมู่ท่ี 7 บ้ำน
คลองโพธ์ิ ต ำบลดงละคร 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.140 ขุด
ลอกหนองหัวควำย หมู่ท่ี 5 
บ้ำนหนองหินสำมก้อน ต ำบล
ดงละคร อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.141 ขุด
ลอกคลองชวดโค้ง หมู่ท่ี 13 
บ้ำนหนองกระพ้อ ต ำบลดง
ละคร อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.142 ขุด
ลอกสระน้ ำหนองหมู หมู่ท่ี 3 
บ้ำนหนองหมู ต ำบลดงละคร 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.143 ขุด
ลอกคลองไผ่ หมู่ท่ี 3 บ้ำน
หนองหมู ต ำบลดงละคร 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.144 ขุด
ลอกคลองไผ่ หมู่ท่ี 3 บ้ำน
หนองกระพ้อ ต ำบลดงละคร 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.145 ขุด
ลอกคลองท่ำอิฐ หมู่ท่ี 8 บ้ำน
ท่ำอิฐ ต ำบลดงละคร อ ำเภอ
เมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.146 ขุด
ลอกคลองตำจร หมู่ท่ี 2 บ้ำน
หนองกระพ้อ ต ำบลดงละคร 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.147 ขุด
ลอกคลองอีด้วน หมู่ท่ี 1 บ้ำน
หน้ำสนำม ต ำบลดงละคร 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.148 ขุด
ลอกคลองสัมพันธ์ หมู่ท่ี 6 
บ้ำนหินสำมก้อน ต ำบลดง
ละคร อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.149 ขุด
ลอกหนองห่ิงหำย หมู่ท่ี 5 
บ้ำนหินสำมก้อน ต ำบลดง
ละคร อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.150 ขุด
ลอกหนองบำงวิด หมู่ท่ี 5 
บ้ำนหินสำมก้อน ต ำบลดง
ละคร อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ดง
ละคร

               800,000                800,000

กิจกรรมย่อย 1.1.151 ก ำจัด
วัชพืชพร้อมขุดลอกคลองบำง
นำงพ้น หมู่ท่ี 1 ต ำบลทรำย
มูล อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ทรำย
มูล

             3,590,000             3,590,000

กิจกรรมย่อย 1.1.152 ก ำจัด
วัชพืชพร้อมขุดลอกคลองล ำ
รำงสีกระพันธ์ หมู่ท่ี 2 ต ำบล
ทรำยมูล อ ำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ทรำย
มูล

             1,440,000             1,440,000

กิจกรรมย่อย 1.1.153 ก ำจัด
วัชพืชพร้อมขุดลอกคลองดอน
กระทุ่ม หมู่ท่ี 3 ต ำบลทรำย
มูล อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ทรำย
มูล

             1,286,000             1,286,000

กิจกรรมย่อย 1.1.154 ขุด
ลอก/ก ำจัดวัชพืชคลองสำยท่ำ
แห้ง หมู่ 8 บ้ำนท่ำประดิษฐ์ 
ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอปำกพลี 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.155 ขุด
ลอก/ก ำจัดวัชพืช ชวดตำเจิม 
หมู่ 8 บ้ำนท่ำประดิษฐ์ ต ำบล
ท่ำเรือ อ ำเภอปำกพลี จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.156 ขุด
ลอก/ก ำจัดวัชพืช ชวดตำจวน 
หมู่ 8 บ้ำนท่ำประดิษฐ์ ต ำบล
ท่ำเรือ อ ำเภอปำกพลี จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.157 ก ำจัด
วัชพืชล ำคลองแม่กลอง หมู่ 7
 บ้ำนศำลเจ้ำ ต ำบลท่ำเรือ 
อ ำเภอปำกพลี จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                300,000                300,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.158 ขุด
ลอก/ก ำจัดวัชพืชคลองวัง
มะกอก หมู่ 8 บ้ำนท่ำ
ประดิษฐ์ ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอ
ปำกพลี จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.159 ก ำจัด
วัชพืชล ำคลองปะเพ๊ียะ หมู่ 7
 บ้ำนศำลเจ้ำ ต ำบลท่ำเรือ 
อ ำเภอปำกพลี จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                200,000                200,000

กิจกรรมย่อย 1.1.160 ขุด
ลอก/ก ำจัดวัชพืชคลอง
มโนรมย์ หมู่ 5 บ้ำนท่ำควำย
แห ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอปำก
พลี จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.161 ขุด
ลอก/ก ำจัดวัชพืชคลองลำดเค้ำ
 หมู่ 3 ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอ
ปำกพลี จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.162 ขุด
ลอก/ก ำจัดวัชพืชคลองแขมโค้ง
 หมู่ 3 ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอ
ปำกพลี จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.163 ก ำจัด
วัชพืชบึงสำธำรณประโยชน์ 
หมู่ 2 บ้ำนวัดล ำบัวลอย 
ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอปำกพลี 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.164 ขุด
ลอก/ก ำจัดวัชพืช คลองล ำอ้ำย
งอน หมู่ 2 บ้ำนวัดล ำบัวลอย 
ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอปำกพลี 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.165 ขุด
ลอก/ก ำจัดวัชพืชหนองกระ
เดือย หมู่ 1 บ้ำนเกำะกำ 
ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอปำกพลี 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.ท่ำเรือ                500,000                500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.166 ก ำจัด
วัชพืชคลองเลียบถนนบ้ำน
ช้ำง-หนองคันจำม หมู่ 7,8,9 
บ้ำนช้ำง-บ้ำนหนองมะกอก-
บ้ำนปำกลำด ต ำบลบ้ำนนำ 
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
นำ

                  63,900                  63,900

กิจกรรมย่อย 1.1.167 ก ำจัด
วัชพืชคลองมำบช้ำง หมู่ 11 
บ้ำนวังไทร ต ำบลบ้ำนนำ 
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
นำ

                  86,900                  86,900

กิจกรรมย่อย 1.1.168 ก ำจัด
วัชพืชคลอห้วยถ่ำน หมู่ 11 
บ้ำนวังไทร ต ำบลศรีกะอำง 
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
นำ

               230,300                230,300

กิจกรรมย่อย 1.1.199 ก ำจัด
วัชพืชคลองบ้ำนแขก หมู่ 
4,10 บ้ำนตลำดวัดสมอบุญ
คง-บ้ำนดอนโพธ์ิ ต ำบลบ้ำนนำ
 อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
นำ

                  31,000                  31,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.170 ก ำจัด
วัชพืชคลองหัวนำ หมู่ 3,7 
บ้ำนช้ำง-หนองคันจำม ต ำบล
พรหมณี อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
นำ

                  52,300                  52,300

กิจกรรมย่อย 1.1.171 ก ำจัด
วัชพืชคลองผักหนำม หมู่ 9 
บ้ำนปำกลำด ต ำบลบ้ำนพริก 
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
นำ

                  39,200                  39,200

กิจกรรมย่อย 1.1.172 ขุด
ลอกคลองแฟบ ถึงสระหนองรี
 หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนพร้ำว อ.บ้ำน
นำ จ.นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
พร้ำว

               140,000                140,000

กิจกรรมย่อย 1.1.173 ขุด
ลอกล ำรำงคลองสำธำรณะ
บริเวณพ้ืนท่ีกลุ่มบ้ำนนำย
จ ำลอง ถิงท่ีดินนำงจิตร ทรัพย์
เอนก หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนพร้ำว อ.
บ้ำนนำ จ.นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
พร้ำว

                  94,000                  94,000

กิจกรรมย่อย 1.1.174 ขุด
ลอกคลองยำยเปล่ียน หมู่ท่ี 5
 ต.บ้ำนพร้ำว อ.บ้ำนนำ จ.
นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
พร้ำว

                  70,000                  70,000

กิจกรรมย่อย 1.1.175 ขุด
ลอกคลองน้ ำอับถึงคลองหีบ 
หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนพร้ำ อ.บ้ำนนำ 
จ.นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
พร้ำว

               220,000                220,000

กิจกรรมย่อย 1.1.176 ก ำจัด
วัชพืชคลองโรงหีบตอนบน 
(ต่อจำกต ำบลศรีกะอำง) หมู่ท่ี
 1 ต ำบลบ้ำนพร้ำว อ.บ้ำนนำ
 จ.นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
พร้ำว

               125,000                125,000

กิจกรรมย่อย 1.1.177 ก ำจัด
วัชพืชคลองโรงหีบตอนล่ำง 
หมู่ท่ี 1 ต ำบลบ้ำนพร้ำว อ.
บ้ำนนำ จ.นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
พร้ำว

                  51,000                  51,000

กิจกรรมย่อย 1.1.178 ขุด
ลอกและก ำจัดวัชพืชสำย
คลองห้วยถ่ำน ม.8 ต.บ้ำน
พร้ำว อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.บ้ำน
พร้ำว

               250,000                250,000

กิจกรรมย่อย 1.1.179 ก ำจัด
วัชพืชและผักตบชวำคลองบึง
หญ้ำแพรก หมู่ท่ี 4 ต ำบลบึง
ศำล  อ ำเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.บึงศำล                400,000                400,000

กิจกรรมย่อย 1.1.180 ก ำจัด
วัชพืชและผักตบชวำคลองบึง
ศำล หมู่ท่ี 1,3  ต ำบลบึงศำล 
อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.บึงศำล                400,000                400,000

กิจกรรมย่อย 1.1.181 ก ำจัด
วัชพืชคลองล ำอ้ำยเต้ิง หมู่ 9 
บ้ำนคลองห้ำ ต ำบลดงละคร 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬำ                150,000                150,000
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กิจกรรมย่อย 1.1.182 ก ำจัด
วัชพืชคลองบำงขอม หมู่ 5 
บ้ำนบำงขอม ต ำบลศรีจุฬำ 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬำ                300,000                300,000

กิจกรรมย่อย 1.1.183 ก ำจัด
วัชพืชคลองบำงเม่ำ หมู่ 6 
บ้ำนบำงเม่ำ ต ำบลศรีจุฬำ 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬำ              1,500,000             1,500,000

กิจกรรมย่อย 1.1.184 ก ำจัด
วัชพืชคลองชวดปลำดุก หมู่ 3
 บ้ำนบำงหอย ต ำบลศรีจุฬำ 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬำ                640,000                640,000

กิจกรรมย่อย 1.1.185 ก ำจัด
วัชพืชคลองเตยใหญ่ หมู่ 4 
บ้ำนคลองสอง ต ำบลศรีจุฬำ 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬำ                180,000                180,000

กิจกรรมย่อย 1.1.186 ก ำจัด
วัชพืชคลองเตยน้อย 4 บ้ำน
คลองสอง ต ำบลศรีจุฬำ 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬำ                600,000                600,000

 - กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ป้องกัน
การกัดเซาะตล่ิงริมแม่น  าและ
คลองสาขา

5 1,2,3 ยผ.,อ.บ้าน
นา,อปท

     136,320,000         282,505,000       329,700,000      358,250,000       514,299,700      1,621,074,700

กิจกรรมย่อย 1.2.1 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยก บริเวณวัดดง 
ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก 
ควำมยำว 80.00 เมตร

5.19 1 ยผ.          9,600,000 9,600,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.2 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยก บริเวณวัดพระ
คริสต์ประจักษ์ - บ้ำนเล่ำ 
(ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม) ต ำบลท่ำ
ทรำย อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก ควำมยำว 
85.00 เมตร

5.19 1 ยผ.          8,500,000 8,500,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.3 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองดอน
ยอ บริเวณวัดดอนยอ ต ำบล
ดอนยอ อ ำเภอเมืองนครนำยก
 จังหวัดนครนำยก ควำมยำว 
185.00 เมตร

5.19 1 ยผ.        16,650,000 16,650,000          

กิจกรรมย่อย  1.2.4 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองบ้ำน
นำ บริเวณวัดทองย้อย 
(ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม) ต ำบลบ้ำน
นำ อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก ควำมยำว 180.00
 เมตร

5.19 1 ยผ.        14,400,000 14,400,000          
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กิจกรรมย่อย 1.2.5 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองบ้ำน
นำ บริเวณวัดไม้รวก ต ำบล
บ้ำนนำ อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก ควำมยำว 315.00
 เมตร

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

       10,710,000            16,065,000 26,775,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.6 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองสำม
 บริเวณวัดคลองสำม หมู่ 5 
ต ำบลบำงสมบูรณ์ อ ำเภอ
องครักษ์ ควำมยำว 120.00 
เมตร

5.19 1 ยผ. 12,000,000 12,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.7 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองบำง
เม่ำ บริเวณวัดจันทร์เรือง หมู่ 
4 ต ำบลบำงสมบูรณ์ อ ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนำยก 
ควำมยำว 120.00 เมตร

5.19 1 ยผ. 14,500,000 14,500,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.8 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองบำง
เม่ำและคลองบำงปรัง บริเวณ
วัดบำงปรัง ต ำบลศรีจุฬำ 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก ควำมยำว 340.00
 เมตร

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

       14,960,000 22,440,000.00 37,400,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.9 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองบำง
อ้อ บริเวณวัดบำงอ้อใน หมู่ 5
 ต ำบลบำงอ้อ อ ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยก ควำมยำว 
80.00 เมตร

5.19 1 ยผ.              9,500,000 9,500,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.10 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยก บริเวณวัดบุญเขต 
ต ำบลบำงลูกเสือ อ ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนำยก 
ควำมยำว 100.00 เมตร

5.19 1 ยผ. 12,000,000 12,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.11 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยก บริเวณวัดมงคล
ถำวร ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอ
เมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก ควำมยำว 200.00
 เมตร

5.19 1 ยผ.          21,000,000 21,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.12 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยก บริเวณวัดใหญ่โพ
ธำรำม ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอ
เมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก ควำมยำว 150.00
 เมตร

5.19 1 ยผ.         15,750,000 15,750,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.13 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองสำม
 บริเวณมัสยิดอีมำดุดดีน 
ต ำบลดอนยอ อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก 
ควำมยำว 100.00 เมตร

5.19 1 ยผ.          10,000,000 10,000,000          
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กิจกรรมย่อย 1.2.14 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยก บริเวณศูนย์
ท่องเท่ียวทำงน้ ำตำมรอยเสด็จ
ฯ รัชกำลท่ี ๕ เช่ือมโยง
จังหวัดนครนำยก ปรำจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ต ำบลบำงสมบูรณ์
อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด 
นครนำยก ควำมยำว 250.00
 เมตร

5.19 1 ยผ.          25,000,000 25,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.15 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองบ้ำน
นำ บริเวณหลังวัดช้ำง หมู่ 7 
ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยก ควำมยำว 
100.00 เมตร

5.19 1 ยผ.          10,000,000 10,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.16 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองบ้ำน
นำ บริเวณวัดสมอบุญคง 
ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยก ควำมยำว 
100.00 เมตร

5.19 1 ยผ.          10,000,000 10,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.17 
ก่อสร้ำงก ำแพงกันตล่ิงพังแนว
คันคลองบริเวณศำลำ
เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 ต ำบล
พิกุลออก อ ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยก

5.19 1 อ.บ้ำนนำ        10,000,000 10,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.18 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยก บริเวณวัดเขำนำง
บวช ต ำบลสำริกำ อ ำเภอ
เมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก ควำมยำว 200.00
 เมตร

5.19 2 ยผ.          21,000,000 21,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.19 
ซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
แม่น้ ำนครนำยก บริเวณวัด
เตยน้อย ต ำบลบำงสมบูรณ์ 
อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก ควำมยำว 60.00 
เมตร

5.19 2 ยผ.            7,200,000 7,200,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.20 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยก บริเวณวัดสุวรรณ 
ต ำบลสำริกำ อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก 
ควำมยำว 180.00 เมตร

5.19 2 ยผ.          7,200,000            10,800,000 18,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.21  
ก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
คลองบำงหอย บริเวณวัดบำง
หอย ต ำบลศรีจุฬำ อ ำเภอ
เมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก ควำมยำว 350.00
 เมตร

5.19 2 ยผ.         14,000,000          21,000,000 35,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.22 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยก บริเวณวัดศรีเมือง 
ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก 
ควำมยำว 325.00 เมตร

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

        13,000,000          19,500,000 32,500,000          
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กิจกรรมย่อย 1.2.23 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยก บริเวณวัดอัมพวัน 
ต ำบลบำงอ้อ อ ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยก ควำมยำว 
200.00 เมตร

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

         8,000,000            12,000,000 20,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.24 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยก บริเวณวัดองครักษ์
ธรรมปัญญำรำม ต ำบลทรำย
มูล อ ำเภอองครักษ์ ควำมยำว
 800.00 เมตร

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

        32,000,000          48,000,000 80,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.25 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองบ้ำน
นำ บริเวณวัดช้ำง ต ำบลบ้ำน
นำ อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก ควำมยำว 
170.00 เมตร

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

         6,800,000            10,200,000 17,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.26 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมคลองบ้ำน
นำ บริเวณโรงเรียนวัดทองย้อย
 ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก 
ควำมยำว 200.00 เมตร

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

           8,000,000         12,000,000 20,000,000          

กิจกรรมย่อย 1.2.27 
ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำหลัก
และระบบป้องกันน้ ำท่วม 
พ้ืนท่ีชุมชนท่ำช้ำง ต ำบลท่ำ
ช้ำง อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

36,000,000 36,000,000 48,000,000 120,000,000        

กิจกรรมย่อย 1.2.28 
ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำหลัก
และระบบป้องกันน้ ำท่วม 
พ้ืนท่ีชุมชนบ้ำนนำ ต ำบลบ้ำน
นำ อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

       105,000,000       105,000,000        140,000,000 350,000,000        

กิจกรรมย่อย 1.2.29 
ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำหลัก
และระบบป้องกันน้ ำท่วม 
พ้ืนท่ีชุมชนองครักษ์ ต ำบล
องครักษ์ อ ำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนำยก

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

       105,000,000       105,000,000        140,000,000 350,000,000        

กิจกรรมย่อย 1.2.30 
ซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
คลองแม่น้ ำในบริเวณวัดโพธ์ิ
แทน ต ำบลโพธ์ิแทน อ ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนำยก 
ควำมยำว 30.00 เมตร

5.19 2 ยผ.          4,500,000 4,500,000            

กิจกรรมย่อย 1.2.31 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยกพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ (ต่อเน่ืองเข่ือมเดิม
บริเวณวัดส้มป่อย) ต ำบล
นครนำยก อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก 
ควำมยำว 200.00 เมตร

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

29,000,000 29,000,000          
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กิจกรรมย่อย 1.2.32 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำ
นครนำยกพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณวัดวังกระโจม - 
วัดนำงหงส์ ต ำบลนครนำยก 
อ ำเภอเมืองนครนำยก ควำม
ยำว 1,000.00 เมตร

5.19 2 กรมโยธำธิ
กำรและผัง

เมือง 
(ยผ.นย.)

100,000,000 100,000,000        

กิจกรรมย่อย 1.2.33 งำน
ปรับปรุงยกระดับตล่ิงแม่น้ ำ
นครนำยก ยำว 2.40 กม. 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
นครนำยก

5.19 2 คบ.นย.            6,299,700 6,299,700            

กิจกรรมย่อย 1.2.34 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันตล่ิงบริเวณหน้ำ
วัดศรีจุฬำ ต ำบลศรีจุฬำ 
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.ศรีจุฬำ            11,000,000           11,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.35 
ก่อสร้ำงพนังก้ันตล่ิงพัง ต ำบล
พระอำจำรย์ อ ำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนำยก

5.19 3 อบต.พระ
อำจำรย์

            500,000                500,000             1,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.36 ก่อสร้ำง
เข่ือน คสล.ป้องกันตล่ิงหน้ำ
โรงสูบน้ ำประปำ หมู่ท่ี 14 
บ้ำนบำงอ้อนอก ต ำบลบำงอ้อ
 อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.บำงอ้อ          9,000,000              9,000,000           18,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.37 
ก่อสร้ำงผนังก้ันดินพัง ในเขต
เทศบำลต ำบลพิกุลออก 
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 ทต.พิกุล
ออก

         5,000,000              5,000,000            5,000,000           5,000,000            5,000,000           25,000,000

กิจกรรมย่อย 1.2.38 
ก่อสร้ำงก ำแพงกันตล่ิงพัง 
ชุมชนบ้ำนใหม่  หมู่ท่ี 5 
ต ำบลพิกุลออก อ ำเภอบ้ำนนำ
 จังหวัดนครนำยก

5.19 3 ทต.พิกุล
ออก

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

กิจกรรมย่อย 1.2.39 
ก่อสร้ำงก ำแพงก้ันน้ ำคลองเม่ำ

5.19 3 อบต.โคก
กรวด

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

กิจกรรมย่อย 1.2.40 ก่อสร้ำง
เข่ือนป้องกันกำรพังทลำยของ
ตล่ิงริมแม่น้ ำหรือริมคลองใน
พ้ืนท่ี อบต.คลองใหญ่ จ ำนวน
 4 จุด (1).ตล่ิงริมคลองรังสิต
ประยูรศักด์ิ (2).ตล่ิงริมคลอง
หมู่ท่ี 1 (3). ตล่ิงริมคลองหมู่ท่ี
 3 (4). ตล่ิงริมคลองบริเวณ
ประตูน้ ำหมู่ท่ี 5 ต ำบลคลอง
ใหญ่ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก

5.19 3 อบต.คลอง
ใหญ่

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000           40,000,000
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2. โครงการส าคัญท่ี 2 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

5.18 1,2     54,849,700          2,960,000       58,284,000     52,524,000       51,424,000      220,041,700

 - กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนา
เครือข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

5.18 1,2 สอจ./ทสจ.            238,000                         -                         -                        -                         -                 238,000

กิจกรรมย่อย 2.1.1 กำรสร้ำง
และพัฒนำเครือข่ำย
อุตสำหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม

5.18 1 สอจ.             103,000 103,000               

กิจกรรมย่อย 2.1.2 พัฒนำ
เครือข่ำย ทสม. รักษ์
ส่ิงแวดล้อมตำมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

5.18 2 ทสจ.             135,000 135,000               

 - กิจกรรมหลัก 2.2 บูรณา
การแก้ไข บรรเทา และป้องกัน
ผลกระทบจากช้างป่าและสัตว์
ป่า

1 อุทยาน
แห่งชาติเขา

ใหญ่

       49,762,000             1,100,000         56,424,000        50,664,000         49,564,000         207,514,000

กิจกรรมย่อย 2.2.1 พัฒนำ
เครือข่ำยประชำชนอำสำสมัคร
เฝ้ำระวังและป้องกันช้ำงป่ำ

5.18 1 อุทยำน
แห่งชำติ
เขำใหญ่

            198,000                           -                           -                          -                           -   198,000               

กิจกรรมย่อย 2.2.2  ก่อสร้ำง
ร้ัวเพนียดเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันผลกระทบจำกช้ำงป่ำ 
บริเวณแนวเขตอุทยำน
แห่งชำติเขำใหญ่ ต ำบลสำริกำ
 อ ำเภอเมืองนครนำยก 
จังหวัดนครนำยก

5.18 1 อุทยำน
แห่งชำติ
เขำใหญ่

       49,564,000          49,564,000         49,564,000          49,564,000 198,256,000        

กิจกรรมย่อย 2.2.3 กำรจัดท ำร้ัว
ธรรมชำติ (ไผ่หนำม) บริเวณแนว
เขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ใน
ท้องท่ีต ำบลสำริกำ อ ำเภอเมือง
นครนำยก และต ำบลนำหินลำด 
อ ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก

5.18 1 อุทยำน
แห่งชำติ
เขำใหญ่

 -            5,760,000                         -   5,760,000            

กิจกรรมย่อย 2.2.4 ขุดลอก
แหล่งน้ ำธรรมชำติเพ่ือเป็น
แหล่งน้ ำให้สัตว์ป่ำในเขตพ้ืนท่ี
อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ 
ต ำบลหินต้ัง อ ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก

5.18 1 อุทยำน
แห่งชำติ
เขำใหญ่

                      -                1,100,000            1,100,000           1,100,000                         -   3,300,000            

 - กิจกรรมหลัก 2.3  เพ่ิม
ผลผลิตทรัพยากรสัตว์น  า เพ่ือ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสัตว์น  าในแม่น  า
นครนายก

2 1 ปม.จ.         2,989,700                          -                          -                         -                          -              2,989,700

กิจกรรมย่อย 2.3.1 สร้ำง
เครือข่ำยชุมชนในกำรอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำ

5.18 1 ปม.จ.          2,345,900 2,345,900            
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กิจกรรมย่อย 2.3.2 อนุรักษ์
แหล่งพ่อแม่พันธ์ุปลำหน้ำวัด

5.18 1 ปม.จ.             643,800 643,800               

 - 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 กำรลด
กำรใช้พลังงำนภำครัฐ (EUI)

5.18 2 พนจ.             300,000                300,000               300,000              300,000               300,000             1,500,000

กิจกรรมย่อย 2.4.2 เพ่ิม
ประสิทธิภำพศูนย์บริกำร
ข้อมูลด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนทดแทนเคล่ือนท่ี 
(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
สมรรถนะด้ำนกำรบริหำรและ
จัดกำรพลังงำนครบวงจรใน
ชุมชนระดับต ำบลและ
วิสำหกิจชุมชน

5.18 2 พนจ.             400,000                400,000               400,000              400,000               400,000             2,000,000

กิจกรรมย่อย 2.4.4 พัฒนำ
ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนเชิง
ยุทธศำสตร์ตำมแผนพลังงำน
เชิงพ้ืนท่ี

5.18 2 พนจ.               60,000                   60,000                 60,000                60,000                 60,000                300,000

กิจกรรมย่อย 2.4.5 สถำน
ประกอบกิจกำรพลังงำน
ปลอดภัยและได้มำตรฐำน

5.18 2 พนจ.             400,000                400,000               400,000              400,000               400,000             2,000,000

3. โครงการส าคัญท่ี 3 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
เพ่ิมพื นท่ีสีเขียว

5.18 2       3,926,500          3,926,500         3,926,500        3,926,500         3,926,500        19,632,500

 - กิจกรามหลัก 3.1 ส่งเสริม
การปลูกป่าและเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว

5.18 2 ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 9 สาขา
ปราจีนบุรี

        3,926,500             3,926,500           3,926,500          3,926,500           3,926,500          19,632,500

กิจกรรมย่อย 3.1.1 ส่งเสริม
กำรจัดกำรป่ำชุมชน

5.18 2 ส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำ
ไม้ท่ี 9 สำขำ
ปรำจีนบุรี

            102,100                102,100               102,100              102,100               102,100 510,500               

กิจกรรมย่อย 3.1.2 เพำะช ำ
กล้ำไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

5.18 2 ส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำ
ไม้ท่ี 9 สำขำ
ปรำจีนบุรี

         3,824,400              3,824,400            3,824,400           3,824,400            3,824,400 19,122,000          
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4. โครงการส าคัญท่ี 4 
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
และบ าบัดน  าเสียในชุมชน
ของจังหวัดนครนายก

5.18 1,3     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
และพัฒนำศักยภำพในกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน จังหวัดนครนำยก

5.18 1 สถ.จ.             200,000                200,000

กิจกรรมย่อย 4.1.2 
รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้ำย) 
ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตร
กระบอกสูบไมต่ ำกว่ำ 6,000
 ซีซี หรือ ก ำลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์
 จ ำนวน 1 คัน

5.18 3 อบต.
ทองหลำง

2,500,000             2,500,000

กิจกรรมย่อย 4.1.3 จัดซ้ือ
เตำเผำขยะชุมชนไร้มลพิษ 
จ ำนวน 14 เตำ

5.18 3 อบต.บำงอ้อ        23,800,000           23,800,000

กิจกรรมย่อย 4.1.4 จัดซ้ือรถ
ขยะ

5.18 3 อบต.โคก
กรวด

            950,000                950,000               950,000              950,000             3,800,000

กิจกรรมย่อย 4.1.5 จัดซ้ือรถ
ขยะ (แบบอัดท้ำย) ขนำด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ
ไมต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี

5.18 3 อบต.ดอน
ยอ

         2,500,000             2,500,000

กิจกรรมย่อย 4.1.6 ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กำรคัดแยกขยะท่ีต้นทำง

5.18 3 อบต.ดอน
ยอ

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

กิจกรรมย่อย 4.1.7 จัดซ้ือ
รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้ำย

5.18 3 ทม.นย.           2,400,000             2,400,000

กิจกรรมย่อย 4.1.8 จัดซ้ือ
รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ตัน 
ปริมำตร กระบอก สูบไม่ต่ ำ
กว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ำกว่ำ 
110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำง
เทท้ำย

5.18 3 อบต.บำง
สมบูรณ์

            950,000                950,000

กิจกรรมย่อย 4.1.9 จัดซ้ือถัง
ขยะพลำสติก ขนำด 240 ลิตร
 จ ำนวน 100 ใบ

5.18 3 อบต.บำง
สมบูรณ์

            150,000                150,000

กิจกรรมย่อย 4.1.10 
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย

5.18 3 อบต.ท่ำเรือ          2,400,000             2,400,000

กิจกรรมย่อย 4.1.11 จัดซ้ือ
รถขยะ (แบบอัดท้ำย) ขนำด 6
 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอก
สูบไมต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี

5.18 3 อบต.ป่ำขะ          2,400,000             2,400,000
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กิจกรรมย่อย 4.1.12 จัดซ้ือ
รถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้ำย) 
ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000
 ซีซี

5.18 3 อบต.คลอง
ใหญ่

         2,400,000             2,400,000

 - กิจกรรมหลัก 4.2 พัฒนา
ระบบบ าบัดน  าเสียในชุมชน

5.18 3 อปท                      -                           -             3,000,000                      -                         -              3,000,000

กิจกรรมย่อย 4.2.1 ก่อสร้ำง
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมในเขต
เทศบำลเมืองนครนำยก

5.18 3 ทม.นย.            3,000,000             3,000,000

รวมงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4

  354,834,700      504,351,800     438,160,500    434,850,500     602,000,200   2,334,197,700

งบประมาณจังหวัด 1 112,880,500  60,779,200       99,424,000      66,414,000     94,564,000      434,061,700     

งบประมาณกระทรวง กรม 2 152,984,200  260,085,200     306,986,500    337,786,500   479,586,200    1,537,428,600  

งบประมาณ อปท 3 88,970,000    183,487,400     31,750,000      30,650,000     27,850,000      362,707,400     

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       

รวมทั งสิ น 3,380,282,905  11,906,272,289   2,663,065,799    1,718,809,399  1,965,359,499    21,633,789,891   

งบประมาณจังหวัด 1 486,328,900     512,961,900        442,164,200      254,090,800     170,429,200      1,865,975,000     

งบประมาณกระทรวง/กรม 2 2,038,425,626  10,301,516,080   1,842,969,520    1,085,500,520  1,431,726,220    16,700,137,966   

งบประมาณ อปท. 3 855,528,379     1,088,794,309     376,192,079      377,478,079     361,464,079      3,059,456,925     

งบประมาณเอกชน 4 -                   3,000,000            1,740,000          1,740,000         1,740,000          8,220,000           

แหล่งงบประมาณ

1 หมำยถึง งบประมำณจังหวัด

2 หมำยถึง งบประมำณกระทรวง/กรม

3 หมำยถึง งบประมำณ อปท.

4 หมำยถึง งบประมำณเอกชน
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร 
2. แผนงาน แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตภาคการเกษตร (ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญหาดินเปรี้ยว 

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

4. หลักการและเหตุผล เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้ าหมายที่  2         
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ  ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าหมายย่อย 2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารท่ียั่งยืนและ  ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีมีภูมิ คุ้มกันท่ีจะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะช่วยรักษาระบบ  นิเวศ เสริมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และ
ภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาคุณภาพของดินและที่ดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี พ.ศ. 2573 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กำหนด
แนวทางการพัฒนาท่ีให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเท่ียว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิต       
ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า  เกษตรปลอดภัย          
สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ัวโลกในเรื่องความสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน    
และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรท่ีได้รับการรับรองจากสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือ 
พร้อมท้ังให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาค
เกษตร การเพิ่มพื้นท่ีและปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้            
แก่เกษตรกรในการทำเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนกลไก   
ทางการตลาดแก่เกษตรกรท่ีต้องการทำการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพ           
และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับการตรวจสอบท่ีมาของสินค้า          
ในทุกขั้นตอนให้ เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็น ท่ียอมรับของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ                
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเกษตร  ท่ีให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่      
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นท่ีเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟาร์ม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำ     
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะเป็นเครื่องมือสำคัญท่ี         
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูป สร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต นำไปสู่การยกระดับรายได้
ของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ ยกระดับ    
ภาคการเกษตรสู่การผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพิ่ม
ผลิตภาพ ลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสู่อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มุ่งในการเสริม จุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน
ให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง 
ทรัพยากรการเกษตรยั่ งยืน”  โดยสร้ างความ เข้ มแข็ ง ให้ กั บ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกร  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการ  ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายก : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์     
แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาด ท่ีกำหนดแนวทางการพัฒนา ด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตภาคการเกษตร (ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  โดยเฉพาะปัญหาดินเปรี้ยว/ระบบ        

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
บริหารจัดการน้ำ ระบบกระจายน้ำ น้ำแล้ง น้ำท่วม/จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ/พันธุ์พืช/เครื่องจักรกล
การเกษตร) โดยใช้นวัตกรรม และข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุน 
      จังหวัดนครนายกเป็นครัวเรือนเกษตรกรรม และมีสินค้าทางการเกษตรท่ีหลากหลายและสามารถ
พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและ
มูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานอนาคตใหม่ท่ีสร้างรายได้สูง ท้ังเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ ปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตสินค้า
เกษตรท่ีสำคัญ คือ ดิน น้ำ และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ดังน้ัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรของจังหวัดนครนายก ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น  

โดยพื้นท่ีของจังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่ เป็นพื้นท่ีดินเปรี้ยว/ดินกรด จำนวน 743,944 ไร่             
เป็นพื้นท่ีนา 499,339 ไร่ และเป็นพื้นท่ีปลูกไม้ผล จำนวน 26,787 ไร่ ดินจึงมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก 
pH ของดินมีค่า 4.0-4.5 หรือต่ำกว่า มีผลทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เกิดการตรึงธาตุอาหารส่งผล          
ให้ขาดธาตุอาหารท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ขาดธาตุอาหารอย่างรุนแรง ซ่ึงจังหวัดนครนายกมี
ครัวเรือนเกษตรกรรม มีจำนวน 26,239 ครัวเรือน หรือเท่ากับ ร้อยละ 25.16 ของครัวเรือนท้ังหมด 
(104,249 ครัวเรือน ณ 31 ธันวาคม 2564) และมีสินค้าทางการเกษตรท่ีหลากหลายและสามารถพัฒนา
ต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลค่าและ
หลากหลายของสินค้าเกษตร แนวทางแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้วิชาการและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยร่วมกัน เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน เช่น การผลิตพืช ท่ีสอดคล้องกับสภาพของดิน การใช้
น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยวท่ีมีคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ และการใช้วัสดุ
ปูนเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการพื้นท่ีให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ
การเกษตร จึงมีความจำเป็นต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและสถานีสูบน้ำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่พื้นท่ีท่ียังขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ประกอบกับ
เสนทางคมนาคมขนสงผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยในเขตพื้นท่ีการเกษตรของจังหวัดนครนายก 
มีสภาพชํารุด ทรุดโทรมมีสภาพเปนหลุมบอ โครงสรางและผิวจราจรเสียหาย ทําใหการขนสงและกระจายสิ
นคาเกษตรและอาหารปลอดภัยของเกษตรกรและผูประกอบการภาคการเกษตร ตลอดจนการสัญจรใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นท่ี เกิดความลาชา ไมสะดวกและปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ
โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร  โดยการส่งเสริมการปรับปรุง/บำรุงดินเพื่อ
การเกษตรคุณภาพ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ และพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจาย
สินค้าทางการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดนครนายกให้
สูงขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตภาคการเกษตรให้ท่ัวถึงและครอบคลุม 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
3. เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (GPP) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.5 
2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.5 
3. จำนวนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการจัดการและฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน 1,000 ไร ่
4. แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรได้รับการพัฒนา/ฟื้นฟู 2 แห่ง 

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 
19,754,500 19,754,500 19,604,500 19,604,500 19,604,500 98,322,500 

ผู้รับผิดชอบ : สถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก  
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หัวข้อ รายละเอียด 
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 
616,294,970 8,748,207,400 972,946,600 156,450,000 25,850,000 10,519,748,970 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครนายก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล,        
สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

8.3 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 55,665,400 - - - 160,593,400 

ผู้รับผิดชอบ : อบต.เกาะโพธ์ิ, อบต.ศรีจุฬา, อบต.ทองหลาง, อบต.ดงละคร, อบต.บ้านพร้าว, โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

9. หน่วยงานดำเนินการ สถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุน
ด่านปราการชล,สนง.บาดาลเขต 3 , อ.ปากพลี , อบต.เขตพระ , อบต.โคกกรวด , อบต.พระอาจารย์, อบต.
ศรีจุฬา, อบต.เขาเพิ่ม, อบต.ศีรษะกระบือ 

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

740,977,470 8,823,627,300 992,551,100 176,054,500 45,454,500 10,778,664,870 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกร 400 คน ได้รับความรู้ในการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นท่ีของเกษตรกร 
จำนวน 2,000 ไร่  
2. แหล่งน้ำได้รับการพัฒนา 2 แห่ง 
3. ถนนเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงตามมาตรฐาน 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรไดรับการพัฒนา สามารถเพิ่มผลผลิตและสินคาทางการเกษตรไดมากขึ้น 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เสนทางลําเลียงสินคาเพ่ือการเกษตรไดมาตรฐาน ประชาชน เกษตรกรและผูประกอบการดานการเกษตร              
ผูใชเสนทางขนสงสินคา/สัญจรไป – มา มีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
4. เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น 
5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.5 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

 

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 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่  2               
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ  ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าหมายย่อย 2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารท่ียั่งยืนและ  ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีมีภูมิ คุ้มกันท่ีจะเพิ่มผลิตภาพและการผลิ ต ซ่ึงจะช่วยรักษาระบบ  นิเวศ เสริมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และ
ภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาคุณภาพของดินและท่ีดินอย่างต่อเน่ือง ภายในปี พ.ศ. 2573 และ
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ ป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายย่อย 15.3 ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
ฟื้นฟูท่ีดินและดิน ท่ีเสื่อมโทรม รวมถึงท่ีดินท่ีได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง 
และอุทกภัย และพยายามท่ีจะบรรลุถึงความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ภายในปี พ.ศ. 2573  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กำหนด
แนวทางการพัฒนาท่ีให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเท่ียว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการ
ผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรปลอดภัย 
สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ัวโลกในเรื่องความสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรท่ีได้รับการรับรองจากสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือ 
พร้อมท้ังให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาค
เกษตร การเพิ่มพื้นท่ีและปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่เกษตรกรในการทำเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนกลไก
ทางการตลาดแก่เกษตรกรท่ีต้องการทำการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับการตรวจสอบท่ีมาของสินค้าในทุก
ขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเกษตร ท่ีให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแต่ละพื้นท่ีเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการ
ผลิตและการจัดการฟาร์ม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูป สร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต นำไปสู่การยกระดับรายได้ของ
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ ยกระดับภาค
การเกษตรสู่การผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิต
ภาพ ลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสู่อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูง 

 
 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบผสมผสาน 
2. เพือ่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) 
3. เพื่อส่งเสริมความรู้การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร   
4. เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตกระบือท่ีตรงตามความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าการผลิต
กระบือของเกษตรกรจังหวัดนครนายก 
5. เพื่อส่งเสริมให้การผลิตสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดในลักษณะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม 
(Niche Market) (เชิงรุก) 
6. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยพัฒนารูปแบบ/ออกแบบผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพ 
7. เพื่อพัฒนาอาชีพให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน   

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (GPP) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
2. จำนวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (แปลง/ฟาร์มต่อปี) 
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
๔. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP (ร้อยละ) 
 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
 

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 
71,151,200 20,007,550 20,238,350 20,238,350 20,238,350 151,873,800 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก , สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก , สำนักงาน
ประมงจังหวัดนครนายก , สำนักงานปศุสัตวจ์ังหวัดนครนายก , อำเภอองครักษ์, อบต.โคกกรวด , อบต.เขตพระ ,  
อบต.พระอาจารย์  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด, สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี     
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP SMEs และ Cluster เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
7,813,600 4,235,400 4,235,400 2,472,000 2,472,000 21,228,400 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก , สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 
 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก, สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก , สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครนายก , สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก , 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด , อบต.เขตพระ อบต.โคกกรวด อบต.พระอาจารย์ 
 

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

78,964,800 24,242,950 24,473,750 22,710,350 22,710,350 173,102,200 
 



-254- 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบผสมผสาน จำนวน 200 คน     

2. ร้อยละของจำนวนฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน (GAP) ร้อยละ 80 
3. ศูนย์ผลิตหัวเชื้อ ปม.1 สูตรน้ำ จำนวน 1 ศูนย์ สำหรับให้บริการเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง 
4. เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครนายกได้รับความรู้และทักษะในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการเลี้ยง
ควายร้อยละ ๖๐ 
5. มีผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนใหม่ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์  
6. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รูปแบบสินค้า ให้มีความทันสมัย 30 ผลิตภัณฑ์ 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดไปปรับใช้ในการควบคุม
แมลงวันผลไม้ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 
2. เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น 
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.5 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

 

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 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals, SDGs) ท้ัง 17 เป้าหมาย โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางให้
สอดคล้องกับแผนงานในภารกิจของหน่วยงาน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายท่ี 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคน
สามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซ้ือหา  ได้เชื่อถือได้และยั่งยืน และเป้าหมายท่ี 12  
สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กำหนด
แนวทางการพัฒนาท่ีให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเท่ียว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการ
ผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอัจฉริยะ โดยแผนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การเกษตร  ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ 
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตรท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรม
ทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากร
ลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำลง ส่งเสริมการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อส่งเสริมให้มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
และหมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยการปรับโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ท่ีมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ด้วยการใช้องค์
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน  โดยเน้น
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศ  

แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2566 – 2570 ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาด 

ประชาชนในจังหวัดนครนายกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซ่ึง
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นับว่ามีส่วนสำคัญในแง่การผลิตอาหารโปรตีน เพื่อการบริ โภคของ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อการเป็นสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร แต่เนื่องจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ จะมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากระบวนการ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผสมหรือผลิตอาหารสำหรับสัตว์น้ำ 
รวมไปถึงอุปกรณ์เพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพ และยังสภาพปัญหาคุณภาพของระบบไฟฟ้า ปัญหา
ไฟตกไฟดับ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูง เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต 
ให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยแก้ปัญหารายจ่ายด้าน
พลังงานและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการะบวนการผลิต ซ่ึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมาก 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิต 
2. เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในการผลิตสินค้าเกษตร 

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 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,210,100 390,000 390,000 390,000 390,000 7,770,100 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก , สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก , 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ,สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก , มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
วิทยาเขตนครนายก, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี     
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,000,400 2,470,000 2,470,000 2,470,000 2,470,000 12,880,400 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก  
9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก , สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก , สำนักงานสหกรณ์

จังหวัดนครนายก ,สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก , มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตนครนายก 
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
 

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 

11. งบประมาณ 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

9,210,500 2,860,000 2,860,000 2,860,000 2,860,000 20,650,500 
 

12. ผลผลิต (Output) -มีเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในกลุ่มแปลงใหญ่ (ด้านประมง)  ท่ีสามารถลดรายจ่าย
ด้านพลังงานได ้
-มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.5 
 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

-สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ ในสภาวะที่ผลิตภัณฑ์มีราคาตกต่ำ และรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ ลดของเสียท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายดีขึ้น 
-เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
2. แผนงาน แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้าเกษตรท้ังในและต่างประเทศ 
4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันในประเด็นการเกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคท่ัวโลกในเรื่องความสำคัญของ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำการผลิต
สินค้าท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรท่ีได้รับรองจาก
สถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือ พร้อมท้ังให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล เพื่อเลิกใช้
สารเคมีในภาคเกษตร การเกษตรเพิ่มพื้นท่ีและปริมาณการผลิตภาคเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดย
ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทำการเกษตรปลอดสาร                        

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 3 ด้านการเกษตร  แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น แผน
ย่อยเกษตรแปรรูป    

- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 มีเป้าหมายหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปีของ

แผนรวม 5 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การปรับโครงสร้างการผลิต สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การพัฒนาคน
สำหรับโลกยุคใหม่ (3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม (4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน 
และ (5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง ภายใต้บริบท
โลกใหม ่โดยแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ (1.) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย (2.) มิติโอกาสและความเสมอ
ภาคทางเศรษฐกิจและสังคม (3.) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4.) มิติปัจจัย
ผลักดันการพลิกโฉมประเทศ โดยได้สอดคล้องกับมิติท่ี 1 หมุดหมายท่ี ๑ คือ ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการตระหนัก เลือกใช้ และ
บริโภคสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีปลอดภัยมีคุณภาพสูง และได้มาตรฐาน  เพื่อกระตุ้นให้เกิดตลาด
สินค้าคุณภาพในวงกวา้งอย่างทั่วถึง 

- แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก  พ.ศ. 2566 – 2570 ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาดโดยมี
แนวทางการพัฒนา เพิ่มช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้าเกษตรท้ังในและต่างประเทศ 

จังหวัดนครนายก มีเน้ือท่ีประมาณ 1,326,250 ไร่ โดยมีพื้นท่ีการเกษตร รวม 683,279 ไร่ เป็น
ร้อยละ 51.49 ของพื้นท่ีจังหวัดฯ แบ่งเป็นพื้นท่ีนา 494,790 ไร่ พืชไร่ 1,635 ไร่ ไม้ ยืนต้น 37,898 ไร่ 
ไม้ผล 34,096 ไร่ พืชสวน 11,685 ไร่ พื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ 7,060 ไร่ พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 95,712 ไร่ 
พื้นท่ีทำเกษตรอื่นๆ 403 ไร่ โดยมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ OTOP 
SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีมีศักยภาพกระจายอยู่ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านนา อำเภอ
องครักษ์และอำเภอปากพลี โดยเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2562          
มีการผลิตในภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 20.57 รองลงมาเป็นการบริหารราชการ คิดเป็นร้อยละ 11.42 
และการบริหารราชการ คิดเป็นร้อยละ 11.17 ประกอบกับรายได้ต่อหัวของประชากรในจังหวัด (ข้อมูล 
GPP Per Capita ณ ปี 2562) พบว่า มีจำนวน 117,028 บาท คิดเป็นอันดับท่ีลำดับท่ี 38 ของประเทศ/
ลำดับท่ี 7 ของภาคตะวันออกเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่า GPP รายได้ต่อหัวของประชากรในจังหวัด มี
จำนวนผลิตภัณฑ์จำนวน 1744 ผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการOTOP จำนวน 699 ราย  

จากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ต่อภาคการผลิตและภาคการบริการของจังหวัดนครนายก ผู้ประกอบการไม่สามารถนำ เสนอผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์โดยตรงต่อผู้ซ้ือตามระบบตลาดสินค้า ในรูปแบบปกติได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและ

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ส่งเสริมช่องทางการตลาด Offline/Online ดังน้ัน เพื่อเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูและส่งเสริมผู้ประกอบการ ท่ี
ได้รับผลกระทบด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมท้ังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของจังหวัดนครนายก จึงขอเสนอโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและเพิ่ม
ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/เกษตรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า GI 
จังหวัดนครนายกขึ้น 

 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร OTOP SMEs  และกลุ่ม
เครือข่ายธุรกิจ BIZ Club จังหวัดนครนายก ในการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ และจัด
จุดจำหน่ายสินค้าชุมชนในการช่วยเหลือเยียวยาท้ังผู้ประกอบการและประชาชน ท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ Covid-19 
2. เพื่อประชาสัมพันธส์ินค้า/การบริการ/การกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครนายก 
3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดนครนายก ภายหลังผลกระทบของสถานการณ์แพร่
ระบาทของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 Covid - 19 ระลอกสอง ให้นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นท่ี
รู้จักมากขึ้น 
4. เพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์สินค้ามะยงชิด และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของ
ตลาด  
5. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และการจัดทำ
บัญชีต้นทุนการผลิต เพื่อให้ทราบต้นทุนการผลิตสินค้าของตน 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. จำนวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ชุมชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นไม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมฯ 
2. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีช่องทาง
การจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Offline/Online 
3. สหกรณ์มีช่องทางในการจำหน่ายในสินค้าตลาดออนไลน์ 
4. สหกรณ์มีบรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีจะนำมาใช้เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้ามะยงชิดของสหกรณ์ 
5. สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ในด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต และสามารถจัดทำบัญชี
ได้ สามารถต่อยอดขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ 
 

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 5,327,700 5,160,000 5,160,000 5,160,000 28,640,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดนครนายก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตนครนายก 
 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตนครนายก 

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

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 5,327,700 5,160,000 5,160,000 5,160,000 28,640,000  
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หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (Output) 1. สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แก่สินค้าชุมชนภายในจังหวัดนครนายก ไม่น้อยกว่า 10 รายการ 

2. เกิดมูลค่าทางการค้าภายในจังหวัดนครนายก ไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท  
3 . มู ลค่ าการจั ดแสดงและจำหน่ ายสิ นค้ าในห้ างสรรพสินค้ าท่ี มี กำลั งซ้ื อสู งในพื้ นท่ี กรุ งเทพมหานคร/ 
จังหวัดท่ีมีศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 40 คูหา 
4. จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก จำนวน 1 ครั้ง 70 บูธ ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 5 วัน  
5. สินค้ามะยงชิดมีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค มีช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากกว่า 
1 ช่องทาง 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดของสินค้าและ
บริการของการค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. เกิดบูรณาการความร่วมมือทางการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าภายในจังหวัดนครนายกให้มีความคึกคัก
มากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคได้ซ้ือสินค้าท่ีมีราคายุติธรรมและมีเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 
3. สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการภายในจังหวัดนครนายกให้เข้มแข็งมากขึ้น 
4. เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีรายได้สูงขึ้น 
5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.5 
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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 จะสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวทำให้เกิดการบริการท่ีดีและสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเท่ียว จากกระแสความนิยมในการท่องเท่ียวเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชน
ท้ังสิ้น ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดนครนายกท่ีมีความโดดเด่นด้าน
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เช่น ชุมชนท่องเท่ียวไทยพวน, ชุมชนท่องเท่ียววังรี, ชุมชนท่องเท่ียวคีรีวัน, ชุมชน
ท่องเท่ียวเขาทุเรียน, ชุมชนท่องเท่ียวท่าทราย, ชุมชนท่องเท่ียวดงละคร และชุมชนท่องเที่ยวทุ่งประโปรง 
เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะทำให้ชุมชนเกิดรายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และทำให้การท่องเท่ียวเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนต่อไป 

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 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวเมืองรอง 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท. 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
127,000,000 105,988,000 80,000,000 40,000,000 300,000,000 652,988,000 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กรมขนส่งทางราง, อบต.สาริกา, 
อบต.หนองแสง, อบต.ปากพลี 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเท่ียว 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม /อปท./ภาคเอกชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
175,687,600 185,852,800 197,895,400 92,485,000 98,385,000 750,305,800 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , อ.บ้านนา , สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครนายก , แขวงทางหลวงนครนายก , แขวงทางหลวงชนบทนครนายก , เทศบาลเมืองนครนายก, 
อบต.ดอนยอ , อบต.บางอ้อ , อบต.พระอาจารย์, อบต.เขาเพิ่ม, สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวนครนายก 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , อ.บ้านนา , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครนายก , แขวงทางหลวงนครนายก , แขวงทางหลวงชนบทนครนายก , เทศบาลเมืองนครนายก,  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กรมขนส่งทางราง, อบต.สาริกา, อบต.หนองแสง, อบต.ปากพลี,                     
อบต.ดอนยอ , อบต.บางอ้อ , อบต.พระอาจารย์, อบต.เขาเพิ่ม, สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวนครนายก 

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

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 

302,687,600 291,840,800 277,895,400 132,485,000 398,385,000 1,403,293,800 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. มีส่ิงอำนวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 
2. มีเส้นทางท่ีได้มาตรฐาน ประชาชนในพื้นท่ี ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเท่ียวได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยจากการท่องเท่ียว 
2. 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 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การสร้างความหลากหลายด้าน

การท่องเท่ียว 
นโยบายรัฐบาล ด้านท่ี 4  การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                  
 นโยบายหลักของกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ท่ีกำหนดให้เทิดทูนสถาบัน

หลักของชาติ รักษาและสืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการนำวัฒนธรรมมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนภูมิภาคให้จัดกิจกรรมเน่ืองในวันสำคัญทาง
ศาสนา  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเท่ียวสิ่งอํานวยความสะดวก สินค้าบริการ และบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานอย่าง
บูรณาการ  

แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก  พ.ศ. 2566 – 2570 ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการและการประชุมท่ีได้มาตรฐาน 
       จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตั้งของเขื่อนขุนด่านปราการชล 
มีเส้นทางเชื่อมโยงสู่เขาใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก รวมถึงมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 
105 กิโลเมตร จึงมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดนครนายกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ
วันหยุดราชการ เสาร์ – อาทิตย์ การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด
นครนายกจะสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทำให้เกิดการบริการท่ีดีและสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเท่ียว จากกระแสความนิยมในการท่องเท่ียวเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชน
ท้ังสิ้น ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดนครนายกท่ีมีความโดดเด่นด้าน
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เช่น ชุมชนท่องเท่ียวไทยพวน, ชุมชนท่องเท่ียววังรี, ชุมชนท่องเท่ียวคีรีวัน, ชุมชน
ท่องเท่ียวเขาทุเรียน, ชุมชนท่องเท่ียวท่าทราย, ชุมชนท่องเท่ียวดงละคร และชุมชนท่องเท่ียวทุ่งประโปรง
เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะทำให้ชุมชนเกิดรายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และทำให้การท่องเท่ียวเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนต่อไป 

นอกจากน้ี ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) ซ่ึง
จังหวัดนครนายก มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเป็น “นครนายกเมืองน่าอยู่” ประเด็นในการพัฒนาท่ี
เกี่ยวข้องคือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการและการประชุมท่ี
ได้มาตรฐาน โดยเสนอมุมมองการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้การท่องเท่ียวในจังหวัด ด้วยการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรการนวดเครือข่ายแพทย์แผนไทย หลักสูตร 330 ชม. จำนวน 50 คน 
ผู้ประกอบการเชิงสุขภาพในจังหวัดเพิ่มขึ้น 100 ผู้ประกอบ เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ ท่ีซ้ือ ท่ีกิน ท่ี
เท่ียว เป็นศูนย์รวมเชิงสุขภาพ“Nakhon Nayok Arokaya Wellness Center” รวมถึงพัฒนาการจัดตลาด
ให้ถูกสุขลักษณะ ให้เกิดเป็น “ตลาดปลอดภัย น่าเท่ียว น่าช้อป น่าชิม” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเท่ียว และประชาชนในจังหวัดในการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดได้อย่างปลอดภัย  
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้าง
เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนในจังหวัดนครนายก การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ สินค้าชุมชน 
อาหารไทย 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ให้มีทักษะและองค์ความรู้ 
ด้านการออกแบบการพัฒนาเพื่อสร้างความแตกต่างความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดท่องเท่ียว 
4. เพื่อเป็นกิจกรรมรองรับนักท่องเท่ียวท่ีหลากหลายรูปแบบ และส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัด
นครนายกตลอดท้ังปี 
5. เพื่อเสริมสร้างรายได้และกระจายรายได้ในชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
6. ยกระดับสินค้าและบริการเชิงสุขภาพให้ผ่านมาตรฐานศูนย์เวลเนส (Wellness center)   

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ด้านการท่องเท่ียว (ร้อยละ 3 ) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเท่ียว (ร้อยละ 3) 
3. ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ได้รับการพัฒนายกระดับสู่มาตรฐาน เพิ่มขึ้น 15% 
4. จำนวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวตลาดวัฒนธรรมท้ัง 2 ชุมชน ในจังหวัดนครนายก เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
5. ผู้ประกอบการเชิงสุขภาพท่ีผ่านมาตรฐานศูนย์เวลเนส (Wellness Center)  จำนวน 50 ผู้ประกอบ 
6. มีสินค้าสมุนไพร และสินค้าทางการเกษตร ปลอดยาปฏิชีวนะ โลหะหนัก และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค จำนวน 
80 ตัวอย่าง  

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีสำคัญของจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
6,900,000 15,764,800 3,000,000 2,600,000 1,600,000 29,864,800 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนเกษตรวิถีท้องถิ่น 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,369,800 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 7,369,800 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
- 7,414,000 - - - 7,414,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก , สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก,สำนักงานเกษตร

จังหวัดนครนายก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

8,269,800 25,178,800 5,000,000 4,600,000 1,600,000 44,648,600 
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หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (Output) แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย รองรับความต้องการของ

นักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัย 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมตลาดวัฒนธรรม โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ   
2. มีนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวในจังหวัดนครนายกเพิ่มมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของจังหวัดนครนายก เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 
3. ทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก ถูกนำเสนอผ่าน
ตลาดวัฒนธรรม  
4. จังหวัดนครนายกเป็นเมืองน่าอยู่น่าเท่ียว 
5. ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสนใจถึงคุณค่าสมุนไพรมากขึ้น เพราะนอกจากจะสามารถใช้รักษาและ
บริโภคในครัวเรือน ยังสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และสินค้าเชิงสุขภาพ ส่งเสริม
ให้ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ผลักดันให้ตามเป้าหมายของจังหวัดท่ีต้องการให้ 
“นครนายกเป็นเมืองน่าอยู่” อีกท้ังยังส่งเสริมทางด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ท่ีต้องการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในแผนพัฒนาและยกระดับ 
เป็น“Nakhonnayok Arokaya Wellness Center” 
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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 หมุด
หมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน   
      3) ประเด็นการพัฒนาท่ี 2: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการ
และการประชุมท่ีได้มาตรฐาน 

จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตั้งของเขื่อนขุนด่านปราการชล  
มีเส้นทางเชื่อมโยงสู่เขาใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก รวมถึงมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 
105 กิโลเมตร จึงมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดนครนายกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ
วันหยุดราชการ เสาร์ – อาทิตย์ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ มุ่งมาสร้างความเข้มแข็งให้เศร ษฐกิจ
ภายในประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญของ
ประเทศ ซ่ึงได้รับผลกระทบอย่างสูงในช่วงท่ีผ่านมา การดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจในสาขาการท่องเท่ียว
เพื่อให้สามารถเติบโตในช่วงหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงควรมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมในการให้บริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมท้ังการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และฝึกอบรมผู้ประกอบการและชุมชนให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเท่ียว จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและยกระดับสู่
มาตรฐานการบริการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน เป็นการฟื้นชีวิตให้กับแหล่งท่องเท่ียว มีการบริหารจัดการท่ีดี ก่อเกิดการพัฒนารูปแบบบริหาร
จัดการการท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างภาคีเครือข่าย การให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้เกิดการ
ปฏิบัติงานและมีกลยุทธ์ในการจัดพื้นท่ีชุมชนเป้าหมายให้สามารถรองรับเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนใน
อนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป 
และดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวในชุมชนอย่างมีความสุขและปลอดภัย ก่อเกิดการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนและจังหวัดนครนายกอย่างยั่งยืน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดนครนายกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในการป้องกันการ
สูญเสียของนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปท่ีประสบภัย อีกท้ังยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือท้ังภาครัฐ 
เอกชน และท้องถิ่นในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว จึงควรดำเนินกิจกรรมในการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยกันสอดส่องดูแลนักท่องเท่ียว และเรียนรู้การช่วยเหลือนักท่องเท่ียวอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดการสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดเพิ่ม
มากขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นท่ี ข้อจำกัดของการท่องเท่ียวจั งหวัดนครนายกคือ 
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวยังขาดมาตรฐานในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะร้านอาหารในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังไม่ได้
มาตรฐานบริการอาหาร เพื่อการท่องเท่ียว (Tourism Standard) 

 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
      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 และการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย การให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเท่ียว ให้สามารถรองรับปริมาณนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นทุกปี 
4. เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี ได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นท่ีเกิดขึ้นกับ
นักท่องเท่ียว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ด้านการท่องเท่ียว (ร้อยละ 1.5) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเท่ียว (ร้อยละ 1.5) 
3. อาสาสมัครด้านการท่องเท่ียวได้รับมาตรฐานท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬากำหนด 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและยกระดับสู่มาตรฐานการบริการ 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
1,750,400 1,272,000 - - - 3,022,400 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครนายก 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 ยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเท่ียว 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
542,100 3,100,000 5,500,000 3,500,000 500,000 13,142,100 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ,
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก , ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครนายก , สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครนายก ,ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

2,292,500 4,372,000 5,500,000 3,500,000 500,000 16,164,500  

12. ผลผลิต (Output) 1. ยกระดับพนักงานบริการเพื่อรองรับการท่องเท่ียววิถีใหม่ New Normal 
2. พัฒนาความรู้หลักสูตรมาแชลให้กับผู้ให้บริการด้านการท่องเท่ียว 
3. ยกระดับมาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย และมาตรฐานท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียว 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. การบริการธุรกิจท่องเท่ียวมีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียวส่งผลให้จำนวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  
2. การบริการด้านความปลอดภัยมีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียว ส่งผลให้ 
3. สร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าให้แก่จังหวัด 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 การดำเนินโครงการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงสู่การ
ท่องเที่ยวจะสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวทำให้เกิดการบริการท่ีดีและสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเท่ียว จากกระแสความนิยมในการท่องเท่ียวเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชน
ท้ังสิ้น ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดนครนายกท่ีมีความโดดเด่นด้าน
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย แต่ในปัจจุบันการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัดยังคงไม่แพร่หลายในการท่ี
จะนำเสนอแบรนด์แหล่งท่องเท่ียวให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
เพื่อสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังภายในและนอกประเทศซ่ึงจะสามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวให้เต็ม
ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเป็นกิจกรรมรองรับนักท่องเท่ียวท่ีหลากหลายรูปแบบ และส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัด
นครนายกตลอดท้ังปี 
2. เพื่อเสริมสร้างรายได้และกระจายรายได้ในชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ด้านการท่องเท่ียว (ร้อยละ 1.5 ) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเท่ียว (ร้อยละ 1.5) 

7. พื้นที่เป้าหมาย  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 ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
3,250,500 - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 10,750,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก  
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการสร้างสรรค์ 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
- 23,900,000 10,400,000 15,400,000 5,400,000 55,100,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก  
9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก  
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

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 23,900,000 12,900,000 17,900,000 7,900,000 65,850,500 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด 
2. การตลาดส่งเสริมการท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. ปริมาณนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 
2. ส่งเสริมการท่องเท่ียว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก 
3. การเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ีมีความทันสมัยมากขึ้น เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเท่ียว 
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การบริการ
และการประชุมที่ได้มาตรฐาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองโบราณดงละคร จังหวัดนครนายก 

 
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 

เมืองโบราณดงละคร อยู่ตำบลดงละคร ห่างจากตัวเมือง 9 กิโลเมตรไปตามทางหลวงหมายเลข 3076 
เลี้ยวขวาเข้าไป 6 กิโลเมตร ผ่านวัดเจดีย์ทอง แล้วเลี้ยวทางไปวัดดงละคร เดิมเรียกว่า “เมืองลับแล” เป็น
สถานท่ีตั้งเมืองโบราณสมัยทวาราวดีและขอม เนินดินดงละครหรือดงใหญ่มีพื้นท่ี 6 ตารางกิโลเมตร ภายใน
มีเมืองโบราณหรือดงเล็ก ลักษณะเป็นรูปไข่ อยู่ค่อนไปทางทิศตะวันตกของเนินดิน มีคันดินเป็นกำแพง 2 
ชั้นเรียกว่า “สันคูเมือง” และมีคูน้ำล้อมรอบภายในเมืองน่าจะเป็นท่ีอยู่อาศัยของชนชั้นปกครอง ส่วน
ประชาชนตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่ในบริเวณท่ีลุ่มรอบเมืองความรุ่งเรืองแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกเริ่มพุทธ
ศตวรรษท่ี 14-16 เป็นวัฒนธรรมแบบทวาราวดี ช่วงท่ีสองพุทธศตวรรษท่ี 17-19 เป็นวัฒนธรรมขอม และ
วัฒนธรรมก่อนอยุธยาพุทธศตวรรษท่ี 19 ชาวบ้านดงละครคงจะอพยพไปตั้งถิ่นฐานตามลำน้ำสายหลักใน
จังหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าน่าจะมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเมืองศรีมโหสถท่ีจังหวัดปราจีนบุรีเพราะ
เมืองทั้งสองอยู่ห่างกันเพียง 55 กิโลเมตร โบราณวัตถุที่ค้นพบ ได้แก่ เศษภาชนะดินเผา ภาชนะเคลือบสีฟ้า 
ลูกปัด แก้วลูกปัดหิน เบี้ยดินเผาแผ่นตะกั่วตุ้มหูแหวนและกำไลสัมฤทธิ์แผ่นทองคำ เศียรพระพุทธรูปกะไหล่
ทอง และสถูปศิลาแลง ตามตำนานกล่าวว่า “เมืองโบราณดงละคร” เคยเป็นเมืองของราชินีขอมซ่ึงเป็นท่ี
รโหฐาน และบริเวณเมืองมีต้นไม้สูงขึ้นอยู่ท่ัวไปหากคนนอกเข้าไปแล้วจะหาทางออกไม่ได้ในวันโกน และวัน
พระจะได้ยินเสียงกระจับปี่ ซอ ปี่พาทย์มโหรีขับกล่อมคล้ายกับมีการเล่นละครในวังจึงเรียกกันว่า “ดง
ละคร” หรือคำว่า “ดงละคร” อาจเพี้ยนมาจาก “ดงนคร” ก็ได้  

จังหวัดนครนายกได้ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเมืองโบราณดงละครมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญของจังหวัด ท่ีประชาชน นักเรียน นักศึกษาสามารถศึกษา
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัด และเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนให้คนในชุมชนมีรายได้  นอกจากน้ี
ยังได้ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาวัดดงละคร ให้เป็นศูนย์เรียนรู้  โคก หนอง นาต้นแบบ จังหวัด
นครนายก มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 จากน้ันจึงดำเนินการจัดให้มีตลาดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
รองรับนักท่องเท่ียว ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้ประชาชน แต่เน่ืองจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการท่ีนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย มีรูปแบบท่ีไม่ดึงดูด
ใจลูกค้ายังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ยังไม่มีอัตลักษณ์ สัญลักษณ์ ท่ีบ่งบอกถึงท่ีมาของผลิตภัณฑ์ 
และยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้เก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น และตลาดน้ำดงละครยังมีความต้องการได้รับการ
พัฒนาให้มีความสะอาด ปลอดภัย ท้ังสถานท่ี และผลิตภัณฑ์ท่ีนำมาจำหน่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  ท่ีมา
จำหน่ายสินค้าในตลาดน้ำวัดดงละคร จึงควรได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ทักษะด้านการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการพัฒนาตลาดให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน้ำวัดดงละคร ยังมีความจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อ

เป็นนักสื่อความหมายให้สามารถนำชมแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนได้ ซ่ึงจะสามารถสร้างความไว้เน้ือเชื่อใจ
ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียว ถ้าหากได้ มัคคุเทศก์ที่ดี ความรู้สึกพึงพอใจในการท่องเท่ียว 
ตลอดจนความประทับใจในด้านต่าง ๆ ในฐานะเจ้าบ้านท่ีดี  จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมาก เน่ืองจากมีความ
ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดให้ และเพื่อการกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด ซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศฟื้นตัวได้ดีขึ้น 

 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการน้ำของคูเมืองกำแพงเมืองดงละคร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น 
2. เพื่อจัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเท่ียวเมืองโบราณดงละคร และจังหวัดนครนายก 
3. เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นท่ีตำบลดงละครให้เป็นยุวมัคคุเทศก์ (นักสื่อความหมายท้องถิ่น) เพื่อการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดนครนายก 
4. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยพัฒนารูปแบบ/ออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุ
ภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพ 
5. เพื่อจัดต้ังและพัฒนาตลาดวัดดงละครให้เป็นสถานท่ีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตลาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน   

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. จำนวนแหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 1 แห่ง 
2. เยาวชนท่ีสามารถนำเท่ียวในชุมชนตำบลดงละครได้รับการฝึกอบรมให้เป็นนักสื่อความหมายท่ีดีเพิ่มขึ้น 
จำนวน 30 คน    
3.  ผู้ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ 40  ราย     
4. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รูปแบบสินค้า ให้มีความทันสมัยมีอัตลักษณ์  20  ผลิตภัณฑ์ 
 

7. พื้นที่เป้าหมาย  อำเภอเมืองนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และพัฒนาเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียวเมืองโบราณดงละคร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
7,352,000 22,303,000 16,152,000 21,952,000 2,252,000 70,011,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก, สำนักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา, 
อำเภอเมืองนครนายก, อบต.ดงละคร     

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาชุมชนและศูนย์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษา และการท่องเท่ียวเมืองโบราณ
ดงละคร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
31,000 674,600 6,161,000 25,161,000 8,661,000 40,688,600 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครนายก, สำนักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก, อบต.ดงละคร 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 3 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองโบราณดงละคร 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
330,000 2,345,600 1,047,900 2,063,500 1,079,100 6,866,100 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครนายก, สำนักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก, สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก, อบต.ดงละคร, สภาวัฒนธรรมตำบลดงละคร 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก, สำนัก
ศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
นครนายก, อบต.ดงละคร, สภาวัฒนธรรมตำบลดงละคร 



-271- 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

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 

7,713,000 25,323,200 23,360,900 49,176,500 11,992,100 117,565,700 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. งานขุดลอกพื้นท่ีเฉลี่ย 11,800 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร (พร้อมขนย้ายไม่เกิน 5 
กิโลเมตร) ได้ปริมาณงาน 8,260 ลูกบาศก์เมตร  
2. ทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเท่ียวเมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก และพื้นท่ีใกล้เคียง  จำนวน 50 ป้าย 
3. นักสื่อความหมายของชุมชนท่ีมีความสมารถ และมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีจังหวัดนครนายก การพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายและสร้างโอกาส 
4. ผูผ้ลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดน้ำวัดดงละคร ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน
การยกระดับผลิตภัณฑ์ การค้นหาอัตลักษณ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
5. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดน้ำวัดดงละคร ได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐานตรงความต้องการของตลาด 
 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1.การเดินทางเข้ าสู่ แหล่ งท่องเท่ี ยวเมื องโบราณดงละครสะดวกขึ้ น และการปรับภู มิ ทั ศน์ แต่ งคู น้ ำ 
คันดินให้มีความเหมาะสม สวยงาม  
2. ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาอาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสร้างรายได้ 
สามารถกระจายสินค้าและจำหน่ายสินค้า มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 จากข้อมูลรายได้ในการจัดเก็บข้อมูล 
OTOP ปี 2567    
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แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ 
2. แผนงาน แผนงาน : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
3. แนวทางการพัฒนา จัดทำระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ด้านถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมและ

เพียงพอต่อความต้องการ/เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 
แผนแม่บทโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล แผนย่อยการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็น
โครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่ง
อำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมท้ังพัฒนากระบวนการและการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติส์ท่ีมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนายกระดับ
ศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูป
แบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในระดับท่ีแข่งขันได้
ท้ังเมืองหลักในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญและการสร้างศูนย์เศรษฐกิจใหม่ พร้อมท้ัง
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 : หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการ
ลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีสำคัญของภูมิภาค  มีเป้าหมายให้ไทยเป็นประตูและทางเชื่อม
โครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็น
ประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค พัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้
เชื่อมโยงไร้รอยต่อตั้งแต่ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และชายแดน ให้เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
โดยบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ท่ีใช้ประโยชน์
ทางภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐาน จากเส้นทางเชื่อมต่อในภูมิภาค อนุภูมิภาค และชายแดน                  
หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการสร้าง
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักและเมือง  อย่าง
ต่อเน่ือง เพียงพอ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีและเมือง สามารถรองรับการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการของประชาชน เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าและ
วัตถุดิบให้มีความปลอดภัย สะดวก และมีประสิทธิภาพ 

5) เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570 การพัฒนาภาค
ตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มุ่งเน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของ
ภาคให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นนำของอาเซียน ควบคู่กับคุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนที่ดี”  
โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Direction) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และ
การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกมีเป้าหมาย

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
การพัฒนาท่ีมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน และเกิดการกระจายรายได้อย่าง
ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี ควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีดีแนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่  โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความพร้อม สามารถรองรับการเจริญเติบโตในทุกมิติ
ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ประชาชนทั้งในเขต
เมืองและชนบทได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโต   

6) ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

ดังน้ัน การพัฒนาเมืองด้านการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า ระบบประปา) เป็น
ปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมการกระจายความเจริญ รวมท้ังการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาประสบปัญหาความต่อเน่ืองในการดำเนินการ และปัญหาเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทำให้มีข้อจำกัดใน
การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ จึงจำเป็นท่ีต้องดำเนินโครงการน้ี 

 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า ระบบประปา) ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
3. เพื่อพัฒนาจังหวัดนครนายกรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. จำนวนของเส้นทางการคมนาคม (สายหลัก) ท่ีได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
2. จำนวนของระบบสาธารณูปโภคท่ีประชาชนเข้าถึงเพิ่มขึ้น   

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  ในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสายหลักสายรอง
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

892,224,600 1,286,408,600 313,818,900 276,654,900 266,440,900 3,035,547,900 

ผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก , แขวงทางหลวงชนบทนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, 
อำเภอองครักษ์, อำเภอบ้านนา, อำเภอปากพลี, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัด 
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 : ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
188,332,300 122,104,100 84,495,100 84,045,100 84,045,100 563,021,700 

ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเมืองนครนายก, อำเภอบ้านนา,อำเภอปากพลี, องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครนายก , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัด 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 3 : ขยายเขตประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

69,703,395 374,308,909 15,423,079 10,923,079 10,923,079 481,281,541 

ผู้รับผิดชอบ : กปภ.นย.,กปภ.บ้านนา,อ.เมือง,อ.องครักษ,์อ.บ้านนา,อปท. 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.4 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 

231,716,100 361,434,950 407,346,950 463,169,350 473,979,750 1,937,647,100 

ผู้รับผิดชอบ : อ.เมืองนครนายก,อ.บ้านนา,กรมโยธาธิการและผังเมือง, อปท. 
9. หน่วยงานดำเนินการ แขวงทางหลวงนครนายก , แขวงทางหลวงชนบทนครนายก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , อ.บ้านนา, 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก , กปภ.นย.,กปภ.บ้านนา,อ.องครักษ์,อ.บ้านนา , อ.เมืองนครนายก
,อ.บ้านนา 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

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 

1,381,976,395 2,144,256,559 821,084,029 834,792,429 835,388,829 6,017,498,241 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. จำนวนของเส้นทางการคมนาคม (สายหลัก) ท่ีได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
2. จำนวนของระบบสาธารณูปโภคท่ีประชาชนเข้าถึงเพิ่มขึ้น  

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 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
2. แผนงาน แผนงาน : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข  สังคม ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม

โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พ้ืนท่ีหมู่บ้านและชุมชน 
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 ท่ีนำไปสู่ การมี
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. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP) ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
 

7. พื้นที่เป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 : สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

437,550,000 15,550,000 7,550,000 7,550,000 7,550,000 475,750,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก, กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและ
นวัตกรรม , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

3,399,840 3,703,840 3,479,840 3,479,840 3,479,840 17,543,200 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก.,บ้านพักเด็กนครนายก 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 3 : เสริมพลังผู้สูงอายุ (Active Ageing) กลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

5,275,600 4,349,000 2,039,000 2,039,000 2,039,000 15,741,600 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 4 : เสริมพลังสังคม ครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง ให้ม่ันคงปลอดภัย 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

11,824,400 9,774,380 9,404,380 9,404,380 6,092,780 46,500,320 
ผู้รับผิดชอบ : ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครนายก, สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก,สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก,สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 5 : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ มุ่งสู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ดี 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

- 3,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 8,960,000 
ผู้รับผิดชอบ :  สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก , สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
นครนายก,บ้านพักเด็กนครนายก , ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครนายก , สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครนายก,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
นครนายก, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

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 
458,049,840 37,117,220 24,213,220 24,213,220 20,901,620 564,495,120  

12. ผลผลิต (Output) ๑. เด็ก เยาวชน มีศักยภาพ ทักษะ สามารถดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างมีคุณภาพและสามารถ
ปกป้องคุ้มครองตนเอง  
๒. สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน สามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา ป้องกัน 
เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม  
3. ผู้สูงอายุได้รับการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 100 หลัง 
4. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดนครนายก มีศักยภาพพร้อมปฏิบัติภารกิจดูแลรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน 
5. เกิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาภายในจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนเกิดความ
ตืน่ตัวในการส่งเสริมการมีสุขภาวะ สุขภาพกาย ใจ และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

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 พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ 
2. แผนงาน แผนงาน : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้ในระบบ/นอกระบบ และเพิ่มทักษะเฉพาะด้านในการ

ประกอบอาชีพของประชาชนทุกช่วงวัย   
4. หลักการและเหตุผล 1) บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ 

มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะ
กล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรง
เป็นอัครศาสนูปถัมภก มาตรา 8 พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย และหมวด 4 มาตรา 50 
บุคคลมีหน้าท่ี พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3) แผนแม่บทฯ : ประเด็นความมั่นคง, ประเด็น การเกษตร และประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

4) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก : ประเด็นการพัฒนาท่ี  3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา                
มีพัฒนาการที่ดี รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง              
มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 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 และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถกำกับการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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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 ซ่ึงถือเป็นปัญหาในเชิงระบบ
โครงสร้างในระดับชาติ อีกทั้งเป็นปัญหาท่ีสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลท่ีผ่านมา  
จะพยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศ ดังน้ัน เพื่อเป็นการสร้าง
โอกาสในการพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพ รวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส การขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดนครนายก จึงเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
โดย “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน” เป็นโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า               
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีได้ทรงงานมานานกว่า 40 ปี เพราะโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนและศูนย์กลางของการเรียนรู้ และโรงเรียนเป็นพื้นท่ีแห่งการพัฒนาด้าน อาหาร 
สุขภาพ และการศึกษา เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเริ่มจากการจัดหา
เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดถั่ว กล้าไม้ผล และพันธุ์สัตว์ต่าง ๆเช่น สัตว์ปีก ปศุสัตว์ และปลา มอบให้แก่โรงเรียน 
มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การอนุรักษ์น้ำและดิน มีการใช้สารชีวภาพในการควบคุมและกำจัด
ศัตรูพืชด้วยตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติในแปลงเกษตรของโรงเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย ทำ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการบูรณาการความรู้จากหลายวิชาเข้าด้วยกัน และยังสามารถขายผลผลิตจาก
แปลงเกษตรของโรงเรียนให้กับโรงอาหารของโรงเรียนในรูปแบบของระบบสหกรณ์ และขยายผลสู่ชุมชน 
“โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน” จึงถือเป็นต้นแบบของการบริโภคอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน  
เพราะทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและสุขภาพ ในครัวของโรงเรียน ครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง จะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของ อาหาร โภชนาการ และสภาพแวดล้อมท่ีดีต่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้สะท้อนให้เห็นว่าระบบ
สาธารณสุขและโภชนาการมีความสำคัญอย่างยิ่ง สามารถขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้าน
อาหารในพื้นท่ี โดยจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับศึกษาดูงาน และการไปให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อให้มีผลผลิตไว้
บริโภค สามารถช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 

นอกจากน้ี การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครนายก ถือเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม อันเป็นการสร้างความสามัคคี ให้แก่ประชาชน
ในชุมชน จังหวัดนครนายกมีความจำเป็นในการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปีท่ีสำคัญตามปฏิทิน 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ตามปฏิทินการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 
โดยยึดถือตามแนวทางปฏิบัติท่ีรัฐบาลกำหนดไว้ ประกอบกับเป็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก ใน
วาระ ปกป้องและเทิดทูน “สถาบันหลัก” (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์) โดยการบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึก
สถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิด
ของความรัก ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย 

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 และกลุ่มเปราะบาง 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร โภชนาการอาหาร และสุขอนามัย 
สามารถผลิตวัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบอาหารท่ีปลอดภัย 
 6. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อันก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาต ิ
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6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP) ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี
ท่ีผ่านมา (ร้อยละ) 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย  4 อำเภอในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่มทักษะอาชีพรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

8,414,500 1,556,660 - - - 9,971,160 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก , สำนักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาจังหวัดนครนายก  

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 : พัฒนาอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-
2570 

5,324,000 2,741,900 1,315,900 1,315,900 1,315,900 12,013,600 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก , 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
        เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 3 : ขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก 
งบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
2,485,000 1,169,400 1,191,000 1,191,000 1,191,000 7,227,400 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก สำนักงานจังหวัดนครนายก 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก , สำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา , สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
นครนายก ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก , สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครนายก สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก สำนักงานจังหวัดนครนายก 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-

2570 
16,223,500 5,467,960 2,506,900 2,506,900 2,506,900 29,212,160  

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) 

1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. นักเรียน ประชาชน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น  
3. ฐานการเรยีนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน การประกอบอาชีพของประชาชน
ทุกช่วงวัย จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกจิฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองไดอ้ย่างยัง่ยืน 
4. แรงงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรมตามมาตรฐานการฝึกอบรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ
ยกระดับฝีมือแรงงานได ้กำลังแรงงานได้รับการฝึกอบรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5. มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรท่ีหลากหลายและสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนและขยายผลสู่ชุมชน 
6. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ก่อให้เกิดความรักสามัคคี และเกิดความภาคภูมิใจ ในชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ พร้อมยึดม่ันความดีงามไปสู่การปฏิบัติตนท่ีดี 

 



-280- 
 

 
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 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
       ด้วยเหตุผลความจำเป็นข้างต้น จึงนำมาสู่แนวคิดการสนับสนุนการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในระยะ
ท่ียังอยู่ในจำนวนน้อย และการตีอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจน โดยใช้เรืออเนกประสงค์ รวมไปถึงการป้องกันการ
กัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตลอดแนว จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนงานโครงการท่ีให้ เกิดความสมดุลกับ
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 
121,288,500 213,810,300 42,100,000 16,600,000 32,150,000 425,948,800 

ผู้รับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครนายก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก, โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษา ขุนด่านปราการชล, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้, สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 , อ.เมือง
นครนายก, อ.ปากพลี , อ.องครักษ์, อบจ., อบต.ดอนยอ, อบต.เขาเพิ่ม,  อบต.พระอาจารย์, อบต.ทรายมูล, 
อบต.ดงละคร, อบต.บ้านพร้าว, อบต.บึงศาล, อบต.ศรีจุฬา 

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 
136,320,000 282,505,000 329,700,000 358,250,000 514,299,700 1,621,074,700 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก , อ.บ้านนา, อบต.ศรีจุฬา,อบต.พระ
อาจารย์ , อบต.โคกกรวด , เทศบาลตำบลพิกุลออก 

9. หน่วยงานดำเนินการ โครงการชลประทานนครนายก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 
ขุนด่านปราการชล, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้, สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 , อ.เมืองนครนายก,              
อ.ปากพลี , อ.บ้านนา, อ.องครักษ์, อบจ., อบต.ดอนยอ, อบต.เขาเพิ่ม, อบต.พระอาจารย์, อบต.ทรายมูล , 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก, อบต.โคกกรวด , เทศบาลตำบลพิกุลออก, อบต.ดงละคร, 
อบต.บ้านพร้าว, อบต.บึงศาล, อบต.ศรีจุฬา 

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

257,608,500 496,315,300 371,800,000 374,850,000 546,449,700 2,047,023,500 
 

12. ผลผลิต (Output) 1.  ปริมาณการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน/ปี 
2. พื้นท่ีตลิ่งถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน ปีละอย่างน้อย 2 แห่ง 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. เกษตรกรและประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียทีเกิดจากแม่น้ำนครนายก 
2. ลดความเสียหายจากการกัดเซาะ ทรุดตัวของพื้นท่ีบริเวณวัด ซ่ึงเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นท่ี และ
ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของจังหวัด  รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย มี
ส่วนร่วมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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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 
ท้ังด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือกับผู้อื่นการสร้างเครือข่ายเป็นกระบวนการท่ีจะพัฒนามนุษย์อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

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 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พิจารณาแล้วเห็นถึงความสำคัญเรื่องความ
ปลอดภัยของสัตว์ป่า และประชาชนท่ีอยู่รอบ ๆ แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำให้
สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ตลอดฤดูกาล และเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ป่า พร้อมท้ังแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาความขัดแย้ง ท่ีเกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงขอจัดทำโครงการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการขุดลอกบ่อน้ำธรรมชาติ
ให้สามารถบรรจุปริมาณน้ำได้มากขึ้นเพียงพอสำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่า เพื่อแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วนให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบต่อไป 

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  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
238,000 - - - - 238,000 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก , สำนักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครนายก 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก บูรณาการแก้ไข บรรเทา และป้องกันผลกระทบจากช้างป่าและสัตว์ป่า 
งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 
49,762,000 1,100,000 56,424,000 50,664,000 49,564,000 207,514,000 

ผู้รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 

8.3 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 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 
 

8.4 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 
9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก , สำนักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก , 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก , สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

11. งบประมาณ 
 
 
 

งบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด , งบกระทรวง/กรม  
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566-2570 

54,849,700 2,960,000 58,284,000 52,524,000 51,424,000 220,041,700  

12. ผลผลิต (Output) 1. จำนวนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 
2. จำนวนชุมชนหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2 ชุมชน/กลุ่ม 
3. รั้วเพนียดป้องกันช้างป่า 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
2. มีแหล่งน้ำท่ีอุดมสมบูรณ์และเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ป่า ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่า
กับประชาชนในพื้นท่ีแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
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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
เข้าไปเก็บหาของป่า เช่น ไม้กฤษณา กล้วยไม้ เป็นต้น แต่ไม่รุนแรงมากนักส่วนพื้นท่ีป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้              
พ.ศ.2484 มีปัญหาในการเข้าไปครอบครองทำประโยชน์แทบทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะป่าไม้ถาวรเป็นพื้นท่ีป่าไม้
ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นพื้นท่ีป่าไม้ของชาติ เหตุผลสำคัญเน่ืองจากแนวเขตท่ีกำหนดไว้ไม่ชัดเจน 
ไม่มีรั้วหรือหลักเขต ประชาชนท่ัวไปไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวเขตดังกล่าวเริ่มต้นท่ีไหน อย่างไร และสาเหตุมา
จากความต้องการท่ีดินทำกินของประชาชนโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นท่ีป่า (ไม่มีเอกสารสิทธิ์) ส่วนปัญหาพื้นท่ี
ป่าในจังหวัดนครนายก พบว่า มีสภาพป่าเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง สืบเนื่องมาจากมี
การบุกรุกแผ้วถางป่า และเกิดปัญหาไฟป่า การพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จึงเป็นสิ่งจำเป็นท่ีจะต้อง
ดำเนินการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนงานโครงการท่ีให้เกิดความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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 
3,926,500 3,926,500 3,926,500 3,926,500 3,926,500 19,632,500 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 
9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

พ.ศ. 2566 – 2570 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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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 

3,926,500 3,926,500 3,926,500 3,926,500 3,926,500 19,632,500 
 

12. ผลผลิต (Output) พื้นท่ีสีเขียวของจังหวัดเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีอากาศดี  
2. มีป่าต้นน้ำท่ีสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
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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
ภูมิอากาศ แผนพัฒนาภาคตะวันออกและแผนพัฒนาจังหวัดนครนายกในมิติการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก และคลอง
ธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน เพิ่มจำนวนพื้นท่ีป่าเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน และการพัฒนาระบบกำจัดขยะและ
บำบัดน้ำเสีย 
      1. แม่น้ำนครนายก ซ่ึงมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาเขียว และเขาใหญ่ท่ีกั้นเขตระหว่างอำเภอเมือง
นครนายก กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ยาวประมาณ 130 กิโลเมตร มี เขื่อนขนาดใหญ่ 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 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี 
       เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 2 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 
9. หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลเมืองนครนายก 
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ 

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  
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ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ฉบับทบทวน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เหตุผลของ 
การปรับเปลี่ยน 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

“นครนายกเมืองน่าอยู”่ “นครนายกเมืองน่าอยู”่ คงเดิม 

ตัวชี้วดั
ความสำเร็จ 

ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

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) 

1. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น                
(ร้อยละ 1.5) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยม
เยือนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 1.5)   
3. เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตร
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3) 
4. ร้อยละคนจนเป้าหมาย (TPMAP)                   
ไดร้ับความช่วยเหลือ/เข้าถึงบริการ
ภาครัฐ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 20) 
5. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
(ร้อยละ)  

คงเดิม 

ประเด็นการพัฒนา 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 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลติภณัฑ์แปรรูป
ให้มีความปลอดภยัตรงกับความต้องการ
ของตลาด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ 
วัฒนธรรม การบริการและการประชุม
ที่ได้มาตรฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้าง
พืน้ฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ 
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม
ให้มีความสุข 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้เกดิความสมดลุต่อ
ระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนรว่ม 

คงเดิม 

 

---------------------------------------------- 


