แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2561 – 2565)
----------------------------------------------

1. ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพของจังหวัดนครนายก

1.1 ความเปนมา
นครนายกเปนจังหวัดหนึ่งในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พื้นที่ของนครนายกปรากฏหลักฐานวา
เคยเปนถิ่นที่อยูอาศัยของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร โดยมีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใชของมนุษยในยุคนั้น เชน
ขวานหินทั้งชนิดมีบาและไมมีบา ลูกปดหินและลูกปดแกว หินดุ แทนหินเขียว แวดินเผา ขวานสําริด สันนิษฐานวา
นครนายกเคยเปนเมืองโบราณที่มีอายุสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน โดยปรากฏหลักฐานการอยูอาศัยในสมัยทราวดี จาก
แหลงโบราณ “บานดงละคร” ซึ่งอยูหางจากอําเภอเมืองนครนายกไปทางทิศใตระยะทาง ๘ กิโลเมตร มีลักษณะเปน
เนินดินสูงคลายเกาะ เนื้อที่ประมาณ ๖ ตารางกิโลเมตร มีคันดินสูงลอมรอบเปนวงรี ดานนอกคันดินมีคูน้ําลอมรอบ
อีกชั้ นหนึ่ ง มี ประตู เขาออก ๔ ประตู โดยเมืองนี้อาจมีพั ฒนาการและอายุรวมสมั ยกั บเมื องศรีมโหสถในจังหวั ด
ปราจีนบุรี และเมืองพระรถในจังหวัดชลบุรี ซึ่งโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณพื้นที่ ดังกลาวมีหลายยุคหลายสมั ย
ดวยกัน ประกอบดวย ระฆังหินสมัยทราวดี พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัย และอยุธยา เปนตน
ในป พ.ศ. ๑๘๙๓ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูทอง) ปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา
กําหนดใหเมืองนครนายกเปนเมืองหนาดานทางดานทิศตะวันออก (เมืองลพบุรีเปนเมืองหนาดานทางดานทิศเหนือ
เมืองนครเขื่อนขันธเปนเมืองหนาดานทางดานทิศใต และเมืองสุพรรณบุรีเปนเมืองหนาดานทางดานทิศตะวันตก
ระยะทางจากเมืองหนาดานถึง ราชธานีกรุงศรีอยุธยาใชเวลาเดินทาง ๒ วัน) ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ไดตัด
เขตทองที่เมืองลพบุรีทางตะวันออกกับเขตทองที่เมืองนครนายกทางตะวันตก รวมกันตั้งขึ้นเปนเมืองสระบุรี ในสมัย
พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว (รั ชกาลที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๔๕ ทรงปฏิ รู ปการปกครองใหม เรี ยกว า
การปกครองมณฑลเทศาภิ บาล จั ดตั้ งมณฑลปราจี นบุ รี ประกอบด วย เมื องปราจี นบุ รี เมื องฉะเชิ งเทรา เมื อง
นครนายก เมืองพนมสารคาม เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมือง บางละมุง ในป พ.ศ. ๒๔๘๖ รัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลยสงคราม ใหยุบรวมอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ไปรวมกับจังหวัดสระบุรี และใหยุบรวมอําเภอเมือง
นครนายก อําเภอองครักษ และอําเภอปากพลีไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่ อวันที่ ๘ พฤษภาคม พุ ทธศั กราช ๒๔๘๙ ไดมีพระราชบัญญั ติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดนนทบุ รี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุ ทธศั กราช ๒๔๘๙ มาตรา ๖ กําหนดใหแยกอําเภอ
นครนายก อําเภอองครักษ และอําเภอปากพลี ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี กับใหแยกอําเภอบานนา
ออกจากการปกครองของจังหวัดสระบุรี จัดตั้งเปนจังหวัดขึ้น เรียกวา จังหวัดนครนายก
ประวัติของชื่อ “นครนายก” มีขอสันนิษฐาน ๒ ประการ ดังนี้ ในสมัยกอนดินแดนของนครนายก
เปนปารกชัฏมีไขปาชุกชุมผูคนจึงพากันอพยพไปอยูที่อื่นจนเกือบเปนเมืองราง ตอมามีพระมหากษัตริยพระองคหนึ่ง
ไมมีหลักฐานยืนยันวาในยุคสมัยใด (แตกอนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจาอูทอง แหงกรุงศรีอยุธยา
เพราะชื่อเมืองนครนายกปรากฏมาตั้งแตสมัยพระเจาอูทองแลว) ตองการที่จะจูงใจราษฎรใหเขามาหักรางถางพงทํา
มาหากินอยูอาศัยในบริเวณนี้จึงใหยกเวนเก็บอากรคานา จึงเรียกเมืองนี้วา “เมือง นา–ยก” และเปนเมืองนครนายก
เหตุผลที่สอง คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา การปกครองในเมืองหลวงใชระบบจตุสดมภ สวนการปกครองหัวเมืองชั้นใน
หัวเมืองชั้นนอก ในหัวเมืองดานเหนือมีสมุหนายก ปกครองทั้งฝายพลเรือนและทหาร ในหัวเมืองดานใตมีสมุหกลา
โหมปกครองทั้งฝายพลเรือนและทหาร เมืองนครนายกนั้นเดิมอยูในสังกัดสมุหกลาโหม ภายหลังถูกโอนใหอยูในสังกัด
สมุหนายก พื้นที่นี้จึงไดชื่อวานครนายกนับแตนั้นเปนตนมา

-21.2 ลักษณะทางกายภาพ
ที่ ตั้ ง จั ง หวั ด นครนายกมี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 2,122 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ
1,326,250 ไร ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหวางเสนรุงที่ 14 องศาเหนือ และเสนแวงที่
101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 (รังสิตนครนายก) เลียบคลองรังสิตผานอําเภอองครักษ ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร หางจาก
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 105 กิโลเมตร ทาอากาศยานดอนเมือง 82 กิโลเมตร ทาเทียบเรือคลองเตย
120 กิโลเมตร ทาเทียบเรือแหลมฉบัง 163 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเปนภูเขาสูงชัน
ในเขตอําเภอบานนา อําเภอเมืองนครนายก และอําเภอปากพลี สวนหนึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ซึ่งเปนเขตรอยตอกับอีก 3 จังหวัด ไดแก สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดตอกับเทือกเขา
ดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียว มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,351 เมตร สวน
ทางตอนกลางและตอนใต เป นที่ราบอันกวางใหญ เป นสวนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุมแมน้ําเจาพระยาที่
เรียกวา “ที่ราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเปนดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแกการทํานา ทําสวนผลไม และการ
อยูอาศัย ซึ่งติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและปทุมธานี
สภาพภูมิอากาศ จังหวัดนครนายกมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21.70 – 37.30 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ําฝนวัดไดเฉลี่ยประมาณ 188.30 ม.ม.
1.3 ขอมูลปกครอง/ประชากร

อาณาเขต จังหวัดนครนายกมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดสระบุรี
และจังหวัดนครราชสีมา
- ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดปราจีนบุรี
- ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรี
- ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดปทุมธานี
เขตการปกครอง
จั งหวั ด นครนายก แบ งเขตการปกครองออกเป น 4 อํ า เภอ 41 ตํ า บล 408 หมู บ า น
1 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง (เทศบาลเมืองนครนายก) ๕ เทศบาลตําบล (เทศบาลตําบล
ทาชาง เทศบาลตําบลบ านนา เทศบาลตําบลองครักษ เทศบาลตําบลเกาะหวาย เทศบาลตําบลพิ กุลออก)
และ ๓๙ องคการบริหารสวนตําบล
โครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค สวนกลาง และสวนทองถิ่น
จั งหวั ด นครนายก แบ งเขตการปกครอง ออกเป น 4 อํ าเภอ 41 ตํ าบล 408 หมู บ าน
1 เทศบาลเมือง 5 เทศบาลตําบล และ 39 องคการบริหารสวนตําบล

-3อําเภอเมืองนครนายก จํานวน 13 ตําบล ประกอบดวย ตําบลนครนายก ตําบลทาชาง
ตําบลบานใหญ ตําบลวังกระโจม ตําบลทาทราย ตําบลดอนยอ ตําบลศรีจุฬา ตําบลดงละคร ตําบลศรีนาวา
ตําบลสาริกา ตําบลหินตั้ง ตําบลเขาพระ ตําบลพรหมณี
อําเภอปากพลี จํานวน 7 ตําบล ประกอบดวย ตําบลปากพลี ตําบลเกาะหวาย ตําบลเกาะโพธิ์
ตําบลโคกกรวด ตําบลทาเรือ ตําบลหนองแสง ตําบลนาหินลาด
อําเภอบานนา จํานวน 10 ตําบล ประกอบดวย ตําบลบานนา ตําบลบานพราว ตําบลบานพริก
ตําบลอาษา ตําบลทองหลาง ตําบลบางออ ตําบลพิกุลออก ตําบลปาขะ ตําบลเขาเพิ่ม ตําบลศรีกะอาง
อําเภอองครักษ จํานวน 11 ตําบล ประกอบดวย ตําบลองครักษ ตําบลพระอาจารย ตําบล
บึ งศาล ตํ าบลศรีษะกระบื อ ตํ าบลโพธิ์ แทน ตํ าบลบางสมบู รณ ตําบลทรายมูล ตํ าบลบางปลากด ตําบล
บางลูกเสือ ตําบลชุมพล ตําบลคลองใหญ
โครงสรางประชากร จังหวัดนครนายกมีประชากรจํานวน 259,342 คน (ขอมูล ณ เดือน
ธันวาคม 2560) แยกเปนชาย 128,236 คน หญิง 131,106 คน แยกเปนรายอําเภอ ดังนี้
-

จังหวัดนครนายก

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

อําเภอเมืองนครนายก
อําเภอปากพลี
อําเภอบานนา
อําเภอองครักษ
เทศบาลตําบลองครักษ
เทศบาลตําบลบานนา
เทศบาลตําบลเกาะหวาย
เทศบาลตําบลทาชาง
เทศบาลเมืองนครนายก

42,471
11,040
31,789
30,213
1,303
2,432
891
498
7,599

42,193
11,576
32,115
31,159
1,373
2,755
1,006
519
8,410

84,664
22,616
63,904
61,372
2,676
5,187
1,897
1,017
16,009

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางประชากรตั้งแตป พ.ศ.255๑-2560
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9
10

ป พ.ศ.
2551
2552
2553
255๔
2555
2556
2557
๒๕๕๘
2559
2560

ชาย
12๔,0๑๓
12๔,๕๔๒
12๕,๑13
12๕,๖๓๑
12๖,3๕๑
126,837
127,503
128,113
127,773
128,236

หญิง
126,๗๔๐
12๗,๑๔1
12๗,๖๒๑
12๘,๒๐๐
128,๘๒3
129,248
129,797
130,464
130,585
131,106

จํานวนราษฎร (คน)
รวม
การเปลี่ยนแปลงประชากร
250,๗๕3
2๕๑,6๘๓ เพิ่มขึ้น 930 คน
25๒,73๔ เพิ่มขึ้น 1,051 คน
25๓,83๑ เพิ่มขึ้น ๑,097 คน
25๕,๑๗๔ เพิ่มขึ้น 1,343 คน
256,085 เพิ่มขึ้น 911 คน
257,300 เพิ่มขึ้น 1,215 คน
258,577 เพิ่มขึ้น 1,277 คน
258,358 ลดลง 219 คน
259,342 เพิ่มขึ้น 984 คน

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : จํานวนประชากรของจังหวัดนครนายกมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องทุกป

-41.4 ขอมูลทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต
หนวย : ลานบาท
สาขาการผลิต

มูลคา
พ.ศ.
2553

มูลคา
พ.ศ.
2554

มูลคา
พ.ศ.
2555

มูลคา
พ.ศ.
2556

มูลคา
พ.ศ.
2557

มูลคา
พ.ศ.
2558

มูลคา
พ.ศ.
2559

ภาคเกษตร
1. เกษตรกรรม การปาไมและการประมง

5,518
5,518

5,996
5,996

7,797.33
7,797.33

7,819.51
7,819.51

6,129.59
6,129.59

5,478.73
5,478.73

5,170.27
5,170.27

ภาคนอกเกษตร

13,623

14,368

15,827.99 16,566.55 17,258.31 18,545.10 20,157.94

73

89

85.17

95.96

49.03

48.38

21.52

1,839

2,255
459

2,194.55
502.36

2,490.71
548.14

2,571.31
539.61

2,906.92
564.71

5. การประปาและการจัดการของเสีย

457

2,080.59
459.72
77.25

94.93

143.80

143.89

146.82

6. การกอสราง

926

848

949.30

829.03

1,280.92

2,043.50

2,565.05

7. การขายสง การขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต
8. การขนสง และสถานที่เก็บสินคา

1,975

1,935

2,240.27

2,209.71

2,170.90

2,354.18

2,614.70

1,166

1,359

561.58

568.14

650.20

737.43

773.78

9. ทีพ่ ักโรงแรม และบริการดานอาหาร
(โรงแรม และภัตตาคาร)
10. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

500

448

669.46

805.60

821.28

993.81

1,150.88

-

-

177.66

164.05

175.98

190.99

150.77

11. การเงินและการประกันภัย

701

728

874.41

994.50

1,168.77

1,330.78

1,486.41

12. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

881

901

878.35

1,079.56

974.61

1,011.34

1,008.87

-

-

10.34

11.86

13.30

18.87

18.50

320

367

265.81

268.31

275.06

311.97

320.28

2,229

2,430

3,416.28

3,448.35

2,932.95

2,794.36

2,880.66

1,802
696

1,736
771

1,702.21
1,046.46

1,843.27
1,116.29

1,989.95
1,215.72

1,770.46
1,317.30

1,744.30
1,411.96

-

-

76.61

77.78

78.32

83.73

105.88

60

40

256.51

262.28

278.67

283.21

285.93

19,141

20,364

23,625.32 24,386.05 23,387.90 24,023.84 25,328.20

77,608

81,120

92,526.15 93,815.36 88,444.22 89,328.96 92,629.13

247

251

2. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
3. การผลิตอุตสาหกรรม
4. การไฟฟา กาซ และระบบปรับอากาศ

13. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและ
กิจกรรมทางวิชาการ
14. กิจกรรมทางการบริหารและบริการ
สนับสนุนอื่น ๆ
15. การบริหารราชการ และการปองกัน
ประเทศ ฯ
16. การศึกษา
17. การบริการดานสุขภาพ และงาน
สังคมสงเคราะห
18. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
19. กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(Gross Provincial Products)
ผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ยตอบุคคล
(GPP Per Capita, Baht)
จํานวนประชากร (1,000 คน)

255.34

259.94

264.44

268.94

273.44

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

-5ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) แบบปริมาณลูกโซ (ปอางอิง พ.ศ.2545) จําแนกตามสาขาการผลิต
สาขาการผลิต

มูลคา
พ.ศ.
2553

มูลคา
พ.ศ.
2554

มูลคา
พ.ศ.
2555

มูลคา
พ.ศ.
2556

มูลคา
พ.ศ.
2557

3,773.42
3,773.42

3,323.44
3,323.44

หนวย : ลานบาท
มูลคา
มูลคา
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

ภาคเกษตร
1. เกษตรกรรม การปาไมและการ
ประมง
ภาคนอกเกษตร

3394
3394

3577
3577

3,872.35
3,872.35

10230

10478

11,317.36 11,456.81 11,644.78 12,279.23 13,067.15

2. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน

56

70

67.10

69.82

34.36

31.22

13.52

3. การผลิตอุตสาหกรรม
4. การไฟฟา กาซ และระบบปรับ
อากาศ

1047

1238

1,254.66
471.96

1,253.12
456.35

1,433.49
495.25

1,455.91
497.46

1,610.79
533.43

437

451

53.81

54.14

71.33

74.73

74.74

6. การกอสราง

695

598

651.06

562.02

864.69

1,439.62

1,851.65

7. การขายสง การขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต
8. การขนสง และสถานที่เก็บสินคา

1387

1325

1,422.19

1,398.66

1,277.52

1377.41

1,448.19

1057

1201

437.42

441.38

502.14

493.40

513.49

9. ที่พักโรงแรม และบริการดาน
อาหาร (โรงแรม และภัตตาคาร)

488

444

655.76

756.08

768.75

884.07

952.49

10. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

-

-

231.89

215.44

236.63

260.16

203.29

11. การเงินและการประกันภัย

505

506

611.02

662.00

765.95

869.51

964.72

12. กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย

911

924

909.02

1,124.51

1,019.95

1,048.13

1,053.61

13. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร
และกิจกรรมทางวิชาการ
14. กิจกรรมทางการบริหารและ
บริการสนับสนุนอื่น ๆ
15. การบริหารราชการ และการ
ปองกันประเทศ ฯ
16. การศึกษา
17. การบริการดานสุขภาพ และงาน
สังคมสงเคราะห
18. ศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ
19. กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(ปริมาณลูกโซ) (Gross Provincial
Products)

-

-

8.94

10.15

11.22

16.07

15.78

251

277

175.93

174.51

175.89

201.93

206.77

1588

1688

2,299.11

2,230.50

1,834.05

1,680.16

1,666.27

1229
488

1121
531

1,012.29
719.27

1,063.46
738.12

1,095.38
777.41

928.33
813.93

890.20
840.08

-

-

56.61

56.59

56.26

62.59

84.35

59

37

198.33

193.02

195.84

194.37

194.43

13587

13984

5. การประปาและการจัดการของเสีย

3,071.23
3,017.23

2,867.75
2,867.75

15,302.65 15,302.67 14,885.31 15,187.72 15,710.53

หมายเหตุ : ปริมาณลูกโซไมมีคุณสมบัติของการบวก คือ ผลรวมของมูลคาสวนยอยไมเทากับมูลคาสวนรวม ที่เกิดจากการทําปริมาณลูกโซ
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)

-61.5 สถานการณดานเศรษฐกิจจังหวัดนครนายก
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกป พ.ศ.2559 พิจารณาไดจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (GPP) ณ ราคาประจําป มีเทากับ 25,328.20 ลานบาท มีรายไดเฉลี่ยตอหัว เทากับ 92,629.13
บาทตอคน ตอป เรียงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดคิดเปนลําดับที่ 7 ของภาค และเปนลําดับที่ 44 ของ
ประเทศ ซึ่งโครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัด 5 อันดับแรก คือ
อันดับที่ 1 สาขาการเกษตรกรรม การปาไม และการประมง รอยละ 20.42
อันดับที่ 2 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม รอยละ 11.48
อันดับที่ 3 สาขาการศึกษา รอยละ 11.38
อันดับที่ 4 สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต
รอยละ 10.33
อันดับที่ 5 สาขาการกอสราง รอยละ 10.13
สําหรับภาคเกษตร ในป 2559 สรางมูลคาเพิ่มจํานวน 5170.27 ลานบาท ลดลงจากป
2558 จํานวน 308.46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.63 สวนภาคนอกเกษตร ในป 2559 สามารถ
สรางมูลคาเพิ่ม ไดเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 1612.84 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.70
หากพิ จารณาภาวะเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่ พบวา เศรษฐกิจจังหวัดนครนายกในป พ.ศ.2559
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2558 รอยละ 5.43 ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของสาขาการผลิตที่สําคัญ ไดแก สาขา
การผลิตอุตสาหกรรม สาขาการศึกษา สาขาการขายสง การขายปลีก และสาขาการกอสราง อาจเปนเพราะวามีการ
กอสรางในจังหวัดเพิ่มขึ้น เชน ถนน ที่อยูอาศัย และการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เชนกัน
แผนภูมิรอยละผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป ป พ.ศ.2559
สุขภาพ, 5.57

บันเทิง, 0.42

ดานอื่น ๆ, []
เกษตรกรรม, 20.42

การศึกษา, 6.89
การบริหารราชการ, 11.37

เหมืองแร, 0.09

กิจกรรมทางการบริหาร, 1.27
อุตสาหกรรม, 11.48

กิจกรรมวิชาชีพ วิชาการ []
อสังหาริมทรัพย, 3.98

ไฟฟา, 2.22

การเงินและการประกันภัย,
5.87
ขอมูลขาวสาร, 0.59

ขายสง และขายปลีก []

ประปา, 0.58
กอสราง []

โรงแรม, 4.54 ขนสง, 3.05

รอยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product)

-71.6 ลักษณะทางสังคม
 การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญของจังหวัดนครนายกนับถือศาสนาพุทธ ประมาณรอยละ 92.85 นับถือ
ศาสนาอิสลามประมาณรอยละ 5.61 และนับถือศาสนาคริสต ประมาณรอยละ 1.54 ศาสนสถานในจังหวัด
นครนายก โดยมหานิกาย มีวัดและสํานักสงฆ จํานวน 198 แหง และที่พักสงฆ จํานวน 9 แหง สําหรับ ธรรม
ยุติ มีวัดและสํานักสงฆ จํานวน 12 แหง และที่พักสงฆ จํานวน 5 แหง
ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ขอมูล เดือนตุลาคม 2561

 การศึกษาและการเรียนรู
ขอมูลดานการศึกษา ป 2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สรุปได
ดังนี้
1. โรงเรี ยนในสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครนายก มี จํ านวน 132
โรงเรียน แยกเปนโรงเรียนเปดสอนระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา จํานวน 100 โรง เปนโรงเรียน
เปดสอนระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 32 โรง รายละเอียดตามตาราดานลาง
พ.ศ.

จํานวน
โรงเรียน

กอน
ประถม

ประถม

มัธยม
ตน

รวม
นักเรียน

รวม
หองเรียน

จํานวน
ครู

2560
2561

132
131

4,516
4,494

14,371 1,898
14,229 1,897

20,785
20,620

1,277
1,285

1,243
1,224

การ
เปลี่ยนแปลง
ของจํานวน
นักเรียน
-23
-165

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอมูล 10 มิถุนายน 2560/10 มิถุนายน 2561
อัตราการรับนักเรียนป 2561 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
จํานวนนักเรียน
จํานวนประชากร
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อายุ(ป)
ชาย
หญิง
รวม
รวมอนุบาล 1 - 2
2,339
2,155
4,494 3-4
3,498
3,257
6,755
รวม ป.1 - ป.6
7,507
6,722 14,229 6-11
7,683
6,970
14,653
รวม ม.1 - ม.3
1,079
818
1,897 12-14
1,945
1,706
3,651
รวมนักเรียนทั้งหมด 10,925
9,695 20,620
13,126
11,933
25,059
ที่มา : จํานวนนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอมูล 10 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนระดับ ม.1 - ม.3 เปนจํานวนนักเรียนเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส (31 โรง)
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เทานั้น

-8ตารางเปรียบเทียบอัตราการรับนักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ตั้งแตป พ.ศ.2560-2561

ป พ.ศ.

กอนประถมศึกษา
(คน)
4,516
4,494

2560
2561

ประถมศึกษา
(คน)
14,371
14,229

มัธยมศึกษา
ตอนตน (คน)
๑,898
1,897

รวมทั้งสิ้น (คน)

แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง
ลดลง
ลดลง

2๐,785
20,620

2. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 7 (นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก ว) โดยมี โรงเรียนอยู ในเขตจั งหวั ดนครนายกจํานวน 11 โรงเรียน สรุป ดั งนี้ จํ านวนครู 523 คน
จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษา 9,383 คน หองเรียน 268 หอง
จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ป 2559
พ.ศ.

น.ร.ชาย น.ร.หญิง หองเรียน
มัธยมตน มัธยมตน มัธยมตน

2558 2,650
2559 2,686

2,782
2,769

148
145

น.ร.ชาย
มัธยม
ปลาย

น.ร.หญิง หองเรียน นักเรียน
มัธยม มัธยมปลาย รวม (คน)
ปลาย

1,572
1,637

2,360
2,291

126
123

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ขอมูล 10 มิถุนายน 2559

9,365
9,383

การ
เปลี่ยนแปลง
จํานวน
นักเรียน
- 286
+18

3. วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก มีจํานวน 5
วิท ยาลั ย คื อ วิท ยาลั ย เทคนิ คนครนายก, วิทยาลัย การอาชีพ นครนายก วิท ยาลัย อาชีพ องครักษ วิท ยาลั ย
เทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน สรุปขอมูลได ดังนี้
- จํานวนนักศึกษา มีนักศึกษาทั้งหมด
5,423 คน
- จํานวนหองเรียน
233 หอง
- จํานวนครูทั้งหมด
223 คน
ตารางจํานวนนักศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก
แยกตามระดับชั้น ปวช.และ ปวส.
พ.ศ.

ปวช.1

2558 964
2559 2,429

ปวช.2

ปวช.3

รวม ปวช.

ปวส.1

ปวส.2

รวม ปวส.

722
825

920
706

2,606
3,960

700
813

806
631

1,506
1,463

รวม

การ
เปลี่ยนแปลง
นักศึกษา

4,112 + 834
5,423 +1311

ที่มา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก, วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยอาชีพองครักษ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
นครนายก และวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน ขอมูล 10 มิถุนายน 2559

โรงเรียน

4. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสถานศึกษาเอกชน มีจํานวน 15
- จํานวนนักเรียน นักเรียนทั้งหมด 4,527 คน นักเรียนชาย 2,340 คน นักเรียนหญิง 2,187 คน
- จํานวนหองเรียน หองเรียน
จํานวน 153 หอง
- จํานวนครู
ครูทั้งหมด
จํานวน 273 คน
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พ.ศ.

ตารางเปรียบเทียบนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
ตั้งแตป พ.ศ.2558-2559
กอนประถม

ประถม

มัธยมตน

มัธยมปลาย

ปวช.

ปวส.

รวม

การ
เปลี่ยนแปลง
2558
1,158
1,830
1,100
265
704
354
5,411
- 1587
2559
979
2,188
987
373
4,527
-884
ที่มา : กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอมูล 10 มิถุนายน 2559

 การสาธารณสุข
ขอมูลทรัพยากรดานสาธารณสุข สถานพยาบาลของรัฐ

สถานพยาบาล

จํานวนเตียง
จํานวนเตียงที่ใหบริการ
ทั้งหมด
(จํานวนเตียง)
(จํานวนเตียง) ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป2559
โรงพยาบาลนครนายก
360
314
314
314
314
314
โรงพยาบาลบานนา
90
๗0
70
70
76
77
โรงพยาบาลองครักษ
60
40
40
40
33
33
โรงพยาบาลปากพลี
10
10
10
10
10
10
โรงพยาบาลโรงเรียนนายรอย จปร.
90
60
60
60
30
30
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ
500
363
363
363
362
362
กองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร
60
60
60
60
60
60
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
๕๖ แหง
รวม
1,170
917
917
917
885
885

ป 2560
314
70
33
10
36
378
60
901

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานจริง

ประเภทบุคลากร
จํานวน (คน)
อัตราสวนประชากรตอบุคลากร 1 คน
แพทย
66
3,929
ทันตแพทย
26
9,975
เภสัชกร
42
6,175
พยาบาลวิชาชีพ
535
485
พยาบาลเทคนิค
18
14,408
บุคลากรอื่นๆ
644
403
รวม
1,331
195
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอมูล ณ พฤษภาคม 2561

ระดับประเทศ
3,745
13,355
7,401
611
31,563
-

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานจริง

ป พ.ศ.

จํานวนเตียง

แพทย

ทันตแพทย

เภสัชกร

255๕
255๖
255๗
2558
2559
2560

917
917
917
885
886
901

36
36
44
49
56
66

16
16
24
27
28
26

26
26
28
31
33
42

พยาบาล
วิชาชีพ
479
479
473
479
536
535

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ณ พฤษภาคม 2561

พยาบาล
เทคนิค
52
52
41
40
36
18

บุคลากร
อื่นๆ
742
742
643
793
586
644

-10ดานการเกษตร
ประชากรจังหวัดนครนายกเปนครัวเรือนเกษตรกรรม มีจํานวน 18,974 ครัวเรือน หรือ
เทากับ รอยละ 19.77 ของครัวเรือนทั้งหมด (95,955 ครัวเรือน ,กรมการปกครอง 2560) มีแนวโนม
ลดลงจากป พ.ศ. 2560 ซึ่งจากเดิมมีครัวเรือนทําการเกษตรรอยละ 24.08 ปจจุบันมีพื้นที่ทําเกษตรกรรม
ประมาณ 687,018 ไร คิดเปนรอยละ 51.80 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นจากปกอน โดยสรุป
เกษตรกรรมที่สําคัญ ดังนี้


การเกษตรกรรม
๑. การปลู ก ข า ว มี พื้ น ที่ ทํ านาทั้ งหมด 515,441 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ 77.21 ของพื้ น ที่
เกษตรกรรมของจังหวัด แบงการเพาะปลูกเปนขาวนาป และขาวนาปรัง โดยมีพื้นที่ปลูกขาวนาป ประมาณ
366,299 ไร ผลผลิ ตข าวนาป 208,550 ตัน ผลผลิตขาวนาป เฉลี่ย ๕73 กก./ไร และมีพื้น ที่ ป ลูกข าว
นาปรัง ประมาณ 161,497 ไร ผลผลิตขาวนาปรัง 109,130 ตัน ผลผลิตขาวนาปรัง เฉลี่ย ๖78 กก./ไร
(ที่ ความชื้น ๑๕%) โดยพื้ น ที่ป ลูกขาวบางสวนในทุ กอํ าเภอเปน พื้ นที่ ลุม เกษตรกรใช พัน ธุขาวในกลุ มพัน ธุ
พื้ น เมื อ ง พั น ธุ ข าวน้ํ าลึ ก หรื อ พั น ธุ ข าวขึ้ น น้ํ า ซึ่ งกลุ ม ข าวพั น ธุ ดั งกล าวให ผ ลผลิ ต ในปริ ม าณที่ ไม สู ง และ
นอกจากนั้นในพื้นที่ปลูกขาวของจังหวัดบางสวนยังประสบปญหาดินเปรี้ยวทําใหไดผลผลิตไมสูงนัก
2. การทําสวน ไมผล ไมยืนตน มีพื้นที่ทําสวน ไมผล ไมยืนตนประมาณ 91,470 ไร
ที่นิยมปลูกกันมาก ไดแก มะยงชิด มะมวง มะนาว สมโอ กลวยน้ําวา กระทอน ทุเรียน มะปรางหวาน กลวย
หอม มังคุด ขนุน เงาะ มะดัน และไผเลี้ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งมะยงชิด มะปรางหวานที่นั บวาเปน ผลไมที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก และเนื่องจากการทําสวนไมผลในจังหวัดสวนใหญเปนแบบสวนผสมผสาน ทําให
มีผลผลิตจากผลไมชนิดตางๆ ผลัดเปลี่ยนกันออกตลอดทั้งป ทํารายไดใหแกเกษตรกรเปนอยางดี
๓. การปลูกไมดอกไมประดับ มีการเพาะปลูกทั้งในลักษณะของไมชําถุง ชํากิ่ง ไมกระถาง
ไมตัดใบ รวมถึงไมประดับขุดลอม สวนมากอยูในเขตอําเภอองครักษ ซึ่งมีการเพาะกลาไมจําหนายทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ จํานวนกวาพันชนิด จังหวัดนครนายกมีพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับประมาณ 11,624 ไร ถือ
ไดวาเปนแหลงเพาะปลูกไมดอกไมประดับที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
๔. การปลูกพืชผักและสมุนไพร มีการเพาะปลูกพืชผักและสมุนไพรประมาณ 8,569 ไร
เพื่อใชบริโภคในครัวเรือน ทั้งนําออกจําหนายภายในจังหวัดและพื้นที่จังหวัดขางเคียง เชน ตลาดปราจีนบุรี
ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง โดยปลูกกันมากในพื้นที่อําเภอบานนา อําเภอองครักษ อําเภอเมืองนครนายก
และอําเภอปากพลี ตามลําดับ
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ขอมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕61 (ระบบฐานขอมูลการปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร)
 การปศุสัตว
จังหวัดนครนายก เปนแหลงผลิตสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิดโดยเฉพาะสัตวเล็กและสัตว
ปก เชน สุกรขุน ไกเนื้อ ไกไข และเปดเนื้อ เนื่องจากมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว อยูใกลแหลงผลิต
อาหารสั ต ว โรงงานแปรรู ป หรื อ แหล งรับ ซื้ อ ผลผลิ ต และมี ผู ป ระกอบการรายใหญ อ ยูในพื้ น ที่ ห ลายราย
ผูประกอบการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปองกันโรคระบาดสัตว การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
การจัดการฟารมระบบมาตรฐานฟารม
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ชนิดสัตว

จํานวนปศุสัตวในพื้นที่จังหวัดนครนายก ป 2557-2561
จํานวนปศุสัตว ณ วันที่ (ตัว)

1 ม.ค.2557 1 ม.ค.2558 1 ม.ค.2559 1 ม.ค.2560

โคนม
93
โคเนื้อ
9,879
กระบือ
15,504
สุกร
94,538
เปดเนื้อ
295,939
เปดไข
46,005
เปดเทศ
22,823
ไกเนื้อ
1,911,640
ไกไข
4,529,722
ไกพื้นเมือง
122,205
หาน
871
นกกระจอกเทศ
5

70
9,319
13,883
95,543
307,267
43,407
22,522
1,884,540
4,560,026
125,025
895
5

7,761
7,669
119,146
357,252
6,673
19,914
2,334,721
5,419,274
310,858
335
-

38
8,975
13,554
122,241
328,511
9,957
94,647
3,018,983
6,023,359
260,126
402
-

จํานวนผูเลี้ยง
(ราย)
ณ 1 ม.ค.61
75
9,041
12,544
163,011
664,918
11,797
24,103
3,640,436
5,967,402
235,109
560
-

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครนายก

จํานวนสัตวในพื้นที่ จังหวัดนครนายก ที่เปนแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญ

ที่

อําเภอ

1
2
3
4

อ.เมืองนครนายก
อ.ปากพลี
อ.บานนา
อ.องครักษ
รวม 4 อําเภอ

โคเนื้อ
2,237
338
2,348
4,118
9,041

กระบือ
สุกร
3,585
3,555
780
3,219
7,417 148,855
762
7,382
12,544 163,011

ชนิดสัตว(ตัว)
ไกพื้นเมือง
ไกเนื้อ
75,328
370,979
21,083
641,841
68,145
2,364,671
70,553
262,945
235,109 3,640,436

ไกไข
เปดเนื้อ
36,988
72,988
3,129
59,900
5,718,674
199,036
208,611
332,994
5,967,402
664,918
ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561

 ดานการประมง
1. ขอมูลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
พื้นที่ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของจังหวัด มีพื้นที่ 36,258 ไร สัตวน้ําที่เกษตรกรของจังหวัด
นครนายกที่ นิ ยมเลี้ ยง ตามลําดั บคื อ ปลาน้ําจืด ไดแก ปลานิล ปลาตะเพีย น ปลายี่ส กเทศ ปลาจีน ปลา
นวลจั น ทร เทศ ปลาดุ ก อุ ย เทศ ปลาทั บ ทิ ม เป น ต น กุ งทะเล (กุ งขาวแวนนาไม) และการอนุ บ าลลู ก ปลา
โดยเฉพาะปลาดุกอุยเทศ (ปลาดุกบิ๊กอุย) จํานวนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 4,080 ราย แยกเปนผู
เลี้ยงปลาน้ําจืด จํานวน 3,132 ราย ผูเลี้ยงกุงทะเล จํานวน 701 ราย ผูอนุบาลลูกปลา จํานวน 247 ราย
กําลังการผลิตปลาน้ําจืด 31,388,443 กิโลกรัม กําลังการผลิตกุงทะเล 4,480,272 กิโลกรัม กําลังการผลิต
ลูกปลาดุก 2,482,938,707 ตัว หรือ 49,658,774.14 กิโลกรัม คิดเปนมูลคาปลาน้ําจืด 627.767
ลานบาท กุงทะเล 448.027 ลานบาท และลูกปลาดุก 372.44 ลานบาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 888.234
ลานบาท โดยแยกเปนอําเภอ ตามตารางที่ 1-3 ดังนี้
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ตารางแสดงรายละเอียดผูเลี้ยงกุงทะเล (กุงขาวแวนนาไม) ของจังหวัดนครนายก ประจําป 2561
อําเภอ

จํานวน
(ตําบล)
3
1
0
10
14

เมือง
ปากพลี
บานนา
องครักษ
รวม

รายละเอียดการเลี้ยงกุงทะเล
จํานวนเกษตรกร
จํานวน
เนื้อที่
(ราย)
(ฟารม)
(ไร)
201
204
1,387.15
15
15
206
0
0
0
485
506
4,856.75
701
725
6,450

กําลังการผลิต
(ก.ก.)
887,109
192,360
0
3,400,803
4,480,272

ตารางแสดงรายละเอียดผูเลี้ยงปลาน้ําจืด ของจังหวัดนครนายก ประจําป 2561
อําเภอ

จํานวน
(ตําบล)

รายละเอียดการเลี้ยงปลาน้ําจืด
จํานวนเกษตรกร
จํานวน
เนื้อที่
(ราย)
(ฟารม)
(ไร)
1,201
1,243
9,558.17

กําลังการผลิต
(ก.ก.)
6,935,210

เมือง

7

ปากพลี

13

508

516

3,995.33

5,667,002

บานนา

11

296

306

3,199.04

6,572,290

องครักษ
รวม

10
41

1,127
3,132

1,184
3,249

12,997.38
29,750

12,213,941
31,388,443

2. ขอมูลดานวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวของดานการประมง
วิสาหกิจชุมชนดานการประมง มีจํานวน 14 ราย แบงเปน ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 8 ราย
การแปรรูปสัตวน้ํา 5 ราย และหัตถกรรมเครื่องมือทําการประมง 1 ราย โดยแยกเปนรายอําเภอ ตารางที่ 6
ดังนี้
ชนิดการดําเนินการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

แปรรูป
หัตถกรรมเครื่องมือประมง
รวม

อําเภอ

จํานวน(ตําบล)

จํานวนวิสาหกิจชุมชน (ราย)

เมือง

3

5

บานนา

1

1

องครักษ

1

2

เมือง

1

1

องครักษ

3

4

บานนา

1

1
14

ที่มาขอมูล : ระบบสานสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
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ดานอุตสาหกรรม

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดนครนายก ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน ทั้งสิ้น 298 โรงงาน มีเงินลงทุนรวม
6,766,129,000 บาท มีการจางงาน งาน 6,914 คน โดยแยกเปนชาย 3,898 คน เปนหญิง 3,016 คน
กําลังเครื่องจักรรวมทั้งสิ้น 140,292 แรงมา โดยแยกตามอําเภอ ไดแก
อําเภอ
เมือง

จํานวนโรงงาน
(ราย)
118

จํานวนเงินลงทุน
(บาท)
1,844,611,000

จํานวนการจางงาน
(คน)
1,163

ปากพลี

16

109,926,000

555

บานนา

91

1,452,666,000

2,312

องครักษ

73

3,358,926,000

2,884

รวม

298

6,766,129,000

6,914

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญหรือผูประกอบการใหความสนใจลงทุน
ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก พิจารณาจากสัดสวนหมวดอุตสาหกรรมในป 2561 จะเห็น
ไดวา 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม อุตสาหกรรมขนสงและ
อุปกรณรวมการซอม อุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ ตามลําดับ โดยมีสัดสวนคิดเปน
รอยละของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในป 2561 ตามลําดับตารางดังนี้
จํานวนโรงงานป 2561
ราย
รอยละ
1 อุตสาหกรรมอาหาร
54
18.20
2 อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม
48
16.10
3 อุตสาหกรรมขนสงและอุปกรณรวมการซอม
40
13.50
4 อุตสาหกรรมอโลหะ
26
8.80
5 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ
22
7.40
ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ที่

หมวดอุตสาหกรรม

จํานวนโรงงานป 2560
ราย
รอยละ
55
18.40
47
15.80
39
13.10
28
8.70
20
6.70

 การพาณิชยกรรม
สินคานําเขา นําเขาจากตางจังหวัด เชน สินคาอุปโภคบริโภค สินคาอุตสาหกรรม
สิ น ค า อุ ต สาหกรรมเช น น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง วั ส ดุ ก อ สร า ง เครื่ อ งใช ไฟฟ า อิ เล็ ค ทรอนิ ก ส
ยานพาหนะ เคมีภัณฑ สินคาอุปโภคบริโภคอื่นๆโดยผูประกอบการจะสั่งซื้อสินคาจากตัวแทนจําหนายหรือ
พนักงานขายของบริษัทเพื่อนํามาจําหนายใหผูซื้อในจังหวัด
สินคาเกษตรผัก ผลไม ผูคาสงไปรับซื้อจากตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดมหาชัย ตลาดแมกลอง
มาสงใหกับผูคาปลีกในตลาดสดเพื่อจําหนายผูบริโภคตอไป
สินคาประมง เชน อาหารทะเล ผูคาสงไปรับซื้อจากตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดมหาชัย
ตลาดแมกลอง มาสงใหกับผูคาปลีกในตลาดสดเพื่อจําหนายผูบริโภค

-14สินคาสงออก สวนใหญเปนผลิตผลทางการเกษตร
- ข า วสาร ข า วนึ่ ง ผู ป ระกอบการโรงสี สี แ ปรสภาพข า วเปลื อ กเป น ข า วสาร ข า วนึ่ ง
สงใหกับผูสงออกที่โกดัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ เพื่อใหผูสงออก สงใหกับ
ประเทศ คูคาในตางประเทศตอไป
- ผลไม พืชผัก เกษตรกรจะจําหนายใหกับพอคาคนกลางรวบรวมสงตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท
และเกษตรกรบางรายจะจํ าหน ายให กับ ผูบ ริโภคโดยตรงที่ สวน ตลาดประจําจั งหวัด อําเภอ แผงจําหน าย
บริเวณแหลงทองเที่ยวและตลาดนัด
-ไมดอก ไมประดับ เกษตรกรจะผลิตและจําหนาย ณ ตลาดไมดอกไมประดับคลอง 15 โดยมี
คูคาจากตางจังหวัดเขามาซื้อผลผลิตเพื่อนําไปจําหนายที่ตลาดนัดสวนจตุจักร บางบัวทอง และจังหวัดอื่น ๆ
ตอไป
สินคาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก
- มะยงชิด – มะปรางหวานเปนผลไมที่โดดเดน เปนเอกลักษณของจังหวัดนครนายก เกษตรกร
มี ก ารรวมกลุ ม เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการผลิ ต และจํ าหน าย มี ก ารพั ฒ นาสายพั น ธุ ให ได ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
รสชาติดี ผลใหญในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ หองประชุมเขาใหญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ใหการรับรอง
ผลการรับรองผลการตรวจกระบวนการผลิตของผูขออนุญาตใชตราสัญลักษณ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) มะยง
ชิ ด นครนายก จํ า นวน 98 ราย และ มะปรางหวานนครนายก จํ านวน 6 ราย ของคณะทํ างานควบคุ ม
ตรวจสอบกระบวนการผลิ ต และจํ า หน า ยส งบ งชี้ท างภู มิศ าสตร มะยงชิ ด นครนายก และ "มะปรางหวาน
นครนายก" ระดับจังหวัด ใหการรับรองทุกราย โดยใหสงรายชื่อใหกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
พิจารณาอนุญาตใหตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) มะยงชิดนครนายก และมะปรางหวานนครนายก
ตอไป
1) แบบรายเดี่ ยว “มะยงชิดนครนายก” จํ านวน 98 ราย แยกเป น อํ าเภอเมื อง 33 ราย
อําเภอบานนา 64 ราย และอําเภอปากพลี 1 ราย
2) แบบรายเดี่ยว “มะปรางหวานนครนายก”จํานวน 6 ราย แยกเปน อําเภอเมือง 5 ราย
อําเภอปากพลี 1 ราย การอนุญาตมีอายุ 2 ป ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน2561 - 14 มิถุนายน 2563
สินคาผลิตภัณฑชุมชน
- ผลิตภัณฑจากไม เชน ไมมะมวง ไมไผ ไมยางพารา นํามาผลิต แปรรูป เปนผลิตภัณฑตาง ๆ
เชน เฟอรนิเจอร แจกัน โคมไฟ เปนตน ซึ่งผูผลิตมีชองทางการจําหนายโดยจําหนายเอง ณ แหลงผลิต จําหนาย
บริเวณแหลงทองเที่ยวของจังหวัดการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Order) ของลูกคา และการเขารวมงาน
แสดงและจําหนายสินคาที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น สําหรับผูประกอบการบางรายที่มีศักยภาพสามารถทํา
การคา กับตางประเทศ โดยสงออกโดยตรงไปยังคูคาในตางประเทศ และรวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ ที่
กระทรวงพาณิชยใหการสนับสนุน
- ผลิตภัณฑชุมชนอื่นผูผลิตมีชองทางการจําหนายโดยจําหนายเอง ณ แหลงผลิตจําหนายบริเวณ
แหลงทองเที่ยวของจังหวัด การผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Order) ของลูกคาและการเขารวมงานแสดง
และจําหนายสินคาที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น
การพาณิชย
จั งหวั ด นครนายก เป น จั งหวั ด ขนาดเล็ ก จั งหวั ด หนึ่ งในภาคกลาง และอยู ใกล ก รุ งเทพฯ
การประกอบพาณิชยกรรมสวนใหญเปนการประกอบพาณิชยกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เปนลักษณะของ
การคาปลีก - คาสงเปนสวนใหญ
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ป
คงอยู
(ราย)
331
412
432
520

2557
2558
2559
2560

จํานวนผูประกอบธุรกิจการคาในจังหวัดนครนายก
นิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัด
หางหุนสวนจํากัด
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
จดใหม
เลิก
คงอยู จดใหม
เลิก
คงอยู จดใหม
เลิก
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
35
8
390
42
25
1
39
13
385
22
24
1
47
15
378
33
13
1
107
12
405
46
16
1

ศูนยประสานงานและบริการขอมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center : AIC)
●ประชากรและกําลังแรงงาน

ผูมีงานทํา
151,358

ผูอยูในวัยทํางาน 15 ปขึ้นไป
ผูอยูในกําลังแรงงาน
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
ผูรอฤดูกาล ผูวางงาน
รวม
ทํางานบาน เรียนหนังสือ
อื่นๆ
รวม
439
202 151,999 29,566 16,850 36,620 83,036

รวม

ผูไมอยูในวัย
ทํางานอายุต่ํา
กวา 15 ป

ประชากร
รวม

235,035

47,496

282,531

ประชากรและกําลังแรงงาน จังหวัดนครนายกมีประชากรมีจํานวน 282,531 คน (ขอมูล
สถิติจังหวัด ณ เดือนกันยายน 2561) เปนประชากรผูมีอายุ 15 ป ขึ้นไป 235,035 คน ผูมีอายุต่ํากวา
15 ป จํานวน 47,496 คน ทั้งนี้ในจํานวนผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป เปนผูอยูในกําลังแรงงาน 151,999 คน
ไดแก ผูมีงานทํา 151,358 คน ผูวางงาน 202 คน ผูรอฤดูกาล จํานวน 439 คน
การมีงานทํา ผูมีงานทําในจังหวัดนครนายกจํานวน 151,358 คน โดยทํางานในภาคเกษตร
จํานวน 36,390 คน หรือรอยละ 24.04 ของผูมีงานทําทั้งหมด ทํางานนอกภาคเกษตร จํานวน 114,971 คน
รอยละ 75.96 ของผูมีงานทํา
การวางงาน จังหวัดนครนายกมีกําลังแรงงานเทากับ 151,999 คน เปนเพศชาย 85,129
คน เพศหญิง 66,870 คน มีผูวางงาน 202 คน อัตราการวางงาน รอยละ 0.13 (ของผูอยูในกําลังแรงงาน)
โดยไมมีอัตราการวางงาน ของเพศหญิงและอัตราวางงานของเพศชาย 0.24 (202 คน)
การจ างงานคนพิ ก ารในสถานประกอบการ จั งหวัด นครนายกมี ก ารจางงานคนพิ การ
ทํ า งานจํ า นวน 19 แห ง ลู ก จ า งคนพิ ก าร 48 คน ลั ก ษณะงานเป น งานที่ เหมาะสมกั บ สภาพร า งกาย
ทั้งพนักงานฝายผลิต และพนักงานทํางานภายในสํานักงาน
 ดานทรัพยากรธรรมชาติ
1) ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
(1) สถานการณ
จากการสํารวจที่ดิน ของกองสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2522 ไดจําแนกดินภายใน
จังหวัดนครนายกไวทั้งหมด 28 ชุดดิน และจากการศึกษาขอมูลของชุดดินเหลานี้ สามารถ วิเคราะหลักษณะ
และคุณสมบัติของทรัพยากรดินนครนายกเปน 5 กลุมคือ
1. ดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ําใหม (Recent alluvium) บริเวณนี้เปนที่ราบน้ําทวมถึง
(Flood plain) ปรากฏใหเห็นตามสันดินริมน้ํา และบริเวณแองริมน้ําของแมน้ํานครนายก และคลองบานนา
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ความอุดมสมบูรณปานกลาง ดินที่เกิดบริเวณแองริมน้ํา มีเนื้อดินเปนดินเหนียว เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว
ความอุดมสมบูรณปานกลาง ดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ําใหมมีเนื้อที่ประมาณ 32,360 ไร หรือปริมาณรอยละ
2.44 ของพื้นที่จังหวัด
2. ดิ น ที่ เ กิ ด จากการทั บ ถมของตะกอนน้ํ า กร อ ย (Brackish water deposits) ใน
บริ เวณที่ ร าบน้ํ าท ว มถึ งในอดี ต (Former tidal flat) ปรากฏให เห็ น อย างกว างขวางในที่ ลุ มต่ํ าตอนใต ของ
จังหวัด บริเวณอําเภอองครักษ ตอนใตของอําเภอเมืองฯ และอําเภอปากพลี เนื้อดินเปนดินเหนียว เปนดิน
ลึ ก มี การระบายน้ํ าเลว ความอุ ดมสมบู รณ ต่ํา ปฏิ กิริย าของดิน เปน กรดจัด (ดิ น เปรี้ย ว) บริเวณนี้ มีพื้ น ที่
ประมาณ 604,171 ไร หรือ 45.55 เปอรเซ็นต ของพื้นที่จังหวัด
3. ดิ น ที่ เกิ ด จากตะกอนลํ า น้ํ า ค อ นข า งใหม แ ละตะกอนลํ า น้ํ า เก า (Semi–recent
alluvium) พบเปนแนวกวางทางตอนกลางของจังหวัดขึ้นไปจรดเทือกเขาทางตอนเหนือ สภาพพื้นที่เปนที่ลุม
ดอน ซึ่งสวนใหญเปนลานตะพักระดับต่ํา เนื้อดินบนเปนดินทรายหรือทรายแปง ดินลางเปนดินเหนียว เปน
ดินลึก มีการระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา มีพื้นที่ปริมาณ 260,607 ไร หรือ 19.65 เปอรเซ็นต ของ
พื้นที่จังหวัด สําหรับดินบนลานตะพักระดับสูงขึ้นไป เนื้อดินบนสวนใหญเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทรายแปง มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา มีพื้นที่ประมาณ
9,814 ไร หรือ 0.74 เปอรเซ็นต ของพื้นที่จังหวัด
4. ดิ น ที่ เกิ ด จากการสลายตัว ผุพั งของวัต ถุตน กํา เนิ ด ที่ส ลายตัว อยูกับ ที่ และวัต ถุต น
กําเนิดที่เคลื่อนที่มาทับถมตามแรงโนมถวงของโลก (Residuum and colluviums) บนลานตะพักที่งาย
ตอการกัดกรอน และบริเวณเชิงเขา (Erosion terrace and foot hills) พบกระจายอยูเปนแหง ๆ และ
ในบริเวณเชิงเขาตอนเหนือของจังหวัด สวนใหญเปนดินคอนขางตื้น มีเศษหิน กอนกรวด หรือลูกรังปะปนอยู
มี ก ารระบายน้ํ าดี ความอุ ด มสมบู ร ณ ค อนข างต่ํ าถึ งปานกลาง มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 14,987 ไร หรื อ 1.13
เปอรเซ็นตของพื้นที่จังหวัด
5. ดิ น ที่ เกิ ด จากภู เขา ปกคลุ ม ด ว ยหิ น ในยุ ค ต าง ๆ พบอยู ท างตอนเหนื อ ของจั งหวั ด
มี พื้น ที่ ป ระมาณ 401,123 ไร หรื อ 30.24 เปอรเซ็ น ต ของพื้ น ที่ จั งหวัด (ที่มา : สํานักงานที่ดิน จังหวัด
นครนายก)
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น จั ง หวั ด นครนายกมี พื้ น ที่ 1,326,250 ไร ส ว นใหญ เ ป น พื้ น ที่
เกษตรกรรม 708,983 ไร คิดเปนรอยละ 53.48 รองลงมาเปนพื้นที่ปาไม 401,251 ไร รอยละ 30.26
และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 153.44 ตร.กม. คิดเปนรอยละ 8.62 จังหวัดนครนายกไดมีการวางผังเมือง
รวมจั งหวัด เพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาในภาพรวมครอบคลุม พื้ น ที่ ทั้ งจั งหวัด ตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของพื้นที่ไวแลว
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หนวย : ไร (รอยละ)
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน

พ.ศ.
2551

2554

2558

2560

95,897(7.23)

97,142(6.72)

114,601(8.62)

116,820(8.81)

พื้นที่เกษตรกรรม

739,188 (55.74)

713,252(53.79)

708,983(53.48) 715,821(54.23)

พื้นที่ปาไม

403,383(30.42)

401,642(30.28)

401,251(30.26) 398,727(30.06)

พื้นที่น้ํา

24,346(1.83)

25,042(1.88)

26,288(1.99)

27,756(2.11)

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

63,436(4.78)

89,172(6.75)

75,127(5.65)

67,126(5.05)

1,326,250(100)

1,326,250(100)

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง

รวม

1,326,250(100) 1,326,250(100)

ที่มา: กลุมวางแผนการใชที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
(2) ปญหา
ปญหาหลัก
1. ดินขาดความอุดมสมบูรณและมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินนอยกวา 1.5 % มีพื้นที่
รอยละ 69.85 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด หรือประมาณ 926,440 ไร
1.1 ดินเปรี้ยวจัดมากหรือเปนกรดจัดมาก (มีปฏิกิริยาความเปนกรดเปนดาง 4.05.0) และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินบนชั้นลาง นอยกวา 1.5 % คิดเปนพื้นที่รอยละ 41.78 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด หรือ ประมาณ 554,091 ไร
1.2 ดิ น มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ น อ ยกว า 1.5 % มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ต่ํ า มี พื้ น ที่ ร อ ยละ
16.42 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด หรือคิดเปนพื้นที่ประมาณ 217,821 ไร
1.3 ดินมีอินทรียวัตถุในดินลางนอยกวา 1.5 % มีพื้นที่รอยละ 11.65 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด หรือคิดเปนพื้นที่ประมาณ 154,528 ไร
2. ดินมีความลาดเทสูง มีการชะลางพังทลายของดินสูง มีพื้นที่รอยละ 30.15 ของพื้นที่
ทั้งจังหวัด หรือคิดเปนพื้นที่ 399,810 ไร
ปญหารอง
ดินตื้น อาจมีกรวดเศษหินปะปน มีพื้นที่รอยละ 1.86 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดหรือคิดเปน
พื้นที่ประมาณ 24,711 ไร พื้นที่ที่จะตองอนุรักษไวเปนปา ตนน้ําลําธาร ประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด หรือคิดเปนพื้นที่ประมาณ 397,875 ไร
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
1) ทรัพยากรปาไม
(1) สถานการณ
จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ปาไมตามกฎหมายทั้งหมด 421,181 ไร หรือ 673.89 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 31.76 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด (1,326,250 ไร หรือ 2,122 ตารางกิโลเมตร) จาก
หนังสือขอมูลสถิติกรมปาไม ป พ.ศ. 2554 (ขอมูลลาสุดที่ไดจากการแปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM
พ.ศ. 2551 -2552 มาตราส วน 1:50,000) คงเหลื อพื้ นที่ ป าจํ านวน 399,975 ไร หรื อ 639.96 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป นรอยละ 30.16 ของพื้ นที่ทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งถูกบุ กรุกไปจํานวน 24,206 ไร หรือ 33.96


-18ตารางกิโลเมตร เฉลี่ยปละประมาณ 2,200 ไร สวนใหญจะเปนพื้นที่ปาไมถาวร และในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหใชประโยชนในราชการทหาร
เนื่องจากจังหวัดนครนายกเปนจังหวัดที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยพึ่งพาอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ําตก ภูเขา และปาไม โดยมีอุทยานแหงชาติเขาใหญเปนศูนยกลาง ปญหาการบุกรุก
พื้น ที่ป าไมยังคงมีอยู ในพื้ น ที่ป าไมในพื้น ที่ ตะเข็บ รอยตอของแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ นอกจากนี้ มี
ปญหาเรื่องการลักลอบเขาไปเก็บหาของปา เชน ไมกฤษณา กลวยไม เปนตน แตไมรุนแรงมากนัก
สวนพื้ นที่ ป าไม ตาม พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 มีป ญ หาในการเขาไปครอบครองทํ า
ประโยชนแทบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะปาไมถาวรเปนพื้นที่ปาไมตามมติ ค.ร.ม. กําหนดใหเปนพื้นที่ปาไมของชาติ
เหตุผลสําคัญก็เนื่องจากแนวเขตที่กําหนดไวไมชัดเจน ไมมีรั้วหรือหลักเขต ประชาชนทั่วไปไมสามารถรูไดวา
แนวเขตดังกลาวเริ่มตนที่ไหน อยางไร และสาเหตุมาจากความตองการที่ดินทํากินของประชาชนโดยรูอยูแลววา
เปนพื้นที่ปา (ไมมีเอกสารสิทธิ์)
สําหรับพื้นที่ปาไมในเขตที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหใชประโยชนในราชการทหารนั้น
มีการบุกรุก ครอบครองเขาไปทําประโยชนมาก ไมเฉพาะแตพื้นที่ราบเทานั้น ยังมีการบุกรุกเขาไปทําประโยชน
ในพื้นที่บริเวณลาดเขา และเขาสูง สาเหตุประการสําคัญเนื่องจากขาดการดูแลรักษาจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง
พื้ น ที่ ป า ไม ในจั ง หวั ด นครนายก มี ทั้ งพื้ น ที่ ป า ที่ เป น ผื น ใหญ ความอุ ด มสมบู ร ณ ข อง
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา อยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ และพื้นที่ปาตามภูเขาที่มีความลาดชันคอนขาง
สูง ดังนี้
- ปาไมในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ จํานวน 340,575 ไร หรือ 544.92 ตร.กม.
- ป าไม ถาวรตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2508 และวันที่ 28 ธัน วาคม
2536 จํานวน 17,710 ไร หรือ 28.336 ตร.กม.
- ปาไมตามพระราชบัญญั ติปาไม พุทธศักราช 2484 (พื้นที่ปาตามภูเขาที่มีความลาดชัน
คอนขางสูง)จํานวน 10,97 ไร หรือ 17.562 ตร.กม.
- ปาบริเวณเขาชะโงก ในราชการกระทรวงกลาโหม จํานวน 51,921 ไร หรือ 83.074 ตร.กม.
หมายเหตุ : ไดเพิกถอนพื้นที่ปาไมในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญบางสวนเพื่อทําโครงการเขื่อนคลองทาดานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
จังหวัดนครนายก ประมาณ 1,925-1-73 ไร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูกปาเพิ่มเติม ดังนี้
ประเภทพื้นที่
จํานวนพื้นที่ (ไร/ตร.กม.)
1. พื้นที่ปลูกปาตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
74 ไร / 0.118 ตร.กม.
ฯ (พ.ศ.2539-2545)
2. พื้ น ที่ ป ลู ก ป า ตามโครงการส ง เสริ ม ปลู ก ไม เ ศรษฐกิ จ
1,662 ไร / 2.659 ตร.กม.
(พ.ศ.2537-2542)
3. พื้นที่ปลูกปาตามโครงการพัฒนาปาชุมชน (พ.ศ.25312,351 ไร / 3.762 ตร.กม.
2542)
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายก ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2559

(2) ปญหา
สภาพปาเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เนื่องมาจากมีการบุกรุก
แผวถางปา และเกิดปญหาไฟปา

-192) ทรัพยากรสัตวปา
(1) สถานการณ
สัต วป า ที่ พบส วนใหญ อยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ที่มีอาณาเขตครอบคลุม 11
อําเภอ ของ 4 จังหวัด ไดแก อําเภอมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี อําเภอปากชอง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา อําเภอนาดี อําเภอกบินทรบุรี อําเภอประจันตคาม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
และอําเภอปากพลี อําเภอบานนา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ไดรับสมญานามวาเปนอุทยานมรดกของ
กลุมประเทศอาเซียน เปนปาผืนใหญตั้งอยูในเทือกเขาพนมดงรัก ในสวนหนึ่งของดงพญาไฟ หรือ ดงพญาเย็น
ในอดีต ประกอบดวยขุนเขานอยใหญสลับซับซอนหลายลูก เปนแหลงกําเนิดของตนน้ําลําธารที่สําคัญหลายสาย
เชน แมน้ํานครนายก และแมน้ํามูล อุดมสมบูรณไปดวยพันธุไมและสัตวปานานาชนิด เชน ชางปา กวางปา
เกง กระทิง เสือ ตลอดจนมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม อุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนแหลงที่มีสัตวปาชุก
ชุมมาก โดยอาจจะเห็นโขลงชางออกหากินริมถนน บริเวณตั้งแตที่ชมวิวกิโลเมตรที่ 30 จนถึงปากทางเขาหนอง
ผักชี ตลอดจนโปงตนไทร เปนตน จากการศึกษาตามโครงการการอนุรักษชางปา และการจัดการพื้นที่ปองกัน
(ELEPHANT CONSERVATION AND PROTECTED AREA MANAGMENT) โด ย MR. ROBERT J. DOBIAS
ภายใตความรวมมือของ WWF และ IUCN ในป พ.ศ.2527-2528 พบวา มีชางจํานวนประมาณ 250 เชือก
สัตวปาที่สามารถพบไดบอยๆ และตามโอกาสอํานวย ไดแก เกง กวาง ตามทุงหญาทั่วๆ ไป
นอกจากนี้ยังพบ เสือโครง กระทิง เลียงผา หมี เมน ชะนี พญากระรอก หมาไม ชะมด อีเห็น กระตายปา บาง
หมีขอ นกชนิดตางๆ จํานวน 250 ชนิด จากจํานวนไมนอยกวา 340 ชนิด ที่สํารวจพบอาศัยอยูบริเวณปาเขา
ใหญซึ่งเปนแหลงหาอาหารและที่อาศัยอยางถาวร นกที่นาสนใจและพบเห็นไดบอย ไดแก นกเงือก นกขุนทอง
นกขุนแผน นกพญาไฟ นกแตวแลว นกโพระดก นกแซงแซว นกเขา นกกระปูด ไกฟา และนกกินแมลงชนิดตางๆ
นกเงือกทั้ง 4 ชนิด ซึ่งไดแก นกกก นกเงือกกรามชาง นกแกก และนกเงือกสีน้ําตาล ที่พบบนเขาใหญนับวาเปน
สิ่งที่ดึงดูดนักดูนกเปนอยางดี เพราะพบเห็นไดทั่วไป พวกแมลงที่มีมากกวา 5,000 ชนิด ที่สวยงามและพบเห็น
บอยไดแก ผีเสื้อ มีรายงานพบกวา 216 ชนิด
(ที่มา : www.moohin.com)
(2) ปญหา
มีการลักลอบลาสัตวปาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ
3) ทรัพยากรธรณี
(1) สถานการณ
แรธาตุที่สําคัญของจังหวัดนครนายกมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางแสดง ทรัพยากรธรณี พ.ศ.2550
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อแร
แรหินประดับชนิด
หินแกรนิต
แรหินประดับชนิดหิน
กรวดมน
แรดินขาว

ทองที่
ตําบล อําเภอ

เขาพระ

เมือง

สาริกา

เมือง

สาริกา

เมือง

หมายเหตุ
- มีประทานบัตรทําเหมืองจํานวน 1 แปลง คําขอประทานบัตร
จํานวน 4 แปลง
- ไมมีการทําเหมืองแรชนิดนี้ มีคาํ ขอประทานบัตรจํานวน 1
แปลง
- ไมมีการทําเหมืองแรชนิดนี้ มีคาํ ขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจ
แรจํานวน 3 แปลง

-20ตารางแสดง ทรัพยากรธรณี พ.ศ.2550 (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อแร

ทองที่
ตําบล อําเภอ

4

แรบอลเคลย

สาริกา

5

แรเหล็ก

สาริกา

6

แรตะกั่ว

สาริกา

7

แรดิกไกด (ไพโรฟลสไลท
,หินสบู)

บานนา

8

แรหินโรโอไลทเพื่อ
อุตสาหกรรมกอสราง

หินตั้ง

หมายเหตุ

เมือง

- ไมมีการทําเหมืองแรชนิดนี้ มีคาํ ขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจ
แรจํานวน 3 แปลง
เมือง - ไมมีการทําเหมืองแรชนิดนี้ มีคาํ ขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจ
แรจํานวน 2 แปลง
เมือง - ไมมีการทําเหมืองแรชนิดนี้ มีคาํ ขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจ
แรจํานวน 2 แปลง
บานนา - ไมมีการทําเหมืองแรและไมมีคําขอสํารวจแรแตอยางใด
เมือง

- มีการขอครอบครองแรเพื่อใชประโยชนเฉพาะโครงการกอสราง
เขื่อนคลองทาดานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ที่มา : www.nakhonnayok.go.th

๔) ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุมน้ํา
4.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
(1) สถานการณ
อุทยานแห งชาติเขาใหญ มีเนื้อที่ 1,353,471.53 ไร ประกอบไปด วย จั งหวัด
นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี และนครราชสีมา
จากระบบนิเวศทางธรรมชาติที่มีหลากหลาย ผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญจึงเปนถิ่นที่
อยูอาศัยของชนิดพันธุพืชและพันธุสัตวจํานวนมาก ซึ่งหลายชนิดพันธุมีภัยคุกคามหรือถูกกดดันจากการพัฒนา
ของมนุษยในรูปแบบตางๆ จากการสํารวจพบวาประเทศไทยนั้นพบชนิดพันธุพืชทั้งหมด ราว 15,000 ชนิด
โดยพบในพื้นที่ดงพญาเย็น-เขาใหญจํานวน 2,500 ชนิด ประมาณ 1 ใน 6 ของชนิดพันธุที่ปรากฏในประเทศ
โดยมีชนิดพันธุเฉพาะถิ่น 16 ชนิด มีสัตวปามากถึง 805 ชนิด ซึ่งสวนหนึ่งเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 112
ชนิด มีนก 392 ชนิด และมีสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกรวมกัน 209 ชนิด โดยมี 9 ชนิด ที่
เปนชนิดพันธุหายาก ไดแก ตะพาบหัวกบ หรือกราวเขียว หรือกริวดาว จิ้งจกหินเมืองกาญจน ตุกแกเขาหิน
ทราย กิ้งกาภูวัว จิ้งเหลนดวงตะวันตก จิ้งเหลนเรียวโคราช งูกินทากลายขวั้น จระเขน้ําจืด และในจํานวน
สัตวปาที่พบทั้งหมดมีหลายชนิดที่มีความสําคัญในระดับโลก และมี 3 ชนิ ดพันธุที่มีสถานภาพใกลสูญพัน ธุ
ไดแก ชางปา เสือโครง และวัวแดง (ที่มา : สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช,
2549) สําหรับการสํารวจขอมูลพื้นที่ชุมน้ําในจังหวัดนครนายกพบวาแมน้ํานครนายกซึ่งเปนตนน้ําของแมน้ํา
บางปะกงไดขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําระดับชาติ
4.2 พื้นที่ชุมน้ํา
(1) สถานการณ
แมน้ํานครนายกมีตนกําเนิดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ ไหลลงมาทางทิศใตผานตอนบนของอําเภอเมืองนครนายกแลวไหลไปทางทิศตะวันตกผานตอนกลางของ
อําเภอเมืองนครนายก เขาพื้นที่ตอนลางของอําเภอบานนาและไหลไปทางทิศใตอีกครั้งผานอําเภอองครักษไป
บรรจบกับแมน้ําปราจีน เปนแมนํ้าบางประกง เปนตนน้ําของลุมน้ําบางประกง แมน้ํานครนายกถูกกําหนดให
เปนพื้นที่ชุมน้ําระดับชาติของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียน
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พื้นที่ชุมน้ํา
(2) ปญหา
การใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําแมน้ํานครนายกในปจจุบันเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติ ไปเพื่อประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน การระบายน้ําออกจากพื้นที่ชุมชน
พื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การขยายเมือง การพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชนการพัฒนาโครงการ
สรางพื้นฐานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา การทองเที่ยวโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดกับระบบ
นิ เวศพื้ น ที่ ชุ มน้ํ าและระบบนิ เวศโดยรวมทั้ งระบบที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ดคื อมิ ได คํ านึ งถึ งผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ วิ ถี
ชีวิตประจําวันของชุมชนในทองถิ่นที่ตองพึ่งพาอาศัยพื้นที่ชุมน้ํา
นอกจากนี้ องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ทั้งในเมืองและชนบท ยังขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตองเพียงพอ ในคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศ
พื้นที่ชุมน้ํา และขาดความตระหนัก ถึงบทบาทหนาที่ คุณคาและคุณประโยชนที่ครบถวนแทจริงของพื้นที่ชุมน้ํา
จึงเปนผลใหขาดความระมัดระวังและใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยาง ไมถูกตองไมเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมี
ความไมสอดคลองขาดการประสานการปฏิ บั ติงานระหวางหน วยงานในการจัด การพื้ น ที่และในหลายกรณี
กฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของไมมีประสิทธิผลในการบังคับใชและไมเอื้ออํานวยตอการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา อยาง
ยั่งยืน (www.onep.go.th)
5. ดานสิ่งแวดลอม
1) คุณภาพน้ํา
(1) สถานการณ
การเฝาระวังคุณภาพแมน้ํานครนายก โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7
(สระบุ รี) กํ าหนดเป นแหลงน้ํ าผิวดิ น ประเภทที่ 3 ตรวจวัดคุณ ภาพน้ําตั้งแต บริเวณปากแมน้ํานครนายก
อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ถึง บริเวณคลองทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี
สถานีตรวจวัด 5 สถานี ดังนี้
สถานี
บริเวณ
NY01
ปากแมน้ํานครนายก อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
NY02
สามแพรงองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก
NY03
วัดอัมพวัน อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก
NY04
สะพานนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
NY05
คลองทาดาน อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
สํา นั กงานสิ่ งแวดลอมภาคที่ 7 ไดดําเนิน การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพน้ํ าแมน้ํ า
นครนายก โดยทําการเก็บ ตัวอยางน้ําครั้งที่ 1 ในช วงเดื อนตุลาคม-ธัน วาคม 2557 ครั้งที่ 2 ในชวงเดือน
มกราคม-มีนาคม 2558 ครั้งที่ 3 ในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 และครั้งที่ 4 ในชวงเดือนกรกฎาคมกันยายน 2558 เมื่อนําผลการตรวจวิเคราะหมาประเมินคุณภาพน้ําโดยใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ํา
ผิวดิน พบวา ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของแมน้ํานครนายกโดยรวม ตลอดป 2558 มีคุณภาพน้ําจัดอยูใน
คุณภาพน้ําประเภทที่ 4 อยูในเกณฑเสื่อมโทรม สามารถใชเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และใชเพื่อการอุตสาหกรรม
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คุณภาพน้ําแมน้ํานครนายกเสื่อมโทรม เนื่องจากจังหวัดนครนายกยังไมมี
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม ดังนั้นน้ําเสียจากบานเรือน/ชุมชนจึงถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งลงสูแมน้ํา
นครนายกโดยตรง
2) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(1) สถานการณ
ในป จ จุ บั น จั งหวั ด นครนายกยั งไม มี ร ะบบบํ าบั ด น้ํ าเสี ย ดังนั้ น น้ํ าเสี ย จาก
บานเรือน/ชุมชนจึงถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งลงสูแมน้ํานครนายกโดยตรง อยางไรก็ตาม จังหวัดได
มีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในแตละเทศบาล โดยบริษัท
ปญญาคอนซัลแตนท จํากัด เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 ซึ่งหากมีความพรอมสามารถดําเนินการกอสราง
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เพื่อบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
3) คุณภาพอากาศ
(1) สถานการณ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 ไดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัด
คุ ณ ภาพอากาศบริเวณเทศบาลเมื องนครนายก ตําบลนครนายก อําเภอเมื อง จังหวัดนครนายก จากการ
วิเคราะหตัวอยางฝุนในบรรยากาศ เมื่อเดือนมกราคม 2554 พบวา ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
(PM-10) มีคา 0.076 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ต องไม เกิ น 0.120 มิ ล ลิ กรั มต อลู กบาศกเมตร ซึ่งสรุป ไดวาคุณ ภาพอากาศบริเวณพื้ น ที่ ที่ทํ าการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ปริมาณฝุนละอองอยูในเกณฑมาตรฐาน
ตารางแสดง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (มกราคม 2554)
สารมลพิษ

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน

คาเฉลี่ยความเขม ผลการตรวจวัด
ในเวลา คุณภาพอากาศ
24 ชม.
0.076
1 ป

คามาตรฐาน*

ไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม.
ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม.

ที่มา * ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 52 ง. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22
กันยายน พ.ศ. 2547
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7, พ.ศ. 2554

3) ขยะมูลฝอย
(1) สถานการณ
1. ปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอย
จังหวัดนครนายก มีเทศบาลและองคการบริห ารสวนตําบล รวม ๔๕ แห ง
แบงเปนเทศบาลเมือง ๑ แหง เทศบาลตําบล ๕ แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๓๙ แหง เก็บรวบรวมขยะ
และนําไปกําจัด จํานวน 27 แหง ยังไมมีการเก็บรวบรวมขยะ จํานวน 18 แหง เก็บรวบรวมขยะได 126.03
ตัน/วัน จากอัตราการเกิดขยะ ๑48.33 ตัน/วัน มีปริมาณขยะที่สงเสริมการกําจัดในครัวเรือน 22.3 ตัน/วัน

-232. การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ
จั ง หวั ด นครนายกมี โ รงพยาบาลของรั ฐ บาลทั้ ง หมด 6 แห ง ได แ ก ศู น ย
การแพทยส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลบ านนา
โรงพยาบาลองครักษ โรงพยาบาลปากพลี และโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ จํานวนเตียง
รวมทั้งสิ้น 1,170 เตียง จํานวนเตียงที่ใหบริการ 901 เตียง มีสถานีอนามัยทั้งหมด 56 แหง ดังตารางที่ 18
ซึ่งตามมาตรฐานของโรงพยาบาลทั่วไปจะมีปริมาณขยะติดเชื้อ 0.33 กิโลกรัมตอปวย 1 ราย ดังนั้นจังหวัด
นครนายกจะมีขยะติดเชื้อประมาณ 300 กิโลกรัมตอวัน หรือประมาณ 9,000 กิโลกรัมตอเดือน การจัดการ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลนครนายกมีเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ แตเนื่องจากการดําเนินการมีคาใชจาย
สูงและมีการรองเรียนดานมลพิษจากการเผาโรงพยาบาล จึงใหบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการและนําไปกําจัด
โดยการเผาที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งมีความสะดวกและคาใชจายที่ถูกกวาการเผาดวยตนเอง
ในสวนของการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัย กําจัดโดยจางเหมา
บริษัทเอกชนเขามาดําเนินการและนําไปกําจัดโดยการเผาที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นอกจากนี้ปญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดนครนายกยังเกิดจากคลินิกเอกชนทั้งสิ้น 53 แหง ซึ่งยังไมมีการควบคุม
การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของคลินิกเหลานี้อยางเครงครัด รายละเอียดตามตามตารางที่ 17
ตารางแสดง การคาดการขยะติดเชื้อในจังหวัดนครนายก
สถานพยาบาล

จํานวนเตียงทั้งหมด

จํานวนเตียงที่
ใหบริการ
378 เตียง

การคาดการปริมาณ
ขยะติดเชื้อ (กก./วัน)
95.78

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
500 เตียง
บรมราชกุมารีฯ
โรงพยาบาลนครนายก
360 เตียง
314 เตียง
103.62
โรงพยาบาลบานนา
90 เตียง
70 เตียง
32.33
โรงพยาบาลองครักษ
60 เตียง
33 เตียง
21.28
โรงพยาบาลปากพลี
10 เตียง
10 เตียง
4.87
โรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ
90 เตียง
36 เตียง
9.14
กองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร
60 เตียง
60 เตียง
19.80
รวม
1,170 เตียง
901 เตียง
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก, Envmanifest.anamai.mo.ph.go.th ขอมูล ณ พฤษภาคม, กันยายน 2561

3. การจัดการขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม และการจัดการสิ่งปฏิกูล
จั ง หวั ด นครนายกยั ง ไม มี ก ารคั ด แยกขยะและของเสี ย อั น ตราย ขยะ
อุตสาหกรรม ดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ในสวนของสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองนครนายก
มีรถสูบสิ่งปฏิกูล แตยังไมพบวามีสถานที่จัดการสิ่งปฏิกูล เชนเดียวกัน
(2) ปญหา
1. ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางสะสมเพิ่มขึ้น
2. ขาดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอันตราย
3. ขาดระบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

-244) สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน
(1) สถานการณ
ชุมชนเมืองนครนายกมีทิศทางการขยายตัวของชุมชนไปในแนวเสนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 33 (สุวรรณศร) ซึ่งเปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดและเปนเสนทางสายสําคัญจากภาคกลาง
สูภาคตะวันออกตอนบน บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 (องครักษ-รังสิต) และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3049 (นครนายก–น้ําตกนางรอง) โดยลักษณะการขยายตัวของชุมชนในชวงที่ผานมายังคงเบาบาง
และมีลักษณะไมเดนชัด เนื่องจากไมไดมีปจจัยสําคัญใดที่จะทําใหชุมชนเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ชุมชน
ในเขตผั งเมื องรวมยั งคงรูป แบบศู น ย กลางเดีย วที่ทําหนาที่ ให บ ริการทางการคา การบริการ และเปน ศูน ย
ราชการของจังหวัด
สํ า หรั บ พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปเป น ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การจั ด การ
สภาพแวดลอมที่ดีของชุมชนเมือง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอแนะให
ชุมชนเมืองทุกแหงควรมีพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม โดยชุมชนเมืองขนาดเล็ก ไดแก เทศบาลตําบล ควรมีพื้นที่สี
เขียวที่ยั่งยืนอยางนอย รอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของชุมชน และพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการอยางนอยรอย
ละ 3 ของพื้นที่ทั้งหมดของชุมชน สวนชุมชนเมืองขนาดกลาง ไดแก ชุมชนระดับเทศบาลเมือง ควรมีพื้นที่สี
เขียวอยางยั่งยืนรอยละ 10 และพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการอยางนอยรอยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของชุมชน
รายละเอียดของพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมในแตละเทศบาลของจังหวัดนครนายก ดังตารางที่ 18
ตารางแสดง พื้นที่สีเขียวสําหรับการจัดการสภาพแวดลอมที่ดีของชุมชนเมืองในลุมน้ําบางปะกง
ป พ.ศ. 2551
เทศบาล
พื้นที่ (ตร.กม.)
พื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม (ตร.กม.)
พื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน
พื้นที่สีเขียวเพื่อการ
บริการ
เทศบาลเมืองนครนายก
15.87
1.59
0.79
เทศบาลตําบลองครักษ
1.36
0.14
0.04
เทศบาลตําบลบานนา
2.50
0.25
0.08
เทศบาลตําบลเกาะหวาย
2.00
0.20
0.06
เทศบาลตําบลทาชาง
1.00
0.10
0.03
รวม
22.73
2.28
1.00
ที่มา: โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศของลุมน้ํา
บางปะกง นิเวศเมืองและชุมชน, http://bangpakong.onep.go.th/pdf/city.pdf

5) สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
(1) สถานการณ
สิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ ได แ ก น้ํ า ตกสาริ ก า น้ํ า ตกนางรอง และแหล ง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ ขาดการดูแลรักษา และยังมีศิลปกรรมที่นาสนใจในเขตพื้นที่อําเภอเมือง ไดแก
ศาลหลักเมืองหลวงพอเศียรนคร รอยพระพุทธบาทจําลองเขานางบวช แหลงโบราณคดีบานดงละครหรือเมือง
ดงละคร อนุสรณสถานกองพลทหารญี่ปุนที่ 37 อําเภอองครักษ ไดแก ศาลเจาพอองครักษ
ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมในราชกิ จ จา
นุเบกษา หนา ๑ เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๗ ง ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กําหนดยุทธศาสตรแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ยุทธศาสตรที่ ๔
การสร า งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี ให กั บ ประชาชนในทุ ก ระดั บ กํ า หนดให สั ด ส ว นของแหล ง ธรรมชาติ

-25แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณ
โดยรอบเพิ่มขึ้น และจํานวนของแหลงมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และโบราณสถานของชาติที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น
(2) ปญหา
1. ขาดการบูรณาการการจัดการของหนวยงานในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
2. ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปกรรมตาม
ธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย
3. ประชาชนขาดความตระหนักถึงผลกระทบจากการทําลายแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติและศิลปกรรม
6) สถิติการรองเรียน
(1) สถานการณ
จากสถิ ติ ก ารร อ งเรีย น ตั้ งแต ป 2555-2558 จั งหวั ด นครนายกมี ก าร
รองเรียนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวม 41 เรื่อง ดังตารางที่ 20
ตารางแสดง สถิติการรองเรียนปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวนการรองเรียน (ครั้ง)
รวมจํานวนเรื่องที่รองเรียน
พ.ศ.
ทั้งหมด (ครั้ง)
น้ํา อากาศ เสียง กลิ่น อื่นๆ
2555
1
2
1
2
6
2556
8
1
1
3
1
14
2557
1
3
3
7
2558
3
3
3
4
1
14
รวมทั้งหมด
12
9
5
11
2
41
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายก
 ดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน

1) ทรัพยากรน้ํา
(1) สถานการณ
แหลงน้ําสําคัญในเขตจังหวัดนครนายกมีเขตลุมน้ําสําคัญอยูสามแหงคือ

-26๑. ลุมน้ํ านครนายก ตนกําเนิดจากห วยตาง ๆ เชน คลองท าดาน หวยนางรอง หวยสมพุง
คลองมะเดื่อ หวยสาริกา หวยน้ําริน หวยแมปาน เปนตน ซึ่งตนน้ําอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ลําน้ําชวง
บนถึ งน้ํ าตกเหวนรกเรียกวา คลองสมอปู น ลงมาถึงบริเวณบ านท าดานเรียกวา คลองท าดาน แล วไหลผ าน
อําเภอเมือง นครนายก อําเภอปากพลีตอนบน และอําเภอองครักษ เรียกวา แมน้ํานครนายก แลวไหลไปบรรจบ
แม น้ํ าบางปะกง ที่ ตํ าบลบางแตน อํ าเภอบานสราง จังหวั ดปราจี นบุ รี เรียกวา ปากน้ํ าโยทะกา มีความยาว
ประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร ไหลจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก มีขนาดพื้นที่ลุมน้ําเหนือน้ําตกเหวนรกประมาณ
๑๕๐ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําไหลผานในบริเวณลําคลองสมอปูน เหนือน้ําตกเหวนรกประมาณ ๒๔๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร จะเกิดในเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม สวนใหญไหลลงแมน้ําลําคลองหรือกอใหเกิดอุทกภัย
ลุมน้ํานครนายกมีโครงการนําน้ํามาใชประโยชนอยูสามโครงการคือ โครงการทาดาน เปน
การนําน้ําในคลองทาดานมาใชประโยชนโดยสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ปดกั้น
คลองดานที่บานทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง ฯ เพื่อใหเปนอาคารทดน้ําเขาสูระบบสงน้ําของโครงการ
ทาดาน สงเขาหลอเลี้ยงพื้นที่ชลประทานในชวงฤดูฝนประมาณ ๘,๐๐๐ ไร สวนในฤดูแลงปริมาณน้ํามีนอยมาก
ไมเพียงพอที่จะปลูกพืช นอกจากใหราษฎรใชเพื่ออุปโภคและบริโภคเทานั้น โครงการดังกลาวเปนโครงการ
พระราชดําริ เริ่มสรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๐ เสร็จเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๓ งบประมาณ ๘๑ ลานบาท

โครงการพัฒนาลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก เปนโครงการพระราชดําริ ที่สรางทํานบดินปด
กั้นลําน้ําสาขา แมน้ํานครนายก จํานวนสามสายคือ คลองทรายทอง คลองหวยปรือ และคลองโบด ในตําบลเขา
พระ และตําบลพราหมณี อําเภอเมืองนครนายก เพื่อเปนอางกักเก็บน้ําสามแหงคือ อางเก็บน้ําทรายทอง มี
ความจุ ๒ ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บน้ําหวยปรือ มีความจุ ๘๓ ลานลูกบาศกเมตร และอางเก็บน้ําคลอง
โบด มีความจุ ๔.๓ ลานลูกบาศกเมตร สามารถสงเลี้ยงพื้นที่ชลประทานทายอางเก็บน้ํา ทั้งสามแหง จํานวน
๔,๐๐๐ ไร เปนแหลงน้ําตนทุน เพื่ออุปโภคและบริโภคของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ
สํารองไวให การประปานครนายก เพื่อเป นน้ํ าดิบ จํานวน ๒ ลานลูกบาศกเมตร สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๕
เสร็จเมื่อป พ.ศ.๒๕๓๐ ใชงบประมาณ ๒๔๖ ลานบาท
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก เปนโครงการชลประทานที่นําน้ําในแมน้ํานครนายก
มาใชประโยชน โดยสรางเขื่อนนายก ปดกั้นแมน้ํานครนายกที่บานทาหุบ ตําบลทาชาง อําเภอเมืองฯ เพื่อเปน
อาคารทดน้ําเขาสูระบบสงน้ําของโครงการฯ หลอเลี้ยงพื้นที่การเกษตรในชวงฤดูฝนประมาณ ๓๖๘,๐๐๐ ไร
สรางเมื่อป พ.ศ.๒๔๙๖ เสร็จเมื่อป พ.ศ.๒๔๙๗
๒. ลุมน้ําคลองบานนา ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ในเขตอําเภอ
แกงคอย และอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีลําน้ําสาขาไหลมารวมกันคือ หวยเจ็ดคด หวยใหญ หวยน้ําเค็ม
และหวยขาย ลําน้ําไหลจากทิศเหนือไปบรรจบกับคลองสงน้ําฝงขวาของโครงการสงน้ําฯ นครนายก (คลอง ๒๙)

-27และแมน้ํานครนายกในตําบลทองหลาง และตําบลบางออ อําเภอบานนา ความยาวของลําน้ําจากตนน้ําถึงจุดที่
ไหลลงแมน้ํานครนายก ประมาณ ๕๗ กิโลเมตร ซึ่งมีน้ําไหลตลอดป แตมีน้ํานอยมากในฤดูแลง มีพื้นที่ลุมน้ํา
เหนือประตูระบายน้ําบานนา ประมาณ ๒๐๖ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําไหลผานประตูระบายน้ําบานนา เฉลี่ย
ทั้งปประมาณ ๑๒๐ ลานลูกบาศกเมตร
มีการพัฒนาโครงการน้ําในลุมน้ําไปใชประโยชน คือ โครงการคลองบานนา เพื่อสรางประตู
ระบายน้ํา ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จํานวนสามชอง ปดกั้นคลองบ านนาในตําบลพิ กุลออก
อําเภอบานนา เพื่อเปนอาคารทดน้ําเขาสูระบบสงน้ําของโครงการบานนา หลอเลี้ยงพื้นที่ชลประทานในชวงฤดู
ฝนประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร เริ่มสรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๐ เสร็จป พ.ศ.๒๕๓๔ ใชงบประมาณ ๑๔ ลานบาท
๓. ลุมน้ําคลองยาง ตนน้ํามาจากเทือกเขาสมอปูน ซึ่งเปนลําน้ําชวงบนอยูในเขตอุทยานฯ
เขาใหญ เรียกวา คลองบางบอน ไหลมาทางใตถึงตําบลปากพลี เรียกวา คลองยาง เมื่อเขาเขตตําบลปากพลี
เรียกวา คลองปากพลี จากสุดเขตตําบลปากพลีไปบรรจบแมน้ําปราจีนบุรี เรียกวา คลองสารภี มีความยาว
รวมตลอด ลําน้ําประมาณ ๓๖ กิโลเมตร เปนเสนแบงเขตอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก
กับอําเภอเมืองปราจีนบุรี มีพื้นที่ลุมน้ําจากดานเหนือประตูระบายน้ําคลองยางขึ้นไป ประมาณ ๑๑๐ ตาราง
กิโลเมตร ปริมาณน้ําไหลผานประตูระบายน้ําคลองยางเฉลี่ยปละ ๙.๒ ลานลูกบาศกเมตร มีโครงการนําน้ํา
มาใชประโยชนสามโครงการคือ โครงการฝายน้ําลนในคลองยาง อยูในตําบลหินลาด อําเภอปากพลี เปนฝาย
หินกอสูง ๓.๐๐ เมตร สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๓๕ ใชงบประมาณ ๕.๓๖ ลานบาท กักเก็บน้ําไวในคลองเพื่ออุปโภค
และบริโภคในชวงฤดูแลงประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
โครงการคลองบางยาง สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อทดน้ําและผันน้ําจากคลองบางยาง เขาสู
ระบบสงน้ําของโครงการ ซึ่งมีพื้นที่ชลประทาน ในเขตอําเภอปากพลี และอําเภอเมืองปราจีนบุ รี ประมาณ
๑๒,๘๐๐ ไร
โครงการสารภี เปนโครงการสรางประตูระบายน้ําคลองสารภี ปดกั้นคลองสารภี กอนไหลลง
สูแมน้ําปราจีนบุรี ชวยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
ลําคลองที่ สําคัญ มีอยู หลายสายดวยกัน ไดแก คลองทาดาน คลองมะเดื่อ คลองพรหมณี
คลองวังไทร หวยนางรอง หวยสมพุงใหญ หวยสาริกา และคลองทาแดง
การพัฒนาแหลงน้ํา ไดมีการพัฒนานําน้ําจากลุมน้ํามาใชประโยชนดังนี้

โครงการเขื่ อนคลองท าด านอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ เขื่ อนคลองท าดานหรื อ เขื่อนขุ นดาน
ปราการชล เปนเขื่อนประเภทคอนกรีตบดอัด ประเภท High paste แหงแรกในประเทศไทย เขื่อนประเภทนี้ใช
วัสดุในการกอสรางต่ําสุด ใชเวลากอสรางนอยไมตองการรากฐานที่คอนขางมั่นคง ความสูงของเขื่อนสูงสุด ๙๕
เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร สันเขื่อนสูง ๑๑๔ เมตร จากระดับน้ําทะเล กวาง ๖.๐ เมตร ระดับใชการ ๑๒๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร พื้นที่รับน้ําฝน ๑๘๔ ตารางกิโลเมตร เมื่อสรางเสร็จจะเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญในอนาคต
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โครงการเขื่อนคลองมะเดื่อ ตั้งอยูที่บานคลองมะเดื่อ ตําบลสาริกา อําเภอเมือง ฯ เปนเขื่อน
ประเภทคอนกรีตบดอัด ความสูง ๙๑ เมตร ยาว ๗๓๖ เมตร สันเขื่อนกวาง ๖ เมตร มีพื้นที่รับน้ําฝน ประมาณ
๖๒ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเฉลี่ย ๑๐๘ ลานลูกบาศกเมตร ความจุอางที่ระดับกักเก็บน้ําปกติ
๙๔ ล านลู กบาศก เมตร พื้ น ที่ อาง ๑,๖๐๐ ไร ในระยะยาวมีน้ําต น ทุ น ชวยเหลื อราษฎรในการเกษตรพื้ น ที่
ชลประทานได ๖๘,๐๐๐ ไร

โครงการพัฒนาแหลงน้ําชวยเหลือพื้นที่ราบเชิงเขา เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพื่อสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก และขนาดกลางแถบที่ราบเชิงเขาประกอบ ดวยงานกอสรางอางเก็บน้ํา ๕ แหงคือ
- อางเก็บน้ําคลองสีเสียด อยูในตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี เปนเขื่อนดินสูง ๒๓ เมตร
ยาว ๑๔๕ เมตร ความจุ ๑.๓ ลานลูกบาศกเมตร เริ่มสรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๐ สรางเสร็จเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๑ ใช
งบประมาณ ๑๗ ลานบาท สงน้ําพื้นที่การเกษตร ๓,๐๐๐ ไร
- อางเก็บน้ําคลองวังบอน (คลองยาว) อยูในตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี เปนเขื่อนดินสูง
๑๙ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร มีความจุ ๖.๙ ลานลูกบาศกเมตร สรางเสร็จป พ.ศ.๒๕๔๒ สามารถสงน้ําชวยเหลือ
พื้นที่ประมาณ ๙,๐๐๐ ไร ใชงบประมาณ ๑๕๘ ลานบาท
- อางเก็บน้ําบานวังมวง อยูในตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี เปนเขื่อนดินสูง ๒๔.๕๐ เมตร
ยาว ๒๔๕ เมตร มีความจุ ๐.๘ ลานลูกบาศกเมตร ใชงบประมาณ ๔๖ ลานบาท สรางเสร็จในป พ.ศ.๒๕๔๓
- อ า งเก็ บ น้ํ า คลองห ว ยกระบอก อยู ในตํ า บลนาหิ น ลาด อํ า เภอปากพลี เป น เขื่ อ นดิ น
สูง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร มีความจุ ๐.๕๑ ลานลูกบาศกเมตร ใชงบประมาณ ๗๘ ลานบาท สามารถ
สงน้ําชวยเหลือพื้นที่ไดประมาณ ๑,๐๐๐ ไร
- อางเก็บ น้ํ าคลองกลาง อยูในตําบลหิน ลาด อําเภอปากพลี เปน เขื่อนดิน สูง ๓๖.๑๐
เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร มี ความจุ ๓.๑ ลานลู ก บาศก เมตร ใช งบประมาณ ๒๓๒ ล านบาท สามารถส งน้ํ า
ชวยเหลือพื้นที่ไดประมาณ ๓,๒๐๐ ไร
(ที่มา : http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/nakhonnayok4.htm)

-29(2) ปญหา
1. น้ําทวม
2. ขาดแคลนน้ําอุปโภค/บริโภคและการเกษตรในฤดูแลง
3. แมน้ําลําคลองตื้นเขิน
2) ทรัพยากรน้ําบาดาล
(1) สถานการณ
น้ําบาดาลในจังหวัดนครนายก ในป พ.ศ. 2558 มีการขออนุญาตเจาะและใชบอบาดาล
จํานวน 232 บอ และในป พ.ศ. 2559 (ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559) มีการขออนุญาตเจาะและใช
บอบาดาล จํานวน 63 บอ เพื่อใชประโยชนเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุปโภค-บริโภค โดยสวนใหญมี
คุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคไดตามมาตรฐานน้ําบาดาล
(2) ปญหา
1. คุณภาพน้ําบาดาลไมไดมาตรฐานและปริมาณไมพอ
ดานความมั่นคง
ยาเสพติด
จังหวัดนครนายก มีสถานการณ แพรระบาดของยาเสพติดอยูในระดับไมรุนแรง ผูเสพ
ส วนมากจะเป น กลุ ม ผู ใช แรงงานและเยาวชน ป 2559 ยาเสพติ ด ที่ แพรร ะบาดคื อยาบ า รองลงมาได แก
กระทอม และกัญชาแหง พื้นที่ที่มีการแพรระบาด ในระดับมาก ไดแก อําเภอเมืองนครนายก อําเภอองครักษ
และอําเภอบานนา ตามลําดับ และระดับเบาบาง ไดแก อําเภอปากพลี


 สาธารณภัย
สถานการณในพื้นที่จังหวัดนครนายก จากสภาพทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครนายก ดานเหนือ
มีพื้นที่ติดกับเทือกเขาใหญ ปริมาณน้ําฝนที่ตกบริเวณเทือกเขาจะไหลเทลาดลงพื้นที่ต่ํา ซึ่งเปนพื้นที่เขตจังหวัด
นครนายกเกือบทุกอําเภอ ความลาดชันเชิงเขาเป นเหตุใหกระแสน้ํ าจากเทื อกเขาไหลลงสูที่ต่ํ ารวดเร็วและ
รุนแรง เขื่อนขุนดานประการชล สามารถลดความรุนแรงและรองรับน้ําเพื่อเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง และฤดูน้ํา
หลากไดในระดับหนึ่งสวนพื้นที่ดานทิศใตของจังหวัดนครนายก ซึ่งมีแมน้ําสายหลัก คือ แมน้ํานครนายกไหล
ผานและไปบรรจบกับแมน้ําบางประกงและไหลลงสูทะเล ในภาวะน้ําทะเลขึ้นหรือน้ําทะเลหนุนพื้นที่ในจังหวัด
นครนายกจะไดรับผลกระทบเนื่องจากน้ําไมสามารถระบายไดอยางสะดวกสงผลใหพื้นที่ดังกลาวมีความเสี่ยงตอ
ภาวะน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลาก

ป พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560

สถิติสถานการณเกิดพายุหมุนเขตรอน (วาตภัย) ระหวางป 2556 – 2560
จํานวนครั้ง
พื้นที่เกิดภัย
มูลคา (บาท)
ที่เกิด
อําเภอ
ตําบล
หมูบาน
13
11
24
14
14

3
2
4
4
3

89
8
32
12
17

13
34
101
46
60

ทองถิ่นชวยเหลือ
ทองถิ่นชวยเหลือ
เงินทดรองราชการฯ 245,104
ทองถิ่นชวยเหลือ
ทองถิ่นชวยเหลือ
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จํานวนครั้ง
พื้นที่เกิดภัย
ที่เกิด
อําเภอ ตําบล หมูบาน

ป พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560

30
ไมเกิด
1
ไมเกิด
1

4
1
1

23
1
5

มูลคา (บาท)

119
14
32

-

สถิติสถานการณเกิดอัคคีภัย ระหวางป 2556 – 2560
จํานวนครั้ง
พื้นที่เกิดภัย
ที่เกิด
อําเภอ ตําบล หมูบาน

ป พ.ศ.
2556
2557
2558
2559

3
1
1
1

2
1
1
1

3
1
1
1

2560
2
2
2
ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก

3
1
1
1

มูลคา (บาท)
ทองถิ่นชวยเหลือ
ทองถิ่นชวยเหลือ
ทองถิ่นชวยเหลือ
เงินทดรองราชการฯ
38,000
ทองถิ่นชวยเหลือ

2

1.7 โครงสรางพื้นฐาน
 ไฟฟา
อําเภอ
นครนายก
บานนา
องครักษ
ปากพลี
รวม

ยอดรวม
15,661,752.09
12,676,336.89
14,147,582.31
2,129,104.70
44,614,775.99

การจําหนายกระแสไฟฟา (กิโลวัตต/ชัว่ โมง)
สถานธุรกิจและ สถานที่ราชการ
ที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรม
และสาธารณะ
5,990,470.01
9,122,087.77 307,220.11
4,031,360.14
8,083,340.41 468,524.24
2,824,597.90 11,087,042.36 183,266.55
355,158.00
1,591,926.72
56,770.98
13,201,586.05 29,884,397.26 1,015,781.88

อื่น ๆ
241,974.20
93,112.10
52,675.50
125,249.00
513,010.80

จํานวนผูใช
ไฟฟา (ราย)
34,117
22,083
16,568
8,696
81,464

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2558
 ประปา
ตารางแสดงจํานวนผูใชน้ํา กําลังการผลิต พื้นที่การใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขานครนายก
พ.ศ.
2560
2561

จํานวนผูใชน้ํา(ราย)
14,278
14,777

กําลังผลิต
1000ม3/ชม.
1000ม3/ชม.

พื้นที่ใหบริการ
472.57
492.22
(ขอมูล ณ เดือนกันยายน)

-31ตารางแสดงจํานวนผูใชน้ํา กําลังการผลิต พื้นที่การใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานนา
พ.ศ.
จํานวนผูใชน้ํา
กําลังการผลิต
พื้นที่ใหบริการ
2560
8,512
560 ลบ.ม./ชม.
55.88 ตร.กม.
2561
8,840
560 ลบ.ม./ชม.
57.97 ตร.กม.
ตารางแสดงอัตราการผลิตและการใชน้ําประปาในจังหวัดนครนายก ป พ.ศ. 2560 และ 2561
การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานนา
พ.ศ.
กําลังการผลิต
จํานวนผูใช ที่อยูอาศัย
ธุรกิจ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
น้ํา
2560 560 ลบ.ม./ชม.
8,486
7,261
1,122
90
13
2561 560 ลบ.ม./ชม.
8,810
7,584
1,104
99
13
 การคมนาคม
จังหวัดนครนายก ตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ
รวมทั้งอยูบนเสนทางไปสูชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งเปนประตูเศรษฐกิจสูอินโดจีนทางดานตะวันออกเสนทาง
การคมนาคมที่สําคัญของจังหวัด ไดแก
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) แยกจากถนน ๓๔๐ (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี)
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผานอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผาน
อําเภอนครหลวง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ที่ตําบล
หินกอง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผานอําเภอบานนา เขาจังหวัดนครนายก ผานจังหวัดปราจีนบุรี ไปสิ้นสุดที่
ชายแดนไทย - กัมพูชา อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 จากรังสิต - จังหวัดนครนายก
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3222 จากอําเภอบานนา - อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3049 จากอําเภอเมืองฯ - น้ําตกสาริกา น้ําตกนางรอง
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3239 สายศรีนาวา - ทาดาน จังหวัดนครนายก
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3051 สายบางออ - องครักษ จังหวัดนครนายก
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3288 สายทาแดง - วังมวง จังหวัดนครนายก
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 สายนครนายก - บานสราง
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3050 แยกเขาน้ําตกสาริกา จังหวัดนครนายก
ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข
33
33
305
305
305
3049
3050
3051

ตารางแสดงเสนทางคมนาคมที่สําคัญของจังหวัดนครนายก
ชื่อทางหลวง(สายทาง/ตอน)

คลองยาง-นครนายก
นครนายก-ปากพลี
วัดนาบุญ-องครักษ
องครักษ-นครนายก
ทางเขาเมืองนครนายก
นครนายก-น้ําตกนางรอง
ทางเขาน้ําตกสาลิกา
บานนา-สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ระยะทาง
(กม.)
25.466
10.939
24.355
33.165
2.146
18.250
2.980
18.800

จังหวัด
นครนายก
นครนายก
นครนายก,ปทุมธานี
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก

-32ตารางแสดงเสนทางคมนาคมที่สําคัญของจังหวัดนครนายก (ตอ)

ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข
3052
3076
3222
3239
3288
3369
3428
3542
3596

ชื่อทางหลวง(สายทาง/ตอน)

ระยะทาง
(กม.)
7.500
22.041
12.728
16.126
14.573
14.843
0.215
0.325
1.130

ปาสาน-เขาชะโงก
นครนายก-บางหอย
เขาเพิ่ม-บานนา
นครนายก-เขื่อนขุนดานปราการชล
ทาแดง-วังมวง
วัดอําภาศิริวงศ-คลอง 16
เขาชะโงก-ทานทอง
ทางเขาดงละคร
ทองหลาง-ทรายมูล

จังหวัด
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก

ที่มา : สํานักงานแขวงทางหลวงนครนายก ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2558

การรถไฟแห งประเทศไทยได ก อสร างทางรถไฟ สายแก งคอย-คลองสิ บ เก าเชื่ อมระหว าง
ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสูพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกเพื่อรับสงสินคา โดยผานจังหวัดนครนายกใน
เขตอําเภอบานนาและอําเภอองครักษ และมีโครงการกอสรางรถไฟทางคูขนาดรางมาตรฐานเปนรถไฟความเร็วปาน
กลางถึงความเร็วสูงจาก แกงคอย ฉะเชิงเทรา-มาบตาพุด โดยผานพื้นที่จังหวัดนครนายกเพราะกอสรางตามแนว
รถไฟสายแกงคอย-คลอง สิบเกา
การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดดําเนินโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
เปนทางยกระดับโดยมีจุดเชื่อมตอกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 ที่ มศว.องครักษ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 33 ที่บริเวณอําเภอบานนา
1.8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 แม น้ํ า นครนายก มี ต น กํ าเนิ ด จากเทื อ กเขาทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของจั งหวั ด
นครนายกในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ไหลลงมาทางทิศใตผานทางตอนบนของอําเภอเมืองนครนายกและ
อําเภอปากพลีแลวไหลลงไปทางทิศตะวันตกผานทางตอนกลางของอําเภอเมืองนครนายก ตอนลางของอําเภอ
บานนาและไหลวกลงไปทางทิศใตอีกครั้งผานอําเภอองครักษไปบรรจบกับแมนา้ํ ปราจีนบุรี เปนแมน้ําบางปะกง
ที่ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี แมน้ําสายนี้มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร
ปริมาณน้ําไหลนองสูงสุดในฤดูฝนประมาณ 300 ลูกบาศกเมตร/วินาที ในฤดูแลงระดับน้ําในแมน้ํานครนายก
ลดลงมาก ทําใหการปลูกพืชฤดูแลงในเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายกซึ่งอาศัยน้ําตนทุนจากแมน้ํา
นครนายกกระทําไดไมเต็มที่
ชื่อแหลงน้ํา
โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล
โครงการเขื่อนคลองมะเดื่อ
อางเก็บน้ําคลองสีเสียด
อางเก็บน้ําวังบอน(คลองยาง)
อางเก็บน้ําบานวังมวง
อางเก็บน้ําคลองหวยกระบอก
อางเก็บน้ําคลองกลาง

ตารางแสดงแหลงน้ําที่สําคัญในจังหวัดนครนายก
สถานที่ตั้ง

ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก
ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ต.หนองแสง อ.ปากพลี
ต.นาหินลาด อ.ปากพลี
ต.นาหินลาด อ.ปากพลี
ต.นาหินลาด อ.ปากพลี
ต.นาหินลาด อ.ปากพลี

ปริมาณความจุ

224 ลานลูกบาศกเมตร
94 ลานลูกบาศกเมตร
1.3 ลานลูกบาศกเมตร
6.9 ลานลูกบาศกเมตร
0.8 ลานลูกบาศกเมตร
0.51 ลานลูกบาศกเมตร
3.1 ลานลูกบาศกเมตร

พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
185,000 ไร
68,000 ไร
3,000 ไร
9,000 ไร
1,000 ไร
650 ไร
3,200 ไร

-33-

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
2.1 การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
1) ดานเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ.2555 - 2559
มูลคา (ลานบาท)

สาขาการผลิต

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
ภาคเกษตร
7,797.33 7,819.51 6,129.59 5,478.73 5,170.27
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
7,797.33 7,819.51 6,129.59 5,478.73 5,170.27
ภาคนอกเกษตร
15,827.99 16,566.55 17,258.31 18,545.10 20,157.94
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
85.17
95.96
49.03
48.38
21.52
การผลิตอุตสาหกรรม
2,080.59 2,194.55 2,490.71 2,571.31 2,906.92
การไฟฟา กาซ และระบบปรับอากาศ
459.72
502.36
548.14
539.61
564.71
การประปาและการจัดการของเสีย
77.25
94.93
143.80
143.89
146.82
การกอสราง
949.30
829.03
1,280.92 2,043.50 2,565.05
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต 2,240.27 2,209.71 2,170.90 2,354.18 2,614.70
และจักรยานยนต
การขนสง และสถานที่เก็บสินคา
561.58
568.14
650.20
737.43
773.78
ที่พักโรงแรม และบริการดานอาหาร
669.46
805.60
821.28
993.81
1,150.88
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
177.66
164.05
175.98
190.99
150.77
การเงินและการประกันภัย
874.41
994.50
1,168.77 1,330.78 1,486.41
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
878.35
1,079.56
974.61
1,011.34 1,008.87
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม
10.34
11.86
13.30
18.87
18.50
ทางวิชาการ
กิจกรรมทางการบริหารและบริการสนับสนุน
265.81
268.31
275.06
311.97
320.28
อื่น ๆ
การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ ฯ 3,416.28 3,448.35 2,932.95 2,794.36 2,880.66
การศึกษา
1,702.21 1,843.27 1,989.95 1,770.46 1,744.30
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคม
1,046.46 1,116.29 1,215.72 1,317.30 1,411.96
สงเคราะห
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
76.61
77.78
78.32
83.73
105.88
กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ
256.51
262.28
278.67
283.21
285.93
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross
Provincial Products)
ผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ยตอบุคคล (GPP Per
Capita, Baht)
จํานวนประชากร (1,000 คน)

23,625.32 24,386.05 23,387.90 24,023.84 25,328.20
92,526.15 93,815.36 88,444.22 89,328.96 92,629.13
255.34

259.94

264.44

268.94

273.44

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดนครนายก (GPP) เปรียบเทียบในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง จะ
เห็นวามีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2555–2559 จากมูลคา 23,625.32 ลานบาทในป 2555
เปน 24,386.05 ลานบาท ในป 2556 และในป 2559 มีการขยายตัวมูลคา 25,328.20 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 7.21 จากป 2555

-34สําหรับผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ยตอบุคคล (GPP Per Capita, Baht) ในป 2559 มีการขยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2558 ร อ ยละ 3.69 ซึ่ ง มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ จั ง หวั ด ในป 2559 เฉลี่ ย ต อ บุ ค คลอยู ที่
92,629.13 บาท/คน/ป
 ในป 2559 จังหวัดนครนายกมีมูลคาเศรษฐกิจที่สําคัญ 5 ลําดับแรก คือ ภาคเกษตร
(สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง) 5,170.27 ลานบาท รองลงมาเปนสาขาอุตสาหกรรม 2,906.92
ล านบาท การบริ หารราชการ และการป องกั นประเทศ ฯ 2,880.66 ล า นบาท การขายส ง ขายปลี ก ฯ
2,614.70 ลานบาท และการกอสราง 2,565.05 ลานบาท
 ในแงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พบวา สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการมี
อัตราการขยายตั วสูงที่ สุ ด รอยละ 26.45 จากป 2558 รองลงมาสาขาการก อสรางมี อัตราการขยายรอยละ
25.52 ซึ่งทั้ง 2 สาขานี้เปนที่นาจับตามอง
ลักษณะการใชทดี่ นิ ของจังหวัด (ไร)

2) ดานเกษตร
 ในป 2559 มู ล ค า เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด

นครนายก เปนมูลคาจากภาคการเกษตรประมาณรอยละ
20.42
 ป 2559 มีเนื้อที่ใชประโยชนเพื่อการเกษตร
ประมาณ 616,530 ไร หรือคิดเปนรอยละ 46.49 ของ
เนื้อที่ทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่นาขาว (ขาวนาป/ขาว

นาปรัง)
การใชที่ดินจังหวัดนครนายก พ.ศ.2555-2559

เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตร
ไมผล
ไมยืนตน

ที่อื่น ๆ

(ไร)

2555

-

24,084

2556
2557
2558

1,326,250 616,263 457,268
1,326,250 616,723 457,535
1,326,250 616,769 457,423

-

24,002
24,083
24,146

9,672
9,648
9,814

125,321 315,429 394,558
125,457 313,060 396,467
125,386 308,846 400,636

2559

1,326,250 616,530 457,260

-

24,126

9,798

125,346 309,339 400,381

ผลผลิตขาวจังหวัดนครนายก (ตัน)

พืชไร

(ไร)

(ไร)
1,326,250 616,426 457,435

เนื้อที่ทั้งหมด
(ไร)

ที่นา

เนื้อที่
ปาไม

สวนผัก
ไมดอก
ไม
ประดับ
9,712

พ.ศ.

รวมภาค
เกษตร

เนื้อที่นอก
ภาค
เกษตร

125,195 309,848 399,976

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 ด านผลผลิ ต ของ 5 ชนิ ด พื ช เศรษฐกิ จ
หลักที่สําคัญ ของประเทศ (ขาว ยางพารา ออย มั น
สําปะหลัง และปาลมน้ํามัน) พบวาจังหวัดนครนายก
มีผลผลิตขาวมากที่สุด โดยป 2560 มีผลผลิตขาว
เพิ่มขึ้นจากป 2559 คิดเปน รอยละ 15.19

-353) ดานอุตสาหกรรม
 ในป 2558 มูลคาเศรษฐกิจสาขาอุ ตสาหกรรมคิ ด

จํานวนโรงงานรายจังหวัด ตามรายป

เปนรอยละ 19.8 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
 จํ า นวนโรงงานของจั ง หวั ด นครนายกตั้ ง แต ป
2554-2557 เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป โดยในป 2557 มี จํา นวน
322 แหง
 ด า นจํ า นวนเงิ น ลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป เช น กั น ตั้ ง แต
2554-2557 ซึ่ ง ในป 2557 มี จํ า นวนเงิ น ลงทุ น รวม
7,667 ลานบาท
 ด านจํ านวนคนงานเพิ่ มขึ้ น ตั้ งแต ป 2554-2556
แตกลับลดลงในป 2557 มีจํานวน 7,311 คน หรือคิด
เปนรอยละ 8.65
 ดานผลิตภาพแรงงานของจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกป โดยป
2556 อยูที่ 1,512,930 บาท/คน/ป

สถิติโรงงานอุตสาหกรรม 1/ เงินทุนจดทะเบียน จํานวนคนทํางาน ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535)
รายการ
จํานวนโรงงาน (แหง)
เงินทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
จํานวนคนงาน (คน)
จํานวนโรงงาน (แหง)
เงินทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
จํานวนคนงาน (คน)
จํานวนโรงงาน (แหง)
เงินทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
จํานวนคนงาน (คน)
จํานวนโรงงาน (แหง)
เงินทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
จํานวนคนงาน (คน)
จํานวนโรงงาน (แหง)
เงินทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
จํานวนคนงาน (คน)
1/

2554

2555
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1,814
1,864
189,255
196,929
132,911
133,749
จังหวัดปราจีนบุรี
765
809
204,019
213,158
76,102
78,619
จังหวัดสมุทรปราการ
7,789
7,945
529,018
534,099
510,265
514,837
จังหวัดสระแกว
489
517
11,817
12,299
9,712
10,420
จังหวัดนครนายก
294
302
5,961
6,164
6,687
7,133

หมายเหตุ : โรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียน และไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ ณ สิ้นป

2556

2557

2,005
208,737
153,230

2,092
225,479
156,172

841
245,717
83,051

885
254,981
82,355

8,231
542,526
521,222

8,439
58,3940
532,600

538
14,122
10,391

597
15,744
10,814

317
7,703
8,004

322
7,667
7,311

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ

-36จํานวนเงินลงทุน และจํานวนคนงาน จังหวัดนครนายก

ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน/ป)

(ตัวชี้วัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GC6 ผลิตภาพแรงงาน)

ผลิตภาพแรงงาน
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
4) ดานการทองเที่ยว
 GPP ในป 2559 มูลคาเศรษฐกิจสาขาการที่พักโรงแรมและบริการดานอาหาร เพิ่มขึ้นรอยละ
15.80 จากป 2558 และรอยละ 4.55 ของมูล คาผลิต ภัณฑ มวลรวมจังหวัด โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้ น
ต อเนื่ องในช วง 5 ป ที่ ผ านมา (ป 2555–2559) และมี จํ านวนผู เยี่ยมเยื อน (นั กทั ศนาจร+นั กท องเที่ ยว)
เพิ่มขึ้นทุกป
สําหรับในป 2560 รายไดจากการทองเที่ยวสวนใหญมาจากชาวไทยเปนหลักโดย มีผูเยี่ยมเยือนรวม
ประมาณ 2.86 ลานคน มีรายไดรวม 6,844.21 ลานบาท
 การทองเที่ยวแบบพักคางคืนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นจากอัตราการเขาพักแรมที่เพิ่มขึ้นทุกป คาใชจาย
เพื่อการทองเที่ยวเฉลี่ยตอคนเพิ่มขึ้น ซึ่งนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนกลุมที่ใชจายสูงกวา
ขอมูลจากสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก พบวา ผูมาเยี่ยมเยือน (นักทองเที่ยว/นักทัศนาจร) ทั้ง
ชาวไทย และชาวตางประเทศตั้งแตป 2556-2560 มีเพิ่มขึ้นทุกปรวมถึงจํานวนที่พัก/โรงแรมและหองพักที่มี
มากกวา 200 แหง พรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยวในจังหวัดไดเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและ
ความพรอมของจังหวัดนครนายก

จํานวนผูเยี่ยมเยือน (นักทองเที่ยว + นักทัศนาจร) จําแนกตามรายป
หนวย : คน
จํานวนผูเยี่ยมเยือน
(นักทองเที่ยว/นัก
ทัศนาจร)
ชาวไทย
ชาวตางชาติ
รวม

ประจําป
2556

2557

2558

2,347,548

2,414,166

2,594,143

24,236

24,336

26,094

2,371,784

2559

2560

2,711,818 2,863,229
26,859

27,826

2,438,502 2,620,237 2,738,677 2,891,055
ที่มา : สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก

หมายเหตุ : 1. นักทองเที่ยว หมายถึง ผูที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงคตาง ๆ ที่ไมใชการไปทํางานประจํา การศึกษาและไมใช
คนทองถิ่นที่มีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยูที่จังหวัดนั้น ทั้งนี้ตองพักคางคืนอยางนอย 1 คืน
2. นักทัศนาจร หมายถึง ผูมาเยี่ยมเยือนที่ไมพักคางคืน

-37จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดนครนายก
ป พ.ศ. 2556-2560

รายไดจากการทองเที่ยว และมูลคาการจําหนายสินคา
(OTOP) ป พ.ศ. 2556-2560
ลาน(บาท)

คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
ป พ.ศ.2556-2560

เปรียบเทียบจํานวนสถานประกอบการ คนทํางาน ในสาขา
การขายสง การขายปลีก ป 2555 และ ป 2559
จํานวนสานประกอบการ และจํานวนคนทํางาน

5) ภาคการคา
 ในป 2559 มูลคาเศรษฐกิจสาขาการขาย
สง การขายปลีกฯ ประมาณรอยละ 10.33 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป
โดยเริ่ ม มี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตั้ ง แต ป 25572559
 สถานประกอบการด านการขายส งและการ
ขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต
ในช ว งระยะเวลา 5 ป ที่ ผ า นมา (ป 2555–
2559) มีจํานวนเพิ่มขึ้น รอยละ 18.88 จาก
551 แหง เปน 655 แหง
 แรงงานภาคการขายสง และการขายปลีก
ในระยะเวลา 5 ป (2555-2559) เพิ่ ม ขึ้ น
เล็ ก น อ ยในป 2559 คื อ ในป 2555 มี
จํานวน 1,463 คน และในป 2559 มีจํานวน
1,665 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 13.81
ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครนายก พ.ศ.2556,2560

-382.2 การวิเคราะหขอมูลสังคมและความมั่นคง
จั งหวั ดนครนายกได นํ า ทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศ แผนบริห าราชการแผ น ดิ น นโยบายรัฐ บาล
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาภาค
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ขอมูลพื้นฐานทีส่ ําคัญของจังหวัด โดยนําขอมูลตาง ๆ เหลานี้วิเคราะหและสรุปสภาวะ
แวดลอมของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายก ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวนป พ.ศ.2562) ดานสังคม ไดแก
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบ เพื่อใหชุมชนมีความเข็มแข็ง รวมทั้งเสริมสราง
ความมั่นคงในสังคมใหมีความสุข
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม
จากขอมูลสถิติตัวชี้วัดดานสังคมที่สําคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาดานสังคม ไดดังนี้
1) โครงสรางประชากร

 ในป 2560 จั ง หวั ด นครนายกมี จํ า นวน
ประชากรรวมทั้ งสิ้น 259,342 คน โดยแยกเป น
ชายจํ า นวน 128,236 คน หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ
49.4
1) เป น หญิ งจํ านวน 131,106 คน คิ ด เป น
รอ2)ยละ 50.6 ซึ่ งสว นใหญ เป น ประชากรวัย ทํ างาน
อายุ ร ะหว า ง 15-59 ป จํ า นวน 167,760 คน
(ร3)
อ ยละ 65.4) ของประชากรทั้ งหมด มี ผู สู ง อายุ
จํ 4)
า นวน 4 6 ,799 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 1 8 .2
(อี5)ก จํ า นวน 2,827 คน เป น ผู ไ ม ใ ช สั ญ ชาติ ไ ทย
ประชากรอยู ร ะหว า งการย า ย และประชากรใน
ทะเบียนบานกลาง)
 การอยูอาศัยของประชากรจังหวัดนครนายก
สวนใหญรอยละ 89.7 อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล

2) การทํางาน
กําลังแรงงานของจังหวัดนครนายกตั้งแตป 2558-2560 มีจํานวนลดลง ในขณะที่อัตราการ
วางงานยังเทาเดิม ซึ่งในป 2559 และ ป 2560 อยูที่รอยละ 0.31 ซึ่งลดลงจากป 2558 รอยละ 0.10
กําลังแรงงาน และอัตราการวางงาน

(ตัวชี้วัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GC3 อัตราการวางงาน)

ที่มา : สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ.2558 -2560 จังหวัดนครนายก

-393) การศึ กษา ทางด านการศึ กษาในป การศึกษา 2560 จังหวัดนครนายกมีส ถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน 162 แหง มีหองเรียน 1,818 หอง มีครูทั้งสิ้น 2,249 คน และมี
นักเรียน 38,086 คน โดยคิดเปนอัตราสวนนักเรียน 17 คนตอครู 1 คน สวนระดับอาชีวศึกษามีอาจารย
1,289 คน มีนักศึกษา 18,945 คน คิดเปนอัตราสวนเฉลี่ยนักศึกษา 15 คน ตออาจารย 1 คน
จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และหองเรียน อัตราสวนนักเรียนตอครูและอัตราสวนนักเรียนตอ
หองเรียนจําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2560
จํานวน

ลําดับ

สังกัด/ประเภทสถานศึกษา

1
2

สนง.คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
รวม

3
4

สถาน
ศึกษา
(แหง)
143
15

หองเรียน
(หอง)

ครู
(คน)

1,551
202

1,837
318

30,140

3
1
162

62
3
1,818

86
8
2,249

1,902
23

อัตราสวน

นักเรียน นักเรียน นักเรียน :
(คน)
: ครู
หอง
6,021

38,086

16
19

19
30

22
3
17

31
8
21

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7, กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น, สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

จํานวนสถานศึกษา อาจารย นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา
จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 22560
ลําดับ
1
2
3
4

สังกัด/ประเภทสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
รวม

จํานวน
สถานศึกษา อาจารย
(แหง)
(คน)
3
174
15
348
1
1
20

578
189
1,289

นักศึกษา
(คน)
3,794
6,021
7,550
1,580
18,945

อัตราสวน
นักศึกษา : อาจารย
22
17
13
8
15

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7, สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

4) รายไดรายจายภาคครัวเรือน
ในป 2560 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในจังหวัดนครนายกเพิ่มขึ้นรอยละ 6.65 จากป
2558 โดยในป 2558 มีรายได 23,555 บาท/ครัวเรือน สวนในป 2560 มีรายได 25,120 บาท/
ครัวเรือน สวนคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในป 2560 มีคาใชจาย 18,601 บาท มีแนวโน ม
เพิ่มขึ้นทุกปตั้งแต 2550-2560

-40รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน จังหวัดนครนายก

เปรียบเทียบรายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน และหนี้สินตอรายไดของ
ครัวเรือน (ป 2550-2560)

บาท/ครัวเรือน
รอยละ

ที่มา : รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

& การเปรียบเทียบรายได คาใชจายและหนี้สินตอรายได ป 2550-2560
เมื่ อเปรียบเที ยบรายได ค าใชจาย และหนี้ สิ นตอรายได พบวาครัวเรือนจังหวัดนครนายกตั้งแตป
2550 ถึง 2560 มีรายไดเฉลี่ยมากกวาคาใชจายที่จําเปนในการยังชีพ และพบวารายได และคาใชจาย ฯ ตั้งแตป
2550 ถึง 2560 เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คื อรายไดเพิ่มจาก 15,983 บาท เปน 25,120 บาท และคาใชจายเพิ่มจาก
13,584 บาท เปน 18,601 บาท ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาผลตางของรายได และคาใชจาย ในป 2560 พบวา
รายไดสูงกวาคาใชจายที่จําเปนในการยังชีพ 6,519 บาทตอเดือน หรือประมาณ 2,248 บาทตอคน (ขนาดของ
ครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 2.9 คน) ซึ่งสวนใหญถูกนําไปใชในการชําระหนี้ เชน หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค หนี้เพื่อการ
ซื้อบาน/ที่ดิน สวนรายไดที่เหลือจากการชําระหนี้และไมไดถูกใชสอยออกไปก็มีเหลือไวสําหรับการเก็บออม เปนตน
เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินตอรายไดของครัวเรือนตั้งแตป 2550 ถึง 2560 พบวาหนี้สินตอรายไดในป
2550 และป 2558 สูงสุด คือ 6.1 เทา และรายไดต่ําสุดอยูในชวงป 2552 ป 2554 และป 2560 ซึ่งเทากัน
คือ 4.5 เทา
& ครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบ และนอกระบบป 2560
ครั ว เรื อ นในจั ง หวั ด นครนายกที่ มี ห นี้ สิ น
พบวา สวนใหญครัวเรือนเปนหนี้ในระบบอยางเดียว รอย
ละ 85.3 รองลงมาเปนหนี้นอกระบบอยางเดียว รอยละ
10.5 สวนอีกรอยละ 4.2 เปนครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งในระบบ
และนอกระบบ ส วนจํ านวนเงิน เฉลี่ ย ที่ เป น หนี้ ในระบบ
ประมาณ 103,474 บาทตอครัวเรือน ซึ่งสูงกวาหนี้นอก
ระบบถึ ง 11 เท า โดยหนี้ นอกระบบมี ป ระมาณ 9,446
บาทต อครั วเรื อน ถ าเที ยบกั บป 2558 จะเห็ นวาหนี้ ใน
ระบบลดลง (143,072 บาทตอครัวเรือน) สวนการเปน
หนี้นอกระบบเพิ่มมากขึ้น (1,585 บาทตอครัวเรือน)
สํ า หรั บ หนี้ สิ น เฉลี่ ย ของครั ว เรื อ นจั ง หวั ด
นครนายก พบวาครัวเรือนสวนใหญรอยละ 49.4 ไม
มีหนี้สิน และอีกรอยละ 50.6 เปนครัวเรือนที่มีหนี้สิน ซึ่ง
หนี้สินโดยเฉลี่ยตอครัวเรือนมีจํานวน 112,920 บาท

รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบและนอกระบบและจํานวนหนี้สิน
เฉลี่ยตอครัวเรือนทั้งสิ้น (ป 2560)

1/ คาใชจายเฉลี่ยที่จาํ เปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจา ย
ประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ ทีด่ ิน และเงินออม เปนตน

-41ที่มา : รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

5) การสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2560 จังหวัดนครนายก มีโรงพยาบาลของรัฐจํานวน 6
แห ง โรงพยาบาลส งเสริม สุ ขภาพตํ า บล 56 แห ง คลิ นิ กทุ ก ประเภทจํ านวน 55 แห ง มี บุ คลากรทาง
การแพทย ไดแก แพทย 290 คน ทันตแพทย 54 คน พยาบาล 918 คน พยาบาลเทคนิคจํานวน 19
คน และเภสัชกร 61 คน
จํานวนสถานพยาบาล เจาหนาที่ทางการแพทย อัตราสวนประชากรตอแพทยและอัตราสวนประชากรตอ
พยาบาล จําแนกเปนรายอําเภอ ป 2560
ลําดับ
1
2
3
4

อําเภอ

เมืองนครนายก
บานนา
ปากพลี
องครักษ
รวม

สถาน
พยาบาล
(แหง)
47
30
12
28
117

ประชากรตอเจาหนาที่
ทางการแพทย 1 คน
ทันต เภสัชกร พยาบาล พยาบาล ประชากร : ประชากร
แพทย (คน)
เทคนิค
แพทย : พยาบาล
(คน)
(คน)
(คน)
23
22
337
18
2,034
302
7
6
73
8,636
946
2
3
34
6,128
721
22
30
474
1
281
135
54
61
918
19
894
283
เจาหนาที่ทางการแพทย

แพทย
(คน)
50
8
4
228
290

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

จํานวนบุ คลากรทางการแพทยยังไมคงที่มีการปรับ ตัวเพิ่มขึ้น และลดลงบ างในแตล ะป โดยในป
2560 มีแพทย 290 คน คิดเปนอัตราแพทยตอประชากร เทากับ 1 : 894 คน
จํานวนบุคลากรทางการแพทย นครนายก (คน)

จํานวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 คน

สัดสวนประชากรตอจํานวนสถานพยาบาล นครนายก

ใ น ป 2 5 6 0 จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก มี
ส ถ า น พ ย าบ า ล 1 1 7 แ ห ง คิ ด เป น สั ดส วน
สถานพยาบาลตอประชากร 2,217 คน
หมายเหตุ : สถานพยาบาล โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และคลินิกทุกประเภท

-42-

 ในกลุ ม โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง 5 โรค
สําคั ญ ของคนไทย พบว า จั งหวั ด นครนายกมี
ประชากรปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด
รองลงมาคือโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ อีกทั้ง
มีจํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้นทุกป

หัวใจ

เบาหวาน

โรคหลอดเลือดสมอง

ความดันโลหิตสูง

มะเร็ง

 พฤติ ก รรมการบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล แ ละยาสู บ เป น ในทิ ศ ทาง
ถดถอยลงในป 2557 เนื่ องจากมี อัต รา
การบริโภค ฯ สูงขึ้น

อัตราบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

อัตราบริ โภคยาสูบ

6) การเขาถึงบริการสาธารณะ และขาวสาเทคโนโลยี
การเขาถึงประปา

การเขาถึงไฟฟา

(ตัวชี้วัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GE2 รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ)

(ตัวชี้วัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GE3 รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ)
ราย

 ในป 2558-2560 จังหวัดนครนายกมี
ครั ว เรื อ นที่ เ ข า ถึ ง ไฟฟ า และน้ํ า ประปาจํ า นวน
เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป ในขณะที่ ก ารเข า ถึ ง ไฟฟ า ค อ นข า ง
ครอบคลุ ม ครั ว เรื อ นมากกว า ร อ ยละ 90 แต ก าร
เข า ถึ ง ประปายั ง มี สั ด ส ว นค อ นข า งต่ํ า ที่ ร อ ยละ
23.97 จากครัวเรือนทั้งหมดในป 2560

รายราย

การเขาถึงอินเตอรเน็ต
(ตัวชี้วัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GE4 รอยละของประชากรที่เขาถึง ฯ )
ราย
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ผูใช อิ นเตอร เน็ ตเพิ่ มขึ้ นทุ กป คื อ ในป 2558 มี จํ านวน
87,070 ราย (ร อ ยละ 35.2) ป 2559 มี จํ า นวน
103,260 ราย (รอยละ 41.0) และป 2560 มีจํานวน
124,334 ราย คิดเปนรอยละ 48.5
 สํ าหรั บ การมี ก ารใช เครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ ไอซี ที
ในป 2560 ส ว นใหญ ร อ ยละ 87.1 จะเป นการใช
โทรศัพทมือถือ รองลงมาจะเปนการใชอินเทอรเน็ต รอยละ
48.5 สวนการใชคอมพิวเตอรมีผูใชคอนขางนอย รอยละ
22.0

7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สถิติการรับแจงและจับกุมกลุม คดีอาญาที่นาสนใจ นครนายก (คดี)

 กลุ ม คดี อ าญ าที่ น า สนใจของ
จั ง หวั ด นครนายก มี ส ถิ ติ ก ารรั บ แจ ง และ
จับกุม โดยคดีที่ตองเฝาระวัง คือ คดีประทุษราย
ตอทรัพย คดีประทุษรายชีวิต รางกาย และเพศ

ความกาวหนาการพัฒนาคนของจังหวัดนครนายก (การประเมินดวยดัชนีความกาวหนาของคน (HAI)
2558)
 การพัฒนาคนของนครนายก : ประเมินดวย HAI ภาพรวม
ลําดับ HAI ของจังหวัดนครนายก

ลําดับ 6
ลําดับ 17
ลําดับ 23
ลําดับ 33

ลําดับ 19

 การพัฒนาคนของจังหวัดนครนายกดีขึ้นอยาง
ตอเนื่องจากลําดับที่ 33 ของประเทศในป 2546
เป น ลําดับ ที่ 23 ในป 2550 และลําดับ ที่ 17
ในป 2552
 เพิ่มขึ้นสูงสุดในป 2557 อยูลําดับที่ 6 ของ
ประเทศ
 สวนในป 2558 ลดลงอยูล ําดับที่ 19
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HAI/ดัชนียอย
สุขภาพ
การศึกษา
ชีวิตการงาน
รายได
ที่อยูอาศัยฯ
ชีวิตครอบครัวฯ
การคมนาคมฯ
การมีสวนรวม
ดัชนี HAI

คาดัชนี

นครนายก

0.6488
0.6690
0.6633
0.5969
0.8851
0.4712
0.6289
0.5087
0.6340

ลําดับที่
23
6
27
26
10
74
21
51
19

เฉลี่ยทั่ว
ประเทศ
คาดัชนี
0.6726
0.4740
0.6323
0.5526
0.7900
0.6231
0.5847
0.5196
0.6061

เฉลี่ยภาค
กลาง
คาดัชนี
0.6970
0.5409
0.6590
0.6471
0.8063
0.6342
0.6297
0.4883
0.6378

ดัชนีความกาวหนาจังหวัดนครนายก
 การพั ฒ นาคน (HAI) ค อ นข า งสู ง อยู
ลําดั บ 19 จาก 77 จังหวัด และคาดัช นี
สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ และใกลเคียง
คาเฉลี่ยภาคกลาง
 การพัฒนาคนดานการศึกษาและดานที่
อยู อ าศั ย ฯ มี ความโดดเด น ติ ดลํ าดับ 1
ใน 10 จังหวัดกาวหนามากที่สุด
 แต ดานชีวิต ครอบครัว ฯ ติด ลํ าดั บ 1
ใน 10 จังหวัดกาวหนานอยที่สุด

HAI นครนายก เทียบกับคาเฉลีย่ ของประเทศ ภาคกลาง


ตัวชี้วัดที่สะทอนจุดเดนและจุดดอยหรือปญหาของนครนายก
ตัวชี้วัดสะทอนจุดเดน

 จํานวนประชากร 779 คน ตอแพทย 1 คน

นอยที่สุด อยูลําดับ 1 ของประเทศ (คาเฉลี่ยของ
ประเทศ 2,521 คน ตอแพทย 1 คน)

 อัตราการวางงาน รอยละ 0.24 นอยสุดเปน
ลําดับ 4 (คาเฉลี่ยของประเทศ รอยละ 0.72)

ตัวชี้วัดสะทอนจุดดอย/ปญหา
 ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเดี่ยว รอยละ

34.3 มากทีส่ ุดเปนลําดับ 1 (คาเฉลี่ยของประเทศ
รอยละ 23.1)

 ผูสูงอายุที่อยูโดยลําพัง รอยละ 9.2 มากสุดเปน

ลําดับ 8 (คาเฉลี่ยของประเทศ รอยละ 5.1)

 การพัฒนาคนของนครนายก : HAI ดัชนียอย
 ด านการศึ กษา ของนครนายก ก าวหน า
มากกวาดานอื่น โดยอยูลําดับ 6 ของประเทศ (จาก 77
จังหวัด) และการพัฒนาคนดานที่อยูอาศัยสภาพแวดลอม
และดานการศึกษาอยูลําดับ 3 และ 4 ของภาคกลาง
 แตนครนายกมี จุ ดด อยด านชี วิตครอบครั ว
และชุ มชน ก าวหน าน อยที่ สุ ดอยู ลํ าดั บ 74 ของ
ประเทศ และอยูล ําดับสุดทายของภาคกลาง
2.3 การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพัฒ นาจังหวัด (พ.ศ.2561- 2564) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดแก ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิด
ความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม

-45จากขอมูลสถิติตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ แสดงผลการติดตาม
การพัฒนาของจังหวัด ไดดังนี้
2.3.1 ทรัพยากรปาไม และน้ํา
พื้นที่ปาไมมีสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ทั้งนี้พื้นที่ปาไม
ของจังหวัดในป 2555–2557 มีจํานวนลดลงทุกป
ในปเพาะปลูก 2556/57 – 2557/58 ปริมาณน้ําตนทุนของจังหวัดมีเพียงพอตอความ
ตองการใชในชวงฤดูแลง ทั้งนี้ ความตองการใชน้ําของจังหวัด สวนใหญเปนความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร และ
การอื่น ๆ
ทรัพยากรปาไมของจังหวัด

(ตัวชี้วัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GG1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ปาไม)

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

ป 2555
ป 2556
ป 2557
พื้นที่จัง หวัดที่เหลือ (ไร) 938,118.40 943,538.83 941,627.56
399,975.88 394,555.45 396,466.72
พื้นที่ปาไม (ไร)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ปาไมในจัง หวัด
สัดสวนพื้นที่ปาไมตอ
พื้นที่จัง หวัด (รอยละ)

30.16

-1.36

0.48

29.49

29.63

ปริมาณน้ําตนทุน และความตองการใชน้ํา (ลาน ลบ.ม)

30.4
30.2
30.0
29.8
29.6
29.4
29.2
29.0

ปริมาณน้ําตนทุน

สัดสวนความตองการใชน้ําในฤดูแลงปเพาะปลูก 2557/58 (ลาน ลบ.ม.)

ปริมาณความตองการใชน้ํา

การเกษตร
อุปโภค-บริโภค
อุตสาหกรรม
ระบบนิเวศ
อื่น ๆ

และ

2.3.2 ภัยธรรมชาติ
 อุทกภัย เปนภัยธรรมชาติที่ประชาชนตองประสบมากที่สุดในทุกป รองลงมาคือ ภัยแลง
อัคคีภัย

มูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ (บาท)

ประชากรทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ (คน)

90,000

90,000
80,000

80,000

403

60,000

ภ ัย แลง

60,000

50,000

ภ ัย หนาว

50,000

อัคคีภ ัย

40,000

วาต ภ ัย

30,000

อุท กภ ัย

20,000

40,000

65,911
80,096

10

30,000
20,000

40,768

10,000
-

403

70,000

70,000

ป 2555

65,911
80,096

ป 2556

-

ภัย หนาว
10

อัคคีภ ัย
วาต ภัย

40,768

10,000

15,206
ป 2554

ภัย แลง

15,206
ป 2554

ป 2555

ป 2556

อุท กภัย

-463) สิ่งแวดลอม
 น้ําผิวดินมีคุณภาพอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ลดลงจาก ที่เคยอยูในเกณฑพอใช (เดิมมี
คาคะแนน WQI ที่ 63 คะแนน ปรับลดลงมาอยูที่ 58 คะแนนในป 2557)
 มีปริมาณขยะประมาณ 9 หมื่นกวาตันตอปโดยป 2557 มีปริมาณขยะลดลงจากป
กอนหนา และมีสัดสวนขยะนํากลับมาใชใหมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.33 ของขยะทั้งหมด
มีการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น โดย
ในป 2556 มีการปลอยกาซ ฯ ประมาณ 267
พันตัน คิดเปนอัตราการปลอยกาซ ฯ ตอมูลคา
ผลิตภัณฑ มวลรวมจังหวัดเทากับ 17.54 ตัน/
ลานบาท


คุณภาพน้ําผิวดิน

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
พอใช
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก
คาคะแนน WQI

ขยะมูลฝอย (ตัวชีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GG2 ปริมาณ
ขยะในจังหวัด)

ขยะทั้งหมด

ขยะที่นําไปใชประโยชน

สัดสวนขยะที่นําไปใชประโยชน
ปริมาณกาซเรือนกระจก

สัดสวนกาซเรือนกระจกตอ GPP

4) การใชพลังงานไฟฟา และเชื้อเพลิง
 อัตราการใชไฟฟาภาคครัวเรือนเพิ่ มขึ้นทุกป โดยในป 2557 อยู ที่ สัดสวนขยะที่ถูก
570.06 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอคน ในขณะที่ภาคที่ไมใชครัวเรือนมีอัตราการใชไฟฟาตอมูลคา นําไป ใช (รอยละ)
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอยูที่ 13,200.24 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
หนา
 อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะลดลงทุกปโดยในป 2557 อยูที่ 217.10
ลิ ต รต อ คน ส ว นในภาคอุ ต สาหกรรมมี อั ต ราการใช น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งต อ มู ล ค าผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมจั งหวั ด
ภาคอุตสาหกรรมอยูที่ 309.15 ลิตรตอลานบาท
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3. ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพื้นที่

จังหวัดนครนายก ได แต งตั้ งคณะอนุ กรรมการระดั บอํ าเภอ เพื่อดํ าเนิ นการรวบรวมขอมูลความ
คิดเห็ นและป ญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด รวมทั้ งใหอําเภอทุ กอําเภอจัดทําแผนพัฒนา
อําเภอ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิ บั ติ ราชการอํ าเภอ ป 2561 เพื่ อใช เป นข อมู ลประกอบการ
พิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) โดยสรุปประเด็นปญหาและความตองการและ
ประชาชนเชิงพื้นที่ ไดดังนี้
1. ปรับปรุงทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ ดินเปรี้ยวให มีความอุดมสมบูรณ สามารถ
เพาะปลูกพืชไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ปรับกระบวนการผลิตทางการเกษตรไปสูเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสานมากขึ้นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง เชน การปลูกพืชปลอดสารพิษ การใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ แทนการใชปุยเคมี
รวมทั้งกําจัดศัตรูพืช และโรคในนาขาว
3. จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําที่ตื้นเขินเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมทั้งนําน้ําเขาสู
พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรใหมีน้ําใชเพียงพอตลอดป
4. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนรวมทั้งอาชีพเสริมในทุกอําเภอ ทั้ง
ในดานการถายทอดองคความรูและทักษะในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาด
ได รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณและวัตถุดิบในการผลิต
5. เรงปรับปรุงสภาพแวดลอมและสิ่งแวดลอมในชุมชนและทองถิ่นทุกแหง เชน ใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม แกปญหาน้ําเสียในครัวเรือน การจัดการขยะมูลฝอย การปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพังทลาย
การปองกันน้ําทวม การลอกทอระบายน้ํา ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกปาชุมชนเพิ่มขึ้น กําจัดวัชพืช และผักตบชวา
ในแหลงน้ํา เปนตน
6. วางแผนและบริหารจัดการ บริการโครงสรางพื้นฐานทั้งดานการคมนาคมขนสง บริการ
ทางดานไฟฟา ประปา โครงขายคมนาคม ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว โดยใชแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ยึดการขนสง
เปนศูนยกลาง หรือ Transit Oriented Development
7. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อกาวเขาสูการเปนจังหวัด 4.0
8. พัฒนาเมืองเปนเมืองที่นาอยู สีเขียว เมืองสะอาด เมืองประหยัด พลังงาน เมืองแหงโอกาส
และความเสมอภาค ของคนไมวาจนหรือรวย เมืองที่มีความปลอดภัย และทันสมัย
9. พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขพื้นฐานใหไดคุณภาพและมาตรฐาน
10. พัฒนาศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเปนศูนยรักษา
โรคเฉพาะทางที่สําคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต และโรคมะเร็ง
11. ประชาชนและหมูบ านมี ความเขมแข็ง มีภูมิ คุมกัน และมีสวนรว มในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน
12. ป อ งกั น และแก ไขป ญ หายาเสพติ ด ให โ ทษ โดยการตั้ ง จุ ด ตรวจจุ ด สกั ด ในชุ ม ชน
สนับสนุนใหเยาวชนเลนกีฬา สรางองคความรูแกประชาชนดานยาเสพติด มีกิจกรรมใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด
13. การพัฒนาการทองเที่ยวในลักษณะ Cluster ที่เชื่อมโยงกลุมจังหวัดกับกัมพูชา
14. การพัฒนาโอกาสในการสงผัก ผลไม สมุนไพร สูตลาดโลกอยางเปนระบบ

-48-

4. ผลการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดในชวงที่ผานมา
4.1 สรุปผลการดําเนินโครงการและงบประมาณที่ใชจายแตละป
จั งหวั ด นครนายกได จั ด ทํ าแผนพั ฒ นาจั งหวั ด 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ครอบคลุ ม
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ทั้ง 4 ยุทธศาสตร โดยเนนการพัฒนาภายใตประเด็นการพัฒนนา ตามลําดับ
การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความปลอดภัยตรงกับความตองการของตลาด
การ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ไดมาตรฐานการพัฒนา
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานใหบริการประชาชน
อยางเปนระบบ เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงในสังคมใหมีความสุขการอนุรักษ
ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยประชาชนมี
สวนรวม โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการป 2560-2562 จํานวน 560,109,100 บาท แยก
เปนดานเศรษฐกิจ 286,591,524 บาท ดานสังคม 164,496,590 บาท และดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 109,020,986 บาท โดยแยกเปนงบประมาณดําเนินการตั้งแตป 2560-2561 ดังนี้
ปงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร

รวม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาเสนทางทองเที่ยว แหลง
ทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก สินคา บริการ และบริหาร
จัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานอยางบูรณาการ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 : ส ง เสริ ม การบริ ก ารทางการแพทย
ศูนยสุขภาพแบบองครวม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหมี
ความปลอดภัยและสนับสนุนใหเปนแหลงอาหารปลอดภัย
ประเด็ นยุ ท ธศาสตรที่ 3 : อนุ รักษ ฟ น ฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ งแวดล อ ม พั ฒ นาโครงสร างพื้ น ฐาน เมื อ ง และชุ ม ชนอย างเป น
ระบบ รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตแกประชาชน ให
เปนบานแหงความสุข
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางศักยภาพชุมชนให มีความ
เขมแข็ง พัฒนาและสงเสริมความรูแ ละทักษะในการประกอบอาชีพ ให
สังคมมีความสงบสุข

โครงการ

33
15

ป 2560
งบประมาณ

เบิกจาย

192,595,000 177,715,923
143,653,300

140,220,638

5

9,712,700

2,512,050

11

36,229,000

27,230,014

2

3,000,000

7,752,221

ปงบประมาณ 2561
ประเด็นยุทธศาสตร

รวม

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 : ส ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค า เกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความปลอดภัย มีมูลคาเพิ่ม และสอดคลอง
กับความตองการของตลาด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาเสนทางทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สิ น ค า บริ ก าร และบริ ห ารจั ด การการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานอยางบูรณาการ

โครงการ

35
16
8

ป 2561
งบประมาณ

เบิกจาย

187,280,600 168,583,229
54,686,766

53,080,760

61,241,658

60,227,203
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ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบ
7
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอย างเป นระบบ เพื่ อ ให ชุม ชนมี ความเข มแข็ง รวมทั้ ง
เสริมสรางความมั่นคงในสังคมใหมีความสุข
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 : อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และบริ ห ารจั ด การ
4
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลตอระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม

ป 2561
งบประมาณ
27,460,190

เบิกจาย
26,090,710

43,891,986

29,184,556

ปงบประมาณ 2562
ประเด็นยุทธศาสตร

รวม

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 : ส ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค า เกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความปลอดภัย มีมูลคาเพิ่ม และสอดคลอง
กับความตองการของตลาด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาเสนทางทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สิ น ค า บริ ก าร และบริ ห ารจั ด การการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานอยางบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอย างเป นระบบ เพื่ อ ให ชุม ชนมี ความเข มแข็ง รวมทั้ ง
เสริมสรางความมั่นคงในสังคมใหมีความสุข
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ท่ี 4 : อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลตอระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม

โครงการ

ป 2562
งบประมาณ

เบิกจาย

13

180,233,500

3,100,282

2

3,490,600

-

3

134,036,400

1,575,647

1

28,900,000

1,200,000

7

13,806,500

324,635

หากพิจารณาจากวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2560 – 2562 ใน 4 ประเด็นยุ ทธศาสตร พบวา ประเด็น ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒ นาเสน ทางทองเที่ย ว
แหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก สินคาบริการ และบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานอยาง
บูรณาการไดรับเงินจัดสรรมากที่สุ ด จํานวน 208,385,558 บาท คิ ดเปนรอยละ 37.20 ของงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรมากที่สุด รองลงมา ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบ เพื่อใหชุมชนมี
ความเขมแข็ง รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงในสังคมใหมีความสุข จํานวน 164,496,590 บาท คิดเปนรอยละ
29.37 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิด
ความสมดุ ล ต อ ระบบนิ เ วศ โดยประชาชนมี ส ว นร ว ม 109,020,986 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 19.64
และประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนที่นอยสุด คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความปลอดภัย มีมูลคาเพิ่ม และสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด จํานวน 78,205,966 บาท คิดเปนรอยละ 13.96

-504.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นการพัฒนาที่สําคัญของจังหวัด
จั งหวั ด นครนายกได รับ การจัด สรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารราชการ
ประจําป พ.ศ. 2560 – 2562 ตามแผนพัฒ นาจังหวัดป 2560-2564 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร รวม
ทั้งสิ้น 81 โครงการ งบประมาณ 560,109,100 บาท แยกเปนรายยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความ
ปลอดภัย มีมูลคาเพิ่ม และสอดคลองกับความตองการของตลาด จํานวน 38 โครงการ จํานวน 87,684,800 บาท
คิดเปนรอยละ 15.65
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. การพัฒนาคุณภาพทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. การเพิ่มผลผลิตทางการประมง
3. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในไรนา
4. การขยายผลนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิต
5. การพัฒนาแปรรูปเกษตรและ SMEs
6. การสงเสริมการตลาด Online และ Offline
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรที่ 2 : พั ฒ นาเส น ทางท องเที่ ย ว แหล งท องเที่ ย ว สิ่ งอํ านวยความ
สะดวก สินคาบริการ และบริหารจัดการการท องเที่ยวใหไดมาตรฐานอยางบู รณาการ จํานวน 15 โครงการ
จํานวน 219,511,700 บาท คิดเปนรอยละ 58.16 โดยมีผลลัพธจากการดําเนินงานที่ผานมา ดังนี้
1. มีสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัยใหแกประชาชนและผูมาเยือนจังหวัดทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
2. เพิ่มจํานวนเสนทางในแหลงทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
3. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม และชุมชน
4. การสรางงาน สรางอาชีพและกระจายรายไดจนสามารถมีการขยายตัวดานเศรษฐกิจ
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 5 - 7 ตอป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน
รวมถึงจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบ เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมทั้ง
เสริมสรางความมั่นคงในสังคมใหมีความสุข จํานวน 21 โครงการ จํานวน 155,750,000 บาท คิดเปนรอยละ
27.81 โดยมีผลลัพธจากการดําเนินงานที่ผานมา ดังนี้
1. จํานวนประชาชนที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
2. มีการแกไขปญหาของหมูบานชุมชน ตําบล อําเภอ แบบพึ่งตนเอง
3. สรางสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัยใหแกประชาชน
4. เสนทางการคมนาคมไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรที่ 4 : อนุรักษ ฟ น ฟู และบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ จํานวน 7 โครงการ โดยประชาชนมีสวนรวม 97,162,600 คิด
เปนรอยละ 9.57 โดยมีผลลัพธจากการดําเนินงานที่ผานมา ดังนี้
1. ปรับปรุงคุณภาพดินใหมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชพื้นถิ่นไดเพิ่มขึ้น
2. บริหารจัดการการกระจายน้ําใหแกเกษตรกรไดเพิ่มขึ้น
3. การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนเพิ่มขึ้น
4. การแกไขปญหาการกัดเชาะตลิ่งของแมน้ํานครนายกไดเพิ่มขึ้น
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จากกลุมจังหวัด และงบพัฒนาภาค วงเงิน 775,595,432 บาท สวนใหญสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน และนักทองเที่ยว มากที่สุด 648,085,379 บาท รองลงมาดานการเกษตร
และการแปรรูปสินคาการเกษตร 106,185,553 บาท และดานคุณภาพชีวิตและสุขภาพ 21,324,500 บาท
โดยสรุปการพัฒนาจังหวัดนครนายกไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุม
จังหวัด และงบพัฒนาภาค เพื่อดําเนินการในดานการทองเที่ยวเพื่อการสรางงาน สรางสิ่งอํานวยความสะดวก
ความปลอดภัยใหแกประชาชนและผูมาเยือนจังหวัดท องเที่ยว สรางอาชีพและกระจายรายไดจนสามารถมี
การขยายตั วดานเศรษฐกิ จเฉลี่ยคิด เป น รอยละ 5 - 7 ตอป แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการท องเที่ ยวของ
จังหวัดนครนายก สราง GPP ภาคทองเที่ยวและบริการอยูในอัตราที่เพิ่มขึ้น ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่ อเพิ่ มพื้ น ที่ สีเขีย วและลดมลภาวะดานอากาศ ขยะ ประชาชนเข ามามี ส วนรวม และรวมใช
ประโยชนและรักษาดูรวมกันเพิ่มขึ้น ดานอาหารปลอดภัยและสุขภาพเปนการพัฒนาคุณภาพทางการเกษตร
และอาหารปลอดภัย รวมทั้งดูแลสุขภาพของประชาชนชาวนครนายกใหแข็งแรงและเชื่อมโยงสนับสนุนภาค
บริการการทองเที่ยว ดานสังคมเขมแข็ง เปนการแกปญหาลดความขัดแยง สรางความสมานฉันทใหหมูบาน
ชุมชนมีความเขาใจ มี การแกไขปญ หาของหมูบานชุมชนแบบพึ่งตนเองจนทําให ลดภาระของภาครัฐในการ
สนับสนุนชวยเหลือ
การพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะ 3 ปขางหนา (แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561 –
2565 (ฉบั บทบทวน) จะต องผลั กดั นตํ าแหน งทางยุ ทธศาสตร ของจั งหวั ดเพื่ อเสริ มเป าหมาย การพั ฒ นา
“นครนายกเมืองนาอยู” รวม 4 ประเด็น ไดแก 1) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปให มีความ
ปลอดภัยตรงกับความตองการของตลาด 2) สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการ
ประชุมที่ไดมาตรฐาน 3) พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสราง
พื้นฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบ เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงในสังคมใหมี
ความสุข และ 4) อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลตอระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามวิสัยทัศน ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป นประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” และรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ทางด านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล อมที่ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันได แก สังคมผู สูงอายุ เทคโนโลยี ดิจิ ตอล
เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ สาธารณสุขและสุขภาพอนามัย อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค จํานวนนักทองเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริการที่มีศักยภาพสูง
ดังนั้น จังหวัดนครนายกจะตองเตรียมความพรอมเพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของอนาคต
ได แก การปรับ วิ ธีคิดวิ เคราะห การนํ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัย ใหม สรางความพรอมด านโครงสราง
พื้นฐาน ไฟฟา ประปา การคมนาคม ขนสง และศูนยการประชุมแหงชาติระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาจังหวัดใหมี
ความเจริญกาวหนา สรางรายไดใหกับประชาชนเพิ่มขึ้น และสรางมูลคาเพิ่มตลอดระยะเวลา 5 ป
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5. ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพ

• สรุปตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดนครนายก ประจําป พ.ศ. 2559 (ขอมูลป 2558)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําขอเสนอผล
การประมวลขอมูลตัวชี้วัด ซึ่งไดปรับขอมูลตอเนื่องจากในป พ.ศ. 2558 เพื่อแสดงสถานะการพัฒนาจังหวัด
ตามมิติการพัฒนา 4 มิติ ไดแก มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) มิติเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Growth) และมิ ติป ระสิ ท ธิภ าพการดําเนิ น งานของภาครัฐ (Government Efficiency) ปรากฏวา
จังหวัดนครนายกมีดัชนีรวม 4 มิติ ไดคะแนน 39.07 ลําดับที่ 8 ของประเทศ ดังนี้
มิติการพัฒนา

1. มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)
1.1 รอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจน
1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได
1.3 ร อ ยละผู อ ยู ใ นระบบประกั น สั ง คมต อ กํ า ลั ง
แรงงาน

คะแนนที่ได
44.05
(คากลาง 27.14)

ลําดับที่
ของประเทศ
11

1.4 อัตราสวนแพทยตอประชากร

1. มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)
1.1 รอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจน
1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได
1.3 ร อ ยละผู อ ยู ใ นระบบประกั น สั ง คมต อ กํ า ลั ง
แรงงาน

44.05
(คากลาง 27.14)

34.12
(คากลาง 29.73)

9.18 (%)
0.415

44
34

25.51 (%)

23

805
คน/แพทย

76

9.18 (%)
0.415

44
34

25.51 (%)

23

805
คน/แพทย

76

9.70 ป

10

34.74 คะแนน

41

0.35 (%)

43

1.51 (%)

23

0.41 (%)
6.14 เทา

61
49

22.93 (%)

21

11

1.4 อัตราสวนแพทยตอประชากร
1.5 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 1559 ป
1.6 คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 3
1. มิ ติ เติ บ โต ท า งเศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร เพิ่ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร แ ข งขั น (Growth &
Competitiveness)
2.1 อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของรายได เฉลี่ ย ของ
ครัวเรือนในจังหวัด
2.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด
2.3 อัตราการวางงาน
2.4 อัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
2.5 อั ต ราส ว นการออมเฉลี่ ย ต อ รายได เฉลี่ ย ของ
ครัวเรือน

คะแนนที่ไดรายตัวชี้วัด
ลําดับที่
หนวยนับ
ของประเทศ

21
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คะแนนที่ได

ลําดับที่
ของประเทศ

2.6 ผลิตภาพแรงงาน

2. มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green

Growth)
3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมในจังหวัด
3.2 ปริมาณขยะในจังหวัด
3.3 สั ด ส ว นปริ ม าณการใช น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ
ยานพาหนะตอประชากร
3.4 สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอ
ประชากร

22.69
(คากลาง 22.59)

0.48 (%)
93,440 ตัน
247
ลิตร/คน
602
กิโลวัตต-ชั่วโมง/
คน
13,033
กิโลวัตต-ชั่วโมง/
ลานบาท
255 (ลิตร/
ลานบาท)

3.5 สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคที่ไมใชครัวเรือนตอ
GPP
3 .6 สั ด ส ว น ป ริ ม า ณ น้ํ า มั น เชื้ อ เพ ลิ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมตอ GPP ภาคอุตสาหกรรม
4. มิติประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ
(Government Efficiency)
4.1 รอยละของสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ HA ป 2558
4.2 รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงน้ําประปา
ป 2558
4.3 รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงไฟฟา
ป 2558
4.4 ร อ ยละของประชากรที่ เข า ถึ ง อิ น เตอร เ น็ ต
ป 2558
4.5 รอยละภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บไดตอรายไดรวม
(ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) ป 2558
4.6 ความสามารถในการเบิกจายงบประมาณ
ของจังหวัด ป 2558

55.41
(คากลาง 45.68)

คะแนนที่ไดรายตัวชี้วัด
ลําดับที่
หนวยนับ
ของประเทศ
39
109,672
บาท/คน
25
70
43
23
11

31

13
100 (%)
22.42 (%)

2
21

91.06 (%)

26

35.16 (%)

30

11.76 (%)

46

92.22 (%)

36

ที่มาขอมูล : เอกสารตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป 2559
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
 ผลระดับการพัฒนาจังหวัดนครนายก

สืบเนื่องจากพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 53/1
และมาตรา 53/2 ไดกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดสามารถยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณ และใหถือวาจังหวัด
และกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ โดยการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัดตองใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ อันเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในการ

-54แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดและกลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด
โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (Province & Cluster Benchmarking) จึง
จัดทํ าขึ้ น เพื่ อประโยชนในการประเมินระดับการพั ฒ นาในการบริหารยุทธศาสตรจังหวัดและกลุ มจังหวัดใน
มาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเปนแนวทางและหลักการสําหรับทบทวนแผนฯที่มีคุณภาพ
ผลการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบในภาพรวมตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร ภายใตโครงการวัดระดับการพัฒนาฯ พบวาจังหวัดนครนายกมีดัชนีการ
พัฒนา (Composite Index) ณ ป 2557 เท ากับ 3.23 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง โดยยุทธศาสตรที่ 4 เรื่องการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ไดคะแนนนอยที่สุด เทากับ 2.70 ตัวชี้วัดที่ตอง
ใหความสําคัญในการพัฒนา คือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซล
ในส ว นของแผนพั ฒ นาของจั ง หวั ด นครนายก ระยะที่ 2 ป พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่ ง
ประกอบด วย 4 ประเด็ น ยุ ทธศาสตร จํ าแนกเป น ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ด านเศรษฐกิ จ ด านสั งคม และด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดที่สําคัญ พบวา
1. ดา นเศรษฐกิ จ จังหวัดนครนายกมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เฉลี่ย 5 ปยอนหลัง
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.57 ตอป โดยในป 2556 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 มีรายได
เฉลี่ยตอหัวประชากรเทากับ 94,081 บาท/คน/ป ซึ่งต่ํากวารายไดเฉลี่ยของประเทศ โครงสรางเศรษฐกิจที่
สําคัญประกอบดวยภาคเกษตรรอยละ 34 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 9 และภาคบริการและอื่นๆ รอยละ 57 มี
พื้นที่ใชประโยชนเพื่อการเกษตรประมาณ 0.62 ลานไร สินคาเกษตรสําคัญของจังหวัด ไดแก ขาว มีโรงงาน
อุตสาหกรรมรวม 322 โรงงาน มีจํานวนเงินทุนและผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นทุกป
2. ดานการทองเที่ยว มีการขยายตัวทั้งจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว โดย
ในป 2557 มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนรวม 2.44 ลานคน มีรายไดรวม 5,034 ลานบาท ในป 2558 เพิ่มขึ้น
เปน 2.62 ลานคน มีรายไดรวม 5,847 ลานบาท
3. ดานสังคม มีความเหลื่อมล้ําทางสังคมโดยมีสัดสวนคนจนรอยละ 12.38 เสนความยากจน
อยูที่ระดับ 2,623 บาท/คน/เดือน
4. ดานแรงงาน ยังมีอัตราการวางงานอยูที่รอยละ 0.36 ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ
5. ดานทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ําตนทุนเพียงพอตอความตองการใชน้ํา
6. ดานสิ่งแวดลอม มีปริมาณขยะลดลง และมีสัดสวนปริมาณขยะที่นํากลั บมาใช ใหมเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม ยังพบปญหาสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอมูลคาเศรษฐกิจจังหวัดเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
และน้ําผิวดินมีคุณภาพลดลง
จากผลการวัด ระดั บ การพั ฒ นาจั งหวัด ควรให ค วามสํ าคั ญ รองรับ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ดาน
การเกษตรใหมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน สงเสริมการขยายตัวภาคธุรกิจคาสงคาปลีก และภาค
ธุรกิจบริการ การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การสงเสริมความปลอดภัย และการผลักดันใหเกิดศูนยประชุมระดับ
ภู มิภ าครองรั บ การเป น หลั งบ าน EEC เพื่ อ สร า งและกระจายให ร ายได อย างสมดุ ล ให แก ป ระชาชน และ
สนับสนุนใหประชาชนเขาถึงสวัสดิการภาครัฐ ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน ถนน ไฟฟา ประปา และสาธารณสุข
พื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกาวหนาควบคูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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สรุปผลระดับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
การวัดระดับการพัฒนาของจังหวัดตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
11 ใน 5 ประเด็ น ยุ ทธศาสตร เมื่ อนํ ามาคํ านวณดั ชนี การพั ฒ นา (Composite Index) ณ ป 2557 จั งหวั ด
นครนายก ไดคะแนนรวมเทากับ 3.23 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้หากพิจารณารายประเด็นยุทธศาสตร สามารถ
สรุป ไดดังนี้
• ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเปนธรรมในสังคม ไดคะแนนเทากับ 3.36 อยูในระดับปาน
กลาง โดยตัวชี้วัดที่ตองใหความสําคัญในการพัฒนา คือ สัดสวนประชากรในการเขาถึงสวัสดิการ (ความครอบคลุม
หลักประกันสุขภาพ)
• ยุทธศาสตรที่ 2 : การพั ฒ นาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ไดคะแนน
เท ากั บ 3.95 อยู ในระดั บ ปานกลาง โดยตัวชี้วัดที่ต องใหความสํ าคั ญในการพัฒ นา คือ อัตราเพิ่มของการ
เจ็บปวยดวยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง
• ยุทธศาสตรที่ 3 : ความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ไดคะแนน
เทากับ 2.92 อยูในระดับตองพัฒนา โดยตัวชี้วัดที่ตองใหความสําคัญในการพัฒนา คือ สัดสวนปริมาณพืช
พลังงานตอสินคาเกษตรทั้งหมด
• ยุทธศาสตรที่ 4 : การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ได
คะแนนเทากับ 2.70 อยูในระดับตองพัฒนา โดยตัวชี้วัดที่ตองใหความสําคัญในการพัฒนา คือ ปริมาณการใช
น้ํามันดีเซล
 ยุ ท ธศาสตรที่ 5 : การจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มอย างยั่ งยื น ได ค ะแนน
เทากับ 3.22 อยูในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดที่ตองใหความสําคัญในการพัฒนา คือ รอยละของมูลคาความ
เสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติตอ GPP
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6. นโยบายสําคัญในการเชื่อมโยงไปสูก ารพัฒนา
6.1 นโยบายรัฐบาล
รั ฐ บาลมี น โยบายในเรื่อ งต างๆ จํ าแนกเป น 11 ด าน ยึ ด หลั ก “เข า ใจ เข า ถึ ง และ
พัฒนา” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักสําคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ทรงเนนความพอดีพอสมพอควรแกฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันมาเปนแนวคิด และ
แนวทางของคณะรักษาความสงบแหงชาติและความตองการของประชาชนมาเปนแนวทางการกําหนดนโยบาย
(1) นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
(2) นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
(3) นโยบาย การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
(4) นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(5) นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
(6) นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(7) นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
(8) นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ
วิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
(9) นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
(10) นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(11) นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
6.2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
“ยุทธศาสตรชาติ” เปนกรอบอยางหนึ่งในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลเพื่อกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายเพื่อใหบรรลุ
ตามวิสัยทัศนของประเทศ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ“ประชา
รัฐ” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติ ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
หลักการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึด
หลัก ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”
โดยมีเปาหมาย การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุน
การเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การสรางการ
เจริ ญ เติ บ โตทาง เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และ การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 10 ดาน ดังนี้
1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
6.4 ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ ๑2 สํ านักงานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพั ฒ นา
ภู มิภ าค เมื อง และพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ สําคั ญ ใหส อดคลองกับ ทิศทางการพัฒ นาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและ
ขอจํากัดของพื้นที่ รวมทั้งความตองการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ โดยมีจุดประสงคในการพัฒนา ชองวาง
รายไดระหวางภาคลดลง มีการกระจายรายไดของประชาชนอยางเปนธรรมมากขึ้น เมืองศูนยกลางของจังหวัด
เปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี เศรษฐกิจดี การเดินทางสะดวก พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบ
การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเปนรูปธรรม
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Thailand 4.0 มีเปาหมายเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยูในกลุมประเทศ “รายไดปาน
กลางขั้นสูง” ใหกลายเปนกลุม “ประเทศที่มีรายไดสูง” ดวยนวัตกรรมที่ชวยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ
จากกลไกตางๆ เนนไปทางการนําเทคโนโลยีเขามาปรับใชใน 5 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก
1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย
3. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชอิเล็กทรอนิกสควบคุม
4. กลุ ม ดิ จิ ต อล เท คโน โลยี อิ น เท อร เ น็ ตเชื่ อ มต อ และบั งคั บ อุ ป กรณ ต า งๆ
ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว
5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง

7. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)

จังหวัดนครนายกไดการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) จากปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาหมายความตองการของประชาชนในพื้นที่
ประกอบดวย
จุดแข็ง (Strengths)

S1 แหลงเกษตรกรรมปลอดภัย
S2 แหลงทองเที่ยวมีความหลากหลายรองรับความตองการ
ของทุกคนในครอบครัวทุกเพศทุกวัย
S3 มีอากาศดีเปนลําดับ 7 ของโลก และคนนครนายกรักและ
หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยู
S4 เมืองโซขอกลาง เชื่อมโยงกรุงเทพฯ และ EEC
S5 เปนที่ตองการของสถาบันการศึกษาและเทคโนโลยีที่
สําคัญ
S6 มีแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

โอกาส (Opportunities)
O1 ทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและกับคนทุกกลุม
O2 บูรณาการรวมกับสถาบันการศึกษาและภาคประชาชน
O3 แหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
O4 การเปนหลังบานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(AEC)

จุดออน (Weaknesses)

W1 ทรัพยากรดินมีคุณภาพต่ํา สภาพเปนดินเปรี้ยว และ
การปลูกพืชที่ไมเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
W2 ระบบบริหารจัดการน้ําและการกระจายน้าํ ไมทั่วถึงเกษตรกร
W3 ระบบบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและการ
ประชาสัมพันธขาดความตอเนื่อง รวมทั้งการใช
ประโยชนจากแหลงทองเที่ยวไมเต็มศักยภาพ
W4 บริการพื้นฐานที่จําเปน อาทิ ระบบไฟฟา ประปา และ
โครงขายคมนาคมสาธารณะ ไมเพียงพอที่จะรองรับการ
เติบโตของเมืองนาอยู
W5 แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตพื้นที่เขาใหญเปนแหลง
มรดกโลก ทําใหมีขอจํากัดดานระเบียบ ขอกฎหมายใน
การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดนครนายก
W6 ปญหาโรคไมตดิ ตอ 5 โรค (หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือด
สมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง)
W7 กลุมเกษตรกรขาดความเขมแข็ง
W8 กาวเขาสูสังคมผูส ูงอายุเต็มรูปแบบ
W10 การจัดการอุบัตเิ หตุ สิ่งแวดลอมขาดประสิทธิภาพ
W11 การใชประโยชนจาก Internet ตําบลไมเต็มศักยภาพ
อุปสรรค (Threats)
T1 การทองเที่ยวมีความออนไหวตอสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม
ฟนตัวดี และออนไหวตอการเกิดโรคระบาด และความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
T2 การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate change)
และภาวะโลกรอน มีผลตอสินคาเกษตรที่ออนไหว เชน
มะยงชิด มะปรางหวาน
T3 ตลาดสิ น ค า ทางการเกษ ตรของจั ง หวั ด เป นเพี ยง
การบริโภคภายในประเทศเทานั้น
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8. เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก ระยะ 5 ป
8.1 “นครนายกเมืองนาอยู”
จังหวั ดนครนายก ไดนํ าแนวคิด “เมื องน าอยู ”ขององค การอนามั ย โลก (World Health
Organization) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มาเปนกรอบแนวทางการ
กําหนดเป าหมายการพั ฒ นาจั งหวั ดนครนายก โดยคํานึ งถึงความสอดคลอ งกับ สภาพแวดล อมและปจ จั ย
สนับสนุนดานตางๆใหจังหวัดเปน “นครนายกเมืองนาอยู” ของคนจังหวัดนครนายก และระดับภาค รวมทั้ง
ระดับประเทศ โดยกําหนดกรอบความคิด “นครนายกเมืองนาอยู”

1. ดานเศรษฐกิจ

1.1 ดานการเกษตร
1) เกษตรกรผลิตพืชผลการเกษตร ผัก ผลไมสด สมุนไพร ที่ปลอดภัย (Food
safely) ปลอดสารพิษ Organic ไดคุณภาพ ภายใตแนวคิดปลอดภัยตั้งแตจากฟารมจนถึงสอมเขาปาก (From
the Farm to the Fork) โดยยึดหลั กความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศเปน หลัก การใช
วิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหไดพันธุพืชที่สอดคลองกับสภาพของดิน การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การ
เก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อลดตนทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตตอไร
2) แปรรูป เกษตรอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานและปริมาณ เพื่อเพิ่มมูล คาโดย
การเชื่อมโยงกับความตองการ ของตลาด และหวงโซอุปทานของตลาดโลก (Global Supply Chain)
3) กลไกลประชารั ฐ บู ร ณาการด า นการตลาดในประเทศและต า งประเทศ
(เกษตร พาณิชย เอกชน ) เพื่อชี้เปาใหเกษตรกรผลิต
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1) พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วกลางแจ ง (Outdoor) และผจญภั ย (Adventure)
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพวิถีชุมชน วัฒนธรรม สําหรับคนทุกวัย ที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน
2) เป น แหล งพั ก ผ อ นและเพิ่ ม พลั ง (Fresh up) ที่ ได คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3) การตอบสนองความตองการของตลาดนักทองเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะนั กท องเที่ ยวที่ เป น ผู สูงอายุ (Silchar) ผูพิ การและวัย ทํางาน เชน การสืบ คน ขอมูล การ
ท องเที่ ยวจากอิน เตอรเน็ ต คู มือแนะนํ าการทองเที่ย ว การคมนาคมขนสงโดยสารสาธารณะระหว างแหล ง
ทองเที่ยว สินคาของที่ระลึก อาหาร ที่ไดคุณภาพทั้งปริมาณและราคา ความปลอดภัย บริการพื้นฐาน ไฟฟา
ประปาที่ไดมาตรฐาน

ปรับใช

1.3 ดานการพัฒนาและยกระดับรายได
1) สงเสริมและพัฒนาใหมีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี
2) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการนําหลักการทรงงานมา

3) การพั ฒ นาทักษะฝมือแรงงานใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตรงกับ ความ
ตองการของสถานประกอบการและ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
4) การพั ฒ นากลุ มรัฐ วิส าหกิจ การเกษตร OTOP SMEs/CLUSTER ร วมกั บ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพื่อใหกลุมตางๆ มีความเขมแข็ง
5) การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication) สําหรับ
สินคาที่มีแหลงกําเนิดในจังหวัด
6) บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนตางๆ ที่มีอยูให
สามารถพัฒนา และยกระดับรายไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน กองทุนหมูบาน กองทุนพัฒนาสตรี รวมทั้งการ
พัฒนาสหกรณตางๆ
1.4 ด า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ สนองตอบต อ Life Style ของคนรุ น ใหม
ซึ่งสามารถทํางานไดทุกที่ที่มีอินเตอรเน็ต (Smart Life)
1) การพัฒ นาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของคนยุคใหม (Work Space for Millennials Generations) ในการทําธุรกิจ On line
2) การจัดหาพื้นที่ ทํางาน (Work Space) ที่ ตอบโจทย life style ของคนรุน
ใหม อาทิ พื้นที่ทํางานรวม (Co-Worker Space)
3) หาโอกาสให ค นรุ น ใหม ไ ด ทํ า งานที่ เ ป น อิ ส ระมากขึ้ น (Independent
Working Style)
2. ดานสังคมความมั่นคงและการบริการ
2.1 ดานสุขอนามัย
1) ใหความสําคัญกับการปองกันโรคโดยการสงเสริมใหออกกําลังกายในคนทุก
วัยและการระมัดระวังการบริโภค เชน อวน หวาน มัน เค็ม
2) พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขพื้นฐานใหไดคุณภาพและมาตรฐาน
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย และอุปกรณเครื่องมือแพทย
3) พัฒนาศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเปน
ศูน ยรักษาโรคเฉพาะทางที่ สํ าคั ญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหั ว ใจ โรคไต และโรคมะเร็ง เพื่อเปน การ
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กรุงเทพมหานคร
4) การดูแลผูสูงผูปวยติดเตียงผูพิการ
2.2 ดานการศึกษา
1) ใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาทุกชวงวัยทั้งในระบบ นอกระบบ
และเครื่องจักรใชงานแทนมนุษย (Robot) โดยมีเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ
2) พัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูยุคการทํางานรวมกับหุนยนต (Robot)
3) การทําใหประชาชนหมูบานเขมแข็งสามารถเขาถึงและใชงานเทคโนโลยีได
อยางดี และไดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัยและสิ่งที่รัฐบาลไดลงทุนใหแลวอยางคุมคา เชน AgriI MAP อินเตอรเน็ต
ตําบล เปนตน
2.3 ดานความมั่นคง
1) ประชาชนและหมูบ านมีความเขมแข็ง มีภู มิคุมกัน และมีสวนรวมในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน อาชญากรรมและยาเสพติด
2) ประชาชน และหมูบานมีความรูรักสามัคคีปรองดอง การปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอันมี พระมหากษั ตริยเปน ประมุข และใชห ลักเศรษฐกิจพอเพียงเป นวิถีชีวิต (Way of life) มี
ภูมิคุมกันเพียงพอตอสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
3) ประชาชนหมูบานมีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง ยึดมั่นความซื้อสัตยสุจริตยึดถือ
ผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
4) ประชาชนมีความมั่นคงในปจจัย 4 ที่จําเปนตอการดํารงชีพ คือ ที่อยูอาศัย
ยารักษาโรค อาหาร เครื่องนุงหม
2.4 ดานศิลปวัฒนธรรม
1) ประชาชน หมูบาน /ชุมชน มีความภาคภูมิใจ บํารุงรักษา ตอยอดและใช
ประโยชนจากมรดกทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของทองถิ่น
2) ประชาชนหมูบาน/ชุมชน สามารถรักษาอัตลักษณของตนเอง และสามารถ
อยูรวมกันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมดวยความภาคภูมิใจ
3) ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ด ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกาวเขาสูการเปนจังหวัด 4.0 ตอไป
2.5 ดานการบริหารจัดการ
1) ปญหาดานความตองการของประชาชนพื้นฐานสวนรวม จากหมูบาน ชุมชน
ตําบล อําเภอ จะไดรับการแกไขผานแผนหมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ
2) การบริหารจัดการจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทุกภาคสวนในรูปแบบ
ภาคีเครือขายทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสีย ตั้งแตการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล
3) ภาครั ฐ จะต อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด Mind Set ในการรั บ ฟ ง ป ญ หาความ
ต อ งการของประชาชน การนํ า นโยบายของรัฐ บาลไปสูก ารปฏิ บั ติ การยึด ประโยชน ของประชาชน และ
ประเทศชาติเปนหลัก
4) ประชาชนต อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด Mind Set จากการเป น ผู รั บ ความ
ชวยเหลือแบบใหเปลา เปนการมีสวนรวมและรับผิดชอบทั้งในลักษณะการรวมแรงกาย การสมทบคาใชจาย
บางสวน การเรียกเก็บคาบริการ เพื่อใหเกิดความรูสึกประชานเปนเจาของ

-623 ดานการพัฒนาเมือง
3.1 มี ก ารวางแผนแม บ ทพั ฒ นาเมื อ ง (Provincial Development Master Plan)
บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชนชาวนครนายกทุกภาคสวน โดยยึดเสียงขางมากแตตองคํานึงถึง
ความต อ งการความต อ งการของเสี ย งข าง (Majority Rule Minority Rights) ภายใต แ นวทางทุ ก ฝ ายชนะ
(win-win situation)
3.2 วางแผนและบริหารจัดการ บริการโครงสรางพื้นฐานทั้งดานการคมนาคมขนสง
บริการทางดานไฟฟา ประปา โครงขายคมนาคม ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว โดยใชแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ยึดการ
ขนส ง เป น ศู น ย ก ลาง หรื อ Transit Oriented Development รองรั บ ความต อ งการของประชาชน และ
นักทองเที่ยวผูมาเยือน
3.3 การพัฒนาเมืองตองอยูบนพื้นฐานของความเปนเมืองที่นาอยู สีเขียว เมือง
สะอาด เมืองประหยัด พลังงาน เมืองแหงโอกาส และความเสมอภาค ของคนไมวาจนหรือรวย เมืองที่มี
ปลอดภัย และทันสมัย (Slow Life Organic Green Clean Equity Safety and Smart City)
4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 ประชาชนมีความภาคภูมิใจและชวยกันบํารุงรักษาความเปนเมืองที่มีอากาศดี
ที่ สุ ด ติ ด อั น ดั บ 7 ของโลกและเป น ส ว นหนึ่ ง ของอุ ท ยานแห ง ชาติ เขาใหญ ที่ เป น มรดกโลกอย า งยั่ ง ยื น
ขณะเดียวกันก็ไมเปนอุป สรรคขัดขวางการพัฒ นาแตเปน สวนสําคัญในการสงเสริม นํามาซึ่งรายไดและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
4.2 ประชาชนและหมูบานใหความสําคัญและมีสวนรวมในการรักษาปกปองและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีกติกาของหมูบานตําบล อําเภอ จังหวัด เพื่อใหคน
ในจังหวัดและผูมาเยือนไดยึดถือเปนบรรทัดฐานหรือมาตรฐานความเปน “นครนายกเมืองนาอยู”
4.3 ประชาชนและทุ ก ภาคส ว นให ค วามสํ า คั ญ กั บ การประหยั ด พลั งงานการใช
พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนาการนําของเสียทางการเกษตรมาทําเปนพลังเปนพลังงานทดแทน
4.4 มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและชาญฉลาด
8.2 พันธกิจ
จังหวัดนครนายกมุงไปสูเปาหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองนาอยู” โดยกําหนดพันธกิจ
จังหวัด ดังนี้
7.2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหมีศักยภาพและมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
7.2.2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม
7.2.3 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อสรางความสะดวกสบายและนาอยูใหแกสังคม
7.2.4 สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
8.3 เปาประสงครวม
การพั ฒ นาจั งหวั ด นครนายกในระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) กํ าหนด
เปาประสงครวมของการพัฒนา ดังนี้
7.3.1 เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพและมั่นคง ประชาชนมีงานทําและมีการ
ประกอบสัมมาอาชีพที่ดี

-637.3.2 ประชาชนมี ค วามมั่ น คงในการดํ ารงชี วิ ต โดยได รั บ การศึ ก ษา ความรู การ
ฝกอบรม ขอมูลขาวสารอยางกวางขวางและรวดเร็ว มีบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่พอเพียง
และสะดวก รวมทั้งมีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและรักษาทรัพยสิน
7.3.3 ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มมี ค วามสมดุ ล และยั่ งยื น โดยมี ส ถานที่
พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และที่วางโลงอยางพอเพียง ตลอดจนมีระบบบําบัดน้ําเสียและ
กําจัดขยะอยางเหมาะสม
8.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองนาอยู” ประกอบดวย
7.4.1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ 5
7.4.2 เกษตรกรมีรายไดจากการเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 5
7.4.3 รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ 5
7.4.4 จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ 5
7.4.5 ประชาชนเขาถึงบริการของรัฐเพิ่มขึ้น รอยละ 7
7.4.6 การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพิ่มขึ้น รอยละ 9
8.5 ตําแหนงทางยุทธศาสตร
7.5.1 แหลงเกษตรกรรมที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ และแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อตอบสนองความเปนครัวโลก และความมั่นคงทางอาหาร
7.5.2 แหลงทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของทุกคนในครอบครัวอยางคุมคาที่
อยูใกลกรุงเทพมหานคร และ EEC
7.5.3 เมืองนาอยูที่คนกรุงเทพมหานครและ EEC ตองการมาพักผอนและเพิ่มพลังทาง
กาย ทางจิตใจ ความคิดและเปนเมืองที่ทุกคนใฝฝนใชชีวิตและอยูอาศัย เมืองที่ตอบโจทยวัยทํางาน GEN y-z
(Work
Place)

-64“โดยยุทธศาสตรทั้ง 3 ดานมีเปาหมาย เพื่อใหคนจังหวัดนครนายกการธํารงรักษาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมอยางชาญฉลาด การใหความสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

9. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด วัตถุประสงค เปาหมายตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา
จังหวัดนครนายกกําหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อสอดคลองกับสถานการณ และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ตามเปาหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองนาอยู” ดังนี้
ประเด็น การพัฒ นาที่ 1 : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความ
ปลอดภัยตรงกับความตองการของตลาด
วัตถุประสงค
1 . การผลิ ต สิ น ค า เกษตร
ตัวใหมๆ ตามความตองการ
ของตลาดในลั ก ษณะเป น
ตลาดเฉพาะกลุ ม (Niche
Market) (เชิงรุก)
2. การผลิ ต สิ น ค า เกษตร
พื้ น ฐานตามศั ก ยภาพของ
พื้ น ที่ แ ต ส าม ารถ ทํ าให
เกษตรกรสามารถอยูรอดได
ด วยการลดต น ทุ น และเพิ่ ม
ผลิตตอไร (เชิงรับ)
3. การปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่
การเกษตรที่ใหผลตอบแทน
ไม คุ ม ค า ไปทํ า เกษตรแบบ
ทฤษฎี ใหม การท อ งเที่ ย ว
เชิงเกษตร การปศุสัตว ฯลฯ
4 . ก า ร แ ป ร รู ป เก ษ ต ร
อุ ต ส าห ก รรม เพื่ อ ส ร า ง
มูลคาเพิ่ม
5 . นํ า ร ะ บ บ ข อ มู ล
สารสนเทศ นวัตกรรม มาใช
ในขั้นตอนการผลิต การแปร
รูป การตลาด เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด :

คาเปาหมายตัวชี้วัดแตละปงบประมาณ
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รวม

แนวทางการพัฒนา

1. พั ฒ น า
โครงสร า งพื้ น ฐาน
1. จํานวนแปลง/ฟารม ผาน
ทางการผลิตเกษตร
การรับรองมาตรฐาน GAP ที่ 100 100 100 100 100 500
(ดินเปรี้ยว ดินจืด /
ไดรับการสงเสริมพัฒนา
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
2.รอยละของเกษตรรุน
80 80 80 80 80 80 จัดการน้ํา น้ําแลง
ใหม (Young Smart)
น้ํ า ท ว ม ร ะ บ บ
ไดรับการพัฒนาเปน
กระจายน้ํ า /พั น ธ
Smart Farmer
พืช/ เครื่องจักรกล
3.รอยละเกษตรกรที่ผาน
70 70 70 70 70 70 การเกษตร) โดยใช
การพัฒนานําองคความรู
ข อ มู ล สารสนเทศ
ไปใชในการพัฒนาอาชีพ
น วั ต ก ร ร ม
4.รอยละของมูลคาผลผลิต 10 10 10 10 10 10 สนับสนุน
มะยงชิด ที่เพิ่มขึ้นตอ
2. นํ าวัต กรรมมา
กิโลกรัม
ใช ใน ก า ร ส ร า ง
5. รอยละของผลิตภัณฑ
75 80 85 90 90 90 มู ล ค า การแปรรู ป
เ ก ษ ต ร
แปรรูปอาหารเกษตรไดรับ
อุ ต สาหกรรม (โรง
การรับรองมาตรฐาน
บรรจุภัณฑ , บรรจุ
6. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
15 15 15 15 15 15
ภั ณ ฑ , Logistic)
รายไดจากการจําหนาย
ก า ร แ ป ร รู ป
สินคา OTOP
( From farm to
table)
3 . บู ร ณ า ก า ร
ก า ร ต ล า ด โด ย
กลไกประชารัฐ

-65ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และ
การประชุมที่ไดมาตรฐาน
วัตถุประสงค
1. พัฒนาการทองเที่ยว
กลางแจง การผจญภัยเชิง
นิเวศ สุขภาพ วิถีชุมชน
วัฒนธรรม สําหรับคนทุกวัย
ที่ไดมาตรฐาน
2. เพิ่มแหลงพักผอน เพิ่ม
พลังตามความตองการของ
ผูประกอบการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
3. สามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยวที่มี
การเปลีย่ นแปลงอยาง
รวดเร็ว
4. นักทองเที่ยวจะกลับมา
ทองเที่ยวนครนายกซ้ํา
และเพิ่มจํานวนวันในการพัก
และคาใชจาย รวมทั้งมีการ
กระจายรายไดการทองเที่ยว
สูชุมชน

ตัวชี้วัด
ตัวชีวัด :
1. ร อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
รายไดดานการทองเที่ยว

คาเปาหมายตัวชี้วัดแตละปงบประมาณ
61

62

63

64

5

5

5

5

2.ร อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
จํานวนนักทองเที่ยว

5

5

5

5

3 . จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร
ทางการท อ งเที่ ย วที่ ได รั บ
การพัฒนา
4. จํานวนชองทางที่มีการ
ประชาสัมพันธ

50

50

50

50

5

5

5

5

5 .จํ า น ว น ภู มิ ป ญ ญ า
ทองถิ่นและขอขึ้นทะเบียน
ม ร ด ก ภู มิ ป ญ ญ า แ ล ะ
วัฒนธรรม

2

2

2

2

65

รวม

แนวทางการพัฒนา

1 . พั ฒ น า
โครงขายเส น ทาง
5 25 ท อ ง เที่ ย ว ภู มิ
ทั ศ น แ ห ล ง
5 25 ท อ ง เที่ ย ว สิ่ ง
อํ า น ว ย ค ว า ม
50 250 ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ให มี
คุณภาพ
5 25 2. ส ง เสริ ม และ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
2 10 รั ก ษ าและฟ น ฟู
วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี และภูมิ
ป ญ ญ าท อ งถิ่ น
ไดรับ การอนุ รัก ษ
และฟนฟู
3 . นํ า ร ะ บ บ
สารสนเทศมาใช
ใน ก า ร พั ฒ น า
ป ระชาสั ม พั น ธ
ข อ มู ล การตลาด
และความ
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
นักทองเที่ยว
4 . พั ฒ น าก ลุ ม
วิ ส าห กิ จชุ ม ชน
สิ น ค า OTOP
SMEs แ ล ะ
Cluster เพื่ อ เพิ่ ม
มูลคาผลผลิต

-66ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบ เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมทั้งเสริมสราง
ความมั่นคงในสังคมใหมีความสุข
วัตถุประสงค
1. มีระบบโครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคและ
มาตรฐาน
2. ประชาชนมีสุขภาพดีและ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
3. ประชาชนมีความรูและ
ทักษะในการประอาชีพ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. รอยละของเสนทางการ
คมนาคมที่ไดรับการ
ปรับปรุงใหไดมาตรฐาน
2. จํานวนครัวเรือนที่
เขาถึงน้ําประปา
3. รอยละของครัวเรือนที่
เขาถึงไฟฟา
4. การตายดวยโรคสําคัญ
ลดลง
4.1 อัตราตายจากโรคหลอด
เลือดหัวใจไมเกิน 27
ตอแสนประชากร
4.2 อัตราตายของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
นอยกวารอยละ 7
4.3 อัตราตายจากโรคมะเร็ง
ตับไมเกิน 26 ตอประชากร
แสนคน

5.รอยละทีล่ ดลงของคดี
อุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
6.อัตราการเสียชีวิตของ
อุบัติเหตุตอประชากรแสน
คน

61

คาเปาหมายตัวชี้วัดแตละ
ปงบประมาณ
62 63 64 65 รวม

1 . จั ด ทํ า ร ะ บ บ
โค ร ง ข า ย บ ริ ก า ร
14 พื้ น ฐาน ด าน ถ น น
ไฟฟ า ประปา เพื่ อ
1,055 ให บ ริ ก ารประชาชน
ได ค รอ บ ค ลุ ม แ ล ะ
30 เพียงพอตอประชาชน
เ พื่ อ ส ร า ง ค ว า ม
ปลอดภั ยในชีวิต และ
ทรัพยสิน
2. พั ฒ นาระบบให
23
ก า ร บ ริ ก า ร
สาธารณสุข สังคม ที่
27 มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี
มาตรฐานครอบคลุ ม
ป ระชาชน ทุ ก กลุ ม
23.7 โด ย เฉ พ า ะ ผู ด อ ย
โอกาส และผู สู ง อายุ
เพื่ อ เสริ ม สร า งความ
23.7
เข ม แ ข็ ง ใ ห พื้ น ที่
หมูบานและชุมชน
100 3 . เพิ่ ม โอ ก า ส ให
ประชาชนได เ ข า ถึ ง
แหลงพัฒนาความรูใน
5 ระ บ บ น อ ก ระ บ บ
และเพิ่มทักษะเฉพาะ
5 ด า นในการประกอบ
อาชีพ

6

8

10

12

14

845

910

980

1,055

1130

20

20

20

25

30

27

26

25

24

23

27

27

27

27

27

24.6

24.3

24

23.7

23.7

24.6

24.3

24

23.7

23.7

104 102

100

100

100

5

5

5

5

5

5

46

48

50

50

35

36

37

37

7.รอยละอัตราการจับกุม
5 5
คดียาเสพติด
8.สถิติการประสบอันตราย
5 5
จากการทํางานลดลง ไมนอย
กวารอยละ 5
9. รอยละของประชากรที่ 42 44
เขาถึง Internet
10. จํานวนคะแนนเฉลี่ย 33 34
การทดสอบ O-net

แนวทางการพัฒนา

-67ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ให
เกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม
ตัวชี้วัด

เปาประสงค
1.ประชาชนมีสวนรวมใน
การรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
2. ประชาชนทุกภาคสวนให
ความสําคัญกับการประหยัด
พลังงาน การใชพลังงาน
สะอาด และการนําของเสีย
ดานการเกษตรมาเปน
พลังงานทดแทน

ตัวชีวัด :

61

คาเปาหมายตัวชี้วัดแตละ
ปงบประมาณ
62 63 64 65 รวม

แนวทางการพัฒนา

1.พัฒนาปรับปรุง
แหลงน้ําใหมีความ
1.ประเภทคุณภาพน้ําของ
แมน้ํานครนายก
3
3
3
3
3
3 เพียงพอตอความ
550 600 650 700 750 750 ตองการของประชาชน
2. จํานวนผูเขารวม
2. สรางการมีสวนรวม
กิจกรรมพื้นฟูสิ่งแวดลอม
ในการบริหารจัดการ
3.จํานวนชุมชนหรือกลุม
5
5
5
5
5
5
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลิตภัณฑชุมชน มีการใช
และสิ่งแวดลอมอยาง
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องและยั่งยืน
4.รอยละที่เพิ่มขึ้นของการ .08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.16
3.พัฒนาคุณภาพดินให
ปลูกปาและพื้นที่สีเขียว
สามารถทําการเกษตร
5. รอยละของขยะมูลฝอย 10 15 20 25 25 25 ไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
ที่สงเขาสูระบบกําจัดขยะมี
4. ปลูกปาเพิ่มเติมเพื่อ
จํานวนลดลงเมื่อ
รักษาความสมดุลของ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ระบบนิเวศใหยั่งยืน
6. ร อ ยละของหมู บ า น/ 80 90 100 100 100 100 5. พัฒนาระบบกําจัด
ชุม ชนที่ มี จุด รวบรวมขยะ
ขยะและบําบัดน้ําเสีย
อั น ต ร า ย ห รื อ ข อ งเสี ย
อันตรายชุมชน

