




แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

---------------------------------------------- 
 

1. ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพของจังหวัดนครนายก 

1.1 ความเปนมา 

นครนายกเปนจังหวัดหนึ่งในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ้ืนท่ีของนครนายกปรากฏหลักฐานวา
เคยเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร โดยมีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใชของมนุษยในยุคนั้น เชน 
ขวานหินท้ังชนิดมีบาและไมมีบา ลูกปดหินและลูกปดแกว หินดุ แทนหินเขียว แวดินเผา ขวานสําริด สันนิษฐานวา
นครนายกเคยเปนเมืองโบราณท่ีมีอายุสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน โดยปรากฏหลักฐานการอยูอาศัยในสมัยทราวดี จาก
แหลงโบราณ “บานดงละคร” ซ่ึงอยูหางจากอําเภอเมืองนครนายกไปทางทิศใตระยะทาง ๘ กิโลเมตร มีลักษณะเปน
เนินดินสูงคลายเกาะ เนื้อท่ีประมาณ ๖ ตารางกิโลเมตร มีคันดินสูงลอมรอบเปนวงรี ดานนอกคันดินมีคูน้ําลอมรอบ
อีกชั้นหนึ่ง มีประตูเขาออก ๔ ประตู โดยเมืองนี้อาจมีพัฒนาการและอายุรวมสมัยกับเมืองศรีมโหสถในจังหวัด
ปราจีนบุรี และเมืองพระรถในจังหวัดชลบุรี ซ่ึงโบราณวัตถุท่ีขุดพบในบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวมีหลายยุคหลายสมัย
ดวยกัน ประกอบดวย ระฆังหินสมัยทราวดี พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัย และอยุธยา เปนตน  

ในป พ.ศ. ๑๘๙๓ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจาอูทอง) ปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา

กําหนดใหเมืองนครนายกเปนเมืองหนาดานทางดานทิศตะวันออก (เมืองลพบุรีเปนเมืองหนาดานทางดานทิศเหนือ 

เมืองนครเข่ือนขันธเปนเมืองหนาดานทางดานทิศใต และเมืองสุพรรณบุรีเปนเมืองหนาดานทางดานทิศตะวันตก 

ระยะทางจากเมืองหนาดานถึง ราชธานีกรุงศรีอยุธยาใชเวลาเดินทาง ๒ วัน)  ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ไดตัด

เขตทองท่ีเมืองลพบุรีทางตะวันออกกับเขตทองท่ีเมืองนครนายกทางตะวันตก รวมกันต้ังข้ึนเปนเมืองสระบุรี ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๔๕ ทรงปฏิรูปการปกครองใหม เรียกวา            

การปกครองมณฑลเทศาภิบาล จัดต้ังมณฑลปราจีนบุรี ประกอบดวย เมืองปราจีนบุรี เมืองฉะเชิงเทรา เมือง

นครนายก เมืองพนมสารคาม เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมือง บางละมุง ในป พ.ศ. ๒๔๘๖ รัฐบาลจอมพล       

ป. พิบูลยสงคราม ใหยุบรวมอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ไปรวมกับจังหวัดสระบุรี และใหยุบรวมอําเภอเมือง

นครนายก อําเภอองครักษ และอําเภอปากพลีไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี  

เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๖ กําหนดใหแยกอําเภอ

นครนายก อําเภอองครักษ และอําเภอปากพลี ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี กับใหแยกอําเภอบานนา 

ออกจากการปกครองของจังหวัดสระบุรี จัดตั้งเปนจังหวัดข้ึน เรียกวา จังหวัดนครนายก 

ประวัติของชื่อ “นครนายก” มีขอสันนิษฐาน ๒ ประการ ดังนี้ ในสมัยกอนดินแดนของนครนายก

เปนปารกชัฏมีไขปาชุกชุมผูคนจึงพากันอพยพไปอยูท่ีอ่ืนจนเกือบเปนเมืองราง ตอมามีพระมหากษัตริยพระองคหนึ่ง

ไมมีหลักฐานยืนยันวาในยุคสมัยใด (แตกอนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ หรือพระเจาอูทอง แหงกรุงศรีอยุธยา 

เพราะชื่อเมืองนครนายกปรากฏมาตั้งแตสมัยพระเจาอูทองแลว) ตองการท่ีจะจูงใจราษฎรใหเขามาหักรางถางพงทํา

มาหากินอยูอาศัยในบริเวณนี้จึงใหยกเวนเก็บอากรคานา จึงเรียกเมืองนี้วา “เมือง นา–ยก” และเปนเมืองนครนายก 

เหตุผลท่ีสอง คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา การปกครองในเมืองหลวงใชระบบจตุสดมภ สวนการปกครองหัวเมืองชั้นใน     

หัวเมืองชั้นนอก    ในหัวเมืองดานเหนือมีสมุหนายก ปกครองท้ังฝายพลเรือนและทหาร ในหัวเมืองดานใตมีสมุหกลา

โหมปกครองท้ังฝายพลเรือนและทหาร เมืองนครนายกนั้นเดิมอยูในสังกัดสมุหกลาโหม ภายหลังถูกโอนใหอยูในสังกัด 

สมุหนายก พ้ืนท่ีนี้จึงไดชื่อวานครนายกนับแตนั้นเปนตนมา 
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1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
ท่ีตั้ ง  จังหวัดนครนายกมี เนื้ อ ท่ีประมาณ 2 ,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

1,326,250 ไร  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหวางเสนรุงท่ี 14 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 
101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 (รังสิต-
นครนายก) เลียบคลองรังสิตผานอําเภอองครักษ  ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร หางจาก    
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 105  กิโลเมตร ทาอากาศยานดอนเมือง 82 กิโลเมตร ทาเทียบเรือคลองเตย 
120 กิโลเมตร  ทาเทียบเรือแหลมฉบัง 163 กิโลเมตร 

         ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยท่ัวไปเปนท่ีราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเปนภูเขาสูงชัน
ในเขตอําเภอบานนา อําเภอเมืองนครนายก และอําเภอปากพลี สวนหนึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ    
ซ่ึงเปนเขตรอยตอกับอีก 3 จังหวัด ไดแก สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซ่ึงมีเทือกเขาติดตอกับเทือกเขา
ดงพญาเย็น มียอดเขาสูงท่ีสุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียว  มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,351 เมตร สวน
ทางตอนกลางและตอนใต เปนท่ีราบอันกวางใหญเปนสวนหนึ่งของท่ีราบสามเหลี่ยมลุมแมน้ําเจาพระยาท่ี
เรียกวา “ท่ีราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเปนดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแกการทํานา ทําสวนผลไม และการ
อยูอาศัย  ซ่ึงติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและปทุมธานี 

     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   
จังหวัดนครนายก  แบงเขตการปกครองออกเปน 4 อําเภอ 41 ตําบล 408 หมูบาน          

1 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง (เทศบาลเมืองนครนายก) ๕ เทศบาลตําบล (เทศบาลตําบล     
ทาชาง เทศบาลตําบลบานนา เทศบาลตําบลองครักษ เทศบาลตําบลเกาะหวาย เทศบาลตําบลพิกุลออก)    
และ ๓๙ องคการบริหารสวนตําบล 

 
โครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค สวนกลาง  และสวนทองถิ่น   
จังหวัดนครนายก แบงเขตการปกครอง ออกเปน 4 อําเภอ 41 ตําบล 408 หมูบาน           

1  เทศบาลเมือง 5 เทศบาลตําบล และ 39 องคการบริหารสวนตําบล  
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อําเภอเมืองนครนายก  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 ตําบลเขาเพ่ิม ตําบลศรีกะอาง 

อําเภอองครักษ จํานวน 11 ตําบล ประกอบดวย ตําบลองครักษ ตําบลพระอาจารย ตําบล
บึงศาล ตําบลศรีษะกระบือ ตําบลโพธิ์แทน ตําบลบางสมบูรณ ตําบลทรายมูล ตําบลบางปลากด ตําบล      
บางลูกเสือ ตําบลชุมพล ตําบลคลองใหญ 

โครงสรางประชากร  จังหวัดนครนายกมีประชากรจํานวน  259,342 คน (ขอมูล ณ เดือน 

ธันวาคม 2560)  แยกเปนชาย 128,236 คน  หญิง  131,106 คน แยกเปนรายอําเภอ ดังนี้ 
 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางประชากรตั้งแตป พ.ศ.255๑-2560 

ท่ี ป พ.ศ. จํานวนราษฎร (คน) 

  ชาย หญิง รวม การเปลี่ยนแปลงประชากร 

๑ 2551 12๔,0๑๓ 126,๗๔๐ 250,๗๕3  - 

๒ 2552 12๔,๕๔๒ 12๗,๑๔1 2๕๑,6๘๓ เพ่ิมข้ึน 930 คน 

๓ 2553 12๕,๑13 12๗,๖๒๑ 25๒,73๔ เพ่ิมข้ึน 1,051 คน 

๔ 255๔ 12๕,๖๓๑ 12๘,๒๐๐ 25๓,83๑ เพ่ิมข้ึน ๑,097 คน 

๕ 2555 12๖,3๕๑ 128,๘๒3 25๕,๑๗๔ เพ่ิมข้ึน 1,343 คน 

๖ 2556 126,837 129,248 256,085 เพ่ิมข้ึน 911 คน 

๗ 2557 127,503 129,797 257,300 เพ่ิมข้ึน 1,215 คน 

๘ ๒๕๕๘ 128,113 130,464 258,577 เพ่ิมข้ึน 1,277 คน 

9 2559 127,773 130,585 258,358 ลดลง 219 คน 

10 2560 128,236 131,106 259,342 เพ่ิมข้ึน 984 คน 

          ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
   หมายเหตุ : จํานวนประชากรของจังหวัดนครนายกมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องทุกป 

จังหวัดนครนายก ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

อําเภอเมืองนครนายก 42,471 42,193 84,664 

อําเภอปากพล ี 11,040 11,576 22,616 

อําเภอบานนา 31,789 32,115 63,904 

อําเภอองครักษ 30,213 31,159 61,372 

เทศบาลตาํบลองครักษ 1,303 1,373 2,676 

เทศบาลตาํบลบานนา 2,432 2,755 5,187 

เทศบาลตาํบลเกาะหวาย 891 1,006 1,897 

เทศบาลตาํบลทาชาง 498 519 1,017 

เทศบาลเมืองนครนายก 7,599 8,410 16,009 
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1.4 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 

2. การทําเหมอืงแรและเหมอืงหนิ 73 89 85.17 95.96 49.03 48.38 21.52 

3. การผลิตอุตสาหกรรม 1,839 2,255 2,080.59 2,194.55 2,490.71 2,571.31 2,906.92 

4. การไฟฟา กาซ และระบบปรับอากาศ 
457 459 

459.72 502.36 548.14 539.61 564.71 

5. การประปาและการจัดการของเสีย 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  

1,975 1,935 2,240.27 2,209.71 2,170.90 2,354.18 
 

2,614.70 
 

8. การขนสง และสถานที่เกบ็สินคา 1,166 1,359 561.58 568.14 650.20 737.43 773.78 

9. ท่ีพักโรงแรม และบริการดานอาหาร 
(โรงแรม และภัตตาคาร) 

500 448 669.46 805.60 821.28 993.81 1,150.88 
 

10. ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร - - 177.66 164.05 175.98 190.99 150.77 

11. การเงินและการประกันภยั 701 728 874.41 994.50 1,168.77 1,330.78 1,486.41 

12. กจิกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 881 901 878.35 1,079.56 974.61 1,011.34 1,008.87 

13. กจิกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและ
กิจกรรมทางวิชาการ 

- - 10.34 11.86 
 

13.30 18.87 
 

18.50 
 

14. กจิกรรมทางการบริหารและบริการ
สนับสนุนอื่น  ๆ

320 367 265.81 268.31 
 

275.06 
 

311.97 
 

320.28 
 

15. การบริหารราชการ และการปองกัน
ประเทศ ฯ 

2,229 2,430 3,416.28 3,448.35 
 

2,932.95 
 

2,794.36 
 

2,880.66 
 

16. การศึกษา 1,802 1,736 1,702.21 1,843.27 1,989.95 1,770.46 1,744.30 

17. การบริการดานสุขภาพ และงาน
สังคมสงเคราะห 

696 771 1,046.46 1,116.29 
 

1,215.72 
 

1,317.30 
 

1,411.96 
 

18. ศิลปะ ความบันเทิงและนนัทนาการ - - 76.61 77.78 78.32 83.73 105.88 

19. กจิกรรมการบริการดานอื่น  ๆ 60 40 256.51 262.28 278.67 283.21 285.93 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวดั 
(Gross Provincial Products) 

19,141 20,364 23,625.32 24,386.05 23,387.90 24,023.84 25,328.20 

ผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ยตอบุคคล 
(GPP Per Capita, Baht) 

77,608 81,120 92,526.15 93,815.36 88,444.22 89,328.96 92,629.13 

จํานวนประชากร (1,000 คน) 247 251 255.34 259.94 264.44 268.94 273.44 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 
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ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) แบบปริมาณลูกโซ (ปอางอิง พ.ศ.2545) 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 การปาไมและการ
ประมง 

3394 
3394 

3577 
3577 

3,872.35 
3,872.35 

3,773.42 
3,773.42 

3,323.44 
3,323.44 

3,071.23 
3,017.23 

 

2,867.75 
2,867.75 

ภาคนอกเกษตร 10230 10478 11,317.36 11,456.81 11,644.78 12,279.23 13,067.15 

2. การทําเหมอืงแรและเหมืองหนิ 56 70 67.10 69.82 34.36 31.22 13.52 

3. การผลิตอุตสาหกรรม 1047 1238 1,254.66 1,253.12 1,433.49 1,455.91 1,610.79 

4. การไฟฟา กาซ และระบบปรับ
อากาศ 

437 451 

471.96 456.35 495.25 497.46 533.43 

5. การประปาและการจัดการของเสีย 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  

1387 1325 1,422.19 1,398.66 1,277.52 1377.41 1,448.19 

8. การขนสง และสถานที่เก็บสินคา 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. ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร - - 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. กิจกรรมเกีย่วกับอสังหาริมทรัพย 911 924 909.02 1,124.51 1,019.95 1,048.13 1,053.61 

13. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร
และกิจกรรมทางวิชาการ 

- - 8.94 10.15 11.22 16.07 15.78 

14. กิจกรรมทางการบริหารและ
บริการสนับสนุนอื่น ๆ 

251 277 175.93 174.51 175.89 
 

201.93 206.77 

15. การบริหารราชการ และการ
ปองกันประเทศ ฯ 

1588 1688 2,299.11 2,230.50 1,834.05 1,680.16 1,666.27 

16. การศึกษา 1229 1121 1,012.29 1,063.46 1,095.38 928.33 890.20 

17. การบริการดานสุขภาพ และงาน
สังคมสงเคราะห 

488 531 719.27 738.12 777.41 813.93 840.08 

18. ศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ 

- - 56.61 56.59 56.26 62.59 
 

84.35 

19. กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ 59 37 198.33 193.02 195.84 194.37 194.43 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวดั 
(ปริมาณลูกโซ) (Gross Provincial 
Products) 

13587 13984 15,302.65 15,302.67 14,885.31 15,187.72 15,710.53 

  หมายเหต ุ: ปรมิาณลูกโซไมมีคุณสมบัติของการบวก คือ ผลรวมของมูลคาสวนยอยไมเทากับมูลคาสวนรวม ที่เกิดจากการทําปริมาณลูกโซ 

 ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
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1.5 สถานการณดานเศรษฐกิจจังหวัดนครนายก 
 ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกป พ.ศ.2559  พิจารณาไดจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (GPP) ณ ราคาประจําป มีเทากับ  25,328.20 ลานบาท มีรายไดเฉลี่ยตอหัว เทากับ 92,629.13  
บาทตอคน ตอป  เรียงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดคิดเปนลําดับท่ี 7 ของภาค  และเปนลําดับท่ี 44  ของ
ประเทศ ซ่ึงโครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัด 5 อันดับแรก  คือ 
 อันดับท่ี 1  สาขาการเกษตรกรรม การปาไม และการประมง รอยละ 20.42 
 อันดับท่ี 2  สาขาการผลิตอุตสาหกรรม  รอยละ 11.48 
 อันดับท่ี 3  สาขาการศึกษา รอยละ 11.38 
  อันดับท่ี 4  สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต   
รอยละ  10.33 
  อันดับท่ี 5  สาขาการกอสราง  รอยละ  10.13 
 สําหรับภาคเกษตร  ในป  2559  สรางมูลคาเพ่ิมจํานวน 5170.27  ลานบาท ลดลงจากป 
2558 จํานวน 308.46  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.63  สวนภาคนอกเกษตร ในป 2559  สามารถ
สรางมูลคาเพ่ิม ไดเพ่ิมข้ึนจากป 2558  จํานวน  1612.84  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.70  
 หากพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ ณ ราคาคงท่ี พบวา เศรษฐกิจจังหวัดนครนายกในป พ.ศ.2559 
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากป 2558 รอยละ  5.43  ซ่ึงเปนผลมาจากการขยายตัวของสาขาการผลิตท่ีสําคัญ ไดแก สาขา
การผลิตอุตสาหกรรม สาขาการศึกษา  สาขาการขายสง การขายปลีก  และสาขาการกอสราง  อาจเปนเพราะวามีการ
กอสรางในจังหวัดเพ่ิมข้ึน เชน  ถนน  ท่ีอยูอาศัย  และการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน เชนกัน 
 

แผนภูมิรอยละผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป ป พ.ศ.2559 

เกษตรกรรม, 20.42

เหมืองแร, 0.09

อุตสาหกรรม, 11.48

ไฟฟา, 2.22

ประปา, 0.58

กอสราง  []
ขายสง และขายปลีก   []

ขนสง, 3.05โรงแรม, 4.54

ขอมูลขาวสาร, 0.59

การเงินและการประกันภัย, 
5.87

อสังหาริมทรัพย, 3.98

กิจกรรมวิชาชีพ วิชาการ []

กิจกรรมทางการบริหาร, 1.27

การบริหารราชการ, 11.37

การศึกษา, 6.89

สุขภาพ, 5.57

บันเทิง, 0.42
ดานอื่น ๆ, []

 

รอยละการเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product)  
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1.6 ลักษณะทางสังคม 
   

 การนับถือศาสนา   

           ประชากรสวนใหญของจังหวัดนครนายกนับถือศาสนาพุทธ ประมาณรอยละ 92.85 นับถือ

ศาสนาอิสลามประมาณรอยละ 5.61 และนับถือศาสนาคริสต ประมาณรอยละ 1.54  ศาสนสถานในจังหวัด

นครนายก โดยมหานิกาย มีวัดและสํานักสงฆ จํานวน 198  แหง และท่ีพักสงฆ จํานวน 9  แหง สําหรับ ธรรม

ยุติ มีวัดและสํานักสงฆ จํานวน   12  แหง และท่ีพักสงฆ จํานวน    5  แหง  
 

ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  ขอมูล เดือนตุลาคม 2561 

 

 การศึกษาและการเรียนรู 

  ขอมูลดานการศึกษา ป 2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก สรุปได 

ดังนี้ 

  1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก มีจํานวน 132 

โรงเรียน แยกเปนโรงเรียนเปดสอนระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา จํานวน 100 โรง เปนโรงเรียน

เปดสอนระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน จาํนวน  32 โรง รายละเอียดตามตาราดานลาง  
            

พ.ศ. จํานวน

โรงเรียน 

กอน

ประถม 

ประถม มัธยม

ตน 

รวม

นักเรียน 

รวม

หองเรียน 

จํานวน

ครู 

การ

เปล่ียนแปลง

ของจํานวน

นักเรียน 

2560 132 4,516 14,371 1,898 20,785 1,277 1,243 -23 

2561 131 4,494 14,229 1,897 20,620 1,285 1,224 -165 

 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอมลู 10 มิถุนายน 2560/10 มิถุนายน 2561 
 
 

อัตราการรับนักเรียนป 2561 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

ชั้น 
จํานวนนักเรียน จํานวนประชากร 

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 

รวมนักเรียนท้ังหมด 10,925 9,695 20,620  13,126 11,933 25,059 

             ท่ีมา : จํานวนนักเรยีน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอมลู 10 มิถุนายน 2561 

      หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนระดับ ม.1 - ม.3  เปนจํานวนนักเรียนเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส (31 โรง)            
                     ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก เทาน้ัน 
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ตารางเปรียบเทียบอัตราการรับนักเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ตั้งแตป พ.ศ.2560-2561 

ป พ.ศ. กอนประถมศึกษา
(คน) 

ประถมศึกษา 
(คน) 

มัธยมศึกษา
ตอนตน (คน) 

รวมท้ังสิ้น (คน) แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง 

2560 4,516    14,371    ๑,898     2๐,785   ลดลง 
2561 4,494 14,229 1,897 20,620 ลดลง 

 

2. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 7 (นครนายก ปราจีนบุรี 
สระแกว) โดยมีโรงเรียนอยูในเขตจังหวัดนครนายกจํานวน 11 โรงเรียน สรุป ดังนี้  จํานวนครู 523 คน 
จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษา 9,383 คน หองเรียน 268 หอง 

 

จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 7 ป 2559 
 

พ.ศ. น.ร.ชาย
มัธยมตน 

น.ร.หญิง
มัธยมตน 

หองเรียน
มัธยมตน 

น.ร.ชาย
มัธยม
ปลาย 

น.ร.หญิง
มัธยม
ปลาย 

หองเรียน
มัธยมปลาย 

นักเรียน
รวม (คน) 

การ
เปล่ียนแปลง

จํานวน
นักเรียน 

2558 2,650 2,782 148 1,572 2,360 126 9,365 - 286 
2559 2,686 2,769 145 1,637 2,291 123 9,383 +18 
    ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ขอมูล 10 มิถุนายน 2559 
 

3. วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก มีจํานวน 5 
วิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก, วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยอาชีพองครักษ  วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน สรุปขอมูลได ดังนี้  

  - จํานวนนักศึกษา มีนักศึกษาท้ังหมด  5,423  คน   
  - จํานวนหองเรียน       233 หอง 

      - จํานวนครูท้ังหมด      223  คน 
 

ตารางจํานวนนักศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก  
แยกตามระดับช้ัน ปวช.และ ปวส. 

 

พ.ศ. ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช. ปวส.1 ปวส.2 รวม ปวส. รวม การ
เปลี่ยนแปลง
นักศึกษา 

2558 964 722 920 2,606 700 806 1,506 4,112 + 834 
2559 2,429 825 706 3,960 813 631 1,463 5,423 +1311 
ท่ีมา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก, วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยอาชีพองครักษ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
นครนายก  และวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน ขอมูล 10 มิถุนายน 2559 

 

4. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสถานศึกษาเอกชน มีจํานวน 15 
โรงเรียน 

- จํานวนนักเรียน นักเรียนท้ังหมด  4,527 คน นักเรียนชาย 2,340 คน นักเรียนหญิง 2,187 คน  
- จํานวนหองเรียน   หองเรียน                          จํานวน     153  หอง 
- จํานวนคร ู          ครูท้ังหมด                         จํานวน     273  คน  
 



-9- 
 

 

ตารางเปรียบเทียบนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ตั้งแตป พ.ศ.2558-2559 

พ.ศ. กอนประถม ประถม มัธยมตน มธัยมปลาย 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 
ท่ีมา :  กลุมสงเสรมิสถานศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอมลู 10 มิถุนายน 2559 

 

 การสาธารณสุข 
ขอมูลทรพัยากรดานสาธารณสุข สถานพยาบาลของรัฐ 

สถานพยาบาล จํานวนเตียง
ท้ังหมด 

จํานวนเตียงท่ีใหบรกิาร 
(จํานวนเตียง) 

 (จํานวนเตียง) ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป2559 ป 2560 
โรงพยาบาลนครนายก 360  314  314  314  314  314  314  
โรงพยาบาลบานนา 90   ๗0  70  70  76  77  70  
โรงพยาบาลองครักษ 60   40  40 40 33  33  33  
โรงพยาบาลปากพล ี 10  10  10 10 10  10  10  
โรงพยาบาลโรงเรียนนายรอย จปร. 90  60  60 60 30  30  36  
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 500  363  363 363 362  362  378  
กองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร 60  60  60 60 60  60  60  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๕๖ แหง       

รวม 1,170  917 917 917 885 885 901 

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ท่ีปฏิบัติงานจริง  

ประเภทบุคลากร จํานวน  (คน) อัตราสวนประชากรตอบุคลากร 1 คน ระดับประเทศ 

      แพทย 66 3,929 3,745 

      ทันตแพทย 26 9,975 13,355 

      เภสัชกร 42 6,175 7,401 

      พยาบาลวิชาชีพ 535 485 611 

      พยาบาลเทคนิค 18 14,408 31,563 

      บุคลากรอ่ืนๆ 644 403 - 

รวม 1,331 195 - 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  ขอมลู ณ พฤษภาคม 2561 

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ท่ีปฏิบัติงานจริง  

ป พ.ศ. จํานวนเตียง แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ 

พยาบาล
เทคนิค 

บุคลากร
อ่ืนๆ 

255๕ 917 36 16 26 479 52 742 
255๖ 917 36 16 26 479 52 742 
255๗ 917 44 24 28 473 41 643 
2558 885 49 27 31 479 40 793 
2559 886 56 28 33 536 36 586 
2560 901 66 26 42 535 18 644 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ณ พฤษภาคม 2561 
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 ดานการเกษตร 
ประชากรจังหวัดนครนายกเปนครัวเรือนเกษตรกรรม มีจํานวน 18,974 ครัวเรือน หรือ

เทากับ   รอยละ 19.77 ของครวัเรือนท้ังหมด (95,955 ครัวเรือน ,กรมการปกครอง 2560) มีแนวโนม
ลดลงจากป พ.ศ. 2560 ซ่ึงจากเดิมมีครัวเรือนทําการเกษตรรอยละ 24.08 ปจจุบันมีพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรม
ประมาณ 687,018 ไร คิดเปนรอยละ 51.80 ของพ้ืนท่ีจังหวัด ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนจากปกอน โดยสรุป
เกษตรกรรมท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 
 การเกษตรกรรม 

๑. การปลูกขาว มีพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด 515,441 ไร  คิดเปนรอยละ 77.21 ของพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมของจังหวัด แบงการเพาะปลูกเปนขาวนาป และขาวนาปรัง โดยมีพ้ืนท่ีปลูกขาวนาป ประมาณ 

366,299 ไร ผลผลิตขาวนาป 208,550 ตัน ผลผลิตขาวนาป เฉลี่ย ๕73 กก./ไร  และมีพ้ืนท่ีปลูกขาว    

นาปรัง ประมาณ 161,497 ไร ผลผลิตขาวนาปรัง 109,130 ตัน ผลผลิตขาวนาปรัง เฉลี่ย ๖78 กก./ไร  

(ท่ีความชื้น ๑๕%)  โดยพ้ืนท่ีปลูกขาวบางสวนในทุกอําเภอเปนพ้ืนท่ีลุม เกษตรกรใชพันธุขาวในกลุมพันธุ

พ้ืนเมือง พันธุขาวน้ําลึก หรือพันธุขาวข้ึนน้ํา ซ่ึงกลุมขาวพันธุดังกลาวใหผลผลิตในปริมาณท่ีไมสูง และ

นอกจากนั้นในพ้ืนท่ีปลูกขาวของจังหวัดบางสวนยังประสบปญหาดินเปรี้ยวทําใหไดผลผลิตไมสูงนัก 

2. การทําสวน ไมผล ไมยืนตน มีพ้ืนท่ีทําสวน ไมผล ไมยืนตนประมาณ 91,470 ไร  

ท่ีนิยมปลูกกันมาก ไดแก มะยงชิด มะมวง มะนาว สมโอ กลวยน้ําวา กระทอน ทุเรียน มะปรางหวาน กลวย

หอม มังคุด ขนุน เงาะ มะดัน และไผเลี้ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งมะยงชิด มะปรางหวานท่ีนับวาเปนผลไมท่ีมี

ชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก และเนื่องจากการทําสวนไมผลในจังหวัดสวนใหญเปนแบบสวนผสมผสาน ทําให

มีผลผลิตจากผลไมชนิดตางๆ ผลัดเปลี่ยนกันออกตลอดท้ังป ทํารายไดใหแกเกษตรกรเปนอยางดี 

๓. การปลูกไมดอกไมประดับ มีการเพาะปลูกท้ังในลักษณะของไมชําถุง ชําก่ิง  ไมกระถาง  

ไมตัดใบ รวมถึงไมประดับขุดลอม สวนมากอยูในเขตอําเภอองครักษ ซ่ึงมีการเพาะกลาไมจําหนายท้ังขนาดเล็ก 

และขนาดใหญ จํานวนกวาพันชนิด จังหวัดนครนายกมีพ้ืนท่ีปลูกไมดอกไมประดับประมาณ 11,624 ไร  ถือ

ไดวาเปนแหลงเพาะปลูกไมดอกไมประดับท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย  

๔. การปลูกพืชผักและสมุนไพร มีการเพาะปลูกพืชผักและสมุนไพรประมาณ 8,569 ไร  

เพ่ือใชบริโภคในครัวเรือน ท้ังนําออกจําหนายภายในจังหวัดและพ้ืนท่ีจังหวัดขางเคียง เชน ตลาดปราจีนบุรี 

ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง โดยปลูกกันมากในพ้ืนท่ีอําเภอบานนา อําเภอองครักษ อําเภอเมืองนครนายก 

และอําเภอปากพลี ตามลําดับ 

ท่ีมา: สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ขอมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕61 (ระบบฐานขอมูลการปรับปรุงทะเบียน 
        เกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร) 

 การปศุสัตว 
                    จังหวัดนครนายก เปนแหลงผลิตสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญหลายชนิดโดยเฉพาะสัตวเล็กและสัตว
ปก เชน สุกรขุน ไกเนื้อ ไกไข และเปดเนื้อ เนื่องจากมีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว อยูใกลแหลงผลิต
อาหารสัตว โรงงานแปรรูป หรือแหลงรับซ้ือผลผลิต และมีผูประกอบการรายใหญอยูในพ้ืนท่ีหลายราย 
ผูประกอบการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปองกันโรคระบาดสัตว การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
การจัดการฟารมระบบมาตรฐานฟารม 
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จํานวนปศุสัตวในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก ป 2557-2561 
ชนิดสัตว จํานวนปศุสัตว ณ วันที่ (ตัว) จํานวนผูเล้ียง

(ราย) 
ณ 1 ม.ค.61 

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

โคนม 93 70 - 38 75 

โคเนื้อ 9,879 9,319 7,761 8,975 9,041 

กระบือ 15,504 13,883 7,669 13,554 12,544 

สุกร 94,538 95,543 119,146 122,241 163,011 

เปดเนื้อ 295,939 307,267 357,252 328,511 664,918 

เปดไข 46,005 43,407 6,673 9,957 11,797 

เปดเทศ 22,823 22,522 19,914 94,647 24,103 

ไกเนื้อ 1,911,640 1,884,540 2,334,721 3,018,983 3,640,436 

ไกไข 4,529,722 4,560,026 5,419,274 6,023,359 5,967,402 

ไกพ้ืนเมือง 122,205 125,025 310,858 260,126 235,109 

หาน 871 895 335 402 560 

นกกระจอกเทศ 5 5 - - - 
 

           ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครนายก  

                   จํานวนสัตวในพ้ืนท่ี จังหวัดนครนายก ท่ีเปนแหลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

ท่ี อําเภอ 
ชนิดสัตว(ตัว) 

โคเน้ือ กระบือ สุกร ไกพ้ืนเมือง ไกเน้ือ ไกไข เปดเน้ือ 

1 อ.เมืองนครนายก 2,237 3,585 3,555 75,328 370,979 36,988 72,988 

2 อ.ปากพลี 338 780 3,219 21,083 641,841 3,129 59,900 

3 อ.บานนา 2,348 7,417 148,855 68,145 2,364,671 5,718,674 199,036 

4 อ.องครักษ 4,118 762 7,382 70,553 262,945 208,611 332,994 

 รวม 4 อําเภอ 9,041 12,544 163,011 235,109 3,640,436 5,967,402 664,918 

ขอมูล ณ  30 กันยายน 2561 
 

 ดานการประมง 
 

 1. ขอมูลการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
             พ้ืนท่ีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของจังหวัด มีพ้ืนท่ี 36,258 ไร สัตวน้ําท่ีเกษตรกรของจังหวัด
นครนายกท่ีนิยมเลี้ยง ตามลําดับคือ  ปลาน้ําจืด  ไดแก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาจีน ปลา
นวลจันทรเทศ ปลาดุกอุยเทศ ปลาทับทิม เปนตน กุงทะเล (กุงขาวแวนนาไม) และการอนุบาลลูกปลา 
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 รวมมูลคาท้ังสิ้น 888.234 
ลานบาท โดยแยกเปนอําเภอ ตามตารางท่ี 1-3 ดังนี้ 
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ตารางแสดงรายละเอียดผูเลี้ยงกุงทะเล (กุงขาวแวนนาไม) ของจังหวัดนครนายก  ประจําป 2561 

 อําเภอ 
รายละเอียดการเลี้ยงกุงทะเล 

จํานวน 
(ตําบล) 

จํานวนเกษตรกร
(ราย) 

จํานวน
(ฟารม) 

เน้ือท่ี  
(ไร) 

กําลังการผลิต  
(ก.ก.) 

เมือง 3 201 204 1,387.15 887,109 

ปากพล ี 1 15 15 206 192,360 

บานนา 0 0 0 0 0 

องครกัษ 10 485 506 4,856.75 3,400,803 

รวม 14 701 725 6,450 4,480,272 
 

ตารางแสดงรายละเอียดผูเลี้ยงปลาน้ําจืด ของจังหวัดนครนายก  ประจําป 2561 

อําเภอ 
รายละเอียดการเลี้ยงปลานํ้าจืด 

จํานวน 
(ตําบล) 

จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

จํานวน 
(ฟารม) 

เน้ือท่ี  
(ไร) 

กําลังการผลิต  
(ก.ก.) 

    เมือง 7 1,201 1,243 9,558.17 6,935,210 

   ปากพล ี 13 508 516 3,995.33 5,667,002 

   บานนา 11 296 306 3,199.04 6,572,290 

    องครักษ 10 1,127 1,184 12,997.38 12,213,941 

รวม 41 3,132 3,249 29,750 31,388,443 
 

 

 

2. ขอมูลดานวิสาหกิจชุมชนท่ีเกี่ยวของดานการประมง 
 

วิสาหกิจชุมชนดานการประมง มีจํานวน 14 ราย แบงเปน ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 8 ราย 
การแปรรูปสัตวน้ํา 5 ราย และหัตถกรรมเครื่องมือทําการประมง 1 ราย โดยแยกเปนรายอําเภอ ตารางท่ี 6 
ดังนี ้

ชนิดการดําเนินการ อําเภอ จํานวน(ตําบล) จํานวนวิสาหกจิชมุชน (ราย) 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

  

  

เมือง 3 5 

บานนา 1 1 

องครกัษ 1 2 

แปรรูป 

  

เมือง 1 1 

องครกัษ 3 4 

หัตถกรรมเครื่องมือประมง บานนา 1 1 

รวม   14 

    ท่ีมาขอมูล : ระบบสานสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร  
                  ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 
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 ดานอุตสาหกรรม 
 

                 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดนครนายก  ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561  
มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน ท้ังสิ้น  298   โรงงาน มีเงินลงทุนรวม  
6,766,129,000 บาท มีการจางงาน งาน 6,914 คน โดยแยกเปนชาย 3,898 คน เปนหญิง 3,016 คน 
กําลังเครื่องจักรรวมท้ังสิ้น 140,292 แรงมา โดยแยกตามอําเภอ ไดแก 

 

อําเภอ จํานวนโรงงาน 
(ราย) 

จํานวนเงินลงทุน 
(บาท) 

จํานวนการจางงาน 
(คน) 

เมือง 118 1,844,611,000 1,163 

ปากพล ี 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 
 

  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญหรือผูประกอบการใหความสนใจลงทุน
ประกอบกิจการโรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก พิจารณาจากสัดสวนหมวดอุตสาหกรรมในป 2561 จะเห็น
ไดวา 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม อุตสาหกรรมขนสงและ
อุปกรณรวมการซอม อุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ ตามลําดับ โดยมีสัดสวนคิดเปน
รอยละของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมดในป 2561 ตามลําดับตารางดังนี้ 

ท่ี หมวดอุตสาหกรรม 
 

จํานวนโรงงานป 2561 
 

จํานวนโรงงานป 2560 

ราย รอยละ ราย รอยละ 
1 อุตสาหกรรมอาหาร 54 18.20 55 18.40 
2 อุตสาหกรรมไมและผลิตภณัฑจากไม 48 16.10 47 15.80 
3 อุตสาหกรรมขนสงและอุปกรณรวมการซอม 40 13.50 39 13.10 
4 อุตสาหกรรมอโลหะ 26 8.80 28 8.70 
5 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 22 7.40 20 6.70 

ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 
  

 การพาณิชยกรรม 
 สินคานําเขา  นําเขาจากตางจังหวัด  เชน  สินคาอุปโภคบริโภค  สินคาอุตสาหกรรม 

 สินคาอุตสาหกรรมเชน น้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุกอสราง เครื่องใชไฟฟา อิเล็คทรอนิกส
ยานพาหนะ เคมีภัณฑ สินคาอุปโภคบริโภคอ่ืนๆโดยผูประกอบการจะสั่งซ้ือสินคาจากตัวแทนจําหนายหรือ
พนกังานขายของบริษัทเพ่ือนํามาจําหนายใหผูซ้ือในจังหวัด 

สินคาเกษตรผัก ผลไม ผูคาสงไปรับซ้ือจากตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดมหาชัย ตลาดแมกลอง
มาสงใหกับผูคาปลีกในตลาดสดเพ่ือจําหนายผูบริโภคตอไป 

สินคาประมง  เชน อาหารทะเล ผูคาสงไปรับซ้ือจากตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดมหาชัย          
ตลาดแมกลอง  มาสงใหกับผูคาปลีกในตลาดสดเพ่ือจําหนายผูบริโภค 
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สินคาสงออก  สวนใหญเปนผลิตผลทางการเกษตร   
-  ขาวสาร  ขาวนึ่ง  ผูประกอบการโรงสี  สีแปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร ขาวนึ่ง           

สงใหกับผูสงออกท่ีโกดัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ เพ่ือใหผูสงออก สงใหกับ
ประเทศ  คูคาในตางประเทศตอไป 

- ผลไม  พืชผัก  เกษตรกรจะจําหนายใหกับพอคาคนกลางรวบรวมสงตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท 
และเกษตรกรบางรายจะจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรงท่ีสวน ตลาดประจําจังหวัด อําเภอ แผงจําหนาย
บริเวณแหลงทองเท่ียวและตลาดนัด  

-ไมดอก ไมประดับ เกษตรกรจะผลิตและจําหนาย  ณ ตลาดไมดอกไมประดับคลอง 15 โดยมี
คูคาจากตางจังหวัดเขามาซ้ือผลผลิตเพ่ือนําไปจําหนายท่ีตลาดนัดสวนจตุจักร บางบัวทอง และจังหวัดอ่ืน ๆ 
ตอไป 

สินคาท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดนครนายก 
- มะยงชิด – มะปรางหวานเปนผลไมท่ีโดดเดน เปนเอกลักษณของจังหวัดนครนายก เกษตรกร

มีการรวมกลุมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและจําหนาย มีการพัฒนาสายพันธุใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ          
รสชาติดี ผลใหญในวันท่ี 19 เมษายน 2561 ณ หองประชุมเขาใหญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ใหการรับรอง
ผลการรับรองผลการตรวจกระบวนการผลิตของผูขออนุญาตใชตราสัญลักษณ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) มะยง
ชิดนครนายก จํานวน 98 ราย และ มะปรางหวานนครนายก จํานวน  6 ราย ของคณะทํางานควบคุม
ตรวจสอบกระบวนการผลิตและจําหนายสงบงชี้ทางภูมิศาสตร มะยงชิดนครนายก และ "มะปรางหวาน
นครนายก" ระดับจังหวัด ใหการรับรองทุกราย โดยใหสงรายชื่อใหกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
พิจารณาอนุญาตใหตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) มะยงชิดนครนายก และมะปรางหวานนครนายก 
ตอไป 
   1) แบบรายเดี่ยว “มะยงชิดนครนายก” จํานวน 98 ราย แยกเปน  อําเภอเมือง 33 ราย 
อําเภอบานนา 64 ราย และอําเภอปากพลี 1 ราย 
   2) แบบรายเดี่ยว “มะปรางหวานนครนายก”จํานวน 6 ราย  แยกเปน อําเภอเมือง 5 ราย 
อําเภอปากพลี 1 ราย การอนุญาตมีอายุ 2 ป ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน2561 - 14 มิถุนายน 2563 
 

สินคาผลิตภัณฑชุมชน 
-  ผลิตภัณฑจากไม เชน ไมมะมวง ไมไผ ไมยางพารา นํามาผลิต แปรรูป เปนผลิตภัณฑตาง ๆ 

เชน เฟอรนิเจอร แจกัน โคมไฟ เปนตน ซ่ึงผูผลิตมีชองทางการจําหนายโดยจําหนายเอง ณ แหลงผลิต จําหนาย
บริเวณแหลงทองเท่ียวของจังหวัดการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซ้ือ (Order) ของลูกคา และการเขารวมงาน
แสดงและจําหนายสินคาท่ีภาครัฐและเอกชนจัดข้ึน  สําหรับผูประกอบการบางรายท่ีมีศักยภาพสามารถทํา
การคา กับตางประเทศ โดยสงออกโดยตรงไปยังคูคาในตางประเทศ และรวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ ท่ี
กระทรวงพาณิชยใหการสนับสนนุ  

-  ผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนผูผลิตมีชองทางการจําหนายโดยจําหนายเอง ณ แหลงผลิตจําหนายบริเวณ
แหลงทองเท่ียวของจังหวัด การผลิตและจําหนายตามคําสั่งซ้ือ (Order) ของลูกคาและการเขารวมงานแสดง
และจําหนายสินคาท่ีภาครัฐและเอกชนจัดข้ึน  

  
 การพาณิชย 
จังหวัดนครนายก เปนจังหวัดขนาดเล็กจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง และอยูใกลกรุงเทพฯ         

การประกอบพาณิชยกรรมสวนใหญเปนการประกอบพาณิชยกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เปนลักษณะของ
การคาปลีก - คาสงเปนสวนใหญ  
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จํานวนผูประกอบธุรกิจการคาในจังหวัดนครนายก 

ป นิติบุคคลประเภท 
บรษัิทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

คงอยู 
(ราย) 

จดใหม 
(ราย) 

เลิก  
(ราย) 

คงอยู 
(ราย) 

จดใหม 
(ราย) 

เลิก  
(ราย) 

คงอยู 
(ราย) 

จดใหม 
(ราย) 

เลิก  
(ราย) 

2557 331 35 8 390 42 25 1 - - 
2558 412 39 13 385 22 24 1 - - 
2559 432 47 15 378 33 13 1 - - 
2560 520 107 12 405 46 16 - - 1 

 

ศูนยประสานงานและบริการขอมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center : AIC) 
 

●ประชากรและกําลังแรงงาน 
                  

ผูอยูในวัยทาํงาน 15 ปขึ้นไป  ผูไมอยูในวยั
ทํางานอายุตํ่า
กวา 15 ป 

 ประชากร
รวม   ผูอยูในกาํลังแรงงาน   ผูไมอยูในกําลังแรงงาน  รวม 

 ผูมีงานทํา   ผูรอฤดูกาล   ผูวางงาน  รวม ทํางานบาน เรียนหนังสือ อื่นๆ รวม 

151,358 439 202 151,999 29,566 16,850 36,620 83,036 235,035 47,496 282,531 
 

ประชากรและกําลังแรงงาน  จังหวัดนครนายกมีประชากรมีจํานวน 282,531 คน (ขอมูล
สถิติจังหวัด ณ เดือนกันยายน  2561)  เปนประชากรผูมีอายุ 15 ป ข้ึนไป 235,035 คน ผูมีอายุต่ํากวา 
15 ป จํานวน 47,496 คน ท้ังนี้ในจํานวนผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป  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 ของผูมีงานทําท้ังหมด 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) 
  การจางงานคนพิการในสถานประกอบการ จังหวัดนครนายกมีการจางงานคนพิการ
ทํางานจํานวน 19 แหง  ลูกจางคนพิการ 48 คน ลักษณะงานเปนงานท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย           
ท้ังพนักงานฝายผลิต และพนักงานทํางานภายในสํานักงาน 
 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
 1) ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน 
 (1) สถานการณ  

              จากการสํารวจท่ีดิน ของกองสํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2522 ไดจําแนกดินภายใน
จังหวัดนครนายกไวท้ังหมด 28 ชุดดิน และจากการศึกษาขอมูลของชุดดินเหลานี้ สามารถ วิเคราะหลักษณะ 
และคุณสมบัติของทรัพยากรดินนครนายกเปน 5 กลุมคือ 

1.  ดินท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําใหม (Recent alluvium) บริเวณนี้เปนท่ีราบน้ําทวมถึง 

(Flood plain)  ปรากฏใหเห็นตามสันดินริมน้ํา และบริเวณแองริมน้ําของแมน้ํานครนายก และคลองบานนา  
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ดินท่ีเกิดบนสันดินริมน้ํา มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี 

ความอุดมสมบูรณปานกลาง ดินท่ีเกิดบริเวณแองริมน้ํา มีเนื้อดินเปนดินเหนียว เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว 

ความอุดมสมบูรณปานกลาง ดินท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําใหมมีเนื้อท่ีประมาณ 32,360 ไร หรือปริมาณรอยละ 

2.44 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

2.  ดินท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ํากรอย (Brackish water deposits)  ใน

บริเวณท่ีราบน้ําทวมถึงในอดีต (Former tidal flat) ปรากฏใหเห็นอยางกวางขวางในท่ีลุมต่ําตอนใตของ

จังหวัด  บริเวณอําเภอองครักษ  ตอนใตของอําเภอเมืองฯ  และอําเภอปากพลี  เนื้อดินเปนดินเหนียว เปนดิน

ลึก มีการระบายน้ําเลว  ความอุดมสมบูรณต่ํา  ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัด (ดินเปรี้ยว) บริเวณนี้มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 604,171 ไร  หรือ 45.55 เปอรเซ็นต  ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

3.  ดินท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําคอนขางใหมและตะกอนลําน้ําเกา (Semi–recent 

alluvium) พบเปนแนวกวางทางตอนกลางของจังหวัดข้ึนไปจรดเทือกเขาทางตอนเหนือ สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลุม

ดอน  ซ่ึงสวนใหญเปนลานตะพักระดับต่ํา เนื้อดินบนเปนดินทรายหรือทรายแปง  ดินลางเปนดินเหนียว เปน

ดินลึก  มีการระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา มีพ้ืนท่ีปริมาณ 260,607 ไร หรือ 19.65 เปอรเซ็นต ของ

พ้ืนท่ีจังหวัด  สําหรับดินบนลานตะพักระดับสูงข้ึนไป  เนื้อดินบนสวนใหญเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินลาง

เปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทรายแปง มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา มีพ้ืนท่ีประมาณ 

9,814 ไร หรือ 0.74 เปอรเซ็นต ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

4. ดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังของวัตถุตนกําเนิดท่ีสลายตัวอยูกับท่ีและวัตถุตน

กําเนิดท่ีเคล่ือนท่ีมาทับถมตามแรงโนมถวงของโลก (Residuum  and  colluviums) บนลานตะพักท่ีงาย

ตอการกัดกรอน  และบริเวณเชิงเขา (Erosion  terrace  and  foot  hills)  พบกระจายอยูเปนแหง ๆ  และ

ในบริเวณเชิงเขาตอนเหนือของจังหวัด  สวนใหญเปนดินคอนขางตื้น  มีเศษหิน กอนกรวด หรือลูกรังปะปนอยู

มีการระบายน้ําดี  ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําถึงปานกลาง มีพ้ืนท่ีประมาณ 14,987 ไร หรือ 1.13 

เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีจังหวัด 

5. ดินท่ีเกิดจากภูเขา ปกคลุมดวยหินในยุคตาง ๆ  พบอยูทางตอนเหนือของจังหวัด        
มีพ้ืนท่ีประมาณ  401,123 ไร หรือ 30.24 เปอรเซ็นต ของพ้ืนท่ีจังหวัด (ท่ีมา : สํานักงานท่ีดินจังหวัด
นครนายก) 

การใชประโยชน ท่ีดินจังหวัดนครนายกมีพ้ืนท่ี 1,326,250 ไร สวนใหญ เปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 708,983 ไร คิดเปนรอยละ 53.48 รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปาไม 401,251 ไร รอยละ 30.26 
และพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 153.44 ตร.กม. คิดเปนรอยละ 8.62 จังหวัดนครนายกไดมีการวางผังเมือง
รวมจังหวัดเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาในภาพรวมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีไวแลว 
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ตารางแสดงพ้ืนท่ีและประเภทสภาพการใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ. 2560 

                                                                                หนวย : ไร (รอยละ) 

ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 
พ.ศ.   

2551 2554 2558 2560 

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 95,897(7.23) 97,142(6.72) 114,601(8.62) 116,820(8.81) 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 739,188 (55.74) 713,252(53.79) 708,983(53.48) 715,821(54.23) 

พ้ืนท่ีปาไม 403,383(30.42) 401,642(30.28) 401,251(30.26) 398,727(30.06) 

พ้ืนท่ีนํ้า 24,346(1.83) 25,042(1.88) 26,288(1.99) 27,756(2.11) 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 63,436(4.78) 89,172(6.75) 75,127(5.65) 67,126(5.05) 

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

ท่ีมา: กลุมวางแผนการใชท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  
 

(2) ปญหา  
                        ปญหาหลัก  

1. ดินขาดความอุดมสมบูรณและมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินนอยกวา 1.5 % มีพ้ืนท่ี
รอยละ 69.85 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด หรือประมาณ 926,440 ไร   

1.1 ดินเปรี้ยวจัดมากหรือเปนกรดจัดมาก (มีปฏิกิริยาความเปนกรดเปนดาง 4.0-
5.0) และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินบนชั้นลาง นอยกวา 1.5 % คิดเปนพ้ืนท่ีรอยละ 41.78 ของพ้ืนท่ีท้ัง
จังหวัด หรือ ประมาณ 554,091 ไร  

1.2 ดินมีอินทรียวัตถุนอยกวา 1.5 % มีความอุดมสมบูรณต่ํา มีพ้ืนท่ีรอยละ 
16.42 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด หรือคิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 217,821 ไร  

1.3 ดินมีอินทรียวัตถุในดินลางนอยกวา 1.5 % มีพ้ืนท่ีรอยละ 11.65 ของพ้ืนท่ีท้ัง
จังหวัด หรือคิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 154,528 ไร  

2. ดินมีความลาดเทสูง มีการชะลางพังทลายของดินสูง มีพ้ืนท่ีรอยละ 30.15 ของพ้ืนท่ี
ท้ังจังหวัด หรือคิดเปนพ้ืนท่ี 399,810 ไร  

ปญหารอง  
        ดินตื้น อาจมีกรวดเศษหินปะปน มีพ้ืนท่ีรอยละ 1.86 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดหรือคิดเปน
พ้ืนท่ีประมาณ 24,711 ไร พ้ืนท่ีท่ีจะตองอนุรักษไวเปนปา ตนน้ําลําธาร ประมาณรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีท้ัง
จังหวัด หรือคิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 397,875 ไร 

 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
  1) ทรัพยากรปาไม 
      (1) สถานการณ  

จังหวัดนครนายก มีพ้ืนท่ีปาไมตามกฎหมายท้ังหมด 421,181 ไร หรือ 673.89 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 31.76 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด (1,326,250 ไร หรือ 2,122 ตารางกิโลเมตร) จาก
หนังสือขอมูลสถิติกรมปาไม ป พ.ศ. 2554 (ขอมูลลาสุดท่ีไดจากการแปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM 
พ.ศ. 2551 -2552 มาตราสวน 1:50,000) คงเหลือพ้ืนท่ีปาจํานวน 399,975 ไร หรือ 639.96 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 30.16 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด ซ่ึงถูกบุกรุกไปจํานวน 24,206 ไร หรือ 33.96 
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ตารางกิโลเมตร เฉลี่ยปละประมาณ 2,200 ไร สวนใหญจะเปนพ้ืนท่ีปาไมถาวร และในพ้ืนท่ีท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหใชประโยชนในราชการทหาร  

เนื่องจากจังหวัดนครนายกเปนจังหวัดท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยพ่ึงพาอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ําตก ภูเขา และปาไม โดยมีอุทยานแหงชาติเขาใหญเปนศูนยกลาง ปญหาการบุกรุก
พ้ืนท่ีปาไมยังคงมีอยูในพ้ืนท่ีปาไมในพ้ืนท่ีตะเข็บรอยตอของแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ นอกจากนี้มี
ปญหาเรื่องการลักลอบเขาไปเก็บหาของปา เชน ไมกฤษณา กลวยไม เปนตน แตไมรุนแรงมากนัก  

 

สวนพ้ืนท่ีปาไม ตาม พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 มีปญหาในการเขาไปครอบครองทํา
ประโยชนแทบทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะปาไมถาวรเปนพ้ืนท่ีปาไมตามมติ ค.ร.ม. กําหนดใหเปนพ้ืนท่ีปาไมของชาติ 
เหตุผลสําคัญก็เนื่องจากแนวเขตท่ีกําหนดไวไมชัดเจน ไมมีรั้วหรือหลักเขต ประชาชนท่ัวไปไมสามารถรูไดวา
แนวเขตดังกลาวเริ่มตนท่ีไหน อยางไร และสาเหตุมาจากความตองการท่ีดินทํากินของประชาชนโดยรูอยูแลววา
เปนพ้ืนท่ีปา (ไมมีเอกสารสิทธิ์)  

สําหรับพ้ืนท่ีปาไมในเขตท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหใชประโยชนในราชการทหารนั้น 
มีการบุกรุก ครอบครองเขาไปทําประโยชนมาก ไมเฉพาะแตพ้ืนท่ีราบเทานั้น ยังมีการบุกรุกเขาไปทําประโยชน
ในพ้ืนท่ีบริเวณลาดเขา และเขาสูง สาเหตุประการสําคัญเนื่องจากขาดการดูแลรักษาจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง 

พ้ืนท่ีปาไมในจังหวัดนครนายก มีท้ังพ้ืนท่ีปาท่ีเปนผืนใหญ ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา อยูในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ และพ้ืนท่ีปาตามภูเขาท่ีมีความลาดชันคอนขาง
สูง ดังนี้ 

-  ปาไมในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ จํานวน 340,575 ไร หรือ 544.92 ตร.กม. 
-  ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม  2508 และวันท่ี  28  ธันวาคม  

2536 จํานวน 17,710 ไร หรือ 28.336 ตร.กม. 
-  ปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 (พ้ืนท่ีปาตามภูเขาท่ีมีความลาดชัน

คอนขางสูง)จํานวน 10,97 ไร หรือ 17.562 ตร.กม. 
- ปาบริเวณเขาชะโงก ในราชการกระทรวงกลาโหม จํานวน 51,921 ไร หรือ 83.074 ตร.กม. 

 

หมายเหตุ :  ไดเพิกถอนพ้ืนท่ีปาไมในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญบางสวนเพ่ือทําโครงการเข่ือนคลองทาดานอันเน่ืองมาจาก 
                พระราชดําริ  
               จังหวัดนครนายก ประมาณ  1,925-1-73 ไร นอกจากน้ียังมีพ้ืนท่ีปลูกปาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 

ประเภทพ้ืนท่ี จํานวนพ้ืนท่ี (ไร/ตร.กม.) 
1. พ้ืนท่ีปลูกปาตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
ฯ (พ.ศ.2539-2545) 

74 ไร / 0.118 ตร.กม. 

2. พ้ืนท่ีปลูกปาตามโครงการสงเสริมปลูกไม เศรษฐกิจ  
(พ.ศ.2537-2542)  

1,662 ไร  / 2.659 ตร.กม. 

3. พ้ืนท่ีปลูกปาตามโครงการพัฒนาปาชุมชน (พ.ศ.2531-
2542) 

2,351 ไร / 3.762 ตร.กม. 

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายก ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2559 

(2) ปญหา  
สภาพปาเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เนื่องมาจากมีการบุกรุก     

แผวถางปา และเกิดปญหาไฟปา  
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2) ทรัพยากรสัตวปา   
(1) สถานการณ 

สัตวปาท่ีพบสวนใหญอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ท่ีมีอาณาเขตครอบคลุม 11 
อําเภอ ของ 4 จังหวัด ไดแก อําเภอมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี อําเภอปากชอง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา อําเภอนาดี อําเภอกบินทรบุรี อําเภอประจันตคาม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
และอําเภอปากพลี อําเภอบานนา  อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ไดรับสมญานามวาเปนอุทยานมรดกของ
กลุมประเทศอาเซียน เปนปาผืนใหญต้ังอยูในเทือกเขาพนมดงรัก ในสวนหนึ่งของดงพญาไฟ หรือ ดงพญาเย็น
ในอดีต ประกอบดวยขุนเขานอยใหญสลับซับซอนหลายลูก เปนแหลงกําเนิดของตนน้ําลําธารท่ีสําคัญหลายสาย 
เชน แมน้ํานครนายก  และแมน้ํามูล อุดมสมบูรณไปดวยพันธุไมและสัตวปานานาชนิด เชน  ชางปา กวางปา 
เกง กระทิง เสือ  ตลอดจนมีลักษณะทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนแหลงท่ีมีสัตวปาชุก
ชุมมาก โดยอาจจะเห็นโขลงชางออกหากินริมถนน บริเวณตั้งแตท่ีชมวิวกิโลเมตรท่ี 30 จนถึงปากทางเขาหนอง
ผักชี ตลอดจนโปงตนไทร  เปนตน จากการศึกษาตามโครงการการอนุรักษชางปา และการจัดการพ้ืนท่ีปองกัน 
(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 
 

 สัตวปาท่ีสามารถพบไดบอยๆ และตามโอกาสอํานวย ไดแก เกง กวาง ตามทุงหญาท่ัวๆ ไป 
นอกจากนี้ยังพบ เสือโครง กระทิง เลียงผา หมี เมน ชะนี พญากระรอก หมาไม ชะมด อีเห็น กระตายปา บาง 
หมีขอ นกชนิดตางๆ จํานวน 250 ชนิด จากจํานวนไมนอยกวา 340 ชนิด ท่ีสํารวจพบอาศัยอยูบริเวณปาเขา
ใหญซ่ึงเปนแหลงหาอาหารและท่ีอาศัยอยางถาวร นกท่ีนาสนใจและพบเห็นไดบอย ไดแก นกเงือก นกขุนทอง 
นกขุนแผน นกพญาไฟ นกแตวแลว นกโพระดก นกแซงแซว นกเขา นกกระปูด ไกฟา และนกกินแมลงชนิดตางๆ 
นกเงือกท้ัง 4 ชนิด ซ่ึงไดแก นกกก นกเงือกกรามชาง นกแกก และนกเงือกสีน้ําตาล ท่ีพบบนเขาใหญนับวาเปน
สิ่งท่ีดึงดูดนักดูนกเปนอยางดี เพราะพบเห็นไดท่ัวไป พวกแมลงท่ีมีมากกวา 5,000 ชนิด ท่ีสวยงามและพบเห็น
บอยไดแก ผีเสื้อ มีรายงานพบกวา 216 ชนิด  
(ท่ีมา : www.moohin.com) 

 

(2) ปญหา  
   มีการลักลอบลาสัตวปาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

 

3) ทรัพยากรธรณี 
(1) สถานการณ 

แรธาตุท่ีสําคัญของจังหวัดนครนายกมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

ตารางแสดง ทรัพยากรธรณี พ.ศ.2550 

ลําดับท่ี ชื่อแร 
ทองท่ี 

หมายเหตุ ตําบล อําเภอ 

1 แรหินประดับชนิด
หินแกรนิต 

เขาพระ เมือง - มีประทานบัตรทําเหมืองจํานวน 1 แปลง  คําขอประทานบัตร
จํานวน 4 แปลง 

2 แรหินประดับชนิดหิน
กรวดมน 

สาริกา เมือง - ไมมีการทําเหมืองแรชนิดน้ี  มีคาํขอประทานบัตรจํานวน 1 
แปลง 

3 แรดินขาว สาริกา เมือง - ไมมีการทําเหมืองแรชนิดน้ี  มีคาํขออาชญาบัตรผูกขาดสาํรวจ
แรจํานวน 3 แปลง 
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ตารางแสดง ทรัพยากรธรณี พ.ศ.2550 (ตอ) 

ลําดับท่ี ชื่อแร 
ทองท่ี 

หมายเหตุ ตําบล อําเภอ 

4 แรบอลเคลย สาริกา เมือง - ไมมีการทําเหมืองแรชนิดน้ี  มีคาํขออาชญาบัตรผูกขาดสาํรวจ
แรจํานวน 3 แปลง 

5 แรเหล็ก สาริกา เมือง - ไมมีการทําเหมืองแรชนิดน้ี  มีคาํขออาชญาบัตรผูกขาดสาํรวจ
แรจํานวน 2 แปลง 

6 แรตะก่ัว สาริกา เมือง - ไมมีการทําเหมืองแรชนิดน้ี  มีคาํขออาชญาบัตรผูกขาดสาํรวจ

แรจํานวน 2 แปลง 

7 แรดิกไกด (ไพโรฟลสไลท

,หินสบู) 

บานนา บานนา - ไมมีการทําเหมืองแรและไมมีคําขอสํารวจแรแตอยางใด 

8 แรหินโรโอไลทเพ่ือ

อุตสาหกรรมกอสราง 

หินตั้ง เมือง - มีการขอครอบครองแรเพ่ือใชประโยชนเฉพาะโครงการกอสราง

เข่ือนคลองทาดานอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

ท่ีมา : www.nakhonnayok.go.th  

๔) ความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
4.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(1)  สถานการณ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีเนื้อท่ี 1,353,471.53 ไร ประกอบไปดวย จังหวัด

นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 
จากระบบนิเวศทางธรรมชาติท่ีมีหลากหลาย ผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญจึงเปนถ่ินท่ี

อยูอาศัยของชนิดพันธุพืชและพันธุสัตวจํานวนมาก ซ่ึงหลายชนิดพันธุมีภัยคุกคามหรือถูกกดดันจากการพัฒนา
ของมนุษยในรูปแบบตางๆ จากการสํารวจพบวาประเทศไทยนั้นพบชนิดพันธุพืชท้ังหมด ราว 15,000 ชนิด 
โดยพบในพ้ืนท่ีดงพญาเย็น-เขาใหญจํานวน 2,500 ชนิด ประมาณ 1 ใน 6 ของชนิดพันธุท่ีปรากฏในประเทศ 
โดยมีชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน 16 ชนิด มีสัตวปามากถึง 805 ชนิด ซ่ึงสวนหนึ่งเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 112 
ชนิด มีนก 392 ชนิด และมีสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกรวมกัน 209 ชนิด โดยมี 9 ชนิด ท่ี
เปนชนิดพันธุหายาก ไดแก ตะพาบหัวกบ หรือกราวเขียว หรือกริวดาว  จิ้งจกหินเมืองกาญจน  ตุกแกเขาหิน
ทราย  ก้ิงกาภูวัว  จิ้งเหลนดวงตะวันตก  จิ้งเหลนเรียวโคราช  งูกินทากลายขวั้น  จระเขน้ําจืด  และในจํานวน
สัตวปาท่ีพบท้ังหมดมีหลายชนิดท่ีมีความสําคัญในระดับโลก และมี 3 ชนิดพันธุท่ีมีสถานภาพใกลสูญพันธุ 
ไดแก ชางปา  เสือโครง  และวัวแดง  (ท่ีมา : สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 
2549) สําหรับการสํารวจขอมูลพ้ืนท่ีชุมน้ําในจังหวัดนครนายกพบวาแมน้ํานครนายกซ่ึงเปนตนน้ําของแมน้ํา
บางปะกงไดข้ึนทะเบียนเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําระดับชาติ 

 

4.2 พ้ืนท่ีชุมน้ํา 
(1)  สถานการณ 
แมน้ํานครนายกมีตนกําเนิดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอุทยานแหงชาติเขา

ใหญ ไหลลงมาทางทิศใตผานตอนบนของอําเภอเมืองนครนายกแลวไหลไปทางทิศตะวันตกผานตอนกลางของ
อําเภอเมืองนครนายก เขาพ้ืนท่ีตอนลางของอําเภอบานนาและไหลไปทางทิศใตอีกครั้งผานอําเภอองครักษไป
บรรจบกับแมน้ําปราจีน เปนแมน้ําบางประกง เปนตนน้ําของลุมน้ําบางประกง แมน้ํานครนายกถูกกําหนดให
เปนพ้ืนท่ีชุมน้ําระดับชาติของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียน

http://www.nakhonnayok.go.th/
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รายนามพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษ
พ้ืนท่ีชุมน้ํา  

(2) ปญหา  
การใชประโยชนพ้ืนท่ีชุมน้ําแมน้ํานครนายกในปจจุบันเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชุมน้ําธรรมชาติ ไปเพ่ือประโยชนในกิจกรรมตางๆ  เชน การระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีชุมชน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม หรือพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การขยายเมือง การพัฒนาท่ีอยูอาศัยและชุมชนการพัฒนาโครงการ
สรางพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา การทองเท่ียวโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดกับระบบ
นิเวศพ้ืนท่ีชุมน้ําและระบบนิเวศโดยรวมท้ังระบบท่ีสําคัญท่ีสุดคือมิไดคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับวิถี
ชีวิตประจําวันของชุมชนในทองถ่ินท่ีตองพ่ึงพาอาศัยพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

 นอกจากนี้ องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป
ท้ังในเมืองและชนบท ยังขาดความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเพียงพอ ในคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศ
พ้ืนท่ีชุมน้ํา และขาดความตระหนัก ถึงบทบาทหนาท่ี คุณคาและคุณประโยชนท่ีครบถวนแทจริงของพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
จึงเปนผลใหขาดความระมัดระวังและใชประโยชนพ้ืนท่ีชุมน้ําอยาง ไมถูกตองไมเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมี
ความไมสอดคลองขาดการประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในการจัดการพ้ืนท่ีและในหลายกรณี
กฎหมายขอบังคับท่ีเก่ียวของไมมีประสิทธิผลในการบังคับใชและไมเอ้ืออํานวยตอการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ํา อยาง
ยั่งยืน (www.onep.go.th) 

5. ดานส่ิงแวดลอม 
1) คุณภาพน้ํา 

(1) สถานการณ  
 การเฝาระวังคุณภาพแมน้ํานครนายก โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 7 

(สระบุรี) กําหนดเปนแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 3 ตรวจวัดคุณภาพน้ําตั้งแต บริเวณปากแมน้ํานครนายก 
อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ถึง บริเวณคลองทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี
สถานีตรวจวัด 5 สถานี ดังนี้ 

สถานี   บริเวณ 
NY01 ปากแมน้ํานครนายก อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุร ี
NY02 สามแพรงองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
NY03 วัดอัมพวัน อําเภอบานนา จังหวดันครนายก 
NY04 สะพานนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
NY05 คลองทาดาน อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

    

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 7 ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ํา
นครนายก โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําครั้งท่ี 1 ในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 ครั้งท่ี 2 ในชวงเดือน
มกราคม-มีนาคม 2558 ครั้งท่ี 3 ในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 และครั้งท่ี 4 ในชวงเดือนกรกฎาคม-
กันยายน 2558 เม่ือนําผลการตรวจวิเคราะหมาประเมินคุณภาพน้ําโดยใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ํา
ผิวดิน พบวา ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของแมน้ํานครนายกโดยรวม ตลอดป 2558 มีคุณภาพน้ําจัดอยูใน
คุณภาพน้ําประเภทท่ี 4 อยูในเกณฑเสื่อมโทรม สามารถใชเปนแหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และใชเพ่ือการอุตสาหกรรม 
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(2) ปญหา  
  คุณภาพน้ําแมน้ํานครนายกเสื่อมโทรม เนื่องจากจังหวัดนครนายกยังไมมี

ระบบบําบัดน้ําเสียรวม ดังนั้นน้ําเสียจากบานเรือน/ชุมชนจึงถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมท้ังลงสูแมน้ํา
นครนายกโดยตรง 
 

2) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
(1) สถานการณ 

ในปจจุบัน จังหวัดนครนายกยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนั้นน้ําเสียจาก
บานเรือน/ชุมชนจึงถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมท้ังลงสูแมน้ํานครนายกโดยตรง อยางไรก็ตาม จังหวัดได
มีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในแตละเทศบาล โดยบริษัท 
ปญญาคอนซัลแตนท จํากัด เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 ซ่ึงหากมีความพรอมสามารถดําเนินการกอสราง
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เพ่ือบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 

3) คุณภาพอากาศ 
(1) สถานการณ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 7  ไดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศบริเวณเทศบาลเมืองนครนายก ตําบลนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก จากการ
วิเคราะหตัวอยางฝุนในบรรยากาศ เม่ือเดือนมกราคม 2554 พบวา ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 
(PM-10) มีคา 0.076 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ตองไมเกิน 0.120 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงสรุปไดวาคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท่ีทําการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ปริมาณฝุนละอองอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 

ตารางแสดง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป (มกราคม 2554) 
สารมลพิษ คาเฉลี่ยความเขม

ในเวลา 
ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ 

คามาตรฐาน* 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 24 ชม. 0.076 ไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 
 1 ป  ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 

 
ท่ีมา * ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศใน            
ราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนท่ี 52 ง. วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันท่ี 22 
กันยายน พ.ศ. 2547 
ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 7, พ.ศ. 2554  
  

3) ขยะมูลฝอย 
(1) สถานการณ 

1. ปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอย 
จังหวัดนครนายก มีเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล รวม ๔๕ แหง 

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 มีปริมาณขยะท่ีสงเสริมการกําจัดในครัวเรือน 22.3 ตัน/วัน 
 

 

http://www.nakhonnayok.go.th/
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2. การจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ 

จังหวัดนครนายกมีโรงพยาบาลของรัฐบาลท้ังหมด 6 แหง ไดแก ศูนย

การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลบานนา 

โรงพยาบาลองครักษ  โรงพยาบาลปากพลี  และโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ จํานวนเตียง

รวมท้ังสิ้น 1,170 เตียง จํานวนเตียงท่ีใหบริการ 901 เตียง มีสถานีอนามัยท้ังหมด 56 แหง ดังตารางท่ี 18 

ซ่ึงตามมาตรฐานของโรงพยาบาลท่ัวไปจะมีปริมาณขยะติดเชื้อ 0.33 กิโลกรัมตอปวย 1 ราย ดังนั้นจังหวัด

นครนายกจะมีขยะติดเชื้อประมาณ 300 กิโลกรัมตอวัน หรือประมาณ 9,000 กิโลกรัมตอเดือน การจัดการ

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลนครนายกมีเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ แตเนื่องจากการดําเนินการมีคาใชจาย

สูงและมีการรองเรียนดานมลพิษจากการเผาโรงพยาบาล จึงใหบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการและนําไปกําจัด

โดยการเผาท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึงมีความสะดวกและคาใชจายท่ีถูกกวาการเผาดวยตนเอง        
 

ในสวนของการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัย กําจัดโดยจางเหมา

บริษัทเอกชนเขามาดําเนินการและนําไปกําจัดโดยการเผาท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นอกจากนี้ปญหาการ

จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดนครนายกยังเกิดจากคลินิกเอกชนท้ังสิ้น 53 แหง ซ่ึงยังไมมีการควบคุม

การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของคลินิกเหลานี้อยางเครงครัด รายละเอียดตามตามตารางท่ี 17 
 

ตารางแสดง การคาดการขยะติดเชื้อในจังหวัดนครนายก 

สถานพยาบาล จํานวนเตียงท้ังหมด จํานวนเตียงท่ี

ใหบริการ 

การคาดการปริมาณ

ขยะติดเชื้อ (กก./วัน) 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารีฯ 

500 เตียง 378 เตียง 95.78 

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  

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก, Envmanifest.anamai.mo.ph.go.th ขอมูล ณ พฤษภาคม, กันยายน 2561 
 

3. การจัดการขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม และการจัดการส่ิงปฏิกูล 

จังหวัดนครนายกยังไม มีการคัดแยกขยะและของเสียอันตราย ขยะ

อุตสาหกรรม ดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ในสวนของสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองนครนายก

มีรถสูบสิ่งปฏิกูล แตยังไมพบวามีสถานท่ีจัดการสิ่งปฏิกูล เชนเดียวกัน 
 

(2) ปญหา  
1. ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางสะสมเพ่ิมข้ึน 
2. ขาดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอันตราย 
3. ขาดระบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพ 
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4) ส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชน 
(1) สถานการณ 
ชุมชนเมืองนครนายกมีทิศทางการขยายตัวของชุมชนไปในแนวเสนทางหลวง

แผนดินหมายเลข 33 (สุวรรณศร) ซ่ึงเปนท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัดและเปนเสนทางสายสําคัญจากภาคกลาง
สูภาคตะวันออกตอนบน บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 (องครักษ-รังสิต) และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3049 (นครนายก–น้ําตกนางรอง) โดยลักษณะการขยายตัวของชุมชนในชวงท่ีผานมายังคงเบาบาง 
และมีลักษณะไมเดนชัด เนื่องจากไมไดมีปจจัยสําคัญใดท่ีจะทําใหชุมชนเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ชุมชน
ในเขตผังเมืองรวมยังคงรูปแบบศูนยกลางเดียวท่ีทําหนาท่ีใหบริการทางการคา การบริการ และเปนศูนย
ราชการของจังหวัด 

สําหรับพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงโดยท่ัวไปเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญ สําหรับการจัดการ
สภาพแวดลอมท่ีดีของชุมชนเมือง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอแนะให
ชุมชนเมืองทุกแหงควรมีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสม โดยชุมชนเมืองขนาดเล็ก ไดแก เทศบาลตําบล ควรมีพ้ืนท่ีสี
เขียวท่ียั่งยืนอยางนอย รอยละ 10 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของชุมชน และพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการอยางนอยรอย
ละ 3 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของชุมชน สวนชุมชนเมืองขนาดกลาง ไดแก ชุมชนระดับเทศบาลเมือง ควรมีพ้ืนท่ีสี
เขียวอยางยั่งยืนรอยละ 10 และพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการอยางนอยรอยละ 5 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของชุมชน 
รายละเอียดของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสมในแตละเทศบาลของจังหวัดนครนายก ดังตารางท่ี 18 
 

ตารางแสดง พ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับการจัดการสภาพแวดลอมท่ีดีของชุมชนเมืองในลุมน้ําบางปะกง 
                ป พ.ศ. 2551 

เทศบาล พ้ืนท่ี (ตร.กม.) พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสม (ตร.กม.) 
  พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีย่ังยืน พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการ

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 
ท่ีมา: โครงการตดิตามและประเมนิผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศของลุมนํ้า 
      บางปะกง นิเวศเมืองและชุมชน, http://bangpakong.onep.go.th/pdf/city.pdf 

 

5) ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(1) สถานการณ 

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ ไดแก น้ํ าตกสาริกา น้ําตกนางรอง และแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติอ่ืนๆ ขาดการดูแลรักษา และยังมีศิลปกรรมท่ีนาสนใจในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง ไดแก 
ศาลหลักเมืองหลวงพอเศียรนคร รอยพระพุทธบาทจําลองเขานางบวช แหลงโบราณคดีบานดงละครหรือเมือง
ดงละคร อนุสรณสถานกองพลทหารญี่ปุนท่ี 37 อําเภอองครักษ ไดแก ศาลเจาพอองครักษ 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในราชกิจจา
นุเบกษา หนา ๑ เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๗ ง ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กําหนดยุทธศาสตรแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีให กับประชาชนในทุกระดับ กําหนดใหสัดสวนของแหลงธรรมชาติ           
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แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณ
โดยรอบเพ่ิมข้ึน และจํานวนของแหลงมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และโบราณสถานของชาติท่ีไดรับการ    
ข้ึนทะเบียนเพ่ิมข้ึน 

 

(2) ปญหา  
1. ขาดการบูรณาการการจัดการของหนวยงานในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปกรรมตาม

ธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย 
3. ประชาชนขาดความตระหนักถึงผลกระทบจากการทําลายแหลงทองเท่ียว

ทางธรรมชาติและศิลปกรรม 
 

6) สถิติการรองเรียน 
(1) สถานการณ 

จากสถิติการรองเรียน ตั้งแตป 2555-2558 จังหวัดนครนายกมีการ
รองเรียนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวม 41 เรื่อง ดังตารางท่ี 20 

 

 
ตารางแสดง สถิติการรองเรียนปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 
จํานวนการรองเรียน (ครั้ง) รวมจํานวนเรื่องท่ีรองเรียน

ท้ังหมด (ครั้ง) น้ํา อากาศ เสียง กล่ิน อ่ืนๆ 
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 

รวมท้ังหมด 12 9 5 11 2 41 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายก  

 ดานทรัพยากรน้ําในแผนดิน 
1) ทรัพยากรน้ํา 

(1) สถานการณ  
      แหลงน้ําสําคัญในเขตจังหวัดนครนายกมีเขตลุมน้ําสําคัญอยูสามแหงคือ  
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                ๑. ลุมน้ํานครนายก  ตนกําเนิดจากหวยตาง ๆ เชน คลองทาดาน หวยนางรอง หวยสมพุง 

คลองมะเดื่อ หวยสาริกา หวยน้ําริน หวยแมปาน เปนตน ซ่ึงตนน้ําอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ลําน้ําชวง

บนถึงน้ําตกเหวนรกเรียกวา คลองสมอปูน ลงมาถึงบริเวณบานทาดานเรียกวา คลองทาดาน  แลวไหลผาน

อําเภอเมือง นครนายก อําเภอปากพลีตอนบน และอําเภอองครักษ เรียกวา แมน้ํานครนายก แลวไหลไปบรรจบ

แมน้ําบางปะกง ท่ีตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกวา ปากน้ําโยทะกา มีความยาว

ประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร ไหลจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก มีขนาดพ้ืนท่ีลุมน้ําเหนือน้ําตกเหวนรกประมาณ 

๑๕๐ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําไหลผานในบริเวณลําคลองสมอปูน เหนือน้ําตกเหวนรกประมาณ ๒๔๐ ลาน

ลูกบาศกเมตร จะเกิดในเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม สวนใหญไหลลงแมน้ําลําคลองหรือกอใหเกิดอุทกภัย  

                 ลุมน้ํานครนายกมีโครงการนําน้ํามาใชประโยชนอยูสามโครงการคือ  โครงการทาดาน  เปน

การนําน้ําในคลองทาดานมาใชประโยชนโดยสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ปดก้ัน

คลองดานท่ีบานทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง ฯ  เพ่ือใหเปนอาคารทดน้ําเขาสูระบบสงน้ําของโครงการ   

ทาดาน สงเขาหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีชลประทานในชวงฤดูฝนประมาณ ๘,๐๐๐ ไร สวนในฤดูแลงปริมาณน้ํามีนอยมาก

ไมเพียงพอท่ีจะปลูกพืช นอกจากใหราษฎรใชเพ่ืออุปโภคและบริโภคเทานั้น โครงการดังกลาวเปนโครงการ

พระราชดําริ เริ่มสรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๒๐ เสร็จเม่ือป พ.ศ.๒๕๒๓ งบประมาณ ๘๑ ลานบาท  

 
 
 

โครงการพัฒนาลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก  เปนโครงการพระราชดําริ ท่ีสรางทํานบดินปด

ก้ันลําน้ําสาขา แมน้ํานครนายก จํานวนสามสายคือ คลองทรายทอง คลองหวยปรือ และคลองโบด ในตําบลเขา

พระ  และตําบลพราหมณี  อําเภอเมืองนครนายก  เพ่ือเปนอางกักเก็บน้ําสามแหงคือ  อางเก็บน้ําทรายทอง  มี

ความจุ ๒  ลานลูกบาศกเมตร  อางเก็บน้ําหวยปรือ มีความจุ ๘๓ ลานลูกบาศกเมตร  และอางเก็บน้ําคลอง

โบด มีความจุ ๔.๓  ลานลูกบาศกเมตร  สามารถสงเลี้ยงพ้ืนท่ีชลประทานทายอางเก็บน้ํา ท้ังสามแหง จํานวน 

๔,๐๐๐ ไร เปนแหลงน้ําตนทุน เพ่ืออุปโภคและบริโภคของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ

สํารองไวใหการประปานครนายก เพ่ือเปนน้ําดิบ จํานวน ๒  ลานลูกบาศกเมตร  สรางเม่ือป  พ.ศ.๒๕๒๕  

เสร็จเม่ือป พ.ศ.๒๕๓๐ ใชงบประมาณ ๒๔๖ ลานบาท 

โครงการสงน้ําและบํารงุรักษานครนายก  เปนโครงการชลประทานท่ีนําน้ําในแมน้ํานครนายก

มาใชประโยชน  โดยสรางเข่ือนนายก ปดก้ันแมน้ํานครนายกท่ีบานทาหุบ ตําบลทาชาง อําเภอเมืองฯ เพ่ือเปน

อาคารทดน้ําเขาสูระบบสงน้ําของโครงการฯ หลอเลี้ยงพ้ืนท่ีการเกษตรในชวงฤดูฝนประมาณ  ๓๖๘,๐๐๐ ไร 

สรางเม่ือป พ.ศ.๒๔๙๖ เสร็จเม่ือป พ.ศ.๒๔๙๗ 

๒. ลุมน้ําคลองบานนา  ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ในเขตอําเภอ

แกงคอย และอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีลําน้ําสาขาไหลมารวมกันคือ หวยเจ็ดคด หวยใหญ หวยน้ําเค็ม 

และหวยขาย ลําน้ําไหลจากทิศเหนือไปบรรจบกับคลองสงน้ําฝงขวาของโครงการสงน้ําฯ นครนายก (คลอง ๒๙) 
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และแมน้ํานครนายกในตําบลทองหลาง และตําบลบางออ อําเภอบานนา ความยาวของลําน้ําจากตนน้ําถึงจุดท่ี

ไหลลงแมน้ํานครนายก ประมาณ ๕๗ กิโลเมตร ซ่ึงมีน้ําไหลตลอดป แตมีน้ํานอยมากในฤดูแลง มีพ้ืนท่ีลุมน้ํา

เหนือประตูระบายน้ําบานนา ประมาณ ๒๐๖ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําไหลผานประตูระบายน้ําบานนา เฉลี่ย

ท้ังปประมาณ ๑๒๐ ลานลูกบาศกเมตร   

มีการพัฒนาโครงการน้ําในลุมน้ําไปใชประโยชน คือ โครงการคลองบานนา เพ่ือสรางประตู

ระบายน้ํา ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จํานวนสามชอง ปดก้ันคลองบานนาในตําบลพิกุลออก 

อําเภอบานนา เพ่ือเปนอาคารทดน้ําเขาสูระบบสงน้ําของโครงการบานนา หลอเลี้ยงพ้ืนท่ีชลประทานในชวงฤดู

ฝนประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร เริ่มสรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๒๐ เสร็จป พ.ศ.๒๕๓๔ ใชงบประมาณ ๑๔ ลานบาท   

๓. ลุมน้ําคลองยาง  ตนน้ํามาจากเทือกเขาสมอปูน  ซ่ึงเปนลําน้ําชวงบนอยูในเขตอุทยานฯ 

เขาใหญ  เรียกวา  คลองบางบอน  ไหลมาทางใตถึงตําบลปากพลี  เรียกวา คลองยาง เม่ือเขาเขตตําบลปากพลี

เรียกวา คลองปากพลี จากสุดเขตตําบลปากพลีไปบรรจบแมน้ําปราจีนบุรี  เรียกวา คลองสารภี   มีความยาว

รวมตลอด ลําน้ําประมาณ ๓๖ กิโลเมตร เปนเสนแบงเขตอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก

กับอําเภอเมืองปราจีนบุรี  มีพ้ืนท่ีลุมน้ําจากดานเหนือประตูระบายน้ําคลองยางข้ึนไป ประมาณ  ๑๑๐  ตาราง

กิโลเมตร ปริมาณน้ําไหลผานประตูระบายน้ําคลองยางเฉลี่ยปละ  ๙.๒  ลานลูกบาศกเมตร  มีโครงการนําน้ํา

มาใชประโยชนสามโครงการคือ โครงการฝายน้ําลนในคลองยาง  อยูในตําบลหินลาด อําเภอปากพลี เปนฝาย

หินกอสูง ๓.๐๐ เมตร สรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๓๕ ใชงบประมาณ ๕.๓๖ ลานบาท กักเก็บน้ําไวในคลองเพ่ืออุปโภค

และบริโภคในชวงฤดูแลงประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร    

โครงการคลองบางยาง  สรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๒๗ เพ่ือทดน้ําและผันน้ําจากคลองบางยาง เขาสู

ระบบสงน้ําของโครงการ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีชลประทาน ในเขตอําเภอปากพลี และอําเภอเมืองปราจีนบุรี ประมาณ 

๑๒,๘๐๐ ไร   

โครงการสารภี  เปนโครงการสรางประตูระบายน้ําคลองสารภี ปดก้ันคลองสารภี กอนไหลลง

สูแมน้ําปราจีนบุรี ชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรในเขตอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี  

ลําคลองท่ีสําคัญ  มีอยูหลายสายดวยกันไดแก คลองทาดาน คลองมะเดื่อ คลองพรหมณี 

คลองวังไทร หวยนางรอง หวยสมพุงใหญ หวยสาริกา และคลองทาแดง 

การพัฒนาแหลงน้ํา  ไดมีการพัฒนานําน้ําจากลุมน้ํามาใชประโยชนดังนี ้ 

 

 

 

โครงการเข่ือนคลองทาดานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เข่ือนคลองทาดานหรือ เข่ือนขุนดาน

ปราการชล เปนเข่ือนประเภทคอนกรีตบดอัด ประเภท High paste แหงแรกในประเทศไทย เข่ือนประเภทนี้ใช

วัสดุในการกอสรางต่ําสุด ใชเวลากอสรางนอยไมตองการรากฐานท่ีคอนขางม่ันคง ความสูงของเข่ือนสูงสุด ๙๕ 

เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร สันเข่ือนสูง ๑๑๔ เมตร จากระดับน้ําทะเล กวาง ๖.๐ เมตร ระดับใชการ ๑๒๐ ลาน

ลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีรับน้ําฝน ๑๘๔ ตารางกิโลเมตร เม่ือสรางเสร็จจะเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญในอนาคต  
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โครงการเข่ือนคลองมะเดื่อ  ตั้งอยูท่ีบานคลองมะเดื่อ ตําบลสาริกา  อําเภอเมือง ฯ เปนเข่ือน

ประเภทคอนกรตีบดอัด ความสูง ๙๑ เมตร ยาว ๗๓๖ เมตร สันเข่ือนกวาง ๖ เมตร มีพ้ืนท่ีรับน้ําฝน ประมาณ    

๖๒ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําท่ีไหลเขาอางเฉลี่ย ๑๐๘ ลานลูกบาศกเมตร ความจุอางท่ีระดับกักเก็บน้ําปกติ 

๙๔ ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีอาง ๑,๖๐๐ ไร ในระยะยาวมีน้ําตนทุนชวยเหลือราษฎรในการเกษตรพ้ืนท่ี

ชลประทานได  ๖๘,๐๐๐ ไร  

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีราบเชิงเขา  เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เพ่ือสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก และขนาดกลางแถบท่ีราบเชิงเขาประกอบ ดวยงานกอสรางอางเก็บน้ํา ๕ แหงคือ 

- อางเก็บน้ําคลองสีเสียด  อยูในตําบลหนองแสง  อําเภอปากพลี  เปนเข่ือนดินสูง ๒๓ เมตร 
ยาว ๑๔๕ เมตร  ความจุ ๑.๓ ลานลูกบาศกเมตร เริ่มสรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๐  สรางเสร็จเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๑ ใช
งบประมาณ ๑๗ ลานบาท  สงน้ําพ้ืนท่ีการเกษตร ๓,๐๐๐ ไร 

- อางเก็บน้ําคลองวังบอน (คลองยาว)  อยูในตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี เปนเข่ือนดินสูง 
๑๙ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร มีความจุ ๖.๙ ลานลูกบาศกเมตร สรางเสร็จป พ.ศ.๒๕๔๒ สามารถสงน้ําชวยเหลือ
พ้ืนท่ีประมาณ ๙,๐๐๐ ไร ใชงบประมาณ ๑๕๘ ลานบาท  

- อางเก็บน้ําบานวังมวง อยูในตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี เปนเข่ือนดินสูง ๒๔.๕๐ เมตร
ยาว ๒๔๕ เมตร มีความจุ ๐.๘ ลานลูกบาศกเมตร ใชงบประมาณ ๔๖ ลานบาท สรางเสร็จในป พ.ศ.๒๕๔๓   

- อางเก็บน้ําคลองหวยกระบอก อยู ในตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี เปนเข่ือนดิน          
สูง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร มีความจุ ๐.๕๑ ลานลูกบาศกเมตร ใชงบประมาณ ๗๘ ลานบาท สามารถ
สงน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีไดประมาณ ๑,๐๐๐ ไร  

- อางเก็บน้ําคลองกลาง อยูในตําบลหินลาด อําเภอปากพลี เปนเข่ือนดิน สูง ๓๖.๑๐ 
เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร มีความจุ ๓.๑ ลานลูกบาศกเมตร ใชงบประมาณ ๒๓๒ ลานบาท สามารถสงน้ํา
ชวยเหลือพ้ืนท่ีไดประมาณ ๓,๒๐๐ ไร  
(ท่ีมา : http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/nakhonnayok4.htm) 
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 (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 เพ่ือใชประโยชนเพ่ือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุปโภค-บริโภค โดยสวนใหญมี
คุณภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภคไดตามมาตรฐานน้ําบาดาล 

(2) ปญหา  
1. คุณภาพน้ําบาดาลไมไดมาตรฐานและปริมาณไมพอ 
 

 ดานความม่ันคง 
ยาเสพติด 
จังหวัดนครนายก มีสถานการณแพรระบาดของยาเสพติดอยูในระดับไมรุนแรง ผูเสพ

สวนมากจะเปนกลุมผูใชแรงงานและเยาวชน ป 2559 ยาเสพติดท่ีแพรระบาดคือยาบา รองลงมาไดแก
กระทอม และกัญชาแหง พ้ืนท่ีท่ีมีการแพรระบาด ในระดับมาก  ไดแก อําเภอเมืองนครนายก อําเภอองครักษ 
และอําเภอบานนา ตามลําดับ และระดับเบาบาง ไดแก อําเภอปากพลี 

 
 

 สาธารณภัย 
สถานการณในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก จากสภาพท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก ดานเหนือ

มีพ้ืนท่ีติดกับเทือกเขาใหญ ปริมาณน้ําฝนท่ีตกบริเวณเทือกเขาจะไหลเทลาดลงพ้ืนท่ีต่ํา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเขตจังหวัด
นครนายกเกือบทุกอําเภอ ความลาดชันเชิงเขาเปนเหตุใหกระแสน้ําจากเทือกเขาไหลลงสูท่ีต่ํารวดเร็วและ
รุนแรง เข่ือนขุนดานประการชล สามารถลดความรุนแรงและรองรับน้ําเพ่ือเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง และฤดูน้ํา
หลากไดในระดับหนึ่งสวนพ้ืนท่ีดานทิศใตของจังหวัดนครนายก ซ่ึงมีแมน้ําสายหลัก คือ แมน้ํานครนายกไหล
ผานและไปบรรจบกับแมน้ําบางประกงและไหลลงสูทะเล ในภาวะน้ําทะเลข้ึนหรือน้ําทะเลหนุนพ้ืนท่ีในจังหวัด
นครนายกจะไดรับผลกระทบเนื่องจากน้ําไมสามารถระบายไดอยางสะดวกสงผลใหพ้ืนท่ีดังกลาวมีความเสี่ยงตอ
ภาวะน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลาก 

 
 

สถิติสถานการณเกิดพายุหมุนเขตรอน (วาตภัย) ระหวางป 2556 – 2560 
 

ป พ.ศ. 
จํานวนครั้ง 

ท่ีเกิด 
พ้ืนท่ีเกิดภัย 

มูลคา (บาท) 
อําเภอ ตําบล หมูบาน 

2556 13 3 89 13 ทองถ่ินชวยเหลือ 
2557 11 2 8 34 ทองถ่ินชวยเหลือ 
2558 24 4 32 101 เงินทดรองราชการฯ 245,104 
2559 14 4 12 46 ทองถ่ินชวยเหลือ 
2560 14 3 17 60 ทองถ่ินชวยเหลือ 
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สถิติสถานการณเกิดอุทกภัย ระหวางป 2556 – 2560 
 

ป พ.ศ. 
จํานวนครั้ง 

ท่ีเกิด 
พ้ืนท่ีเกิดภัย 

มูลคา (บาท) 
อําเภอ ตําบล หมูบาน 

2556 30 4 23 119 - 
2557 ไมเกิด - - - - 
2558 1 1 1 14 - 
2559 ไมเกิด - - - - 
2560 1 1 5 32 - 

 
 

สถิติสถานการณเกิดอัคคีภัย ระหวางป 2556 – 2560 
 

ป พ.ศ. 
จํานวนครั้ง 

ท่ีเกิด 
พ้ืนท่ีเกิดภัย 

มูลคา (บาท) 
อําเภอ ตําบล หมูบาน 

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

38,000 
2560 2 2 2 2 ทองถ่ินชวยเหลือ 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก  
 

1.7 โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

 ไฟฟา 

       ท่ีมา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2558 
 

 

 ประปา 
ตารางแสดงจํานวนผูใชน้ํา กําลังการผลิต พ้ืนท่ีการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขานครนายก                                                                                                   

พ.ศ. จํานวนผูใชน้ํา(ราย) กําลังผลิต พ้ืนท่ีใหบริการ 

2560 14,278 1000ม3/ชม. 472.57 

2561 14,777 1000ม3/ชม. 492.22 

                                                                  (ขอมูล ณ เดือนกันยายน) 

อําเภอ 

การจําหนายกระแสไฟฟา (กิโลวัตต/ชัว่โมง)  

จํานวนผูใช

ไฟฟา (ราย) 
ยอดรวม ที่อยูอาศัย 

สถานธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ

และสาธารณะ 
อ่ืน ๆ 

นครนายก 15,661,752.09 5,990,470.01 9,122,087.77 307,220.11 241,974.20 34,117 

บานนา 12,676,336.89 4,031,360.14 8,083,340.41 468,524.24 93,112.10 22,083 

องครักษ 14,147,582.31 2,824,597.90 11,087,042.36 183,266.55 52,675.50 16,568 

ปากพลี 2,129,104.70 355,158.00 1,591,926.72 56,770.98 125,249.00 8,696 

รวม 44,614,775.99 13,201,586.05 29,884,397.26 1,015,781.88 513,010.80 81,464 



-31- 
 

 

ตารางแสดงจํานวนผูใชน้ํา กําลังการผลิต พ้ืนท่ีการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานนา 

พ.ศ. จํานวนผูใชน้ํา กําลังการผลิต พ้ืนท่ีใหบริการ 

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

น้ํา 
ท่ีอยูอาศัย ธุรกิจ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

2560 560 ลบ.ม./ชม. 8,486 7,261 1,122 90 13 
2561 560 ลบ.ม./ชม. 8,810 7,584 1,104 99 13 

 

 การคมนาคม 
 จังหวัดนครนายก  ตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ

รวมท้ังอยูบนเสนทางไปสูชายแดนไทย - กัมพูชา ซ่ึงเปนประตูเศรษฐกิจสูอินโดจีนทางดานตะวันออกเสนทาง
การคมนาคมท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก 

 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) แยกจากถนน ๓๔๐ (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) 
ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ผานอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผาน
อําเภอนครหลวง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ท่ีตําบล
หินกอง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผานอําเภอบานนา เขาจังหวัดนครนายก ผานจังหวัดปราจีนบุรี ไปสิ้นสุดท่ี
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 
 

ตารางแสดงเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญของจังหวัดนครนายก 
ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 
ชื่อทางหลวง(สายทาง/ตอน) ระยะทาง

(กม.) 
จังหวัด 

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

305 วัดนาบุญ-องครกัษ 24.355 นครนายก,ปทุมธานี 
305 องครกัษ-นครนายก 33.165 นครนายก 
305 ทางเขาเมืองนครนายก 2.146 นครนายก 

3049 นครนายก-นํ้าตกนางรอง 18.250 นครนายก 
3050 ทางเขานํ้าตกสาลิกา 2.980 นครนายก 
3051 บานนา-สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ 18.800 นครนายก 
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ตารางแสดงเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญของจังหวัดนครนายก (ตอ) 
ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 
ชื่อทางหลวง(สายทาง/ตอน) ระยะทาง

(กม.) 
จังหวัด 

3052 ปาสาน-เขาชะโงก 7.500 นครนายก 
3076 นครนายก-บางหอย 22.041 นครนายก 
3222 เขาเพ่ิม-บานนา 12.728 นครนายก 
3239 นครนายก-เข่ือนขุนดานปราการชล 16.126 นครนายก 
3288 ทาแดง-วังมวง 14.573 นครนายก 
3369 วัดอําภาศิริวงศ-คลอง 16 14.843 นครนายก 
3428 เขาชะโงก-ทานทอง 0.215 นครนายก 
3542 ทางเขาดงละคร 0.325 นครนายก 
3596 ทองหลาง-ทรายมูล 1.130 นครนายก 

 
ท่ีมา : สํานักงานแขวงทางหลวงนครนายก ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2558 

 

 การรถไฟแหงประเทศไทยไดกอสรางทางรถไฟ  สายแกงคอย-คลองสิบเกาเชื่อมระหวาง
ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสูพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกเพ่ือรับสงสินคา โดยผานจังหวัดนครนายกใน
เขตอําเภอบานนาและอําเภอองครักษ และมีโครงการกอสรางรถไฟทางคูขนาดรางมาตรฐานเปนรถไฟความเร็วปาน
กลางถึงความเร็วสูงจาก แกงคอย ฉะเชิงเทรา-มาบตาพุด โดยผานพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายกเพราะกอสรางตามแนว
รถไฟสายแกงคอย-คลอง สิบเกา 

  การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดดําเนินโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
เปนทางยกระดับโดยมีจุดเชื่อมตอกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 ท่ี มศว.องครักษ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 33  ท่ีบริเวณอําเภอบานนา 

 

1.8 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 แมน้ํานครนายก  มีตนกําเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด

นครนายกในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ  ไหลลงมาทางทิศใตผานทางตอนบนของอําเภอเมืองนครนายกและ
อําเภอปากพลีแลวไหลลงไปทางทิศตะวันตกผานทางตอนกลางของอําเภอเมืองนครนายก ตอนลางของอําเภอ
บานนาและไหลวกลงไปทางทิศใตอีกครั้งผานอําเภอองครักษไปบรรจบกับแมน้าํปราจีนบุรี เปนแมน้ําบางปะกง
ท่ีตําบลบางแตน  อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี  แมน้ําสายนี้มีความยาวประมาณ  130  กิโลเมตร 
ปริมาณน้ําไหลนองสูงสุดในฤดูฝนประมาณ  300 ลูกบาศกเมตร/วินาที  ในฤดูแลงระดับน้ําในแมน้ํานครนายก
ลดลงมาก  ทําใหการปลูกพืชฤดูแลงในเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายกซ่ึงอาศัยน้ําตนทุนจากแมน้ํา
นครนายกกระทําไดไมเต็มท่ี 
 

ตารางแสดงแหลงน้ําท่ีสําคัญในจังหวัดนครนายก 
ชื่อแหลงนํ้า สถานท่ีต้ัง ปริมาณความจ ุ พ้ืนท่ีไดรับ

ประโยชน 
โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก 224 ลานลูกบาศกเมตร 185,000 ไร 
โครงการเข่ือนคลองมะเดื่อ ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก 94 ลานลูกบาศกเมตร 68,000 ไร 
อางเก็บนํ้าคลองสีเสียด ต.หนองแสง อ.ปากพล ี 1.3 ลานลูกบาศกเมตร 3,000 ไร 
อางเก็บนํ้าวังบอน(คลองยาง) ต.นาหินลาด อ.ปากพลี 6.9 ลานลูกบาศกเมตร 9,000 ไร 
อางเก็บนํ้าบานวังมวง ต.นาหินลาด อ.ปากพลี 0.8 ลานลูกบาศกเมตร 1,000 ไร 
อางเก็บนํ้าคลองหวยกระบอก ต.นาหินลาด อ.ปากพลี 0.51 ลานลูกบาศกเมตร 650 ไร 
อางเก็บนํ้าคลองกลาง ต.นาหินลาด อ.ปากพลี 3.1 ลานลูกบาศกเมตร 3,200 ไร 
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2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 2.1 การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ  
  1) ดานเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ.2555 - 2559  

สาขาการผลิต 
มูลคา (ลานบาท) 

พ.ศ. 2555 
(2012) 

พ.ศ. 2556 
(2013) 

พ.ศ. 2557 
(2014) 

พ.ศ. 2558 
(2015) 

พ.ศ. 2559 
(2016) 

 ภาคเกษตร 
เกษตรกรรม  การปาไม และการประมง 

ภาคนอกเกษตร 
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 
การผลิตอุตสาหกรรม 
การไฟฟา กาซ และระบบปรับอากาศ 
การประปาและการจดัการของเสยี 
การกอสราง 
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต  

        และจักรยานยนต  
การขนสง และสถานท่ีเก็บสินคา 
ท่ีพักโรงแรม และบริการดานอาหาร 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 
การเงินและการประกันภัย 
กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม 

        ทางวิชาการ 
กิจกรรมทางการบริหารและบริการสนับสนุน    
     อ่ืน ๆ 
การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ ฯ 
การศึกษา 
การบริการดานสุขภาพ และงานสงัคม  
     สงเคราะห 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 
กิจกรรมการบริการดานอ่ืน ๆ 

7,797.33 
7,797.33 

15,827.99 
85.17 

2,080.59 
459.72 
77.25 

949.30 
2,240.27 

 
561.58 
669.46 
177.66 
874.41 
878.35 
10.34 

 
265.81 

 
3,416.28 
1,702.21 
1,046.46 

 
76.61 

256.51 

7,819.51 
7,819.51 

16,566.55 
95.96 

2,194.55 
502.36 
94.93 

829.03 
2,209.71 

 
568.14 
805.60 
164.05 
994.50 

1,079.56 
11.86 

 
268.31 

 
3,448.35 
1,843.27 
1,116.29 

 
77.78 

262.28 

6,129.59 
6,129.59 

17,258.31 
49.03 

2,490.71 
548.14 
143.80 

1,280.92 
2,170.90 

 
650.20 
821.28 
175.98 

1,168.77 
974.61 
13.30 

 
275.06 

 
2,932.95 
1,989.95 
1,215.72 

 
78.32 

278.67 

5,478.73 
5,478.73 

18,545.10 
48.38 

2,571.31 
539.61 
143.89 

2,043.50 
2,354.18 

 
737.43 
993.81 
190.99 

1,330.78 
1,011.34 

18.87 
 

311.97 
 

2,794.36 
1,770.46 
1,317.30 

 
83.73 

283.21 

5,170.27 
5,170.27 

20,157.94 
21.52 

2,906.92 
564.71 
146.82 

2,565.05 
2,614.70 

 
773.78 

1,150.88 
150.77 

1,486.41 
1,008.87 

18.50 
 

320.28 
 

2,880.66 
1,744.30 
1,411.96 

 
105.88 
285.93 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross 
Provincial Products) 

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

ผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ยตอบุคคล (GPP Per 
Capita, Baht) 

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

จํานวนประชากร (1,000 คน) 255.34 259.94 264.44 268.94 273.44 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  

  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  
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   ในป  2559 มูลคาเศรษฐกิจของจังหวัด
นครนายก เปนมูลคาจากภาคการเกษตรประมาณรอยละ 
20.42 

   ป 2559 มีเนื้อที่ใชประโยชนเพื่อการเกษตร
ประมาณ 616,530 ไร หรือคิดเปนรอยละ 46.49 ของ

เนื้อที่ทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่นาขาว (ขาวนาป/ขาว
นาปรัง) 
 

ลักษณะการใชทีด่นิของจังหวัด (ไร) 

  ดานผลผลิตของ 5 ชนิดพืชเศรษฐกิจ
หลักท่ีสําคัญของประเทศ (ขาว ยางพารา ออย  มัน
สําปะหลัง และปาลมน้ํามัน)  พบวาจังหวัดนครนายก
มีผลผลิตขาวมากท่ีสุด โดยป 2560     มีผลผลิตขาว
เพ่ิมข้ึนจากป  2559   คิดเปน     รอยละ 15.19 

 สําหรับผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ยตอบุคคล (GPP Per Capita, Baht) ในป 2559 มีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากป 2558  รอยละ 3.69  ซ่ึงมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดในป  2559  เฉลี่ยตอบุคคลอยู ท่ี  
92,629.13 บาท/คน/ป 
  ในป  2559  จังหวัดนครนายกมีมูลคาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  5  ลําดับแรก  คือ ภาคเกษตร 
(สาขาเกษตรกรรม  การปาไม และการประมง) 5,170.27 ลานบาท  รองลงมาเปนสาขาอุตสาหกรรม  2,906.92  
ลานบาท  การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ ฯ  2,880.66 ลานบาท  การขายสง ขายปลีก ฯ  
2,614.70 ลานบาท และการกอสราง  2,565.05  ลานบาท 
  ในแงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  พบวา  สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการมี
อัตราการขยายตัวสูงท่ีสุด รอยละ 26.45  จากป 2558  รองลงมาสาขาการกอสรางมีอัตราการขยายรอยละ  
25.52  ซ่ึงท้ัง  2  สาขานี้เปนท่ีนาจับตามอง 

2) ดานเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 
การใชท่ีดินจังหวัดนครนายก  พ.ศ.2555-2559 

พ.ศ. 
เน้ือท่ีท้ังหมด 

(ไร) 

เน้ือท่ีใชประโยชนทางการเกษตร เน้ือท่ีนอก
ภาค

เกษตร 
 

(ไร) 

เน้ือท่ี 
ปาไม 

 
 

(ไร) 

รวมภาค
เกษตร 

 
(ไร) 

ท่ีนา พืชไร ไมผล 
ไมยืนตน 

สวนผัก 
ไมดอก 

ไม
ประดับ 

ท่ีอ่ืน ๆ 

2555 1,326,250 616,426 457,435 - 24,084 9,712 125,195 309,848 399,976 

2556 1,326,250 616,263 457,268 - 24,002 9,672 125,321 315,429 394,558 

2557 1,326,250 616,723 457,535 - 24,083 9,648 125,457 313,060 396,467 

2558 1,326,250 616,769 457,423 - 24,146 9,814 125,386 308,846 400,636 

2559 1,326,250 616,530 457,260 - 24,126 9,798 125,346 309,339 400,381 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ผลผลิตขาวจังหวัดนครนายก (ตัน) 
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3) ดานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติโรงงานอุตสาหกรรม 1/ เงินทุนจดทะเบียน จํานวนคนทํางาน ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ             
(ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จํานวนโรงงาน (แหง) 1,814 1,864 2,005 2,092 

เงินทุนจดทะเบียน (ลานบาท) 189,255 196,929 208,737 225,479 

จํานวนคนงาน (คน) 132,911 133,749 153,230 156,172 

จังหวัดปราจีนบุร ี

จํานวนโรงงาน (แหง) 765 809 841 885 

เงินทุนจดทะเบียน (ลานบาท) 204,019 213,158 245,717 254,981 

จํานวนคนงาน (คน) 76,102 78,619 83,051 82,355 

จังหวัดสมุทรปราการ 

จํานวนโรงงาน (แหง) 7,789 7,945 8,231 8,439 

เงินทุนจดทะเบียน (ลานบาท) 529,018 534,099 542,526 58,3940 

จํานวนคนงาน (คน) 510,265 514,837 521,222 532,600 

จังหวัดสระแกว 

จํานวนโรงงาน (แหง) 489 517 538 597 

เงินทุนจดทะเบียน (ลานบาท) 11,817 12,299 14,122 15,744 

จํานวนคนงาน (คน) 9,712 10,420 10,391 10,814 

จังหวัดนครนายก 

จํานวนโรงงาน (แหง) 294 302 317 322 

เงินทุนจดทะเบียน (ลานบาท) 5,961 6,164 7,703 7,667 

จํานวนคนงาน (คน) 6,687 7,133 8,004 7,311 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
หมายเหต ุ: 1/ โรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียน และไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ ณ ส้ินป 

 ในป 2558  มูลคาเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรมคิด
เปนรอยละ 19.8  ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

 จํานวนโรงงานของจั งหวัดนครนายกตั้ งแตป 
2554-2557  เพิ่มข้ึนทุกป โดยในป 2557  มีจํานวน 
322 แหง  
 ดานจํานวนเงินลงทุนเพิ่มข้ึนทุกปเชนกันตั้งแต 

2554-2557 ซึ่งในป  2557 มีจํานวนเงินลงทุนรวม 
7,667 ลานบาท 

 ดานจํานวนคนงานเพิ่มข้ึนตั้งแตป 2554-2556     
แตกลับลดลงในป 2557  มีจํานวน  7,311  คน หรือคิด
เปนรอยละ 8.65 

 ดานผลิตภาพแรงงานของจังหวัดเพิ่มข้ึนทุกป โดยป 
2556 อยูที่ 1,512,930 บาท/คน/ป 

 
 
 
 

จํานวนโรงงานรายจังหวัด ตามรายป 
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จํานวนเงินลงทุน และจาํนวนคนงาน จังหวัดนครนายก 
ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน/ป) 

(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GC6 ผลิตภาพแรงงาน) 

 
ผลิตภาพแรงงาน        อัตราการเปล่ียนแปลง (รอยละ)  

 

4) ดานการทองเท่ียว 

  GPP ในป 2559  มูลคาเศรษฐกิจสาขาการท่ีพักโรงแรมและบริการดานอาหาร เพ่ิมข้ึนรอยละ  
15.80 จากป 2558 และรอยละ 4.55 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  โดยมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
ตอเนื่องในชวง 5 ปท่ีผานมา (ป 2555–2559)  และมีจํานวนผูเยี่ยมเยือน (นักทัศนาจร+นักทองเท่ียว) 
เพ่ิมข้ึนทุกป  

สําหรับในป 2560  รายไดจากการทองเท่ียวสวนใหญมาจากชาวไทยเปนหลักโดย มีผูเยี่ยมเยือนรวม
ประมาณ  2.86 ลานคน  มีรายไดรวม  6,844.21 ลานบาท 

 การทองเท่ียวแบบพักคางคืนมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนจากอัตราการเขาพักแรมท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป คาใชจาย
เพ่ือการทองเท่ียวเฉลี่ยตอคนเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงนักทองเท่ียวชาวตางชาติเปนกลุมท่ีใชจายสูงกวา  

ขอมูลจากสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก  พบวา  ผูมาเยี่ยมเยือน (นักทองเท่ียว/นักทัศนาจร) ท้ัง
ชาวไทย และชาวตางประเทศตั้งแตป 2556-2560 มีเพ่ิมข้ึนทุกปรวมถึงจํานวนท่ีพัก/โรงแรมและหองพักท่ีมี
มากกวา 200 แหง พรอมท่ีจะรองรับนักทองเท่ียวในจังหวัดไดเพ่ิมข้ึนเชนกัน  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและ
ความพรอมของจังหวัดนครนายก  

จํานวนผูเย่ียมเยือน (นักทองเท่ียว + นักทัศนาจร) จําแนกตามรายป 

หนวย : คน 

จํานวนผูเย่ียมเยือน 

(นักทองเท่ียว/นัก
ทัศนาจร) 

ประจําป 

2556 2557 2558 2559 2560 

ชาวไทย 2,347,548 2,414,166 2,594,143 2,711,818 2,863,229 

ชาวตางชาต ิ 24,236 24,336 26,094 26,859 27,826 

รวม 2,371,784 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 
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จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนครนายก 
ป พ.ศ. 2556-2560  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว  

ป พ.ศ.2556-2560   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบจํานวนสถานประกอบการ คนทํางาน ในสาขา 

การขายสง การขายปลีก ป 2555 และ ป 2559 

จํานวนสานประกอบการ และจํานวนคนทํางาน 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครนายก พ.ศ.2556,2560 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รายไดจากการทองเท่ียว และมลูคาการจําหนายสินคา 
(OTOP) ป พ.ศ. 2556-2560 

 

 

5) ภาคการคา 

 ในป  2559  มูลคาเศรษฐกิจสาขาการขาย

สง การขายปลีกฯ ประมาณรอยละ 10.33 ของ

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป 

โดยเริ่มมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนตั้ งแตป  2557-

2559 

 สถานประกอบการดานการขายสงและการ

ขายปลีก  การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต 

ในช วงระยะเวลา  5 ป ท่ี ผ านมา (ป  2555–

2559)  มีจํานวนเพ่ิมข้ึน    รอยละ 18.88 จาก 

551  แหง เปน  655  แหง 

 แรงงานภาคการขายสง และการขายปลีก 

ในระยะเวลา  5 ป (2555-2559) เพ่ิมข้ึน

เล็กนอยในป  2559  คือ  ในป  2555  มี

จํานวน  1,463 คน  และในป 2559 มีจํานวน  

1,665  คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 13.81   

ลาน(บาท) 
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2.2   การวิเคราะหขอมูลสังคมและความม่ันคง  
 จังหวัดนครนายกไดนําทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนบริหาราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  12 (พ.ศ.2560-2564)  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของจังหวัด โดยนําขอมูลตาง ๆ เหลานี้วิเคราะหและสรุปสภาวะ
แวดลอมของจังหวัด  
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครนายก ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวนป พ.ศ.2562) ดานสังคม ไดแก  
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงการ
จัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบ เพ่ือใหชุมชนมีความเข็มแข็ง รวมท้ังเสริมสราง
ความม่ันคงในสังคมใหมีความสุข 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : อนุรักษ  ฟนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม  
 จากขอมูลสถิติตัวชี้วัดดานสังคมท่ีสําคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาดานสังคม ไดดังนี ้  
 

1) โครงสรางประชากร 

 

 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 

 

 

2) การทํางาน 

กําลังแรงงานของจังหวัดนครนายกตั้งแตป  2558-2560  มีจํานวนลดลง ในขณะท่ีอัตราการ
วางงานยังเทาเดิม ซ่ึงในป 2559 และ ป 2560 อยูท่ีรอยละ 0.31  ซ่ึงลดลงจากป 2558   รอยละ  0.10 
 
 

                               ที่มา : สรุปผลการสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร พ.ศ.2558 -2560 จังหวัดนครนายก 

กําลังแรงงาน และอัตราการวางงาน 
(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GC3 อัตราการวางงาน) 

  ในป  2560 จังหวัดนครนายกมีจํานวน
ประชากรรวมท้ังสิ้น 259,342  คน  โดยแยกเปน
ชายจํานวน 128,236  คน หรือคิดเปนรอยละ 
49.4  เปนหญิงจํานวน  131,106  คน คิดเปน
รอยละ 50.6 ซ่ึงสวนใหญเปนประชากรวัยทํางาน
อายุระหวาง 15-59 ป จํานวน 167,760  คน 
(รอยละ 65.4) ของประชากรท้ังหมด มีผูสูงอายุ
จํ าน วน  46 ,799  คน คิด เป น รอยละ  18 .2      
(อีกจํานวน 2,827 คน เปนผู ไม ใชสัญชาติไทย 
ประชากรอยูระหวางการยาย และประชากรใน
ทะเบียนบานกลาง) 
  การอยูอาศัยของประชากรจังหวัดนครนายก
สวนใหญรอยละ  89.7  อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล 
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 3) การศึกษา  ทางดานการศึกษาในปการศึกษา 2560  จังหวัดนครนายกมีสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน  162  แหง  มีหองเรียน 1,818  หอง  มีครูท้ังสิ้น 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 

 

ลําดับ 

 

สังกัด/ประเภทสถานศึกษา 

จํานวน อัตราสวน 

สถาน 
ศึกษา 
(แหง) 

หองเรียน 
(หอง) 

ครู 
(คน) 

นักเรียน 
(คน) 

นักเรียน 
: ครู 

นักเรียน : 
หอง 

1 สนง.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 143 1,551 1,837 30,140 16 19 
2 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน 
15 202 318 6,021 19 30 

3 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 3 62 86 1,902 22 31 
4 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ 1 3 8 23 3 8 

รวม 162 1,818 2,249 38,086 17 21 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7, กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน, สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 

จํานวนสถานศึกษา อาจารย  นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา   
จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 22560 

ลําดับ สังกัด/ประเภทสถานศึกษา 
จํานวน 

อัตราสวน 
นักศึกษา : อาจารย สถานศึกษา 

(แหง) 
อาจารย 
(คน) 

นักศึกษา 
(คน) 

1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 174 3,794 22 
2 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน 
15 348 6,021 17 

3 สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 1 578 7,550 13 
4 สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 1 189 1,580 8 

รวม 20 1,289 18,945 15 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7, สาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

4)  รายไดรายจายภาคครัวเรือน 
 ในป 2560 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในจังหวัดนครนายกเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.65  จากป  
2558  โดยในป 2558  มีรายได  23,555  บาท/ครัวเรือน  สวนในป 2560  มีรายได  25,120 บาท/
ครัวเรือน สวนคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในป  2560 มีคาใชจาย  18,601  บาท  มีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนทุกปตั้งแต  2550-2560  
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ที่มา : รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 

 & การเปรียบเทียบรายได คาใชจายและหนี้สินตอรายได ป 2550-2560 
      เม่ือเปรียบเทียบรายได คาใชจาย และหนี้สินตอรายได พบวาครัวเรือนจังหวัดนครนายกตั้งแตป 
2550 ถึง 2560  มีรายไดเฉลี่ยมากกวาคาใชจายท่ีจําเปนในการยังชีพ และพบวารายได และคาใชจาย ฯ ต้ังแตป 
2550 ถึง 2560 เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ คือรายไดเพ่ิมจาก 15,983 บาท เปน 25,120  บาท และคาใชจายเพ่ิมจาก 
13,584 บาท เปน 18,601 บาท ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาผลตางของรายได และคาใชจาย ในป 2560  พบวา 
รายไดสูงกวาคาใชจายท่ีจําเปนในการยังชีพ  6,519  บาทตอเดือน หรือประมาณ 2,248  บาทตอคน (ขนาดของ
ครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 2.9 คน)  ซ่ึงสวนใหญถูกนําไปใชในการชําระหนี้ เชน หนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภค  หนี้เพ่ือการ
ซ้ือบาน/ท่ีดิน  สวนรายไดท่ีเหลือจากการชําระหนี้และไมไดถูกใชสอยออกไปก็มีเหลือไวสําหรับการเก็บออม เปนตน 
 เม่ือเปรียบเทียบหนี้สินตอรายไดของครัวเรือนต้ังแตป 2550 ถึง 2560 พบวาหนี้สินตอรายไดในป  
2550 และป 2558 สูงสุด คือ 6.1 เทา และรายไดต่ําสุดอยูในชวงป  2552 ป 2554 และป 2560 ซ่ึงเทากัน
คือ 4.5 เทา  
 &  ครัวเรือนท่ีมีหนี้สินในระบบ และนอกระบบป 2560 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน จังหวัดนครนายก 

 

บาท/ครัวเรือน 

รอยละ 

 

 

เปรียบเทียบรายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน และหนี้สินตอรายไดของ

ครัวเรือน (ป 2550-2560) 

                

1/  คาใชจายเฉล่ียที่จาํเปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจาย

ประเภทสะสมทุน เชน การซ้ือบาน/ ทีดิ่น และเงินออม เปนตน 

รอยละของครัวเรือนท่ีมีหนี้สินในระบบและนอกระบบและจํานวนหนี้สิน                                      

เฉลี่ยตอครัวเรือนท้ังสิ้น (ป 2560)  

 

 

ครัวเรือนในจังหวัดนครนายกท่ี มีหนี้ สิน 
พบวา  สวนใหญครัวเรือนเปนหนี้ในระบบอยางเดียว รอย
ละ 85.3 รองลงมาเปนหนี้นอกระบบอยางเดียว  รอยละ 
10.5 สวนอีกรอยละ 4.2 เปนครัวเรือนท่ีมีหนี้ท้ังในระบบ
และนอกระบบ  สวนจํานวนเงินเฉลี่ยท่ีเปนหนี้ในระบบ
ประมาณ 103,474  บาทตอครัวเรือน ซ่ึงสูงกวาหนี้นอก
ระบบถึง 11 เทา โดยหนี้นอกระบบมีประมาณ 9,446 
บาทตอครัวเรือน ถาเทียบกับป 2558 จะเห็นวาหนี้ใน
ระบบลดลง (143,072 บาทตอครัวเรือน)  สวนการเปน
หนี้นอกระบบเพ่ิมมากข้ึน (1,585  บาทตอครัวเรือน) 

สําหรับหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนจังหวัด
นครนายก พบวาครัวเรือนสวนใหญรอยละ  49.4      ไม
มีหนี้สิน และอีกรอยละ 50.6 เปนครัวเรือนท่ีมีหนี้สิน ซ่ึง
หนี้สินโดยเฉลี่ยตอครัวเรือนมีจํานวน 112,920 บาท  
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 ใ น ป  2 5 6 0 จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก มี
ส ถ าน พ ย าบ าล  1 1 7  แ ห ง  คิ ด เป น สั ดส วน
สถานพยาบาลตอประชากร  2,217  คน 
 
 

ท่ีมา : รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 

 

5)  การสาธารณสุข  ในปงบประมาณ 2560 จังหวัดนครนายก มีโรงพยาบาลของรัฐจํานวน 6  
แหง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 56  แหง  คลินิกทุกประเภทจํานวน  55 แหง มีบุคลากรทาง
การแพทย ไดแก แพทย  290 คน ทันตแพทย  54 คน พยาบาล  918  คน พยาบาลเทคนิคจํานวน  19  
คน และเภสัชกร 61  คน 

จํานวนสถานพยาบาล เจาหนาท่ีทางการแพทย  อัตราสวนประชากรตอแพทยและอัตราสวนประชากรตอ
พยาบาล จําแนกเปนรายอําเภอ ป 2560         

ลําดับ 
อําเภอ 

 

สถาน 
พยาบาล 
(แหง) 

เจาหนาที่ทางการแพทย  
ประชากรตอเจาหนาที่
ทางการแพทย 1 คน 

แพทย 
  

 (คน) 

ทันต
แพทย
(คน) 

เภสัชกร 
(คน) 

พยาบาล 
  

(คน) 

พยาบาล
เทคนิค 
(คน) 

ประชากร :  
แพทย 

ประชากร 
: พยาบาล 

1 เมืองนครนายก 47 50 23 22 337 18 2,034 302 

2 บานนา 30 8 7 6 73 - 8,636 946 

3 ปากพล ี 12 4 2 3 34 - 6,128 721 

4 องครักษ 28 228 22 30 474 1 281 135 

รวม 117 290 54 61 918 19 894 283 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

จํานวนบุคลากรทางการแพทยยังไมคงท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนและลดลงบางในแตละป  โดยในป  
2560  มีแพทย 290 คน คิดเปนอัตราแพทยตอประชากร เทากับ 1 : 894  คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

จํานวนบุคลากรทางการแพทย นครนายก (คน) จํานวนประชากรตอเจาหนาท่ีทางการแพทย 1 คน 
  

สัดสวนประชากรตอจํานวนสถานพยาบาล นครนายก 
 

หมายเหต ุ:  สถานพยาบาล  โรงพยาบาลรัฐบาล  โรงพยาบาลสงเสริม 
               สุขภาพตําบล  และคลินิกทุกประเภท 
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อัตราบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์       อัตราบริโภคยาสูบ 
   

หัวใจ      เบาหวาน     โรคหลอดเลือดสมอง      ความดันโลหิตสูง      มะเร็ง       

  พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและยาสูบ  เปน ใน ทิศทาง
ถดถอยลงในป 2557  เนื่องจากมีอัตรา
การบริโภค ฯ สูงข้ึน 

  ในกลุ ม โรคไมติ ดตอเรื้อรัง 5  โรค
สําคัญของคนไทย พบวา จังหวัดนครนายกมี
ประชากรปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด 
รองลงมาคือโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ  อีกท้ัง
มีจํานวนผูปวยเพ่ิมมากข้ึนทุกป 

 
การเขาถึงไฟฟา 

(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GE3 รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ) 

 
การเขาถึงประปา 

(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GE2 รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ) 

 ในป 2558-2560  จังหวัดนครนายกมี
ครัวเรือนท่ีเขาถึงไฟฟา และน้ํ าประปาจํานวน
เพ่ิมข้ึนทุกป ในขณะท่ีการเขาถึงไฟฟาคอนขาง
ครอบคลุมครัวเรือนมากกวารอยละ 90 แตการ
เขาถึงประปายังมีสัดสวนคอนขางต่ํ า ท่ีรอยละ 
23.97 จากครัวเรือนท้ังหมดในป 2560 

 
 
 
 

 
การเขาถึงอินเตอรเนต็ 

(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวดัของ สศช.– GE4 รอยละของประชากรท่ีเขาถงึ ฯ ) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6) การเขาถึงบริการสาธารณะ และขาวสาเทคโนโลยี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ราย 
ราย ราย 

ราย 
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 กลุ มคดี อาญ าท่ี น าสน ใจของ
จังหวัดนครนายก  มีสถิติการรับแจง และ
จับกุม โดยคดีท่ีตองเฝาระวัง คือ คดีประทุษราย
ตอทรัพย คดีประทุษรายชีวิต รางกาย และเพศ  

สถิติการรับแจงและจับกุมกลุมคดีอาญาท่ีนาสนใจ นครนายก (คดี) 

ลําดับ 33 

ลําดับ 17 

ลําดับ 6 

ลําดับ 19 

ลําดับ 23 

 ในป 2558-2560 จังหวัดนครนายกมีจํานวน
ผูใชอินเตอรเน็ตเพ่ิมข้ึนทุกป คือ ในป 2558 มีจํานวน 
87,070 ราย (รอยละ 35.2) ป  2559 มีจํ านวน 
103,260  ราย (รอยละ 41.0) และป 2560 มีจํานวน 
124,334  ราย คิดเปนรอยละ 48.5  
 สําหรับการมีการใช เครื่องมือ/อุปกรณ ไอซีที       

ในป  2560 ส วนใหญ ร อยละ 87 .1  จะเป นการใช
โทรศัพทมือถือ รองลงมาจะเปนการใชอินเทอรเน็ต รอยละ  
48.5  สวนการใชคอมพิวเตอรมีผูใชคอนขางนอย รอยละ  
22.0  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
 

 
 

 

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

 
 

 
 
 

 

 การพัฒนาคนของจังหวัดนครนายกดีข้ึนอยาง
ตอเนื่องจากลําดับท่ี 33 ของประเทศในป 2546 
เปนลําดับท่ี  23  ในป  2550 และลําดับท่ี 17  
ในป 2552  
 เพ่ิมข้ึนสูงสุดในป  2557  อยูลําดับท่ี 6 ของ
ประเทศ 
 สวนในป  2558  ลดลงอยูลําดับท่ี 19 
 

ลําดับ HAI ของจังหวัดนครนายก 
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ดัชนีความกาวหนาจังหวัดนครนายก 
 การพัฒนาคน (HAI) คอนขางสูง อยู
ลําดับ 19 จาก 77 จังหวัด และคาดัชนี
สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ และใกลเคียง
คาเฉลี่ยภาคกลาง 
 การพัฒนาคนดานการศึกษาและดานท่ี
อยูอาศัยฯ มีความโดดเดน ติดลําดับ 1 
ใน 10 จังหวัดกาวหนามากท่ีสุด 
 แตดานชีวิตครอบครัวฯ ติดลําดับ 1 
ใน 10 จังหวัดกาวหนานอยท่ีสุด 

 

 ด านการศึ กษา ของนครนายก ก าวหน า
มากกวาดานอ่ืน โดยอยูลําดับ  6 ของประเทศ  (จาก 77 
จังหวัด) และการพัฒนาคนดานท่ีอยูอาศัยสภาพแวดลอม
และดานการศึกษาอยูลําดับ  3  และ  4  ของภาคกลาง 
 แตนครนายกมีจุดดอยดานชีวิตครอบครัว

และชุมชน กาวหนานอยท่ีสุดอยูลําดับ 74 ของ
ประเทศ และอยูลําดบัสุดทายของภาคกลาง  

 
 ดัชนีความกาวหนาของคน ป 2558 : จังหวัดนครนายก 

 
 

 ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนจุดเดนและจุดดอยหรือปญหาของนครนายก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 การพัฒนาคนของนครนายก : HAI ดัชนียอย 

 

2.3  การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561- 2564) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ไดแก ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : อนุรักษ  ฟนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิด
ความสมดุลตอระบบนิเวศ  โดยประชาชนมีสวนรวม  

HAI/ดัชนียอย 

 

นครนายก เฉลี่ยทั่ว

ประเทศ 

คาดัชนี 

เฉลี่ยภาค

กลาง 

คาดัชนี 

คาดัชนี ลําดับที่ 

สุขภาพ 0.6488 23 0.6726 0.6970 

การศึกษา 0.6690 6 0.4740 0.5409 
ชีวิตการงาน 0.6633 27 0.6323 0.6590 

รายได 0.5969 26 0.5526 0.6471 

ที่อยูอาศัยฯ 0.8851 10 0.7900 0.8063 

ชีวิตครอบครัวฯ 0.4712 74 0.6231 0.6342 

การคมนาคมฯ 0.6289 21 0.5847 0.6297 

การมีสวนรวม 0.5087 51 0.5196 0.4883 

ดัชนี HAI 0.6340 19 0.6061 0.6378 

ตัวช้ีวัดสะทอนจุดเดน 
 

  จํานวนประชากร 779 คน ตอแพทย 1 คน 
นอยท่ีสุด อยูลําดับ 1 ของประเทศ (คาเฉลี่ยของ
ประเทศ 2,521 คน ตอแพทย 1 คน) 

 

  อัตราการวางงาน รอยละ 0.24 นอยสุดเปน
ลําดับ 4 (คาเฉลี่ยของประเทศ รอยละ 0.72) 

 

 

ตัวช้ีวัดสะทอนจุดดอย/ปญหา 
 

  ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเด่ียว รอยละ 
34.3 มากท่ีสุดเปนลําดับ 1  (คาเฉลี่ยของประเทศ 
รอยละ 23.1) 

 

  ผูสูงอายุท่ีอยูโดยลําพัง รอยละ 9.2 มากสุดเปน
ลําดับ 8 (คาเฉลี่ยของประเทศ รอยละ 5.1)  

 

HAI นครนายก  เทียบกับคาเฉล่ียของประเทศ  ภาคกลาง 
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ทรัพยากรปาไมของจังหวดั 
(ตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GG1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเน้ือที่ปาไม) 

ป 2555 ป 2556 ป 2557

พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเหลือ (ไร) 938,118.40 943,538.83 941,627.56

พ้ืนท่ีปาไม (ไร) 399,975.88 394,555.45 396,466.72

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนท่ีปาไมในจังหวัด

-1.36 0.48

สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมตอ
พ้ืนท่ีจังหวัด (รอยละ)

30.16 29.49 29.63

29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
30.2
30.4

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

1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000

      มูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ (บาท) ประชากรทีป่ระสบภยัธรรมชาติ (คน) 

80,096 

15,206 

40,768 

10 

-403 

65,911 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

 90,000

ป 2554 ป 2555 ป 2556

ภ ัยแลง

ภ ัยหนาว

อัคคีภ ัย

วาตภ ัย

อุทกภ ัย

80,096 

15,206 

40,768 

10 

-403 

65,911 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

 90,000

ป 2554 ป 2555 ป 2556

ภ ัยแลง

ภ ัยหนาว

อัคคีภ ัย

วาตภ ัย

อุทกภ ัย

จากขอมูลสถิติตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ แสดงผลการติดตาม
การพัฒนาของจังหวัด ไดดังนี้ 

2.3.1  ทรัพยากรปาไม และน้ํา 

พ้ืนท่ีปาไมมีสัดสวนประมาณรอยละ 30  ของพ้ืนท่ีจังหวัดท้ังหมด ท้ังนี้พ้ืนท่ีปาไม
ของจังหวัดในป 2555–2557 มีจํานวนลดลงทุกป 

ในปเพาะปลูก 2556/57 – 2557/58 ปริมาณน้ําตนทุนของจังหวัดมีเพียงพอตอความ
ตองการใชในชวงฤดูแลง ท้ังนี้ ความตองการใชน้ําของจังหวัด สวนใหญเปนความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร และ
การอ่ืน ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2.3.2 ภัยธรรมชาติ 
  อุทกภัย เปนภัยธรรมชาติท่ีประชาชนตองประสบมากท่ีสุดในทุกป รองลงมาคือ ภัยแลง 

และ อัคคีภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัดสวนความตองการใชน้ําในฤดแูลงปเพาะปลกู 2557/58 (ลาน ลบ.ม.) 

 
 
 

 การเกษตร 
 อุปโภค-บริโภค 
 อุตสาหกรรม 
 ระบบนิเวศ 
 อ่ืน ๆ 

     
 

 

ปริมาณนํ้าตนทุน และความตองการใชนํ้า (ลาน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ําตนทุน         ปริมาณความตองการใชน้ํา  



-46- 
 

คณุภาพน้ําผิวดิน 

คุณภาพดีมาก 
คุณภาพด ี
พอใช 
เส่ือมโทรม 
เส่ือมโทรมมาก 
คาคะแนน WQI 

 
 

 
 

 

 

  

ขยะมูลฝอย (ตัวชีวัดรวมระดับจังหวัดของ สศช.– GG2 ปริมาณ 
ขยะในจังหวัด) 

 
ขยะทั้งหมด         ขยะที่นําไปใชประโยชน        สัดสวนขยะที่นําไปใชประโยชน  

 
ปริมาณกาซเรือนกระจก        สัดสวนกาซเรือนกระจกตอ GPP   

 
3)  ส่ิงแวดลอม 
  น้ําผิวดินมีคุณภาพอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ลดลงจาก ท่ีเคยอยูในเกณฑพอใช (เดิมมี

คาคะแนน WQI ท่ี 63 คะแนน ปรับลดลงมาอยูท่ี 58 คะแนนในป 2557) 
  มีปริมาณขยะประมาณ 9  หม่ืนกวาตันตอปโดยป 2557  มีปริมาณขยะลดลงจากป

กอนหนา และมีสัดสวนขยะนํากลับมาใชใหมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 22.33  ของขยะท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
4) การใชพลังงานไฟฟา และเช้ือเพลิง 

   อัตราการใชไฟฟาภาคครัวเรือนเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในป 2557 อยูท่ี 
570.06 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอคน ในขณะท่ีภาคท่ีไมใชครัวเรือนมีอัตราการใชไฟฟาตอมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอยูท่ี 13,200.24 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน
หนา 

   อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะลดลงทุกปโดยในป  2557 อยูท่ี 217.10 
ลิตรตอคน สวนในภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการใชน้ํ ามันเชื้อเพลิงตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ภาคอุตสาหกรรมอยูท่ี 309.15 ลิตรตอลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มีการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน โดย
ในป 2556 มีการปลอยกาซ ฯ ประมาณ 267 
พันตัน คิดเปนอัตราการปลอยกาซ ฯ ตอมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเทากับ 17.54 ตัน/
ลานบาท 
 

สัดสวนขยะท่ีถูก

นําไป ใช (รอยละ) 
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3. ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพ้ืนที่  
จังหวัดนครนายก ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการระดับอําเภอ เพ่ือดําเนินการรวบรวมขอมูลความ

คิดเห็นและปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินในจังหวัด รวมท้ังใหอําเภอทุกอําเภอจัดทําแผนพัฒนา
อําเภอ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการอําเภอ ป 2561 เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) โดยสรุปประเด็นปญหาและความตองการและ
ประชาชนเชิงพ้ืนท่ี ไดดังนี้ 

  1. ปรับปรุงทรัพยากรดินท่ีเสื่อมโทรมและพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวใหมีความอุดมสมบูรณ สามารถ
เพาะปลูกพืชไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  2. ปรับกระบวนการผลิตทางการเกษตรไปสูเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสานมากข้ึนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน การปลูกพืชปลอดสารพิษ การใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ แทนการใชปุยเคมี 
รวมท้ังกําจัดศัตรูพืช  และโรคในนาขาว 

  3. จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําท่ีตื้นเขินเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมท้ังนําน้ําเขาสู
พ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรใหมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 

  4. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนรวมท้ังอาชีพเสริมในทุกอําเภอ ท้ัง
ในดานการถายทอดองคความรูและทักษะในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาด
ได รวมท้ังสนับสนุนอุปกรณและวัตถุดิบในการผลิต 

  5. เรงปรับปรุงสภาพแวดลอมและสิ่งแวดลอมในชุมชนและทองถ่ินทุกแหง เชน ใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม  แกปญหาน้ําเสียในครัวเรือน การจัดการขยะมูลฝอย การปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพังทลาย 
การปองกันน้ําทวม การลอกทอระบายน้ํา  ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกปาชุมชนเพ่ิมข้ึน กําจัดวัชพืช และผักตบชวา
ในแหลงน้ํา เปนตน 

6. วางแผนและบริหารจัดการ บริการโครงสรางพ้ืนฐานท้ังดานการคมนาคมขนสง บริการ
ทางดานไฟฟา ประปา โครงขายคมนาคม ท้ังระยะสั้น กลาง ยาว โดยใชแนวคิดการพัฒนาเมืองท่ียึดการขนสง
เปนศูนยกลาง หรือ Transit Oriented Development 

7. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือกาวเขาสูการเปนจังหวัด 4.0 

8. พัฒนาเมืองเปนเมืองท่ีนาอยู สีเขียว เมืองสะอาด เมืองประหยัด พลังงาน เมืองแหงโอกาส 
และความเสมอภาค ของคนไมวาจนหรือรวย เมืองท่ีมีความปลอดภัย และทันสมัย 

9. พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 
10.  พัฒนาศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเปนศูนยรักษา

โรคเฉพาะทางท่ีสําคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต และโรคมะเร็ง  
11. ประชาชนและหมูบานมีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันและมีสวนรวมในการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 
  12. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหโทษ  โดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในชุมชน  

สนับสนุนใหเยาวชนเลนกีฬา  สรางองคความรูแกประชาชนดานยาเสพติด  มีกิจกรรมใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
13.  การพัฒนาการทองเท่ียวในลักษณะ Cluster ท่ีเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกับกัมพูชา 
14.  การพัฒนาโอกาสในการสงผัก ผลไม สมุนไพร สูตลาดโลกอยางเปนระบบ 
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4. ผลการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดในชวงที่ผานมา 

4.1 สรุปผลการดําเนินโครงการและงบประมาณท่ีใชจายแตละป 
   จังหวัดนครนายกไดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ครอบคลุม

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ท้ัง 4 ยุทธศาสตร โดยเนนการพัฒนาภายใตประเด็นการพัฒนนา ตามลําดับ 
การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความปลอดภัยตรงกับความตองการของตลาด 
การ สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมท่ีไดมาตรฐานการพัฒนา
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานใหบริการประชาชน
อยางเปนระบบ เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง  รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงในสังคมใหมีความสุขการอนุรักษ 
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 

 

ปงบประมาณ 2561 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ป 2560 

โครงการ งบประมาณ เบิกจาย 

รวม 33 192,595,000 177,715,923 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาเสนทางทองเท่ียว  แหลง
ทองเท่ียว  สิ่งอํานวยความสะดวก  สินคา บริการ  และบริหาร
จัดการการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานอยางบูรณาการ 

15 
 

143,653,300 
 

140,220,638 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  :  สงเสริมการบริการทางการแพทย     
ศูนยสุขภาพแบบองครวม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหมี
ความปลอดภัยและสนับสนุนใหเปนแหลงอาหารปลอดภัย   

5 
 

9,712,700 
 

2,512,050 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 : อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เมือง และชุมชนอยางเปน
ระบบ รวมท้ังเสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตแกประชาชน ให
เปนบานแหงความสุข   

11 
 

36,229,000 
 

27,230,014 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4   :  เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง พัฒนาและสงเสริมความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ให
สังคมมีความสงบสุข 

2 3,000,000 7,752,221 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ป 2561 

โครงการ งบประมาณ เบิกจาย 

รวม 35 187,280,600 168,583,229 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความปลอดภัย มีมูลคาเพ่ิม และสอดคลอง
กับความตองการของตลาด 

16 
 

54,686,766 
 

53,080,760 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาเสนทางทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว 
สิ่งอํานวยความสะดวก สินคาบริการ และบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวใหไดมาตรฐานอยางบูรณาการ 

8 
 

61,241,658 
 

60,227,203 
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ปงบประมาณ 2561 

 
ปงบประมาณ 2562 

 
หากพิจารณาจากวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

พ.ศ. 2560 – 2562 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร พบวา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาเสนทางทองเท่ียว 
แหลงทองเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวก สินคาบริการ และบริหารจัดการการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานอยาง
บูรณาการไดรับเงินจัดสรรมากท่ีสุด จํานวน  208,385,558 บาท คิดเปนรอยละ 37.20 ของงบประมาณท่ี
ไดรับการจัดสรรมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบ เพ่ือใหชุมชนมี
ความเขมแข็ง รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงในสังคมใหมีความสุข  จํานวน 164,496,590 บาท คิดเปนรอยละ 
29.37 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิด
ความสมดุลตอระบบนิ เวศ โดยประชาชนมีสวนรวม  109,020,986 บาท คิดเปนรอยละ 19.64            
และประเด็นยุทธศาสตรท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีนอยสุด คือ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความปลอดภัย มีมูลคาเพ่ิม และสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด จํานวน 78,205,966 บาท คิดเปนรอยละ 13.96 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ป 2561 

โครงการ งบประมาณ เบิกจาย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานใหบริการ
ประชาชนอยางเปนระบบ เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมท้ัง
เสริมสรางความมั่นคงในสังคมใหมีความสุข 

7 
 

27,460,190 
 
 

26,090,710 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 : อนุรักษ  ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลตอระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม 

4 43,891,986 29,184,556 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ป 2562 

โครงการ งบประมาณ เบิกจาย 

รวม 13 180,233,500 3,100,282 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความปลอดภัย มีมูลคาเพ่ิม และสอดคลอง
กับความตองการของตลาด 

7 13,806,500 324,635 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาเสนทางทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว 
สิ่งอํานวยความสะดวก สินคาบริการ และบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวใหไดมาตรฐานอยางบูรณาการ 

2 3,490,600 - 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานใหบริการ
ประชาชนอยางเปนระบบ เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมท้ัง
เสริมสรางความมั่นคงในสังคมใหมีความสุข 

3 134,036,400 1,575,647 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 : อนุรักษ  ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลตอระบบ
นิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม 

1 28,900,000 1,200,000 
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4.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญของจังหวัด 

        จังหวัดนครนายกไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ
ประจําป พ.ศ. 2560 – 2562  ตามแผนพัฒนาจังหวัดป 2560-2564 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร รวม
ท้ังสิ้น 81 โครงการ งบประมาณ 560,109,100  บาท แยกเปนรายยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความ
ปลอดภัย มีมูลคาเพ่ิม และสอดคลองกับความตองการของตลาด จํานวน 38 โครงการ  จํานวน 87,684,800 บาท  
คิดเปนรอยละ 15.65 

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา  
1. การพัฒนาคุณภาพทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. การเพ่ิมผลผลิตทางการประมง 
3. การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรในไรนา 
4. การขยายผลนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
5. การพัฒนาแปรรูปเกษตรและ SMEs 
6. การสงเสริมการตลาด Online และ Offline 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาเสนทางทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว สิ่งอํานวยความ
สะดวก สินคาบริการ และบริหารจัดการการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานอยางบูรณาการ จํานวน 15 โครงการ  
จํานวน  219,511,700 บาท คิดเปนรอยละ 58.16 โดยมีผลลัพธจากการดําเนินงานท่ีผานมา ดังนี้  

1. มีสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัยใหแกประชาชนและผูมาเยือนจังหวดัทองเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน 

2. เพ่ิมจํานวนเสนทางในแหลงทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
3. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม และชุมชน  
4. การสรางงาน สรางอาชีพและกระจายรายไดจนสามารถมีการขยายตัวดานเศรษฐกิจ

เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 5 - 7 ตอป 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 

รวมถึงจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบ เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมท้ัง
เสริมสรางความม่ันคงในสังคมใหมีความสุข จํานวน 21 โครงการ  จํานวน 155,750,000 บาท คิดเปนรอยละ 
27.81 โดยมีผลลัพธจากการดําเนินงานท่ีผานมา ดังนี้   

1. จํานวนประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน 
2. มีการแกไขปญหาของหมูบานชุมชน ตําบล อําเภอ แบบพ่ึงตนเอง 

3. สรางสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัยใหแกประชาชน 
4. เสนทางการคมนาคมไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ จํานวน 7 โครงการ  โดยประชาชนมีสวนรวม  97,162,600 คิด
เปนรอยละ 9.57  โดยมีผลลัพธจากการดําเนินงานท่ีผานมา ดังนี้  

1. ปรับปรุงคุณภาพดินใหมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชพ้ืนถ่ินไดเพ่ิมข้ึน 

2. บริหารจัดการการกระจายน้ําใหแกเกษตรกรไดเพ่ิมข้ึน 

3. การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ิมข้ึน 

4. การแกไขปญหาการกัดเชาะตลิ่งของแมน้ํานครนายกไดเพ่ิมข้ึน 
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นอกจากนี้จังหวัดนครนายกไดรับการจัดสรรงบประมาณระยะ 3 ป (พ.ศ.2560 - 2562) 
จากกลุมจังหวัด และงบพัฒนาภาค  วงเงิน 775,595,432 บาท สวนใหญสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน และนักทองเท่ียว มากท่ีสุด 648,085,379 บาท รองลงมาดานการเกษตร
และการแปรรูปสินคาการเกษตร 106,185,553 บาท และดานคุณภาพชีวิตและสุขภาพ  21,324,500 บาท  

โดยสรุปการพัฒนาจังหวัดนครนายกไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุม

จังหวัด และงบพัฒนาภาค เพ่ือดําเนินการในดานการทองเท่ียวเพ่ือการสรางงาน สรางสิ่งอํานวยความสะดวก

ความปลอดภัยใหแกประชาชนและผูมาเยือนจังหวัดทองเท่ียว สรางอาชีพและกระจายรายไดจนสามารถมี   

การขยายตัวดานเศรษฐกิจเฉลี่ยคิดเปน    รอยละ 5 - 7 ตอป แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการทองเท่ียวของ

จังหวัดนครนายก สราง GPP ภาคทองเท่ียวและบริการอยูในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน     ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลดมลภาวะดานอากาศ ขยะ ประชาชนเขามามีสวนรวม และรวมใช

ประโยชนและรักษาดูรวมกันเพ่ิมข้ึน  ดานอาหารปลอดภัยและสุขภาพเปนการพัฒนาคุณภาพทางการเกษตร

และอาหารปลอดภัย รวมท้ังดูแลสุขภาพของประชาชนชาวนครนายกใหแข็งแรงและเชื่อมโยงสนับสนุนภาค

บริการการทองเท่ียว ดานสังคมเขมแข็ง เปนการแกปญหาลดความขัดแยง สรางความสมานฉันทใหหมูบาน

ชุมชนมีความเขาใจ มีการแกไขปญหาของหมูบานชุมชนแบบพ่ึงตนเองจนทําใหลดภาระของภาครัฐในการ

สนับสนุนชวยเหลือ 

การพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะ 3 ปขางหนา (แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับทบทวน) จะตองผลักดันตําแหนงทางยุทธศาสตรของจังหวัดเพ่ือเสริมเปาหมาย   การพัฒนา 
“นครนายกเมืองนาอยู” รวม 4 ประเด็น ไดแก 1) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปให มีความ
ปลอดภัยตรงกับความตองการของตลาด 2) สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม และการ
ประชุมท่ีไดมาตรฐาน 3) พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสราง
พ้ืนฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบ เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงในสังคมใหมี
ความสุข และ 4) อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลตอระบบ

นิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ตามวิสัยทัศน ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”  และรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต อันไดแก สังคมผูสูงอายุ เทคโนโลยีดิจิตอล 
เกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพ สาธารณสุขและสุขภาพอนามัย อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค จํานวนนักทองเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึน รวมท้ังการบริการท่ีมีศักยภาพสูง 
 

ดังนั้น จังหวัดนครนายกจะตองเตรียมความพรอมเพ่ือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของอนาคต 

ไดแก การปรับวิธีคิดวิเคราะห การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม สรางความพรอมดานโครงสราง

พ้ืนฐาน ไฟฟา ประปา การคมนาคม ขนสง และศูนยการประชุมแหงชาติระดับภูมิภาค เพ่ือพัฒนาจังหวัดใหมี

ความเจริญกาวหนา สรางรายไดใหกับประชาชนเพ่ิมข้ึน และสรางมูลคาเพ่ิมตลอดระยะเวลา 5 ป  
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5. ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพ 
• สรุปตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดนครนายก ประจําป พ.ศ. 2559 (ขอมูลป 2558) 

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําขอเสนอผล

การประมวลขอมูลตัวชี้วัด ซ่ึงไดปรับขอมูลตอเนื่องจากในป พ.ศ. 2558 เพ่ือแสดงสถานะการพัฒนาจังหวัด

ตามมิติการพัฒนา 4 มิติ ไดแก มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) มิติเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว 

(Green Growth) และมิติประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ (Government Efficiency) ปรากฏวา 

จังหวัดนครนายกมีดัชนีรวม 4 มิติ ไดคะแนน 39.07 ลําดับท่ี 8 ของประเทศ ดังนี้ 

มิติการพัฒนา คะแนนท่ีได 
ลําดับท่ี 

ของประเทศ 

คะแนนท่ีไดรายตัวชี้วัด 

หนวยนับ 
ลําดับท่ี 

ของประเทศ 

1. มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) 
44.05  

(คากลาง 27.14) 
11   

   1.1 รอยละของประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจน   9.18 (%) 44 
   1.2 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได   0.415 34 
   1.3 รอยละผูอยู ในระบบประกันสังคมตอกําลัง
แรงงาน 

  25.51 (%) 23 

   1.4 อัตราสวนแพทยตอประชากร   
805  

คน/แพทย 
76 

1. มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) 
44.05  

(คากลาง 27.14) 
11   

   1.1 รอยละของประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจน   9.18 (%) 44 
   1.2 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได   0.415 34 
   1.3 รอยละผูอยู ในระบบประกันสังคมตอกําลัง
แรงงาน 

  25.51 (%) 23 

   1.4 อัตราสวนแพทยตอประชากร   
805  

คน/แพทย 
76 

   1.5 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-
59 ป 

  9.70 ป 10 

   1.6 คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 3    34.74 คะแนน 41 

1. มิ ติ เติ บ โต ท า ง เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร เ พ่ิ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร แ ข ง ขั น  (Growth & 
Competitiveness) 

34.12 
(คากลาง 29.73) 

21   

    2.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด 

  0.35 (%) 43 

    2.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด 

  1.51 (%) 23 

2.3 อัตราการวางงาน   0.41  (%) 61 
    2.4 อัตราสวนหน้ีเฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน   6.14 เทา 49 
    2.5 อัตราสวนการออมเฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน 
 
 

  22.93 (%) 21 
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มิติการพัฒนา คะแนนท่ีได 
ลําดับท่ี 

ของประเทศ 

คะแนนท่ีไดรายตัวชี้วัด 

หนวยนับ 
ลําดับท่ี 

ของประเทศ 

2.6 ผลิตภาพแรงงาน   
109,672 
บาท/คน  

39 

2. มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Growth) 

22.69 
(คากลาง 22.59) 

   

   3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมในจังหวัด   0.48 (%) 25 
   3.2 ปริมาณขยะในจังหวัด   93,440 ตัน 70 
   3.3 สัดสวนปริมาณการใช นํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือ
ยานพาหนะตอประชากร 

  
247 

ลิตร/คน 
43 

3.4 สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอ
ประชากร 

  602 
กิโลวัตต-ช่ัวโมง/

คน 

23 

3.5 สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ 
GPP 

  13,033 
กิโลวัตต-ช่ัวโมง/

ลานบาท 

11 

   3 .6  สั ด ส ว น ป ริ ม า ณ นํ้ า มั น เ ช้ื อ เพ ลิ ง ใ น
ภาคอุตสาหกรรมตอ GPP ภาคอุตสาหกรรม 

  
255  (ลิตร/ 

ลานบาท) 
31 

 
ท่ีมาขอมูล :  เอกสารตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป 2559 

                        สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 

 ผลระดับการพัฒนาจังหวัดนครนายก 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 53/1 
และมาตรา 53/2 ไดกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดสามารถยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณ และใหถือวาจังหวัด
และกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ โดยการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัดตองใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี อันเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานเพ่ือประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในการ

4. มิติประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ    
    (Government Efficiency) 

55.41 
(คากลาง 45.68) 

13   

4.1 รอยละของสถานพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 
      คุณภาพ HA ป 2558 

  
100 (%) 
 

2 
 

4.2 รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงนํ้าประปา  
      ป 2558 

  22.42 (%) 
21 

 
4.3 รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงไฟฟา  
      ป 2558 

  
91.06 (%) 
 

26 
 

4 .4  รอยละของประชากรท่ี เข า ถึ งอิน เตอร เน็ ต  
      ป 2558 

  
35.16 (%) 
 

30 
 

4.5 รอยละภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บไดตอรายไดรวม       
      (ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุน 
      เฉพาะกิจ) ป 2558 

  
11.76 (%) 
 

46 
 

4.6 ความสามารถในการเบิกจายงบประมาณ 
     ของจังหวัด ป 2558 

  92.22 (%) 
36 
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แกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดและกลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด  

โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (Province & Cluster Benchmarking) จึง
จัดทําข้ึน เพ่ือประโยชนในการประเมินระดับการพัฒนาในการบริหารยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัดใน
มาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือเปนแนวทางและหลักการสําหรับทบทวนแผนฯท่ีมีคุณภาพ 

ผลการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบในภาพรวมตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 11 ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร ภายใตโครงการวัดระดับการพัฒนาฯ พบวาจังหวัดนครนายกมีดัชนีการ
พัฒนา (Composite Index) ณ ป 2557 เทากับ 3.23 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง โดยยุทธศาสตรท่ี 4 เรื่องการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ไดคะแนนนอยท่ีสุด เทากับ 2.70 ตัวชี้วัดท่ีตอง
ใหความสําคัญในการพัฒนา คือ ปริมาณการใชน้ํามันดีเซล  

ในสวนของแผนพัฒนาของจังหวัดนครนายก ระยะท่ี  2 ป  พ.ศ. 2557 – 2560 ซ่ึ ง
ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร จําแนกเปนประเด็นยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 2555 - 2559) เม่ือพิจารณาจากตัวชี้วัดท่ีสําคัญ พบวา  

1. ดานเศรษฐกิจ  จังหวัดนครนายกมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5 ปยอนหลัง
เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.57 ตอป โดยในป 2556 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.5 มีรายได
เฉลี่ยตอหัวประชากรเทากับ 94,081 บาท/คน/ป ซ่ึงต่ํากวารายไดเฉลี่ยของประเทศ โครงสรางเศรษฐกิจท่ี
สําคัญประกอบดวยภาคเกษตรรอยละ 34 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 9 และภาคบริการและอ่ืนๆ รอยละ 57 มี
พ้ืนท่ีใชประโยชนเพ่ือการเกษตรประมาณ 0.62 ลานไร สินคาเกษตรสําคัญของจังหวัด ไดแก ขาว มีโรงงาน
อุตสาหกรรมรวม 322 โรงงาน มีจํานวนเงินทุนและผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนทุกป  

2. ดานการทองเท่ียว มีการขยายตัวท้ังจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียว โดย
ในป 2557 มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนรวม  2.44  ลานคน  มีรายไดรวม 5,034 ลานบาท ในป 2558 เพ่ิมข้ึน
เปน 2.62 ลานคน มีรายไดรวม 5,847 ลานบาท  

3. ดานสังคม มีความเหลื่อมล้ําทางสังคมโดยมีสัดสวนคนจนรอยละ 12.38 เสนความยากจน
อยูท่ีระดับ 2,623 บาท/คน/เดือน  

4. ดานแรงงาน ยังมีอัตราการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.36 ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ  
5. ดานทรัพยากรธรรมชาต ิมีพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน ปริมาณน้ําตนทุนเพียงพอตอความตองการใชน้ํา  
6. ดานส่ิงแวดลอม มีปริมาณขยะลดลง และมีสัดสวนปริมาณขยะท่ีนํากลับมาใชใหมเพ่ิมข้ึน 

อยางไรก็ตาม ยังพบปญหาสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอมูลคาเศรษฐกิจจังหวัดเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
และน้ําผิวดินมีคุณภาพลดลง 

จากผลการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดควรใหความสําคัญรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดาน
การเกษตรใหมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน สงเสริมการขยายตัวภาคธุรกิจคาสงคาปลีก และภาค
ธุรกิจบริการ การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การสงเสริมความปลอดภัย และการผลักดันใหเกิดศูนยประชุมระดับ
ภูมิภาครองรับการเปนหลังบาน EEC  เพ่ือสรางและกระจายใหรายไดอยางสมดุลใหแกประชาชน  และ
สนับสนุนใหประชาชนเขาถึงสวัสดิการภาครัฐ ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟา ประปา และสาธารณสุข
พ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหกาวหนาควบคูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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 สรุปผลระดับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 

ดัชนีการพัฒนา (Composite Index) ป 2557 จังหวัดนครนายก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 สรุปผลระดับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

การวัดระดับการพัฒนาของจังหวัดตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
11 ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร เม่ือนํามาคํานวณดัชนีการพัฒนา (Composite Index) ณ ป 2557 จังหวัด
นครนายก ไดคะแนนรวมเทากับ 3.23 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้หากพิจารณารายประเด็นยุทธศาสตร สามารถ
สรุป ไดดังนี้ 

• ยุทธศาสตรท่ี 1 : การสรางความเปนธรรมในสังคม ไดคะแนนเทากับ 3.36 อยูในระดับปาน
กลาง โดยตัวชี้วัดท่ีตองใหความสําคัญในการพัฒนา คือ สัดสวนประชากรในการเขาถึงสวัสดิการ (ความครอบคลุม
หลักประกันสุขภาพ) 

•  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ไดคะแนน
เทากับ 3.95 อยูในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดท่ีตองใหความสําคัญในการพัฒนา คือ อัตราเพ่ิมของการ
เจ็บปวยดวยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง 

•  ยุทธศาสตรท่ี 3 : ความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ไดคะแนน
เทากับ 2.92  อยูในระดับตองพัฒนา โดยตัวชี้วัดท่ีตองใหความสําคัญในการพัฒนา คือ สัดสวนปริมาณพืช
พลังงานตอสินคาเกษตรท้ังหมด 

• ยุทธศาสตรท่ี 4 : การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ได
คะแนนเทากับ 2.70 อยูในระดับตองพัฒนา โดยตัวชี้วัดท่ีตองใหความสําคัญในการพัฒนา คือ ปริมาณการใช
น้ํามันดีเซล 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไดคะแนน
เทากับ 3.22 อยูในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดท่ีตองใหความสําคัญในการพัฒนา คือ รอยละของมูลคาความ
เสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติตอ GPP 
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6. นโยบายสําคัญในการเช่ือมโยงไปสูการพัฒนา 

6.1 นโยบายรัฐบาล  
รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องตางๆ จําแนกเปน 11 ดาน ยึดหลัก “เขาใจ เขาถึง และ

พัฒนา” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักสําคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีทรงเนนความพอดีพอสมพอควรแกฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันมาเปนแนวคิด และ
แนวทางของคณะรักษาความสงบแหงชาติและความตองการของประชาชนมาเปนแนวทางการกําหนดนโยบาย  

(1) นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

(2) นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

(3) นโยบาย การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

(4) นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

(5) นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

(6) นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(7) นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

(8) นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ

วิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 

(9) นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการ

อนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน  

(10)  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน

ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

(11) นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

6.2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

“ยุทธศาสตรชาติ”  เปนกรอบอยางหนึ่งในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายเพ่ือใหบรรลุ
ตามวิสัยทัศนของประเทศ  “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
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โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม  
               การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง
การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ“ประชา
รัฐ” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติ   ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
หลักการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ยึด

หลัก ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
โดยมีเปาหมาย การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุน
การเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การสรางการ
เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 10 ดาน ดังนี้ 

1)  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2)  การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3)  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4)  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5)  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
6) การบริหารจัดการในภาครฐั การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
7)  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
8)  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9)  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

10)  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

6.4  ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ในระยะแผนพัฒนาฯ          
ฉบับท่ี ๑2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและ
ขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ โดยมีจุดประสงคในการพัฒนา ชองวาง
รายไดระหวางภาคลดลง มีการกระจายรายไดของประชาชนอยางเปนธรรมมากข้ึน เมืองศูนยกลางของจังหวัด
เปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี เศรษฐกิจดี   การเดินทางสะดวก พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบ
การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนมีการพัฒนาท่ีเกิดผลเปนรูปธรรม 
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6.5 Thailand 4.0 
 Thailand 4.0 มีเปาหมายเพ่ือเปลี่ยนประเทศไทยท่ีจัดอยูในกลุมประเทศ “รายไดปาน

กลางข้ันสูง” ใหกลายเปนกลุม “ประเทศท่ีมีรายไดสูง” ดวยนวัตกรรมท่ีชวยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ 
จากกลไกตางๆ เนนไปทางการนําเทคโนโลยีเขามาปรับใชใน 5 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก  

 1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 
 3. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

4. กลุ ม ดิ จิ ต อล  เทค โน โลยี อิน เทอร เน็ ต เชื่ อมต อและบั ง คับ อุปกรณ ต า งๆ 
ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว 

 5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง 
 

7.  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
จังหวัดนครนายกไดการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) จากปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอกเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาหมายความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 
               จุดแข็ง (Strengths)  
 

S1 แหลงเกษตรกรรมปลอดภัย  
S2 แหลงทองเท่ียวมีความหลากหลายรองรับความตองการ

ของทุกคนในครอบครัวทุกเพศทุกวัย 
S3 มีอากาศดีเปนลําดับ 7 ของโลก และคนนครนายกรักและ 
      หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยู 
S4 เมืองโซขอกลาง เช่ือมโยงกรุงเทพฯ และ EEC 
S5 เปนท่ีตองการของสถาบันการศึกษาและเทคโนโลยีท่ี

สําคัญ  
S6 มีแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
     พระราชดําร ิ 

จุดออน (Weaknesses) 
 

W1 ทรัพยากรดินมคีุณภาพต่ํา สภาพเปนดินเปรี้ยว และ    
      การปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
W2 ระบบบริหารจดัการนํ้าและการกระจายนํ้าไมท่ัวถึงเกษตรกร 
W3 ระบบบริหารจดัการแหลงทองเท่ียวและการ

ประชาสมัพันธขาดความตอเน่ือง รวมท้ังการใช
ประโยชนจากแหลงทองเท่ียวไมเตม็ศักยภาพ 

W4 บริการพ้ืนฐานท่ีจําเปน อาทิ ระบบไฟฟา ประปา และ
โครงขายคมนาคมสาธารณะ ไมเพียงพอท่ีจะรองรับการ
เติบโตของเมอืงนาอยู 

W5 แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในเขตพ้ืนท่ีเขาใหญเปนแหลง
มรดกโลก ทําใหมีขอจํากัดดานระเบียบ ขอกฎหมายใน
การพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดนครนายก 

W6 ปญหาโรคไมตดิตอ 5 โรค (หวัใจ เบาหวาน หลอดเลือด
สมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง) 

W7 กลุมเกษตรกรขาดความเขมแข็ง 
W8 กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุเต็มรปูแบบ 
W10 การจดัการอุบัตเิหต ุสิ่งแวดลอมขาดประสิทธิภาพ 
W11 การใชประโยชนจาก Internet ตําบลไมเต็มศักยภาพ 

โอกาส (Opportunities) 
 

O1 ทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและกับคนทุกกลุม 
O2 บูรณาการรวมกับสถาบันการศึกษาและภาคประชาชน 
O3 แหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

O4 การเปนหลังบานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(AEC) 

อุปสรรค  (Threats) 
 

T1 การทองเท่ียวมีความออนไหวตอสภาวะเศรษฐกิจท่ียังไม
ฟนตัวดี และออนไหวตอการเกิดโรคระบาด และความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

T2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 
และภาวะโลกรอน มีผลตอสินคาเกษตรท่ีออนไหว เชน 
มะยงชิด มะปรางหวาน 

T3 ตลาดสินค าทางการ เกษตรของจั งห วัด เป น เพี ยง         
การบรโิภคภายในประเทศเทาน้ัน 
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8. เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก ระยะ 5 ป  

8.1  “นครนายกเมืองนาอยู” 
 

จังหวัดนครนายก ไดนําแนวคิด “เมืองนาอยู”ขององคการอนามัยโลก (World Health 
Organization) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มาเปนกรอบแนวทางการ
กําหนดเปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมและปจจัย
สนับสนุนดานตางๆใหจังหวัดเปน “นครนายกเมืองนาอยู” ของคนจังหวัดนครนายก และระดับภาค รวมท้ัง
ระดับประเทศ โดยกําหนดกรอบความคิด “นครนายกเมืองนาอยู” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดานเศรษฐกิจ 
1.1 ดานการเกษตร  

1) เกษตรกรผลิตพืชผลการเกษตร ผัก ผลไมสด สมุนไพร ท่ีปลอดภัย (Food 
safely) ปลอดสารพิษ Organic  ไดคุณภาพ ภายใตแนวคิดปลอดภัยตั้งแตจากฟารมจนถึงสอมเขาปาก (From 
the Farm to the Fork) โดยยึดหลักความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศเปนหลัก การใช
วิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหไดพันธุพืชท่ีสอดคลองกับสภาพของดิน การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การ
เก็บเก่ียวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมปริมาณผลผลิตตอไร  

2) แปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมท่ีไดมาตรฐานและปริมาณ เพ่ือเพ่ิมมูลคาโดย        
การเชื่อมโยงกับความตองการ ของตลาด และหวงโซอุปทานของตลาดโลก (Global Supply Chain) 

3) กลไกลประชารัฐบูรณาการดานการตลาดในประเทศและตางประเทศ 
(เกษตร พาณิชย เอกชน ) เพ่ือชี้เปาใหเกษตรกรผลิต  
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1.2 ดานการทองเท่ียวและบริการ   
1) พัฒนาการทองเท่ียวกลางแจง (Outdoor) และผจญภัย (Adventure)         

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพวิถีชุมชน วัฒนธรรม สําหรับคนทุกวัย ท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน  
2) เปนแหลงพักผอนและเพ่ิมพลัง (Fresh up) ท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน

สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3) การตอบสนองความตองการของตลาดนักทองเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีเปนผูสูงอายุ (Silchar) ผูพิการและวัยทํางาน เชน การสืบคนขอมูลการ
ทองเท่ียวจากอินเตอรเน็ต คูมือแนะนําการทองเท่ียว การคมนาคมขนสงโดยสารสาธารณะระหวางแหลง
ทองเท่ียว สินคาของท่ีระลึก อาหาร ท่ีไดคุณภาพท้ังปริมาณและราคา ความปลอดภัย บริการพ้ืนฐาน ไฟฟา 
ประปาท่ีไดมาตรฐาน 

 

1.3 ดานการพัฒนาและยกระดับรายได 
1) สงเสริมและพัฒนาใหมีการประกอบสัมมาอาชีพท่ีด ี
2) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการนําหลักการทรงงานมา

ปรับใช  
3) การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตรงกับความ

ตองการของสถานประกอบการและ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
4) การพัฒนากลุมรัฐวิสาหกิจการเกษตร OTOP SMEs/CLUSTER รวมกับ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพ่ือใหกลุมตางๆ มีความเขมแข็ง  
5) การข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication) สําหรับ

สินคาท่ีมีแหลงกําเนิดในจังหวัด 
6) บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนตางๆ ท่ีมีอยูให

สามารถพัฒนา และยกระดับรายไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน กองทุนหมูบาน กองทุนพัฒนาสตรี รวมท้ังการ
พัฒนาสหกรณตางๆ 

1.4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือสนองตอบตอ Life Style ของคนรุนใหม            
ซ่ึงสามารถทํางานไดทุกท่ีท่ีมีอินเตอรเน็ต (Smart Life)  

1) การพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของคนยุคใหม (Work Space for Millennials Generations) ในการทําธุรกิจ On line 

2) การจัดหาพ้ืนท่ีทํางาน (Work Space) ท่ีตอบโจทย life style ของคนรุน
ใหม อาทิ พ้ืนท่ีทํางานรวม (Co-Worker Space) 

3) หาโอกาสใหคนรุนใหมได ทํางานท่ีเปนอิสระมากข้ึน (Independent 
Working Style) 

2. ดานสังคมความม่ันคงและการบริการ 
                            2.1 ดานสุขอนามัย 

1) ใหความสําคัญกับการปองกันโรคโดยการสงเสริมใหออกกําลังกายในคนทุก
วัยและการระมัดระวังการบริโภค เชน อวน หวาน มัน เค็ม 

 2) พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานใหไดคุณภาพและมาตรฐาน
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย และอุปกรณเครื่องมือแพทย 

 3) พัฒนาศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเปน
ศูนยรักษาโรคเฉพาะทางท่ีสําคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต และโรคมะเร็ง เพ่ือเปนการ
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กระจายโอกาสใหคนในภาคตะวันออกไดรับโอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทางท่ีสําคัญโดยไมตองเขาไปใน
กรุงเทพมหานคร 

4) การดูแลผูสูงผูปวยติดเตียงผูพิการ  
2.2 ดานการศึกษา 

 1) ใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาทุกชวงวัยท้ังในระบบ นอกระบบ 
และเครื่องจักรใชงานแทนมนุษย (Robot) โดยมีเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานท้ังภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ 

 2) พัฒนาการศึกษาเพ่ือเขาสูยุคการทํางานรวมกับหุนยนต (Robot)  
3) การทําใหประชาชนหมูบานเขมแข็งสามารถเขาถึงและใชงานเทคโนโลยีได

อยางดี และไดรับขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยและสิ่งท่ีรัฐบาลไดลงทุนใหแลวอยางคุมคา เชน AgriI MAP อินเตอรเน็ต
ตําบล เปนตน 

2.3 ดานความม่ันคง 
 1) ประชาชนและหมูบานมีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันและมีสวนรวมในการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน อาชญากรรมและยาเสพติด  
 2) ประชาชน และหมูบานมีความรูรักสามัคคีปรองดอง การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชีวิต (Way of life) มี
ภูมิคุมกันเพียงพอตอสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 3) ประชาชนหมูบานมีระเบียบวินัย พ่ึงตนเอง ยึดม่ันความซ้ือสัตยสุจริตยึดถือ
ผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  

 4) ประชาชนมีความม่ันคงในปจจัย 4 ท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ คือ ท่ีอยูอาศัย 
ยารักษาโรค อาหาร เครื่องนุงหม 

2.4 ดานศิลปวัฒนธรรม 
 1) ประชาชน หมูบาน /ชุมชน มีความภาคภูมิใจ บํารุงรักษา ตอยอดและใช

ประโยชนจากมรดกทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 2) ประชาชนหมูบาน/ชุมชน สามารถรักษาอัตลักษณของตนเอง และสามารถ

อยูรวมกันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมดวยความภาคภูมิใจ  
3) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือกาวเขาสูการเปนจังหวัด 4.0 ตอไป 
2.5 ดานการบริหารจัดการ  

 1) ปญหาดานความตองการของประชาชนพ้ืนฐานสวนรวม จากหมูบาน ชุมชน 
ตําบล อําเภอ จะไดรับการแกไขผานแผนหมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ  

 2) การบริหารจัดการจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทุกภาคสวนในรูปแบบ
ภาคีเครือขายท้ังภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสีย ตั้งแตการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล  

 3) ภาครัฐจะตองปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set ในการรับฟงปญหาความ
ตองการของประชาชน การนํานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ การยึดประโยชนของประชาชน และ
ประเทศชาติเปนหลัก  

 4) ประชาชนตองปรับเปลี่ยนวิธี คิด Mind Set จากการเปนผู รับความ
ชวยเหลือแบบใหเปลา เปนการมีสวนรวมและรับผิดชอบท้ังในลักษณะการรวมแรงกาย การสมทบคาใชจาย
บางสวน การเรียกเก็บคาบริการ เพ่ือใหเกิดความรูสึกประชานเปนเจาของ 
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3 ดานการพัฒนาเมือง 
3.1 มีการวางแผนแมบทพัฒนาเมือง (Provincial Development Master Plan) 

บนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของประชาชนชาวนครนายกทุกภาคสวน โดยยึดเสียงขางมากแตตองคํานึงถึง
ความตองการความตองการของเสียงขาง (Majority Rule Minority Rights) ภายใตแนวทางทุกฝายชนะ 
(win-win situation)  

3.2 วางแผนและบริหารจัดการ บริการโครงสรางพ้ืนฐานท้ังดานการคมนาคมขนสง 
บริการทางดานไฟฟา ประปา โครงขายคมนาคม ท้ังระยะสั้น กลาง ยาว โดยใชแนวคิดการพัฒนาเมืองท่ียึดการ
ขนสงเปนศูนยกลาง หรือ Transit Oriented Development รองรับความตองการของประชาชน และ
นักทองเท่ียวผูมาเยือน  

3.3 การพัฒนาเมืองตองอยูบนพ้ืนฐานของความเปนเมืองท่ีนาอยู สีเขียว เมือง
สะอาด เมืองประหยัด พลังงาน เมืองแหงโอกาส และความเสมอภาค ของคนไมวาจนหรือรวย เมืองท่ีมี
ปลอดภัย และทันสมัย (Slow Life Organic  Green Clean Equity Safety and Smart  City) 

 

4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.1 ประชาชนมีความภาคภูมิใจและชวยกันบํารุงรักษาความเปนเมืองท่ีมีอากาศดี

ท่ีสุดติดอันดับ 7 ของโลกและเปนสวนหนึ่ งของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ท่ี เปนมรดกโลกอยางยั่งยืน 
ขณะเดียวกันก็ไมเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาแตเปนสวนสําคัญในการสงเสริม นํามาซ่ึงรายไดและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  

4.2 ประชาชนและหมูบานใหความสําคัญและมีสวนรวมในการรักษาปกปองและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีกติกาของหมูบานตําบล อําเภอ จังหวัด เพ่ือใหคน
ในจังหวัดและผูมาเยือนไดยึดถือเปนบรรทัดฐานหรือมาตรฐานความเปน “นครนายกเมืองนาอยู”  

4.3 ประชาชนและทุกภาคสวนใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงานการใช
พลังงานสะอาด เพ่ือการพัฒนาการนําของเสียทางการเกษตรมาทําเปนพลังเปนพลังงานทดแทน  

4.4 มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและชาญฉลาด 
8.2 พันธกิจ 

  จังหวัดนครนายกมุงไปสูเปาหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองนาอยู” โดยกําหนดพันธกิจ
จังหวัด ดังนี้ 

7.2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหมีศักยภาพและมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน 
7.2.2 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม 

7.2.3 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือสรางความสะดวกสบายและนาอยูใหแกสังคม 

7.2.4 สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอาชีพมีรายได มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

8.3 เปาประสงครวม 

การพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะเวลา 4 ป   (พ.ศ. 2561 – 2564) กําหนด

เปาประสงครวมของการพัฒนา ดังนี้ 

7.3.1 เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพและม่ันคง ประชาชนมีงานทําและมีการ

ประกอบสัมมาอาชีพท่ีดี 
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7.3.2 ประชาชนมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต โดยไดรับการศึกษา ความรู การ

ฝกอบรม ขอมูลขาวสารอยางกวางขวางและรวดเร็ว มีบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีพอเพียง

และสะดวก รวมท้ังมีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและรักษาทรัพยสิน 

7.3.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลและยั่งยืน  โดยมีสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียว และท่ีวางโลงอยางพอเพียง ตลอดจนมีระบบบําบัดน้ําเสียและ

กําจัดขยะอยางเหมาะสม 

8.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา  “นครนายกเมืองนาอยู”  ประกอบดวย 

7.4.1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ 5   
7.4.2 เกษตรกรมีรายไดจากการเกษตรเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 
7.4.3 รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 
7.4.4 จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 
7.4.5 ประชาชนเขาถึงบริการของรัฐเพ่ิมข้ึน รอยละ 7 
7.4.6 การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพ่ิมข้ึน รอยละ 9 
 8.5 ตําแหนงทางยุทธศาสตร 

7.5.1 แหลงเกษตรกรรมท่ีปลอดภัยปลอดสารพิษ และแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือตอบสนองความเปนครัวโลก และความม่ันคงทางอาหาร 

7.5.2 แหลงทองเท่ียวท่ีตอบสนองความตองการของทุกคนในครอบครัวอยางคุมคาท่ี
อยูใกลกรงุเทพมหานคร และ EEC 

 7.5.3 เมืองนาอยูท่ีคนกรุงเทพมหานครและ EEC ตองการมาพักผอนและเพ่ิมพลังทาง
กาย ทางจิตใจ ความคิดและเปนเมืองท่ีทุกคนใฝฝนใชชีวิตและอยูอาศัย เมืองท่ีตอบโจทยวัยทํางาน GEN y-z 
(Work  Place) 

 
 

 
 
 
 
 
 



-64- 
 

“โดยยุทธศาสตรท้ัง 3 ดานมีเปาหมาย เพ่ือใหคนจังหวัดนครนายกการธํารงรักษาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมอยางชาญฉลาด การใหความสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

9. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  วัตถุประสงค เปาหมายตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา  

จังหวัดนครนายกกําหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือสอดคลองกับสถานการณ และตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ตามเปาหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองนาอยู” ดังนี้  

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความ
ปลอดภัยตรงกับความตองการของตลาด 

 
 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดแตละปงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนา  
61 62 63 64 65 รวม 

1 . การผลิตสินค าเกษตร     
ตัวใหมๆ ตามความตองการ
ของตลาดในลักษณะเปน
ตลาดเฉพาะกลุม  (Niche 
Market) (เชิงรุก) 
2. การผลิตสินคาเกษตร
พ้ืนฐานตามศักยภาพของ
พ้ื น ท่ี  แต ส าม ารถ ทํ า ให
เกษตรกรสามารถอยูรอดได
ดวยการลดตนทุนและเพ่ิม
ผลิตตอไร (เชิงรับ) 
3. การปรับ เปลี่ ยน พ้ืน ท่ี
การเกษตรท่ีใหผลตอบแทน
ไมคุมคาไปทําเกษตรแบบ
ทฤษฎีใหม  การทองเท่ียว
เชิงเกษตร การปศุสัตว ฯลฯ 
4 . ก า ร แ ป ร รู ป เก ษ ต ร
อุ ต ส าห ก รรม เ พ่ื อ ส ร า ง
มูลคาเพ่ิม 
5 .  นํ า ร ะ บ บ ข อ มู ล
สารสนเทศ นวัตกรรม มาใช
ในข้ันตอนการผลิต การแปร
รูป การตลาด เพ่ิมข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด :       1. พั ฒ น า
โครงสรางพ้ืนฐาน
ทางการผลิตเกษตร 
(ดินเปรี้ยว ดินจืด /
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จัดการนํ้า  นํ้าแลง  
นํ้ า ท ว ม   ร ะ บ บ
กระจายนํ้า /พันธ
พืช/ เครื่องจักรกล
การเกษตร) โดยใช
ขอมูลสารสนเทศ  
น วั ต ก ร ร ม  
สนับสนุน 
 2. นําวัตกรรมมา
ใช ใ น ก า ร ส ร า ง
มูลคาการแปรรูป
เ ก ษ ต ร
อุตสาหกรรม (โรง
บรรจุภัณฑ , บรรจุ
ภั ณ ฑ  , Logistic) 
ก า ร แ ป ร รู ป 
( From farm to 
table) 
3 .  บู ร ณ า ก า ร

ก า ร ต ล า ด  โด ย

กลไกประชารัฐ 

 

1. จํานวนแปลง/ฟารม ผาน
การรับรองมาตรฐาน  GAP ท่ี
ไดรับการสงเสรมิพัฒนา 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
500 

2.รอยละของเกษตรรุน
ใหม  (Young Smart) 
ไดรับการพัฒนาเปน 
Smart Farmer  

80 80 80 80 80 80 

3.รอยละเกษตรกรท่ีผาน
การพัฒนานําองคความรู   
ไปใชในการพัฒนาอาชีพ 

70 70 70 70 70 70 

4.รอยละของมูลคาผลผลิต
มะยงชิด ท่ีเพ่ิมข้ึนตอ
กิโลกรมั 

10 10 10 10 10 10 

5. รอยละของผลติภณัฑ

แปรรูปอาหารเกษตรไดรับ

การรับรองมาตรฐาน 

75 80 85 90 90 90 

6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ

รายไดจากการจําหนาย

สินคา OTOP 

15 15 15 15 15 15 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  สุขภาพ วัฒนธรรม และ 
การประชุมท่ีไดมาตรฐาน 

    

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดแตละปงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนา  
61 62 63 64 65 รวม 

1. พัฒนาการทองเท่ียว
กลางแจง  การผจญภัยเชิง
นิเวศ สุขภาพ วิถีชุมชน 
วัฒนธรรม สําหรับคนทุกวัย
ท่ีไดมาตรฐาน 
 2. เพ่ิมแหลงพักผอน เพ่ิม
พลังตามความตองการของ
ผูประกอบการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกกรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล 
3. สามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเท่ียวท่ีมี
การเปลีย่นแปลงอยาง
รวดเร็ว 
 4. นักทองเท่ียวจะกลับมา
ทองเท่ียวนครนายกซ้ํา  
และเพ่ิมจํานวนวันในการพัก
และคาใชจาย รวมท้ังมีการ
กระจายรายไดการทองเท่ียว
สูชุมชน 

ตัวชีวัด :        1 .  พั ฒ น า
โครงขายเสนทาง
ท อ ง เ ท่ี ย ว  ภู มิ
ทั ศ น  แ ห ล ง
ท อ ง เ ท่ี ย ว  สิ่ ง
อํ า น ว ย ค ว า ม
ส ะ ด ว ก  แ ล ะ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ให มี
คุณภาพ 
2. ส งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
รักษาและฟ น ฟู
วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณี และภูมิ
ป ญ ญ าท อ ง ถ่ิ น
ไดรับการอนุรักษ
และฟนฟู 
3 .  นํ า ร ะ บ บ
สารสนเทศมาใช
ใน ก า ร พั ฒ น า
ประชาสั ม พั น ธ
ขอมูล การตลาด 
แ ล ะ ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
นักทองเท่ียว 
4 . พั ฒ น าก ลุ ม
วิส าห กิ จ ชุม ชน 
สิ น ค า  OTOP 
SMEs แ ล ะ 
Cluster เพ่ือเพ่ิม
มูลคาผลผลิต 
 

1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
รายไดดานการทองเท่ียว 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

2 .รอยละ ท่ี เพ่ิ ม ข้ึนของ
จํานวนนักทองเท่ียว 

5 5 5 5 5 25 

3 .  จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร
ทางการทองเท่ียวท่ีไดรับ
การพัฒนา 

50 50 50 50 50 250 

4. จํานวนชองทางท่ีมีการ
ประชาสัมพันธ 

5 5 5 5 5 25 

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

2 2 2 2 2 10 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง

จัดเตรยีมโครงสรางพ้ืนฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบ เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมท้ังเสริมสราง

ความม่ันคงในสังคมใหมีความสุข 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 

 คาเปาหมายตัวชี้วัดแตละ
ปงบประมาณ แนวทางการพัฒนา  

61 62 63 64 65 รวม 

1. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภคและ
มาตรฐาน 
2. ประชาชนมสีุขภาพดีและ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
3. ประชาชนมีความรูและ
ทักษะในการประอาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด        1 . จั ด ทํ า ร ะ บ บ
โค ร ง ข า ย บ ริ ก า ร
พ้ื น ฐาน  ด าน ถ น น 
ไฟฟ า ประปา เพ่ื อ
ใหบริการประชาชน
ได ค รอ บ ค ลุ ม แ ล ะ
เพียงพอตอประชาชน 
เ พ่ื อ ส ร า ง ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
2 . พัฒ นาระบบให
ก า ร บ ริ ก า ร
สาธารณสุข  สังคม ท่ี
มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี
มาตรฐานครอบคลุม
ประชาชน ทุกกลุ ม
โด ย เฉ พ า ะ ผู ด อ ย
โอกาส และผูสูงอายุ 
เพ่ือเสริมสรางความ
เข ม แ ข็ ง ใ ห พ้ื น ท่ี
หมูบานและชุมชน 
3 . เ พ่ิ ม โอ ก า ส ให
ประชาชนได เขาถึง
แหลงพัฒนาความรูใน
ระบ บ  น อ ก ระบ บ 
และเพ่ิมทักษะเฉพาะ
ดานในการประกอบ
อาชีพ  
 

1. รอยละของเสนทางการ
คมนาคมท่ีไดรับการ
ปรับปรุงใหไดมาตรฐาน 

 
6 

 
8 

 
10 

 
12 

 
14 

 
14 

2. จํานวนครัวเรือนท่ี
เขาถึงนํ้าประปา             

845 910 980 1,055 1130 1,055 

3. รอยละของครัวเรือนท่ี
เขาถึงไฟฟา           

20 20 20 25 30 30 

4. การตายดวยโรคสาํคญั 
ลดลง 

      

4.1 อัตราตายจากโรคหลอด
เลือดหัวใจไมเกิน 27          
ตอแสนประชากร 

27 26 25 24 23 23 

4.2 อัตราตายของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
นอยกวารอยละ 7 

27 27 27 27 27 27 

4.3 อัตราตายจากโรคมะเร็ง
ตับไมเกิน 26   ตอประชากร
แสนคน 

24.6 24.3 24 23.7 23.7 23.7 

5.รอยละท่ีลดลงของคดี
อุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 

24.6 24.3 24 23.7 23.7 23.7 

6.อัตราการเสียชีวิตของ
อุบัติเหตตุอประชากรแสน
คน 

104 102 100 100 100 100 

7.รอยละอัตราการจับกุม
คดียาเสพติด 

5 5 5 5 5 5 

8.สถิติการประสบอันตราย

จากการทํางานลดลง ไมนอย

กวารอยละ 5 

5 5 5 5 5 5 

9. รอยละของประชากรท่ี
เขาถึง Internet 

42 44 46 48 50 50 

10. จํานวนคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบ O-net 

33 34 35 36 37 37 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ : อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ให

เกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม 

 

 
 

 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 คาเปาหมายตัวชี้วัดแตละ
ปงบประมาณ แนวทางการพัฒนา 

61 62 63 64 65 รวม 

1.ประชาชนมีสวนรวมใน
การรกัษาทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 
2. ประชาชนทุกภาคสวนให
ความสําคญักับการประหยัด
พลังงาน การใชพลังงาน
สะอาด และการนําของเสีย
ดานการเกษตรมาเปน
พลังงานทดแทน 
 

ตัวชีวัด :        1.พัฒนาปรับปรุง
แหลงนํ้าใหมีความ
เพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 
2. สรางการมสีวนรวม
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเน่ืองและยั่งยืน 
3.พัฒนาคุณภาพดินให
สามารถทําการเกษตร
ไดอยางมีคณุภาพ 
4. ปลูกปาเพ่ิมเตมิเพ่ือ
รักษาความสมดลุของ
ระบบนิเวศใหยั่งยืน 
5. พัฒนาระบบกําจัด
ขยะและบําบัดนํ้าเสีย 
 

1.ประเภทคณุภาพนํ้าของ
แมนํ้านครนายก 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

2. จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมพ้ืนฟูสิ่งแวดลอม 

550 600 650 700 750 750 

3.จํานวนชุมชนหรือกลุม
ผลิตภณัฑชุมชน มีการใช
พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน 

5 5 5 5 5 5 

4.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการ
ปลูกปาและพ้ืนท่ีสีเขียว 

.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.16 

5. รอยละของขยะมูลฝอย
ท่ีสงเขาสูระบบกําจัดขยะมี
จํานวนลดลงเมื่อ 
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

10 15 20 25 25 25 

6. รอยละของหมูบ าน/
ชุมชนท่ีมีจุดรวบรวมขยะ
อั น ต ร าย ห รื อ ข อ ง เสี ย
อันตรายชุมชน 

80 90 100 100 100 100 
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