รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑
แนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลพรหมณีกับตาบลเขาพระ และ
เส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองไผ่ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดถนนวังตูม – เขาพระ ฟากตะวันตก ทางหลวงชนบท นย.๒๐๑๑
ฟากเหนือ ถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองพรหมณี ฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองแสง ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๐ และหมายเลข ๖.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๑.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๔๙ ฟากตะวั น ตก และ
ถนนนครนายก – น้าตกนางรอง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนโครงการจัดรูปที่ดิน ฟากตะวันออก และถนนสาย ค ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๓ คลองตาล
ฝั่งเหนือ ถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก และถนนวังตูม – เขาพระ ฟากตะวันออก
๑.๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่ นดิน หมายเลข ๓๓ ฟากใต้ ที่ส าธารณะประโยชน์
หนองอ้ายมี และถนนสุวรรณศร ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับ
ริมฝั่งคลองพรหมณี ฝั่งเหนือ
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองส่งน้าชลประทานฝั่งขวา
ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองแสง ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๔.๑ ซึ่งกาหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน และบริเวณหมายเลข
๖.๑๖ และหมายเลข ๖.๑๙ ซึ่งกาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๑.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๙ ฟากใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครนายก และการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงชนบทนย. ๒๐๑๑
และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลบ้านใหญ่กับตาบลศรี
นาวา
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓๙ ฟากเหนือ และถนนชลประสิทธิ์
ฟากเหนือ

๒
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก วัดใหญ่ทักขิณาราม
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข
๘.๘ และหมายเลข ๘.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๕ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองพรหมมณี ฝั่ ง ใต้
ถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก ถนนสุวรรณศร ฟากใต้ และสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
ด้านตะวันออก จดส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ดนครนายก และส านั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม จังหวัดนครนายก เส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๒ สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก ถนนสาย ค ๗ ฟากใต้ และถนนสาย ค ๒
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแม่น้านครนายก ฝั่งเหนือ วัดนางหงษ์ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตและการบารุงรักษาที่ ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองส่งน้าชลประทาน ฝั่งขวา
ฝั่งตะวันออก และฝั่งเหนือ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๑.๖ ด้านเหนือ
จดถนนชลประสิทธิ์ ฟากใต้ โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่าบุญศิริ และ
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากตะวันออก และถนนสุวรรณศร
ฟากตะวันออก
๑.๗ ด้านเหนือ
จดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ด้านตะวันออก จดโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ด้านตะวันตก จดแม่น้านครนายก ฝั่งตะวันออก
๑.๘ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสาย ค ๒ และ
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า
ด้านตะวันออก จดถนนสุ ว รรณศร ฟากตะวั น ตก ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๓๓
ฟากตะวันตก และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง เขตการปกครองระหว่างอาเภอเมือง
นครนายก กับอาเภอปากพลี
ด้านใต้
จดคลองส่งน้าชลประทานฝั่งซ้าย สาย ๑ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองเหมือง ฝั่งตะวันออก และแม่น้านครนายก ฝั่งใต้
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภท ที่
อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสาย ค ๖ และ
ถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๓
๒.๒ ด้านเหนือ
จดส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด นครนายก และส านั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม จังหวัดนครนายก และถนนสุวรรณศร ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก ถนนสาย ค ๕ ฟากใต้ และ
ถนน
สาย ค ๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้ น ขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสาย ค ๒ และ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๒.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนโครงการจัดรูปที่ดิน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนนครนายก – น้าตกนางรอง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๓
๒.๔ ด้านเหนือ
จดถนนนครนายก – น้าตกนางรอง ฟากใต้ และถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก วัดอุดมธานี และวัดดง
ด้านใต้
จดถนนชลประสิทธิ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดวัดบุญนาครักขิตาราม แม่น้านครนายก ฝั่งตะวันออก วัดศรีเมือง
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก และถนนสุวรรณศร ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๗ ฟากใต้ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ และโรงเรียนวัดวังกระโจม
ด้านตะวันออก จดจดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๒ และ
ถนนเหมืองทองหลาง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ และวัดอินทาราม
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๗ และบริเวณหมายเลข ๘.๑๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๖ ด้านเหนือ
จดวัดศรีเมือง
ด้านตะวันออก จดแม่น้านครนายก ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ด้านตะวันตก จดสถานีสื่อสารจังหวัดนครนายก กองกากับการตารวจภูธรจั งหวัด
นครนายก สถานีตารวจภูธรเมืองนครนายก ที่ว่าการอาเภอเมืองนครนายก สานักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
ศาลจังหวัดนครนายก เรือนจาจังหวัดนครนายก สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองนครนายก และที่ทาการ
ไปรษณีย์นครนายก
๒.๗ ด้านเหนือ
จดแม่น้านครนายก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๒
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๒
๒.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสุวรรณศร ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสาย ค ๒ และ
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า

๔
ด้านตะวันตก จดแม่น้านครนายก ฝั่งตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสาย ค ๖ และ
คลองตาล ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๓
ด้านใต้
จดถนนนครนายก – น้าตกนางรอง ฟากเหนือ ถนนรังสิต – นครนายก
ฟากเหนือ และโรงพยาบาลนครนายก
ด้านตะวันตก จดถนนสุวรรณศร ฟากตะวันออก และสุวรรณศรสายใน ฟากตะวันออก
๓.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสุวรรณศร ฟากใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
นครนายก สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด
นครนายก ส านั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด นครนายก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครนายก
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก และสานักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
๓.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสุวรรณศร ฟากตะวันตก และสุวรรณศรสายใน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๗ ฟากเหนือ และวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันออก และวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
๓.๔ ด้านเหนือ
จดถนนนครนายก – น้าตกนางรอง ฟากใต้ จดถนนรังสิต – นครนายก
ฟากใต้ และสานักงานเทศบาลเมืองนครนายก
ด้านตะวันออก จดถนนสุวรรณศร ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสถานีสื่อสารจังหวัดนครนายก กองกากับการตารวจภูธรจังหวัด
นครนายก สถานีตารวจภูธรเมืองนครนายก ที่ว่าการอาเภอเมืองนครนายก สานักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
เรื อ นจ าจั ง หวั ด นครนายก ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอเมื อ งนครนายก ที่ ท าการไปรษณี ย์ น ครนายก
โรงเรียนอนุบาลนครนายก สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จากัด ธนาคารออมสิน สาขานครนายก
และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๓.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแม่น้านครนายก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๒ และวัดโพธินายก
๓.๖ ด้านเหนือ
จดแม่น้านครนายก ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนน ข ๒ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๒ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันออก จดวัดบุญนาครักขิตาราม
ด้านใต้
จดถนนชลประสิทธิ์ ฟากเหนือ และถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ

๕
ด้านตะวันตก จดถนนเหมืองทองหลาง ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๒
๔. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้ เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๘๕ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ ฟากตะวันออก
๔.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น แนวเขตโรงเรี ย น
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างตาบลพรหมณีกับตาบลเขาพระ ถนนหนองแสนตอ – เขาฝาละมี ฟากตะวันตก และคลองแสง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑
เส้ น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กับ ริ มฝั่ ง คลองแสง ฝั่ งตะวันตก ทางหลวงแผ่ น ดิ นหมายเลข ๓๓ ฟากเหนื อ
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก กรมอาชีวศึกษา วัดหนองเตย และโรงเรียนวัดหนองเตย (ตั้งตรงจิตร ๘)
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕๒
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑ หมายเลข ๖.๒ และหมายเลข ๖.๔ ที่กาหนดไว้เป็น
สีเขียวอ่อน บริเวณหมายเลข ๗.๑ หมายเลข ๗.๒ หมายเลข ๗.๓ หมายเลข ๗.๔ และหมายเลข ๗.๖ ที่กาหนด
ไว้เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๘.๑ หมายเลข ๘.๒ หมายเลข ๘.๓ หมายเลข ๘.๔ และหมายเลข ๘.๖
ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณหมายเลข ๙.๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๕.๒ ด้านเหนือ
จ ด เ ส้ น ข น า น ระ ย ะ ๑ ๕ เ ม ต ร กั บ ริ ม ฝั่ ง ค ล อ ง ใ หญ่ ฝั่ ง ใต้
เส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองวังไทร ฝั่งใต้ วัดวังไทร โรงเรียนวัดวังไทร เส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝั่งคลองบ้านขาม ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองคล้อ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างตาบลบ้านใหญ่กับตาบลสาริกา และถนนเกาะทอง – พรหมณี ๑๐ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองปลาดุก ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้า
นครนายก ฝั่งเหนือ วัดท่าข่อย โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) และเส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองไผ่ ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๗.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข
๙.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน

๖
๕.๓ ด้านเหนือ

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากใต้ และที่สาธารณประโยชน์

หนองแสก ๒
ด้านตะวันออก จดเส้ น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองแสง ฝั่ ง ตะวั น ตก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองส่งน้าชลประทาน
ฝั่งขวา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕
ด้านตะวันตก จดคลองบางไพล ฝั่งตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก
ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๒๘
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๕ หมายเลข ๖.๗ หมายเลข ๖.๑๔ หมายเลข ๖.๑๕
หมายเลข ๖.๑๗ และหมายเลข ๖.๑๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณหมายเลข ๗.๑๐ ที่กาหนดไว้เป็น
สีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๘.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างตาบลบ้านใหญ่กับตาบลศรีนาวา และถนนสายหนองปลาจีน ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
อาเภอเมืองนครนายกกับอาเภอปากพลี
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๓ ฟากตะวั น ออก เส้ น ขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงชนบท นย.๒๐๑๑ และเส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓
๖. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖.๑ ถึ ง หมายเลข ๖.๒๔ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น ให้ เ ป็ น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ เขาน้อยวังยาง
๖.๒ ที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองแสง ตามแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมคลองแสง ฝั่งตะวันตก
และฝั่งตะวันออก
๖.๓ ที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองคล้อ ตามแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมคลองคล้อ ฝั่งใต้
๖.๔ ที่สาธารณะประโยชน์หนองแสนตอ
๖.๕ ที่สาธารณะประโยชน์หนองแสก ๒
๖.๖ ที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองบ้านขาม ตามแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมคลองบ้านขาม
ฝั่งใต้
๖.๗ ที่สาธารณะประโยชน์หนองแสก ๑
๖.๘ ที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองวังไทร ตามแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมคลองวังไทร ฝั่งใต้
๖.๙ ที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองใหญ่ ตามแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมคลองใหญ่ ฝั่งใต้
๖.๑๐ ที่สาธารณะประโยชน์หนองเสือร้อง
๖.๑๑ ที่สาธารณะประโยชน์หนองหญ้าคา
๖.๑๒ ที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองไผ่ ตามแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมคลองไผ่ ฝั่งเหนือ และ
ฝั่งใต้

๗
๖.๑๓ ที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองพรหมณี ตามแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมคลองพรหมณี
ฝั่งตะวันตก และ ฝั่งตะวันออก
๖.๑๔ ที่ดิน บริเ วณริม ฝั่ง คลองส่ง น้าชลประทานฝั่ง ขวา ตามแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมคลองส่งน้าชลประทานฝั่งขวา ฝั่งเหนือ
๖.๑๕ ด้านเหนือ
จดคลองส่งน้าชลประทานฝั่งขวา ฝั่งใต้
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นคลองบางไพล
๖.๑๖ ที่สาธารณะประโยชน์หนองอ้ายมี
๖.๑๗ ที่สาธารณะประโยชน์หนองน้าโซ
๖.๑๘ ที่สาธารณะประโยชน์หนองโพรง
๖.๑๙ ที่สาธารณะประโยชน์หนองขาหย่าง
๖.๒๐ ที่ ดิ น บริ เ วณริ ม ฝั่ ง แม่ น้ านครนายก ตามแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม แม่ น้ า
นครนายก ฝั่งเหนือ
๖.๒๑ สนามกีฬาจังหวัดนครนายก
๖.๒๒ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
๖.๒๓ ที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองส่งน้าชลประทานฝั่งขวา ตามแนวขนานระยะ ๗๐ เมตร กับ
ริมคลองส่งน้าชลประทานฝั่งขวา ฝั่งตะวันตก
๖.๒๔ ด้านเหนือ
จดถนนคันกั้นน้า ฝั่งขวา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองส่งน้าชลประทาน ฝั่งขวา
ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดแม่น้านครนายก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองส่งน้าชลประทานฝั่งขวา ฝั่งตะวันออก
๗. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๙ ที่กาหนดไว้เป็นสี เขียวมะกอก ให้ เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
๗.๒ โรงเรียนวัดเขาน้อย
๗.๓ โรงเรียนวัดวังปลาจีด
๗.๔ โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
๗.๕ โรงเรียนวัดหนองเตย (ตั้งตรงจิตร ๘)
๗.๖ โรงเรียนวัดสันตยาราม
๗.๗ โรงเรียนวัดวังไทร
๗.๘ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก กรมอาชีวศึกษา
๗.๙ โรงเรียนวัดวังตูม
๗.๑๐ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
๗.๑๑ โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)
๗.๑๒ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
๗.๑๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
๗.๑๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง แผนกเด็กก่อนวัยเรียน

๘
๗.๑๕ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
๗.๑๖ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ และโรงเรียนวัดวังกระโจม
๗.๑๗ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
๗.๑๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่าบุญศิริ
๗.๑๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๒๑ ที่กาหนดเป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภท
สถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
๘.๒ วัดเขาน้อย
๘.๓ วัดวังปลาจีด
๘.๔ วัดเอี่ยมประดิษฐ์
๘.๕ วัดหนองเตย
๘.๖ วัดสันตยาราม
๘.๗ วัดวังไทร
๘.๘ วัดบุ่งกระเบา
๘.๙ วัดธรรมปัญญา
๘.๑๐ วัดท่าข่อย
๘.๑๑ วัดใหญ่ทักขิณาราม
๘.๑๒ วัดโพธิ์ไทร
๘.๑๓ วัดอุดมธานี และวัดดง
๘.๑๔ วัดรังษีโสภณ
๘.๑๕ วัดศรีเมือง
๘.๑๖ วัดโพธินายก
๘.๑๗ วัดส้มป่อย
๘.๑๘ วัดวังกระโจม
๘.๑๙ วัดบุญนาครักขิตาราม
๘.๒๐ วัดอินทาราม
๘.๒๑ วัดนางหงษ์
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดินประเภท
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังปลาจีด
๙.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก และการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก
๙.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าข่อย
๙.๔ สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
๙.๕ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด นครนายก และส านั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
จังหวัดนครนายก
๙.๖ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครนายก สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด นครนายก ศาลากลางจั ง หวั ด นครนายก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา

๙
ประถมศึกษานครนายก ส านั กงานพลั งงานจั งหวัดนครนายก ส านักงานพาณิช ย์จังหวัดนครนายก และ
สานักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก
๙.๗ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก
๙.๘ โรงพยาบาลนครนายก
๙.๙ สานักงานเทศบาลเมืองนครนายก
๙.๑๐ สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
๙.๑๑ สถานี สื่ อ สารจั ง หวั ด นครนายก กองก ากั บ การต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด นครนายก
สถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ งนครนายก ที่ ว่ า การอ าเภอเมื อ งนครนายก ส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด นครนายก
เรือนจาจังหวัดนครนายก สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองนครนายก และที่ทาการไปรษณีย์นครนายก
๙.๑๒ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จากัด และธนาคารออมสิน สาขานครนายก
๙.๑๓ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
๙.๑๔ สานักงานขนส่งจังหวัดนครนายก
๙.๑๕ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก
๙.๑๖ ศู น ย์ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และบ ารุ ง รั ก ษาที่ ๒ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๙.๑๗ ที่ทาการประตูน้าฝั่งขวา ท่าช้าง

