แผนที่ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน

นครนายก

อุทยาน
วังตะไคร
ATM

หอพักสุพรรณิการ

เรือนพักหัวหนาศูนย

กม.

15

อาคารเกษตร

ศาลพอปลัดจาง

2 กม
.

ATM

หอศิลปนครนายก
ศาลากลางน้ำ

อาคารพัสดุ 1

ศาลเจาที่

โรงครัว

เรือนอำนวยการ
ปายส

หองอาหาร

ถาบัน

ฯ

ทางเดินในร

สวนเกษตร

ศาลเจาที่

ม

เรือนเรียนรู
ศาลากลางน้ำ

ทางเดิน
ในรม

ทางเดินในร

หองประชุมพูจอมพล

ภารกิจภาพรวม
1. ใหบริการความรู และการฝกอบรมดานการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพพื้นที่ แกราชการในสวนภูมิภาค ผูนําชุมชน
ผูบริหารและขาราชการทองถิ่น
2. วิเคราะห วิจัยงานพัฒนาชุมชนในภาพรวมและงานพัฒนาชุมชน
เฉพาะพื้นที่ เพื่อเผยแพรและใชประโยชนในการพัฒนางานพัฒนาชุมชน
3. ประสานความรวมมือทางวิชาการพัฒนาชุมชนกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในและตางประเทศ
4. ใหบริการการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา แกบุคคลภายนอก

ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
Community Development Learning Center - Nakhonnayok

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

Community Development Department

Ministry of interior

ม
ศาลเจาที่

เรือนพักรับรอง

อนุสาวรียกรมพระยาดำรง

หองประชุมเหลืองอินเดีย

เรือนวิทยากร 1

อาคารพัสดุ 2

ลานจอดรถ

กาสะลอง รีสอรท 1

สนามบาสเกตบอล

เรือนวิทยากร 2

หอพักเฟองฟา

กาสะลอง รีสอรท 2

ATM

ATM

อัตราคาบริการ
การเดินทาง

GPS N14.310369

E101.294868

โดยรถยนตสวนตัว
จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เลียบคลองรังสิต
ผานอําเภอองครักษ มุงสูอําเภอเมืองนครนายก ระยะทางประมาณ 107กม.
จากนั้นใชทางหลวงหมายเลข 3049 (นครนายก-นํ้าตกนางรอง) ระยะทาง
ประมาณ 14 กม. ศูนยฯ ตั้งอยูทิศขวาของถนน ใกลกับสนามกอลฟ รอยัลฮิลล

โดยรถประจําทาง
รถบัสปรับอากาศ ขึ้นสถานีขนสงหมอชิต2 (จุตจักร) สายกรุงเทพฯ - องครักษ ตลาดโรงเกลือ (สระแกว) โดย หจก.แอรอรัญพัฒนา โทร.02-5123755-6
เดินรถตั้งแตเวลา 03.30-18.00น. รถออกทุกๆ ชั่วโมง คาโดยสาร 96 บาท
**ตองเหมารถรับจางจากสถานีขนสงฯ มายังศูนยฯ ราคาไมเกิน 200 บาท/เที่ยว
รถตูโดยสาร สายอนุสาวรียชัย-รังสิต-เขื่อนขุนดานปราการชล ขึ้นไดสองจุดคือ
จุดจอดอนุสาวรียชัยฯ (ฝงโรบินสันเกา) , จุดจอดรังสิต (ฝงตรงขามหางฟวเจอรปารค)
เดินรถตั้งแตเวลา 05.00-18.00น. รถออกทุกๆ ชั่วโมง คาโดยสาร 110 บาท
สงถึงหนาศูนยฯ มีสองบริษัทฯ คือ สุนทรชัยทัวร โทร.090-3855883
ศิษยหลวงพอโสธรทัวร โทร.080-6392946

ศูนยฝกอบรมของรัฐ ทามกลางธรรมชาติและออมกอดแหงขุนเขา
เพรียบพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก ฟสเนสสําหรับออกกําลังกาย
อุนใจ ปลอดภัย รปภ.24 ชั่วโมง ใกลนํ้าตก 3 สายธาร และเขื่อนขุนดานปราการชล
เดนทางสะดวก
เพยง
เดินทางสะดวก มรถโดยสารประจาทางผานทุ
มีรถโดยสารประจําทางผานทุกวัวนน หหางจากกรุ
างจากกรุงเทพฯ เพี
ยง 115 กิกโลเมตร
โลเมตร

รายการ

คาบริการ

จํานวน

หมายเหตุ

28 หอง

แอร
แอร

กาสะลองรีสอรท หองปกติ

600

กาสะลองรีสอรท หอง VIP

1,000 บาท/หอง/คืน

4 หอง

หอพักเฟองฟา 4 หองใหญ
จํานวน 11 เตียง 2 หอง
จํานวน 16 เตียง 2 หอง
หอพักสุพรรณิการ
เรือนอํานวยการ (หองละ 3 คน)
หองประชุมเล็ก กาสะลอง
หองประชุมเล็ก (พูจอมพล)
หองประชุมใหญ (เหลืองอินเดีย)

1,500 บาท/หอง/คืน
2,000 บาท/หอง/คืน
100 บาท /คน
450 บาท/หอง/คืน
1,000 บาท/วัน
1,500 บาท/วัน
3,000 บาท/วัน

รวมทั้งหลัง
50 เตียง

แอรรวม

80 เตียง
5 หอง
ไมเกิน 20 คน
ไมเกิน 80 คน
ไมเกิน 120 คน

พัดลมรวม

คาอาหารครบมื้อ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

บาท/หอง/คืน

แอร
แอร
แอร
แอร

ตามหลักเกณฑคาใชจายของทางราชการ
ตามหลักเกณฑคาใชจายของทางราชการ
ปที่พิมพ : กรกฎาคม 2557

เลขที่ 88 หมูที่ 2 บานสวนหงษ ตําบลสาริกา
อําเภอเมืองฯ
จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท/โทรสาร 037 – 328 064
เว็บไซต : www.cddnakhonnayok.com

เฟซบุค : Facebook.com/cddnakhonnayok

ย ิ ้ ม แ ย  ม แ จ  ม ใ ส เ ต ็ ม ใ จ บ ร ิ ก า ร ด  ว ย ผ ล ง าน ค ุ ณ ภา พ

บริการหลักสูตรฝกอบรม

เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาศักย
ภาพผูนําชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มีหลักสูตรหลัก
ภายใตกรอบแนวคิด "พัฒนาผูนําชุมชนอยางเปนระบบตอเนื่อง และทั่วถึง"
จํานวน 4 หลักสูตร คือ
1.หลักสูตรผูน าํ การพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน
มีวตั ถุประสงค เพือ่ ใหผนู าํ ชุมชนมีความรูค คู ณ
ุ ธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน
ผลลัพธทไี่ ด กอใหเกิดพลังเครือขายผูน าํ ชุมชนทีจ่ ะไปขับเคลือ่ นงานในระดับพืน้ ที่
อยางเปนรูปธรรม

ประวัติความเปนมา
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ตั้งอยูบนเนื้อที่ 45 ไร
เลขที่ 88 บานสวนหงส หมูที่ 2 ตําบลสาริกา อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก
หางจากศาลากลางจังหวัดนครนายก 14 กม. และหางจากกรุงเทพฯ 121 กม.
เดิมมีชื่อวา“สวนมงคล” เจาของชื่อนายมงคล ศรียานนท สรางขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2498
สําหรับไวเปนสถานที่พักตากอากาศ เมื่อป พ.ศ. 2514 เจาของมีความประสงค
จะขาย “สวนมงคล” แหงนี้ และนายประสงค อิสรภักดี ซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนในขณะนั้น
มีดําริที่จะซื้อไวเพื่อเปนสถานที่ฝกอบรมของ
กรมการพัฒนาชุมชน กอรปกับสวนมงคลมีบริเวณกวางขวาง สถานที่เหมาะสม
เปนเอกเทศ บรรยากาศดีมีอาคารเรือนพักอยูแลว ถาไดปรับปรุงเพียงเล็กนอยก็จะ
สามารถใชเปนศูนยฝกอบรมที่สมบูรณ
และถัดมา ในป พ.ศ. 2515 - 2516
นายพัฒน บุญยรัตพันธ อธิบดีฯ ทานตอมา ไดมีการตกลงซื้อกรรมสิทธิ์สวนมงคล
ในวงเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดลานหาแสนบาทถวน) จัดตั้งเปน “ศูนยฝกอบรม
การพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก” ภายใตสังกัดของกองฝกอบรม กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ป พ.ศ.2552 กรมการพัฒนาชุมชนไดมีการปรับปรุงโครงสรางภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากกองฝกอบรมเปนสถาบัน
การพัฒนาชุมชน กําหนดใหศูนยฝกอบรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก เปน
"ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก" สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน มีพื้นที่เขต
บริการในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปราจีนบุรี

2.หลักสูตรผูน าํ การเปลีย่ นแปลงชุมชน (Smart Leader) ระยะเวลา 11 วัน
มีวตั ถุประสงค เพือ่ ใหผนู าํ ชุมชนมีองคความรูใ นการบริหารจัดการชุมชน
และสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
รวมทัง้ ใหผนู าํ ชุมชนมีภาวะผูน าํ คุณธรรม จริยธรรม และเปนแกนหลัก
ในการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็งพึง่ ตนเองไดในทีส่ ดุ

บริการดานอาคาร

หอพักสุพรรณิการ

เรือนอํานวยการ

กาสะลองรีสอรท

บรรยากาศหองพัก

หอพักเฟองฟา

เหลืองอินเดีย

ฟสเนส

บรรยากาศหอพัก

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
3.หลักสูตรผูน าํ นวัตกรรมการพัฒนา (Innovative Leader) ระยะเวลา 10วัน
มีวตั ถุประสงค เพือ่ ฝกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะหขอ มูล
เชือ่ มโยงใหเห็นความสัมพันธของขอมูลในชุมชน นําขอมูลมาสรางนวัตกรรม
การพัฒนา และสรางเครือขาย

หอศิลปนครนายก ศูนยภูมิรักษฯ

อุทยานพระพิฆเนศ

เขื่อนขุนดานปราการชล

4.หลักสูตรผูน าํ ขัน้ กาวหนา (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน
มีวตั ถุประสงค จะใหผนู าํ ชุมชนสามารถกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชนและ
สามารถกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็ง พึง่ ตนเองไดอยางยัง่ ยืน

นํ้าตกสาริกา

นํ้าตกวังตะไคร

นํ้าตกนางรอง

Map
Waterfall
Wang Takrai
ATM

Supannikar Doorm

กม.

15
ATM

Art Gallery
Kitchen
Administration Building

Canteen
ทางเดินในร

ม

ทางเดิน
ในรม

ทางเดินในร

Phujompol

Mission Overviews

ม

1. To give academic and training service, specifically about community
development according to community’s various conditions and
environments, to government officials, community leaders,
provincial administration and local government officials.
2. To take and analyze community researches in general and specific
areas. As well as to disseminate and publicize for community
development.
3. To coordinate an academic cooperation with domestic private and
civil sectors and international ones.
4. To provide trainings, meetings, seminars and so on to the third
parties.

Community Development Learning Center

Nakhonnayok
Community Development Department

Ministry of interior

Lueang India
Car Park

Kasalong Resort 1

Fuengfah Dorm

Kasalong Resort 2

ATM

ATM

Services and Charges
Travelling

GPS N14.310369

E101.294868

By Personal car

The Center, encircled with natural mountains and nearby
3 famous waterfalls and the notable dam, is equipped with
modern facilities and also protected by fulltime security. Here is
the list of facilities provided:

From Bangkok, take highway no. 305 (Rangsit - Nakhonnayok)
passing through Amphoe Ongkarak, and Amphoe Muang Nakhonnayok,
approximately 107 kilometers. Then take highway no. 3049 (Nakhon
nayok - Nang Rong), the center is located on the right after passing
the Royal Hills Golf club Resort and Spa.

Lists
Kasalong Resort

By bus / van

(4 wide rooms)

(1) From Mo Chit 2 Bus Terminal (Chatuchak), Bangkok, take the bus
of Bangkok – Ongkarak – Rong Klue Market line by Airaran Development
Ltd. (tel. 02-5123755-6). It is available every day, every hour from
03.30 a.m. to 06.00 p.m. and costs 96 baht/trip. Then take a vehicle
from the bus station to the center, which costs up to 150 baht/trip.
(2) From Bangkok, take the van of Victory Monument - Rangsit –
Khundanprakanchol Dam at the Monument stop point (Former
Robinson Department Store side), or at Rangsit stop point (opposite
to Future Park Rangsit Department Store). The van schedule starts
from 05.00 a.m. to 06.00 p.m. every day and costs 110 baht/trip.
Then get off in front of the center. Tel.080-6392946 , 090-3855883

Rates

Amounts

Notes

฿ 600 /night/room

28 rooms

AC

Kasalong Resort (VIP room) ฿ 1,000 /night/room

4 rooms

AC

All :
50 beds

AC

(Standard room)

Fuengfah Dormitory
11 beds, 2 rooms
16 beds, 2 rooms
Supannikar Dormitory
Administration Building
(3 persons/room)

฿ 1,500 /night/room
฿ 2,000 /night/room

฿ 100 / person

80 beds

Fan

฿ 450 /night/room

5 rooms

AC
AC

Kasalong Meeting room
฿ 1,000 /day
Phujompol Meeting room ฿ 1,500 /day
Lueang India Auditorium ฿ 3,000 /day
Meal (Full)

Max. 20 people
Max. 80 people
Max. 120 people

AC
AC

Accordance with a governmental cost regulation

Light meal and Beverages Accordance with a governmental cost regulation
Year of publication : July 2014

88 Ban Suan Hong , Moo 2 , Tumbon Sarika,
Amphoe Mueang Nakhonnayok, Nakhonnayok,

Thailand 26000

Tel/Fax 037 – 328 064

Website : www.cddnakhonnayok.com

Facebook : Facebook.com/cddnakhonnayok

Smiling , Willing service , Quality work.

Training course Services

Accommodations and Facilities

Community Development Learning Center – Nakhonnayok has multiple
courses for personal and human resource development, especially
community leaders’ capacity building for community strength. We
carry on the training course services under a paradigm “take systematic
and continuous training and development for community leaders”.
Here are 4 main courses provided:

1.Development leader course
3 days
it aims to make the participants have whole necessary knowledge
and morality. So they can effectively manage their communities and
achieve community networks and organizations.

History
Community Development Learning Center – Nakhonnayok
covering an area of about 45 Rais, is located at 88 Ban Suan Hong,
Moo 2, Tumbon Sarika, Amphoe Mueang Nakhonnayok, Nakhonnayok.
This center is far from Nakhonnayok Government Office Center
about 14 kilometers as well as 121-kilometer far from Bangkok.
Formerly, this center was well known as “Suan Mongkol”, its old
name, which was built to be the leisure weekend house in 1955 by
Mr. Mongkol Sriyanon. 16 years later, Mr. Prasong Issaraphakdi,
the 2nd Community Development Director – General, wanted to
buy this place in order to build the irreproachable Community
Development’s training center with extensively spacious spaces
and a good atmosphere. Between 1972-1973, Mr. Pat Boonyarattapan,
the 3rd Community Development Director – General, agreed to
take a land ownership by 7,500,000 Baht, and launched
“Nakhonnayok Community Development Training Center” under
the training division of Community Development Department,
Ministry of Interior.
In 2009, Community Development Department reformed
the structure and authority organization, and raised the training
division to Community Development Institute. Assigned to this,
Nakhonnayok Community Development Training Center has
changed its academic roles, functions and name to “Community
Development Learning Center – Nakhonnayok”. Nowadays,
Community Development Learning Center – Nakhonnayok take
responsibilities in academy and training services in five provinces,
including Nakhonnayok , Nonthaburi , Pathumthani ,

Ayutthaya and Prachinburi

2.Smart leader course
11 days
it aims to conduct the members to integrate knowledge and
community management according to the King’s Sufficiency
Economy philosophy. Furthermore, this course encourages the
leaders to apply their leaderships, morals and ethics to operate
the self – dependence communities.
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3.Innovative leader course
10 days
This course provides and practices the partakers to be systematically
thinking and proactive leaders. Moreover, they can systemize and
combine their community information to gain a new innovation
that leads to develop their communities.

Nakhonnayok Art Gallery
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4.Strategic leader course
15 days
The course participators can determine the best strategy, which suits
with the contexts and environments to manage and progress their
communities.

Sarika Waterfall
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