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ส่วนท่ี  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย 

 

๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมู่บ้าน 
   ต ำบลเกำะหวำย  เป็นศูนย์กลำงของต ำบลทั้ง  ๗  แห่ง  ของอ ำเภอปำกพลี  เนื่องจำกอยู่ใน
ด้ำนชุมชน  ที่ตั้งที่ว่ำกำรอ ำเภอปำกพลี  และเป็น  เขตเทศบำลต ำบล “เกำะหวำย” เดิมนั้น  ต ำบลเกำะหวำย
รวมอยู่ในต ำบลเกำะหวำย  ในสมัยที่อ ำเภอยังมีช่ือเดิมว่ำอ ำเภอเขำใหญซ่ึ่งต่อมำก ำหนดให้เขตน้ีเป็นเขตท้องที่
อ ำเภอปำกพลี  โดยยุบช่ืออ ำเภอเขำใหญ่เสียและช่ือต ำบลก็ช่ือว่ำ  ต ำบลเกำะหวำยเรื่อยมำ   แต่เนื่องจำก
ต ำบลเกำะหวำยท้องที่กว้ำงขวำงยำกแก่กำรปกครองทั่วถึง  ทำงกำรจึงได้แยกต ำบลเกำะหวำยออกเป็นอีก
ต ำบลหนึ่ง  คือ  ต ำบลเกำะหวำย เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๙๘  แต่ที่ท ำกำรอ ำเภอยังอยู่ในเขตต ำบลเกำะหวำยตลอดมำ    
ประชำกรต ำบลเกำะหวำยเป็นคนไทยพวนเกือบ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหวำยมี
เนื้อที่ทั้งหมด ๑๕,๖๒๕ ไร่ หรือ ๒๕ ตร.กม. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหวำย  ได้ยกฐำนะจำกสภำต ำบล
ข้ึนเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยประกำศกระทรวงมหำดไทยเมื่อวันที่  ๒๓  กุมภำพันธ์  ๒๕๔๐ 

   อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต.หนองแสง อ.ปำกพล ี ต.ศรีนำวำ อ.เมือง 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต.โคกกรวด    อ.ปำกพล ี ต.ปำกพล ี อ.ปำกพล ี
  ทิศใต ้   ติดต่อกับ ต.ปำกพล ี    อ.ปำกพล ี  
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต.เกำะหวำย    อ.ปำกพล ี  

๑.2 ภูมิประเทศ 
 สภำพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเปน็ที่รำบลุม่  มีลักษณะลำดเอียงจำกทศิเหนือลงสู่ทศิใต้ โดยมีคลองธรรมชำติ 
คลองขุด  และคลองชลประทำน  หลำยแห่งในพื้นที่มีลักษณะกำรไหลผ่ำนของน้ ำตำมควำมลำดเอียงของพื้นที่
และมีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๓๓  ถนนสุวรรณศรตัดผ่ำนพื้นที่ 
1.3  ลักษณะของดิน  เป็นดินร่วนใช้ส ำหรับปลูกข้ำวเพำะเมล็ดพันธ์ข้ำว 
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แผนที่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะหวาย 
อ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
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       1.4 ลักษณะของแหล่งน  า 
      แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ต ำบลเกำะหวำย  มีคลอง  7  แห่ง  ไดแ้ก่  คลองกรวด  คลองดงแขวน  คลองปอ  คลองท่ำแดง  
 คลองถ่อน    คลองคึกฤทธิ์  คลองแสง 
    แหล่งน้ าทีส่ร้างข้ึน 
  ๑. บ่อน้ ำตื้น จ ำนวน   ๒   แห่ง  ได้แก่  หมูท่ี่  ๒  คลองตะเคียน  หมู่ท่ี  ๑  บ้ำนเกำะหวำย 
   2.  ฝำย   จ ำนวน   3  แหง่  ไดแ้ก่ หมู่ท่ี ๖   ฝำย คสล. คลองปอ 2 ฝำย    หมู่ท่ี  ๓ คลองท่ำแดง  1 ฝำย  
      1.5 ลกัษณะของไม้และป่าไม ้  ต ำบลเกำะหวำยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น  ไม้ผล เช่น มะม่วง มะขำม กระท้อน ไผ่     
  2.ดา้นการเมืองการปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง ต ำบลเกำะหวำย  มีหมู่บ้ำนทั้งหมด   ๖  หมู่บ้ำน   
  พื้นที่บำงส่วนอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลเกำะหวำย  จ ำนวน  ๓  หมูบ่้ำน  คือ 

หมู่ที่  ๑  บ้ำนเกำะหวำย   หมู่ที่  ๔  บ้ำนใหม ่ หมู่ที่  ๓  บ้ำนท่ำแดง 
 พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในในเขตต ำบลเกำะหวำย  ๓  หมู่บ้ำน  คือ 
  หมู่ที่  ๒  บ้ำนคลองตะเคียน  หมู่ที่  ๕  บ้ำนดงแขวน   หมูบ่้ำน  ๖  บ้ำนยอยไฮ 
         2.2 การเมืองการบริหาร 
            2.2..๑   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

           บุคลากร    จ านวน   ๑4  คน 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
ส านักงานปลัดฯ จ านวน   ๘  คน   

๑. นำงปรียำรินท์ บุญมีมนัสศิริ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๒. นำงจ ำนงค ์ มีเจริญ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๓. นำงสุริยำพร อัคครินทร์ หัวหน้ำส ำนักปลดั  
๔. น.ส.สมฤด ี ชำญพำณิชย์กิจ ผช.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
๕. นำงนิลุบล  จ ำนงนรินทร์รักษ์ ผช.นักวิชำกำรเกษตร  
๖. น.ส.รัฐติมำพร   สิงห์ไชยนำถ ผช.เจ้ำพนักงำนธุรกำร  

7. นำงรสสุคนธ ์  ภำรโรง บุญมำ ภำรโรง  
ส่วนการคลัง จ านวน   2  คน   

๑. นำงบุญชู     สงปรำงค ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
๒. น.ส.สุพรรนิกำร์ ภู่หมื่นไวย เจ้ำพนักงำนพัสด ุ  

ส่วนโยธา จ านวน   2  คน   
๑. นำยภูสญิจ ์ สีกำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  

2. นำยบัญชำ                ยกฤทธิ ์ นำยช่ำงโยธำ  
ส่วนการศึกษา จ านวน  ๒ คน   

๑. นำงยุรี หมื่นเท  ครู คศ.1  
๒. น.ส.อัญชุล ี ธัญญวฒุิศิริ ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็กอนุบำลและปฐมวยั  
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 2.2.๒  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   16  คน 
ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งใน  อบต. หมายเหต ุ

๑. นำงมะลิวรรณ์  ยงกระสัน - นำยก อบต.ฯ  
๒. นำยนุกูล บุญมำ - รองนำยก ฯ  
๓. นำยฉลำด สุขช่วย - รองนำยก ฯ  
๔. นำยประสิทธิพร                ใจผ่อง - เลขำนุกำรฯ  
๕. นำยประทปี มีอำษำ   สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๑ สมำชิกสภำฯ  
๖. นำงจันทร์ทิพย ์ ขันเคน สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๒ สมำชิกสภำฯ  
๗. นำงเสนำะ งำมวำจำ  สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๒ สมำชิกสภำฯ  
๘. นำงสุภำวด ี ขันอำษำ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๓ สมำชิกสภำฯ  
๙. นำยณัฐจักร ์ บุญธนำรวีเกียรต ิ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๓ สมำชิกสภำฯ  

๑๐. นำงบุญเจือ  ใจผ่อง สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๔ ประธำนสภำฯ  
๑๑. นำยกอบชัย อำฒยะพันธ์ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๔ สมำชิกสภำฯ  
๑๒. นำยบุญเลิศ จักร์คุ้ม สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๕ สมำชิกสภำฯ  
๑๓. นำงมำล ี เอื้อเฟื้อ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๕ รองประธำนสภำฯ  
๑๔. นำยสุนทร สืบจำกน้อย สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๖ สมำชิกสภำฯ  
๑๕. นำยประจวบ มำล ี สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๖ สมำชิกสภำฯ  
๑๖. นำงปรียำรินท ์ บุญมมีนัสศิร ิ ปลัด อบต. ฯ เลขำนุกำรสภำ ฯ  

      
  2.2.๓ หน่วยเลือกต้ัง จ านวน   ๖  หน่วย 
   (๑)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๑ ที่ท ำกำรก ำนันต ำบลเกำะหวำย           
   (๒)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๒ วัดคลองตะเคียน                
   (๓)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๓ ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 3 
   (๔)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๔ ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 4 
   (๕)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๕ ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 5 
   (๖)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๖  ที่ท ำกำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเกำะหวำย 
  2.2.4 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

การบริหารรายจา่ยในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 
 

รายการ พ.ศ.๒๕๕7 พ.ศ.๒๕๕8  พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

รับจริง 20,233,383.27. 24,353,790.61  21,843,402.06 22,688,941.09 23,220,420.63 

 จ่ายจริง 14,487,910.57 18,566,414.26   17,539,352.52 16,288,216.38 17,274,175.44 

 



 
 

5 
 

2.2.5 การเลือกตั ง 
           หน่วยเลือกต้ัง จ านวน   ๖  หน่วย 
   (๑)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๑ ที่ท ำกำรก ำนันต ำบลเกำะหวำย  หมู่ที่ 1          
   (๒)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๒ วัดคลองตะเคียน   หมู่ที่ 2              
   (๓)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๓ ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 3 
   (๔)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๔ ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 4 
   (๕)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๕ ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 5 
   (๖)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๖  ที่ท ำกำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเกำะหวำย 
3.ประชากร 
 

- ช่วงอำยุ 

๔. สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 
  -  มีสถำนศึกษำในสงักัด  สพฐ.  จ ำนวน  ๑   แหง่ 

ล ำดับที ่ สถำนศึกษำในสังกัด สพฐ. จ ำนวนครู จ ำนวนนักเรียน หมำยเหต ุ

๑. โรงเรียนบำ้นดงแขวน 9 ๑63  

 รวม 9 ๑63  

  -  มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน  ๑ แหง่ 

ล ำดับที ่ สถำนศึกษำในสังกัด อบต. จ ำนวนครู จ ำนวนนักเรียน หมำยเหต ุ

๑. ศูนย์พฒันำเด็กเล็กฯ บ้ำนดงแขวน ๒ 33  

 รวม ๒ 33  

ชุมชนที่ ช่ือชุมชน จ ำนวนครัวเรือน          ชำย หญิง 
1. เกำะหวำย 108    ครัวเรือน   149   คน 185  คน 
2. คลองตะเคียน 98      ครัวเรือน   193   คน 195  คน 
3. ท่ำแดง 118    ครัวเรือน   177   คน 168  คน 
4. บ้ำนใหม ่ 13      ครัวเรือน   19     คน 13    คน 
5. ดงแขวน 165    ครัวเรือน   241   คน 264  คน 
6. ยอยไฮ 191    ครัวเรือน   240   คน 269  คน 

             รวม 693    ครัวเรือน 1,019 คน 1,094 คน 

 หญิง           ชำย หมำยเหต ุ
จ ำนวนประชำกรเยำวชน 172      คน 179      คน อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 
จ ำนวนประชำกร 648    คน 614     คน อำยุ 18-60 ป ี
จ ำนวนประชำกรผูสู้งอำยุ 273     คน 226    คน อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 
             รวม 1,094  คน 1,019  คน ทั้งสิ้น 2,113 คน 
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 ๔.๒ การสาธารณสุข 

  -  มีสถำนบริกำรสำธำรณสขุ จ ำนวน ๑ แห่ง (โรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลเกำะหวำย)  มีเจำ้หน้ำที ่
 จ ำนวน  ๓ คน    
 ๔.๓   สถำบันและองค์กรศำสนำ 
  -   วดัในพระพุทธศำสนำในต ำบลเกำะหวำย มีจ ำนวน ๒ แหง่ คอื  วัดคลองตะเคียน หมู่ ๒  วดัดงแขวน หมู ่๕ 

    4.3 อาชญากรรม   ต ำบลเกำะหวำยไม่มีอำชญำกรรมรำ้ยแรงในชุมชน 
 

    4.4 ยาเสพติด     - 
 

    4.5 การสังคมสงเคราะห์  - 
  

5.ระบบบริการพื นฐาน 
      5.1 การคมนาคมขนส่ง  ต ำบลเกำะหวำย   สำมำรถเดินทำงติดต่อโดยทำงบกใช้เส้นทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๓๓  หรือถนนสุวรรณศร  ตัดผ่ำนบริเวณตอนกลำงของต ำบล   โดยห่ำงจำกตัวจงัหวัดนครนำยก  
ประมำณ  ๖  กิโลเมตร  และห่ำงจำกตัวจังหวัดปรำจีนบรุี  ประมำณ  ๑๙  กิโลเมตร       
      5.2 การไฟฟ้า        ต ำบลเกำะหวำย  ครัวเรือนส่วนมำกมีไฟฟ้ำใช้เกือบทั่วทั้งพื้นที่  คิดเป็นร้อยละ 
100 ของครัวเรือนทั้งหมด   ยังเหลือเพียงบำงส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้   ซึ่งเกิดจำกประชำชนเริ่มได้เข้ำไปอำศัย
อยู่ในพื้นที่ใหม่ และยังไม่ได้ขอติดตั้งหรือขยำยเขตไฟฟ้ำ 
      5.3 การประปา   มีบริกำรน้ ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค จังหวัดนครนำยก 
      5.4 โทรศัพท์สาธารณะ   โทรศัพท์สำธำรณะ  จ ำนวน  ๔  แห่ง 

      5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดคุรุภัณฑ์  ในพื้นที่ต ำบลเกำะหวำยมีสถำนที่ตัง้ที่ท ำ
กำรไปรษณีย์โทรเลข  ๑  แหง่ 

 6.ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร    มีประชำกรส่วนใหญม่ีอำชีพเกษตรกรรม  อำชีพหลัก  ท ำนำ  อำชีพรอง  ท ำสวนผัก  
ผลไม้   
พืชไร่  เลี้ยงสัตว์  อุตสำหกรรมในครัวเรือน  และรับจ้ำง 
     6.2 การประมง    - 
     6.3 การปศุสัตว์    โค  กระบือ ไก่ 
     6.4 การบริการ     โรงแรม รสีอร์ท จ ำนวน  4 แห่ง 
     6.5 การท่องเท่ียว  - 
     6.6 อุตสาหกรรม   1 แห่ง 
     6.7 การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ   กลุ่มเทียนหอม กลุม่ไม้กวำดดอกหญ้ำ กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้ำว 
     6.8 กลุ่มแรงงาน   - 
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน  า 
     7.1 ข้อมูลพื นฐานของชุมชนหรือหมู่บ้าน  จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน 
     7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร   ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
     7.3 ข้อมูลดา้นแหล่งน  าทางการเกษตร   แหลง่น้ ำธรรมชำติ 7  แหง่  ฝำย     3  แหง่   
     7.4 ข้อมูลดา้นแหล่งน  ากิน น  าใช้ (หรือน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ประปำส่วนภูมิภำค 
 

8.ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
     8.1 การนับถือศาสนา    วัดในพระพุทธศำสนำในต ำบลเกำะหวำย มีจ ำนวน ๒ แห่ง คือ  วัดคลองตะเคียน 
หมู่ ๒   
วัดดงแขวน หมู่ ๕ 
     8.2 ประเพณีและงานประจ าปี   ประเพณีสงกรำนต์  ,ประเพณีเข้ำพรรษำ,ประเพณีตักบำตรเทโวโรหนะ
,ประเพณีไทย-พวน  
 

     8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  ภำษำไทย , ภำษำไทยพวน    
 

     8.4 สินค้าพื นเมืองและของท่ีระลึก   ไม้กวำดดอกหญำ้, ดอกไม้เทียนหอม 
 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ  
      9.1  น  า       - น้ ำจำกเข่ือนขุนด่ำนปรำกำรชลและจำกแหลง่น้ ำธรรมชำติ 
      9.2  ป่าไม้    -  
      9.3  ภูเขา    -  
      9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  -  
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  กำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ิน  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเกำะหวำยมีควำม 
สัมพันธ์กบัแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพือ่ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง  
มั่งค่ัง และยัง่ยืน  โดยแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย 6 ด้ำน ดังนี้ 
   1.  ด้านความมั่นคง 
  (1)   เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง ทำงกำรเมือง ขจัด
คอร์รัปช่ัน สร้ำงควำมเช่ือมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 
  (3)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนกำร
บริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
  (4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ 
  (6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  
  (7)  การกรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ
มากขึ น 
 2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติ
กำรค้ำ 
  (2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมเสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน 
และส่งเสริมกำรเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร 
ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
   (4)  การพัฒนาพื นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง   พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดน และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
   (5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ 
   (6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ
กับนำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

ส่วนที่ 2 
 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 3.  ดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
  (1)  พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (2)  กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
  (3)  ปลูกผังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์  
   (4)  กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
  (5)  กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
               (1)  สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
   (2)  พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
   (3)  มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (4)  สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 
   (5)  พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
 5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                (1)  จัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
   (2)  วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ  เน้นกำรปรับ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
     (3)  กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (4)  กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (5)  กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศ 
    (6)  กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1)  กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ  ให้มีขนำดที่
เหมำะสม 
   (2)  กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
   (3)  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
   (4)  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                (5)  กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
   (6)  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
                (7)  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
   (8)  ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
  
 2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย  
      6 ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์เสริม คือ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำง และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ พัฒนำ
คนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยเฉพำะกำร พัฒ นำแล ะ
ดูแลผู้สูงอำยุที่จะมสีัดสว่นสูงข้ึนในสงัคมสงูวัย ทั้งกำรสร้ำงงำนที่เหมำะสม กำรฟื้นฟูและดูแลสุขภำพ 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติเพื่อสร้ำงควำมปรองดองในสังคม กำรสร้ำงโอกำสให้ทุกคนในสังคมไทย
สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร แหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพ เพื่อยกระดับรำยได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่ำงยั่งยืนให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยกำรเงินและนโยบำยกำรคลัง รวมถึงกำรปฏิรูปภำษีทั้ง
ระบบเพื่อรักษำเสถียรภำพและเพิ่มประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจ กำรปรับโครงสร้ำงทั้งห่วงโซ่คุณค่ำใน
ภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร กำรลงทุน กำรพัฒนำ EMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ ำงสมดุ ล
ระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม บริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  ให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงที่ส่งผล
กระทบต่อกำรพัฒนำในทกุมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพให้ประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ  
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่ำงเป็น
ธรรม ประชำชนมีส่วนร่วม ประเทศปรำศจำกคอร์รัปช่ัน มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่
เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถ่ิน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และระบบโลจิสติกส์  
มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยโทรคมนำคม และ
กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมิง กำรเช่ือมโยง
กำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ 
ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำ 
ฯ ฉบับที่  11 ทั้งกำรเพิ่มกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ ฯ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 9  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  พัฒนำภำค 
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจส ำคัญให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ศักยภำพ โอกำสและ ข้อจ ำกัดของ
พื้นที่รวมทั้งควำมต้องกำรของภำคีกำรพฒันำที่เกี่ยวข้อง สร้ำงฐำนเศรษฐกิจใหมเ่พื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 10  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และ
ภูมิภำคประสำนและพัฒนำควำมร่วมมือกนัระหว่ำงประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่ำงสร้ำงสรรค์โดยมุ่งเน้นกำร 
มุ่งเน้นกำรดูแลกำรด ำเนินงำนตำมข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่ไทยมีควำมเกี่ยวข้องใน
ฐำนะประเทศสมำชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับอนุภูมิภำค 
 

                   3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  3.1  แผนพัฒนาภาค   
  วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาภาคกลาง  
   (1)  เพื่อกระจำยควำมเจรญิสูภู่มิภำคให้สำมำรถสรำ้งโอกำสกำรประกอบอำชีพและ
กำรเพิ่มรำยได้อย่ำงทั่วถึง น ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนและลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในภำค 
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   (2)  เพื่อพัฒนำเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่ส ำหรับทุกกลุ่มในสังคม 
โดยเน้นควำมปลอดภัย กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองมีมำตรฐำน บริกำรสำธำรณะมีคุณภำพ และมีระบบขนส่ง
สำธำรณะในเขตเมืองอย่ำงทั่วถึง 
   (3)  เพื่อพัฒนำและฟื้นฟูที่ฐำนเศรษฐกิจหลักให้ขยำยตัวอย่ำงสมดุลและได้รับกำร
ยอมรับจำกชุมชน 
   (4)  เพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโตอย่ำงยำงยืน ซึ่งจะน ำไปสู่กำร
กระจำยควำมเจริญและกำรเพิ่มขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ภาพรวมแนวทางการพัฒนาภาคกลาง 
   พัฒนำภำคกลำงให้เป็นฐำนเศรษฐกิจช้ันน ำ  โดยเป็นศูนย์อุตสำหกรรมของเอเชียตะ
ตัวออกเฉียงใต้และเป็นฐำนกำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพ ปลอดภัย และได้มำตรฐำนโลก 
สนับสนุนกำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมกำรท่องเที่ยวของเอเชียที่มี
ช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนำนำชำติ 
   1.  เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของฐำนอุตสำหกรรมเดิม  และส่งเสริมกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมแห่งอนำคตให้เป็นฐำนรำยใหม่ เพื่อยกระดับฐำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมของภำคกลำงให้
เป็นศูนย์อุตสำหกรรมสีเขียวช้ันน ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   2.  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตอำหำร  และสินค้ำเกษตรให้มีควำม
ทันสมัยและ เป็นสำกล เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคกลำงเป็นฐำนกำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตรที่มี
คุณภำพ ปลอดภัยและได้มำตรฐำนโลก  สนับสนุนกำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรของประเทศ 
   3.  ปรับปรุงมำตรฐำนสินค้ำและธุรกิจบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ และ
ภำพลักษณ์ที่ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อเพิ่มศักยภำพของภำคกลำงให้เป็นศูนย์รวมกำรท่องเที่ยวของเอเชียที่มี
ช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนำนำชำติ 
   4.  เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ  แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้น้ ำ
ในภำคตะวันออก ระหว่ำงภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม กำรท่องเที่ยว และชุมชน 
  3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   
  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ประกอบด้วย 
สมุทรปรำกำร  ฉะเชิงเทรำ นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว 
  วิสัยทัศน์  
  “เส้นทำงกำรค้ำกำรลงทุนไปสู่ประตูอินโดจีน  ฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรม และนวัตกรรม  
เกษตรแปรรูประดับประเทศ  แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย  เส้นทำงท่องเที่ยวธรรมชำติ  สุขภำพ  และ
วัฒนธรรม  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์” 
  เป้าประสงค์รวม 
  1.  เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ 
  2.  เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและ
สำกล 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนำระบบโลจสิติกส์และควำมสัมพนัธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อ
เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนภำคตะวันออกไปสู่อินโดจีนและรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
   เป็นแหล่งกำรค้ำ  กำรลงทุน และกำรขนส่งภำคตะวันออกไปสู่อินโดจีนที่พร้อมด้วย
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรคมนำคมขนส่งและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พร้อมทั้งบุคลำกรศักยภำพสูงและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 
  ตัวชี วัด 
   1.  อัตรำขยำยตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
   2.  มูลค่ำกำรค้ำผ่ำนด่ำนศุลกำกรชำยแดนของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
  กลยุทธ์ 
   1.  พัฒนำระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภำพ  สะดวก  รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และเช่ือมต่อกันภำยในกลุ่มจังหวัดและไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 
และอินโดจีน 
   2.  พัฒนำศูนย์กลำงและช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำเพื่อรองรับกำรเป็นฐำนกำรผลิต 
ขนส่งและจัดจ ำหน่ำยของอินโดจีน 
   3.  วำงแผนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ เพื่อรองรับ
กำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุนของอินโดจีน 
   4.  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรขนส่งที
มีประสิทธิภำพ 
   5.  พัฒนำควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน 
   6.  กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trade Shoe\w) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว  และบริกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วให้ได้
มำตรฐำน เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภำพ และวัฒนธรรม 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 
   1.  ยกระดับคุณภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภำพ และวัฒนธรรม รวมถึงกำร
ส่งเสริมมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยว 
   2.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทำงน้ ำที่ส ำคัญ เพื่อเช่ือมโยงกำรท่องเที่ยวทำงน้ ำ
ระหว่ำงกลุ่มจังหวัด 
  ตัวชี วัด 
   1.  อัตรำกำรขยำยตัว รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพิ่มข้ึน 3.0% ต่อปี 
   2.  อัตรำกำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนนักท่องเที่ยวร้อยละ 5% 
  กลยุทธ์ 
   1.  อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภำยในกลุ่มจังหวัดและภูมิภำค 
   2.  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตำมแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
   3.  พัฒนำศักยภำพแรงงำนวิชำชีพและบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
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   4.  พัฒนำกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับควำมสนใจ 
   5.  พัฒนำคุณภำพบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรตลำด ประชำสัมพันธ์ บุคลำกร 
สินค้ำ และระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
   6.  ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ เอกชน  ประชำชนและท้องถ่ินใน
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 
   7.  กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรท่องเที่ยว 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต  ระบบ
กำรตลำด และโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตรให้สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ (ZONING) เพื่อให้สินค้ำเกษตร
ปลอดภัยได้มำตรฐำนสำกล เช่ือมโยงตลำดรองรับกำรค้ำเสรี 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 
   1.  ผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัย  ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และมูลค่ำเพิ่มข้ึน
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและมีศักยภำพกำรแข่งขัน 
   2.  เกษตรกรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ำยที่ เข้มแข็งเพื่ออ ำนำจทำง
กำรตลำด 
  ตัวชี วัด 
   1.  ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจ ำนวนชนิดของสินค้ำเกษตรที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 
5% 
   2.  จ ำนวนกลุ่มเกษตรกร/สถำบันเกษตรที่สำมำรถท ำธุรกิจสินค้ำเกษตร ปีละ 3 
กลุ่ม  
  กลยุทธ์ 
   1.  ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรผลิต 
   2.  พัฒนำกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตและโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตรอย่ำง
ครบถ้วน 
   3.  เพิ่มผลิตภำพและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 
   4.  เช่ือมโยงวัตถุดิบภำคเกษตรกรรมจำกในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้ำนสู่
กำรแปรรูปเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในภำคอุตสำหกรรม 
   5.  มุ่งพัฒนำสู่เกษตรปลอดภัยที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมีมูลค่ำสูง 
   6.  พัฒนำกำรเกษตรกร/องค์กร/สถำบันเกษตรกรให้สำมำรถท ำธุรกิจเกษตรรองรับ 
กำรค้ำเสรี 
   7.  พัฒนำสำรสนเทศเพื่อกำรเกษตร 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรม  และนวัตกรรมเกษตรแปรรูป
และสมุนไพร  พลังงำนทดแทน และยกระดับมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและกลุ่มเกษตรกร สร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อ
ต่อกำรลงทุนอุตสำหกรรมใหม่ (New S-Curve)  
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  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 
   เป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมและนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและสมุนไพร พลังงำน
ทดแทน และอุตสำหกรรม (New S-Curve) ที่ส ำคัญของประเทศที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้ำงพื้นฐำน แรงงำน
ฝีมือกลุ่มเกษตรกร ระบบขนส่ง และกำรใช้นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มอย่ำงต่อเนื่อง 
  ตัวชี วัด 
   1.  อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภำพแรงงำนเพิ่มข้ึน 4% 
   2.  อัตรำกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำกำรลงทุนของอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 ต่อปี  
  กลยุทธ์ 
   1.  พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำร
ขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม 
   2.  พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนและกลุ่มเกษตรกรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ส ำหรับอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและสมุนไพร 
   3.  กำรก ำหนดเขตพื้นที่อุตสำหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมำะสมและวำงแผนกำร
ลงทุนในอุตสำหกรรม 
   4.  เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.  ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรในภำคอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และพัฒนำเครือข่ำยระบบเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5   อนุรักษ์  ฟื้นฟู  พัฒนำ  และปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีส่วนร่วม  เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 
   1.  ยกระดับคุณภำพทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคม 
   2.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ตัวชี วัด 
   1.  จ ำนวนแหล่งน้ ำขนำดกลำงและขนำดเล็กที่ได้รับกำรพัฒนำฟื้นฟู ปีละ 2 แห่ง 
   2.  จ ำนวนพื้นที่ที่ได้รับกำรปรับปรุงเพื่อป้องกันภัยพิบัติ/ภัยแล้ง ปีละ 2 ชุมชน/
หมู่บ้ำน 
  กลยุทธ์ 
   1.  ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตัดต้นไม้ท ำลำยป่ำ 
   2.  ป้องกันภัยพิบัติทำงธรรมชำติและภัยแล้ง 
   3.  กำรพัฒนำ/ฟื้นฟูแหล่งน้ ำ 
   4.  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 
    5.  พัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   6.  อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำต้นน้ ำ 
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  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
   1.  เส้นทำงกำรค้ำกำรลงทุน กำรคมนำคม และกำรค้ำภำคตะวันออกของไทยสู่ 
อินโดจีน 
   2.  แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
   3.  เส้นทำงท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ สุขภำพ และวัฒนธรรม 
   4.  อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและสมุน 
 3.3  แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
   วิสัยทัศน์   “นครนำยกเมืองน่ำอยู่” 
   เป้าประสงค์ 
   1.  เพิ่มกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและสร้ำงรำยได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
   2.  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และนวัตกรรมทำงสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ที่ดีงำนอย่ำงมีคุณค่ำ 
   3.  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ยืนยำวและมีควำมสุข 
   4.  อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
   5.  นครนำยกบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ คือ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาการเกษตรครบวงจร 
   1.  บริหำรจัดกำรน้ ำกำรเกษตรแบบบูรณำกำร 
   2.  บริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรแบบบูรณำกำร 
   3.  พัฒนำแปรรูปสินค้ำเกษตรและ SME  
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2  บริหารจัดการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 
   1.  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและแหล่งท่องเที่ยว 
   2.  ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว 
   3.  พัฒนำบุคลำกรและผู้ประกอบกำร SME ภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว 
   4.  ส่งเสริมกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมน่าอยู่ 
   1.  ป้องกันและแก้ไขยำเสพติด 
   2.  พัฒนำควำมมั่นคงและปลอดภัย 
   3.  เสริมสร้ำงสังคมแบบบูรณำกำร 
   4.  นครนำยกเมืองสะอำด 
  ตัวชี วัด 
   1.  เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
   2.  สังคมคุณภำพ 
   3.  วัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณค่ำ 
   4.  คนนครนำยกสุขภำพแข็งแรง และมีชีวิตยืนยำว 
   5.  ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
   6.  กำรมีส่วนร่วม 
   7.  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   8.  บริหำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
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  ต ำแหน่งยุทธศำสตร์จังหวัด 
- เมืองท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม 
- เมืองน่ำอยู่ 
- แหล่งเกษตรและอำหำรปลอดภัย 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก 
  วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรหลักในกำรพฒันำท้องถ่ินให้เป็นเมอืงน่ำอยู่ น่ำทอ่งเที่ยว 
ด้วยกำรบรูณำกำร บรหิำรจัดกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ” 

  พันธกิจ 
   (1)  กำรอนรุักษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดลอ้ม 
   (2)  กำรพฒันำกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนอย่ำงบรูณำกำร 
   (3)  กำรพฒันำคุณภำพชีวิตและสร้ำงรำยได้ให้แกป่ระชำชน 

 (4)  กำรพฒันำ  ปรบัปรงุ  บ ำรุงรักษำ  สิง่สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร/โครงสร้ำง 
พื้นฐำน 
   (5)  กำรพฒันำกำรบรหิำรจัดกำรที่ด ี
   (6)  กำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่รองรบักำรพฒันำ 
  เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย 
   (1)  เพือ่กำรอนุรกัษ์  ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
   (2)  เพือ่กำรส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว  พฒันำสินค้ำ  และบริกำร 
   (3)  เพือ่กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมปิัญญำ
ท้องถ่ิน 
   (4)  เพือ่สง่เสรมิกำรสำธำรณสุข  กำรกีฬำ  นันทนำกำร  และสังคมสงเครำะห ์
   (5)  เพือ่กำรส่งเสรมิกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สิน 
   (6)  เพือ่สง่เสรมิศักยภำพในกำรพฒันำอำชีพ  กำรผลติ  กำรจ ำหน่ำย  เพือ่สร้ำงรำย 
ได้แก่ประชำชน 

  (7)  พฒันำ  ปรับปรุง  และบ ำรุงรักษำสิง่สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำง 
 พื้นฐำนส ำหรบักำรบริกำรสำธำรณะ  กำรเป็นเมอืงนำ่อยู่น่ำทอ่งเที่ยว 
   (8)  เพือ่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำท้องถ่ิน 
   (9)  เพือ่สง่เสรมิกำรพฒันำประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กรใหบ้รรลุจดุหมำยเพือ่กำรพฒันำท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา     
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
 เพื่อส่งเสริมกำรกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยว  กำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  และสุขภำพ  กำรบ ำรุงรักษำแม่น้ ำล ำคลอง ประกอบด้วยแนวทำงกำร
พัฒนำ 4 ด้ำน คือ 
   1)  กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและกำรปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์  

2)  กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  สินค้ำ  และกำรบริกำร 
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    -  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
    -  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรขยำยตลำดกำรท่องเที่ยว/สร้ำงเครือข่ำยกำร
ท่องเที่ยว/กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี/กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
    -  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน  กำรส่งเสริมแพทย์แผนไทย  ศูนย์
กำรเรียนรู้  ศูนย์สุขภำพอำหำรปลอดภัย วัฒนธรรมท้องถ่ิน  และอื่นๆ  เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
    -  กำรปรับปรุงสภำพภูมิทศัน์สถำนที่ต่ำง ๆ   เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  ร่ม
รื่นสวยงำม  หรือเป็นพื้นที่สำธำรณะในกำรท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
    -  กำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดท่องเที่ยวเชิงรุก 
   3)  กำรบ ำรุงรักษำแม่น้ ำล ำคลอง  แหล่งน้ ำต่ำง ๆ  และกำรป้องกันน้ ำท่วม  น้ ำเสีย 

4)  กำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอย  ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ประกอบด้วย
แนวทำงกำรพัฒนำ 6 ด้ำน คือ 
   1)  กำรศึกษำ ศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
   2)  กำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว กำรเทิดทูนและปกป้องสถำบัน
ชำต ิศำสนำ  และพระมหำกษัตริย์ 
   3)  กำรสำธำรณสุข  กำรกีฬำ  และนันทนำกำร 
   4)  กำรสังคมสงเครำะห์พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร 
   5)  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   6)  กำรสร้ำงรำยได้  และส่งเสริมกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

เพื่อพัฒนำ  ปรับปรุง  และบ ำรุงรักษำสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับบริกำร 
สำธำรณะ  กำรเป็นเมืองน่ำอยู่  น่ำท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ 5 ด้ำน คือ 

1)  กำรก่อสร้ำงปรับปรุงและบ ำรุงรักษำถนนสะพำนทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ ท่ำเทียบเรือ 
   2)  กำรวิศวกรรมจรำจร 
   3)  กำรขยำยเขตไฟฟ้ำและประปำ 
   4)  กำรพัฒนำระบบชลประทำนแหล่งน้ ำคูคลองเพื่อกำรอุปโภคบริโภคกำรเกษตรและ
อื่น ๆ 
   5)  กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำระบบผังเมืองและกำรพัฒนำตำมผังเมือง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 

  เพื่อสง่เสริมควำมเข้มแข็งและกำรมสี่วนร่วมของประชำชน และกำรส่งเสรมิกำรพัฒนำ 
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตงิำนขององค์กร ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ 5 ด้ำน คือ 

1) กำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์  ทรงเป็น 
ประมุข/กำรสร้ำงควำมสำมัคคี 
   2)  กำรส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำท้องถ่ิน 
   3)  กำรพฒันำองค์กรและบุคลำกร 
   4)  กำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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5)  กำรส่งเสรมิให้ผู้น ำท้องถ่ิน  ผู้น ำชุมชน  และประชำชน  ให้มีศักยภำพในกำรพฒันำ
ท้องถ่ิน/กำรเสรมิสรำ้งชุมชนใหเ้ปน็องค์กรแห่งกำรเรียนรูเ้พื่อรองรบักำรพฒันำในดำ้นต่ำงๆ  และรองรบัประชำคม
อำเซียน 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
   “ภำยในปี ๒๕64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหวำย  จะเป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรงำนที่
มปีระสิทธิภำพ  ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  ให้บรกิำรอย่ำงมคุีณภำพ  ทันสมัย  ประทับใจ  ประชำชนมีส่วน
ร่วมและมีคุณภำพที่ดี  ด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง” 

2.พันธกิจ  

      1 ส่งเสริมกำรศึกษำ สำธำรณสขุ และพัฒนำศักยภำพของครอบครัว และชุมชนในกำรมีคุณภำพ
ชีวิตทีด่ ี
             2. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะ จดักำรทรัพยำกรธรรมชำติทีด่ีเพื่อกำรพฒันำที่
ยังยืน 
   3 กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่โครงสร้ำงพื้นฐำน  พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
เมืองท่องเที่ยว 
   4  สง่เสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำงๆ  และประชำชนเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร ์
๑)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรยั่งยืนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและบ ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
3)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
4)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเมือง กำรบริหำรกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

2.3 เป้าประสงค์  
  1)  ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร อย่ำงทั่วถึง 

2)  ส่งเสรมิกำรกีฬำ นันทนำกำร และพฒันำแหล่งท่องเที่ยวให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ 
3)  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  

  4)  ประชำชนมีอำชีพ มีรำยได้พอเพียงและมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนำอำชีพ 
สร้ำงงำน เพิ่มรำยได้สร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจให้แก่ประชำชนเข้มแข็งและยั่งยืน 

5)  ส่งเสรมิสุขภำพพลำนำมัย พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กสตรีคนชรำผู้ด้อยโอกำสและผู้ 
ติดเช้ือเอดส ์
  6)  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและ ก ำจัดขยะ
มูลฝอย 

7)  เพิ่มคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีต 
ประเพณี  
ภูมิปัญญำท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงำม 

8)  ประชำชนได้รับบริกำรด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ินและ
กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

2.4  ตัวชี วัด 
1)  จ ำนวนถนนที่เพิ่มข้ึนและได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 



 
 

19 
 

2)  จ ำนวนไฟฟ้ำสำธำรณ ระบบประปำ ได้รับกำรก่อสร้ำง/บ ำรุงรักษำและเพิ่มข้ึน 
3)  ร้อยละของผู้รับบริกำรให้มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร 

  4)  จ ำนวนที่เพิ่มข้ึนของประชำชนที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและ
กำรแปรรูปสินค้ำ 

5)  ร้อยละของจ ำนวนประชำกรที่ได้รับฝึกอบรมกำรประกอบอำชีพ 
6)  ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจ ำนวนประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศำสนำและ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
7)  ร้อยละของประชำกรมีระบบริกำรสุขภำพที่ดีมำตรฐำนและทั่วถึง 
8)  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ 
9)  ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจ ำนวนเด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสคนพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ที่

ได้รับกำรสงเครำะห์ 
10)  จ ำนวนที่เพิ่มข้ึนของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬำและนันทนำกำรและจ ำนวน 

ที่เพิ่มข้ึนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับกำรพัฒนำฟื้นฟู 
11)  ระดับควำมส ำเร็จของประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ระบบบ ำบัดน้ ำ 

เสียและกำรบริหำรกำรจัดกำรขยะ สิ่งปฏิกูล 
12)  จ ำนวนประชำชนที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
13)  จ ำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนที่ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
14)  จ ำนวนกำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตำม 

หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีที่เพิ่มข้ึน 
15)  ระดับควำมส ำเร็จของชุมชนมีควำมเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1)  เพื่อก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรงุโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตต ำบลให้มีควำมสะดวกและมำตรฐำน  
2)  เพื่อสนับสนุนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนทำงเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว

และชุมชนท้องถ่ิน โดยเฉพำะผลิตผลทำงกำรเกษตรอินทรีย์และกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร ให้มี
ควำมสำมำรถและทักษะในกำรพัฒนำฝีมือในกำรผลิตเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำ 

3)  เพื่อเสริมสร้ำงทักษะของคนภำยในชุมชนทั้งทำงด้ำนจิตใจ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ
อนำมัย ด้ำนสวัสดิกำรและสังคม  ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกีฬำ  ให้มีคุณภำพและพึ่งพำตนเองได้ 

4)  เพื่อพัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอันพึงปรำรถนำร่วมกันไม่ให้มีปัญหำภำยใน 
ชุมชน 

5)  เพื่อสนับสนุนประชำชนทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและตรวจสอบกำรท ำงำน
ของภำครัฐให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
2.6  กลยุทธ์ 

 1)  ก่อสร้ำงและปรับปรุงบ ำรุงถนน สะพำน ทำงเท้ำท่อระบำยน้ ำให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก 
 ๒)  ก่อสร้ำงขยำยเขตไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำธำรณะ 
 ๓)  ก่อสร้ำงและขยำยเขตกำรบริกำรประปำ 
 4)  บริกำรสำธำรณะที่ประชำชนพึงได้รับอย่ำงถ้วนหน้ำ 

5)  พัฒนำแหล่งน้ ำ 
6)  ส่งเสริมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรอินทรีย์และกำร

แปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร 
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7)  เสริมสร้ำงและเพิ่มทักษะอำชีพของครัวเรือนและกลุ่มอำชีพ 
8)  กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
9)  กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ 
10)  กำรพัฒนำส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุขสุขภำพและอนำมัย 
11)  กำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำรชุมชน 
12)  กำรพัฒนำและสิ่งเสริมด้ำนกีฬำ, นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว  
13)  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและสิ่งแวดล้อม 
14)  กำรบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียและรณรงค์ก ำจัดขยะมูลฝอย 
15)  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กรทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำทำงกำรเมือง

และกำรบริหำรจัดกำร 
16)  ส่งเสรมิกำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรพฒันำ 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  กำรพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมเข้มแข็ง โดยได้รับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ 

จ ำเป็นเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพึ่งตนเอง 
๔)  กำรก ำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่ำงยั่งยืน 
๕)  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
                  กำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ินสี่ปีขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเกำะหวำย  มีควำมเช่ือมโยงของ

ยุทธศำสตร์ ในภำพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
                   -  กิจกรรมที่  1  -  กิจกรรมที่  1                 -  กิจกรรมที่  1 
                   -  กิจกรรมที่  2  -  กิจกรรมที่  2                 -  กิจกรรมที่  2 
                    -  กิจกรรมที่  3  -  กิจกรรมที่  3                 -  กิจกรรมที่  3 
 
 

วิสัยทัศน์ท้องถิน่ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
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๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหวำย  ได้ใช้กำรวิเครำะห์ 
SWOT เป็นกำรประเมินโดยวิเครำะห์ถึงโอกำส และภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัด อันเป็นสภำวะแวดล้อม
ภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนๆ ของท้องถ่ิน รวมทั้งกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถ่ิน อันเป็น
สภำวะแวดล้อมภำยในของท้องถ่ิน ซึ่งทั้งหมดเป็นกำรประเมินสถำนภำพของทอ้งถ่ินในปัจจบุัน  ส ำหรับใช้เป็น
ประโยชน์ในกำรก ำหนดกำรด ำเนินงำนในอนำคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis กำรพิจำรณำถึง
ปัจจัยภำยใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภำยนอก ได้แก่ โอกำส
(Opportunity – O) และอุปสรรค  
( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strengths) ได้แก่ 
1. มีโครงสร้ำงทำงกำรบริหำรที่ง่ำยไม่ซับซ้อน  มีสำยกำรบังคับบัญชำที่สั้นจำกบนลงล่ำง มีกำร

ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน ท ำให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและมีควำมยืดหยุ่นในกำร
ด ำเนินงำน กำรบริหำรมีวิสัยทัศน์กำรพัฒนำที่ครอบคลุมปัญหำควำมต้องกำรของชุมชนและเคำรพกฎกติกำ 
ระเบียบกฎหมำย ยอมรับควำมเป็นจริงและแก้ไขปัญหำภำยใต้ภำวะของข้อจ ำกัด 

2. บุคลำกร มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเข้ำใจบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ มีควำมกระตือรือร้นต่อ
กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เข้ำรับบริกำรสำธำรณะ บริกำร
รวดเร็ว 

3.  มีกำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำท้องถ่ิน และงบประมำณภำยใต้
ควำมเข้ำใจตรงกับบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของทุกภำคส่วนในต ำบล คือประชำคม ผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน ส่วนรำชกำรจังหวัด อ ำเภอ โดยทุกฝ่ำยยึดมั่นในระเบียบกฎหมำยโดยเคร่งครัด และมีกำรประสำนงำน
ร่วมกันระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหวำยกับหน่วยงำนภำยนอก  

4. หน่วยงำนมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำน ท ำให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร 
5. มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดไว้ชัดเจน 
6. มีปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weaknesses) ได้แก ่
1. บุคลำกรขำดกำรฝึกอบรมทักษะเฉพำะด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนประจ ำยังมีไม่เพียงพอและไม่สำมำรถอ ำนวยประโยชน์ในกำร

ปฏิบัติงำนได้เท่ำที่ควร นอกจำกนี้สถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน (ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหวำย) ยัง
ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น น่ำอยู่ มีระเบียบเหมำะสม และต้องก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนหลังใหม่ เพื่อเอื้อ
ต่อกำรบริกำรแก่ประชำชน 

3.  พื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหวำย ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ท ำกำรเกษตร ประชำชน
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม จึงท ำให้มีรำยได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหวำยจัดเก็บเองในแต่
ละปีมีน้อย ประกอบกับรำยได้ที่ส่วนรำชกำรอื่นจัดเก็บให้ก็มีไม่มำกนัก ท ำให้งบประมำณที่จะน ำมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหวำย ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้เท่ำที่ควร 
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4. บุคลำกรมีจ ำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจำกปัจจุบันกำรถ่ำยโอนงำนจำกกระทรวง ทบวง กรมต่ำงๆ มำ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีมำกข้ึน จึงท ำให้ภำระงำนที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะ
หวำยมีปริมำณมำกขึ้น ซึ่งส่งผลให้จ ำนวนบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหวำยที่มีอยู่เดิมต้องมี
ภำระหน้ำที่รับผิดชอบงำนเพิ่มข้ึน 

5. ข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้เท่ำที่ควร 

6. ประชำชนขำดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรประกอบอำชีพ 
7. ประชำชนขำดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ หวงแหน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงขำด

กำรบ ำรุงดูแลรักษำสำธำรณสมบัติของทำงรำชกำร 
8. ขำดกำรส่งเสริม พัฒนำ ผลิตผลทำงกำรเกษตร กำรตลำด กำรแปรรูป ตลอดจนกำรกระจำย

ผลผลิต 
การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity) ได้แก ่
1. มีกำรกระจำยอ ำนำจลงสู่ท้องถ่ินมำกข้ึน ตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ  

พ.ศ. 2542 
2. นโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหำ ตลอดจนกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ 
3. สภำพภูมิประเทศและพื้นที่สว่นใหญ่ของต ำบลเกำะหวำยเปน็พื้นที่เกษตรกรรม ประชำชนส่วนมำก

เป็นคนในพื้นที่และประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบำยของรัฐบำลที่เน้นกำร
พัฒนำตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรผลิตอำหำรเกษตรปลอดภัย ประกอบกับจังหวัดนครนำยก
เน้นกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ซึ่งอำจจัดให้มีกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่
เกษตรกรรมได้ 

4. พื้นที่ของต ำบลเกำะหวำย มีลักษณะสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติดี ไม่มีมลภำวะ 
5. มีระบบประปำส่วนภูมิภำค ประปำหมู่บ้ำน และไฟฟ้ำครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของต ำบล 

เกำะหวำย 
6. ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมีควำมยั่ งยืน พื้นที่และแหล่งน้ ำ

เหมำะแก่กำรพัฒนำกำรเกษตร เนื่องจำกมีระบบคลองชลประทำน คลองส่งน้ ำ และเข่ือนขุนด่ำนปรำกำรชลที่
ระบำยน้ ำเข้ำมำในพื้นที่ 

7. มีโรงเรียนระดับประถมศึกษำต้ังอยู่ในพื้นที่ต ำบลเกำะหวำย 
8. มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำน และมี อสม.ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทุกหมู่บ้ำน 
การวิเคราะห์อุปสรรค  (Threats) ได้แก ่

 1. รัฐบำลมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรพัฒนำประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถ่ินต้องมีกำรปรับเปลี่ยน
นโยบำยตำมไปด้วย 
 2. ปัญหำกำรเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภำพ ท ำให้นโยบำยกำรพัฒนำไม่ชัดเจน 
 3. รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรไม่คงที่ข้ึนอยู่กับกลไกตลำด 
 4. ปัจจัยกำรผลิตหรือต้นทุนกำรผลิตมีรำคำสูง 
 5. ปัญหำยำเสพติด แหล่งอบำยมุขที่แพร่ระบำดในพื้นที่มีปริมำณเพิ่มมำกขึ้น 
 6. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม ภูมิอำกำศ เกิดภัยธรรมชำติ ส่งผลให้ผลผลิตของประชำชน
ได้รับควำมเสียหำย 
 7. วัฒนธรรมตะวันตกเข้ำมำมีบทบำทต่อแนวคิดและวิถีชีวิตของประชำชน 
 8. กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี ส่งผลต่อกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
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๑.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน 
   

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1. กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเที่ยว 

ด้ำนเศรษฐกิจ แผนงำนกำรเกษตร 
 

ส ำนักปลัด  
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
เกำะหวำย 

ด้ำนบริหำรทั่วไป แผนงำนบริหำรทั่วไป 
 

ส ำนักปลัด 

2. โครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรเศรษฐกิจ แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

กองช่ำง 

3. กำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต 

ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

แผนงำนกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ 

ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

ส ำนักปลัด 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน
อ่ืน 

แผนงำนงบกลำง ส ำนักปลัด 

ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

แผนงำนสำธำรณสุข ส ำนักปลัด 

ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

กองกำรศึกษำ 

ด้ำนบริหำรทั่วไป แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

ส ำนักปลัด 

๔ กำรพัฒนำเมืองและกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 

ด้ำนบริหำรทั่วไป แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักปลัด, 
กองคลัง, 
กองกำรศึกษำ, 
กองช่ำง 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน
อ่ืน 

แผนงำนงบกลำง ส ำนักปลัด, 
กองคลัง, 
กองกำรศึกษำ, 
กองช่ำง 

ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

แผนงำนเคหะและชุมชน กองช่ำง 

รวม 4 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑0 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
   

 

ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 


