ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เป้าประสงค์
1. เพิ่มการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมทางสังคม
วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามอย่าง
มีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยืนยาว
และมีความสุข
4. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่สมดุล
5. นครนายกบ้านเมืองน่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการเกษตร
ครบวงจร
โครงการ : 3 โครงการ
1.) บริหารจัดการน้าการเกษตรแบบบูรณาการ
2.) บริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ
3.) พัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรและ SME

วิสัยทัศน์
นครนายกเมืองน่าอยู่

ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์จังหวัด
เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม
เมืองน่าอยู่
แหล่งเกษตรและอาหารปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
โครงการ : 4 โครงการ
1.) พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและแหล่งท่องเที่ยว
2.) ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว
3.) พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ SME
ภาคบริการและการท่องเที่ยว
4.) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
1. เศรษฐกิจเข้มแข็ง
2. สังคมคุณภาพ
3. วัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณค่า
4. คนนครนายกสุขภาพแข็งแรง และมีชีวิต
ยืนยาว
5. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล
6. การมีส่วนร่วม
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. บริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้าง
ความมั่นคงและสังคมน่าอยู่
โครงการ : 4 โครงการ
1.) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.) พัฒนาความมั่นคงและปลอดภัย
3.) เสริมสร้างสังคมแบบบูรณาการ
4.) นครนายกเมืองสะอาด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัดนครนายกได้นาทิศทางการพัฒ นาประเทศ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของ
จังหวัดและนาข้อมูล ต่างๆ เหล่านี้ วิเคราะห์ และสรุปสภาวะแวดล้อมของจังหวัด จึงมีการกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒ นา
จังหวัดนครนายก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งศักยภาพของจังหวัดนครนายก ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“เมื องท่ องเที่ ยวเชิ งธรรมชาติ บริ การทางการแพทย์ และสุ ขภาพ บ้ านแห่ งความสุ ข ใกล้ กรุง สั งคมและ
ประชาชนผาสุก”
2. พันธกิจ
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดนครนายกมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ จึงได้กาหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัดนครนายก ดังนี้
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
2.3 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เป้าประสงค์รวม
การพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
กาหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาที่จังหวัดนครนายกต้องการให้บรรลุมีดังนี้
3.1 เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบก้าวหน้าและมั่นคง
3.2 สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและเอื้ออาทรต่อกัน
3.3 ประชาชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิต
3.4 มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา
ที่
1
2
3
4

ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ด้านการท่องเที่ยว
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละของศูนย์สุขภาพที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของจานวนเกษตรกร/กลุ่ มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตาม
ระบบมาตรฐาน GAP
5 ร้อยละของผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.)
6 ร้อยละที่ลดลงของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหาร
7 ร้อยละของเส้นทางการคมนาคมที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 8
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 10
ร้อยละ 12

-2ที่
ตัวชี้วัด
8 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององค์กรเครือข่ายภาคเอกชน/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
9 ร้อยละที่ลดลงของคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
10 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษาการติดยาเสพติด
11 ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาครัฐ
12 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
ช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
13 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีความผาสุกมวลรวมของประชาชน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 8
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

8
20
80
80

ร้อยละ 5

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก สินค้า บริการ และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์
1. แหล่งท่องเที่ยว สินค้า การ
บริการ และสิ่งอานวยความ
สะดวกได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
2. การจัดการด้านการท่องเที่ยว
เป็นแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละ
ปีงบประมาณ
57 58 59 60 รวม
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ด้าน 4 6
8 10 10
การท่องเที่ยว
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวน
7 8
9 10 10
นักท่องเที่ยว

กลยุทธ์
1. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
สิ่งอ านวยความสะดวก และผลิตภัณฑ์เพื่อ
การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
2. บริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเป็ น
ระบบและได้มาตรฐาน
3. พัฒนาการตลาด และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาและฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุท ธศาสตร์ ที่ 2 : ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย
และสนับสนุนให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์
2. ทรัพยากรดินและน้ามีความ
เหมาะสมแก่การเกษตร
3. เป็นแหล่งเกษตรกรรม ผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน
4. เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยและ
ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมที่มี
ศักยภาพในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของศูนย์สุขภาพที่ได้รับ
การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ร้อยละของจานวนเกษตรกร/
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความ
พร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP
3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์แปรรูป
อาหารเกษตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
4. ร้อยละที่ลดลงของโรคที่เกิดจาก
การบริโภคอาหาร

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละปีงบประมาณ
กลยุทธ์
57 58 59 60 รวม
2
4
6
8
8 1. พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข และศูนย์สุขภาพ
แบบองค์รวม
75 80 85 90
90 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรและศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย
75 80 85 90
90 3. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร
4. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
7
8
9
10
10 5. เพิ่มขีดความสามารถของ
เครือข่ายเกษตรกร
6. พัฒนาสู่ศูนย์อาหารปลอดภัย

-3ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เมือง และชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการดารงชีวิตแก่ประชาชน ให้เป็นบ้านแห่งความสุข
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการวางและจัดทาผังเมือง
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีระบบ
3. สังคม ชุมชน และโครงสร้างพื้นฐาน
มีศักยภาพและเอือ้ ต่อการพัฒนาสู่
เมืองน่าอยู่
4. ประชาชนมีความมั่นคงในการ
ดารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

1. ร้อยละของเส้นทางการคมนาคม
ที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
2. ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขององค์ ก ร
เครื อ ข่ า ยภาคเอกชน/ชุ ม ชน ที่ มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์แ ละจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละที่ลดลงของคดีอุกฉกรรจ์
และสะเทือนขวัญ
4. ร้อ ยละที่เพิ่มขึ้ นของผู้สมัครใจ
เข้ารับการบาบัดรักษาการติด
ยาเสพติด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละปีงบประมาณ
57 58 59
60 รวม
6
8
10
12
12
2

4

6

8

8

4

6

8

10

10

5

10

15

20

20

กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
เป็นระบบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ภาคเอกชนด้าน
การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
4. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาวะของ
ประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา
ผังเมือง ผังชุมชนให้สามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่าง
เหมาะสม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ให้สังคมมีความสงบสุข
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของภาครัฐ
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง
พัฒนาความรู้ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
3. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และมีความเข้มแข็ง
4. สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละปีงบประมาณ
57 58 59
60
รวม
1. ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วน 65 70 75
80
80
ร่วมในการดาเนินงานของภาครัฐ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
65 70 75
80
80
ผู้รับบริการผ่านศูนย์การเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และช่องทาง
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีความผาสุก 2
3
4
5
5
มวลรวมของประชาชน

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการ
ดาเนินงานภาครัฐ
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
3. ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีองค์
ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. เพิ่มทักษะของกาลังแรงงาน และ
ฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ประชาชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สรุ ปยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2554-2557
วิสัยทัศน์

พันธกิจ
1. ส่ งเสริมพัฒนาการ
เกษตรอย่ างยั่งยืนและ
ปรั บปรุ งฟื ้ นฟูทรั พยากร
ดินและนํา้

มุ่งพัฒนาสู่
“เมืองที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ ทาง
ทรั พยากรธรรมชาติ
เพื่อเป็ นฐานการ
ท่ องเที่ยวและ
การเกษตรอย่ าง
ยั่งยืน”

2. ส่ งเสริมการรั กษา
ฟื ้ นฟูทรั พยากร
ธรรมชาติเพื่อการ
ท่ องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่ งเสริมพัฒนาภาค
การเกษตรแบบยั่งยืนตาม
แนวปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ส่ งเสริมอนุรักษ์ และ
จัดการทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรม
เพื่อรองรั บการท่ องเที่ยว
เชิงนิเวศ

3. ส่ งเสริมพัฒนาให้ เป็ น
เมืองน่ าอยู่ใกล้ กรุ ง
4. ส่ งเสริมการบริหาร
จัดการภาครั ฐภายใต้
การบริหารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดี
5. ส่ งเสริมพัฒนา
การศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม และการ
เรี ยนรู้

3. บริหารจัดการให้ เป็ น
เมืองน่ าอยู่ท่ ใี กล้ กรุ ง

4. ส่ งเสริมพัฒนาสู่การเป็ น
เมืองศูนย์ กลางการศึกษา
และพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. ส่งเสริ มและพัฒนาให้ เป็ นแหล่งเกษตรกรรมที่ผลิต
สินค้ าเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และได้ มาตรฐาน
ตลอดจนปรับปรุงและฟื น้ ฟูทรัพยากรดินและนํ ้าให้
เหมาะแก่การเกษตร รวมทั ้งสนับสนุนการรวมกลุม่
อาชีพ เพื่อให้ สามารถลดรายจ่าย และพึง่ พาตนเองได้
อย่างยัง่ ยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 พัฒนาการผลิต
1.2 พัฒนาและวางระบบชลประทาน
1.3 ส่งเสริ มอาชีพการปลูกป่ าเศรษฐกิจ

2. อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อมให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เป็ นภัยต่อระบบ
นิเวศ ตลอดจนรักษาคุณภาพนํ ้าในลุม่ นํ ้าและแหล่งนํ ้า
ธรรมชาติ รวมทั ้งรักษาฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น
รองรับการส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2.1 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
2.2 การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
2.3 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
2.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้ าและการบริการ
2.5 ส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก
2.6 ส่งเสริ มและพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อการท่องเที่ยว
2.7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและท้ องถิ่น

3. พัฒนาเมืองรองรับการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การให้ เป็ นเมืองที่อยูอ่ าศัยและการลงทุนที่ไม่ก่อให้ เกิด
มลพิษ โดยเพิ่มพื ้นที่สเี ขียว การจัดการขยะและของเสีย
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานให้ ได้ มาตรฐานภายใต้ การ
วางและจัดทําผังเมือง และการใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่าง
มีระบบ รวมทั ้งให้ ประชาชนได้ รับการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เข้ าถึงการบริการภาครัฐ
ที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเสมอภาค และรวดเร็ ว มีสว่ นร่ วมใน
การพัฒนาชุมชนและแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิ
ราชการ

4. ส่งเสริ มการศึกษา และให้ ประชาชนได้ รับการพัฒนา
ความรู้ตั ้งแต่ขั ้นพื ้นฐาน การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ และความมัน่ คงในการ
ดํารงชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม

3.1
3.2
3.3
3.4

พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง
การรักษาฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อมในเมือง
พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้ างพื ้นฐานให้ ได้ มาตรฐาน
การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ
3.5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.6 การบริหารจัดการภาครัฐภายใต้ การบริ หารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดี

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ส่งเสริ มพัฒนาการศึกษา คุณธรรม และจริ ยธรรม
ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ส่งเสริ มและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริ มและพัฒนาองค์ความรู้ทางธรรมชาติ

