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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

สวนที่ 1.  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบรหิารสวนตําบลเกาะหลัก 
 

  1. ดานกายภาพ 
   1.1 ประวัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 
       องคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก   เดิมเปนสภาตําบลเกาะหลัก ไดรับการยก
ฐานะเปนองคการ บริหารสวนตําบลเกาะหลักเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538  เปนหนวยงานการปกครอง
สวน ทองถิ่นตามนโยบายการกระจายอํานาจสูหนวยปกครองข้ันพื้นฐานของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลแลองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  มี  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ที่
จะตองปฏิบัติในการใหบริการและพัฒนาทองถ่ินหลายประการ 
   1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
    เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก มีพื้นท่ีประมาณ  57,618.75  ไร 
หรือประมาณ 92.19  ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเปนท่ีราบบางสวนและพ้ืนท่ีสูงต่ําตาม
แนวลาดเชิงเขาตะนาวศรี ลาดลงสูทะเล มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคยีง  
   ทิศเหนือ ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
            ทิศใต  ติดตอกับ      องคการบริหารสวนตําบลคลองวาฬ 
            ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 
            ทิศตะวันตก ติดตอกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพเมียนมาร 
 

   1.3  ลักษณะภูมิอากาศ    มีฤดูกาล 3  ฤด ู ดังนี้   
   -  ฤดูหนาว  ชวงระยะเวลาตัง้แตเดือน  ธันวาคม  ถึง  เดือน  กุมภาพันธ 
   -  ฤดูรอน   ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน  มีนาคม    ถึง  เดือน  พฤษภาคม 
   -  ฤดูฝน      ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน  มิถุนายน  ถึง  เดือน  พฤศจิกายน 
 

   1.4 ลักษณะดิน 
   สภาพดินโดยท่ัวไปเปนดินทราย วัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลํานํ้าสีเทาหรือสี
น้ําตาลมีความอุดมสมบูรณต่ํา เหมาะสําหรับปลูกพืชไร 
 

   1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา  
   แหลงน้ําภายในตําบลเกาะหลัก เปนแหลงนํ้าขนาดเล็ก ทั้งที่เปนแหลงน้ําธรรมชาติ   และ
แหลงน้ําที่สรางข้ึนกระจายอยูภายในตําบล สําหรับใชในการเกษตรและผลิตน้ําประปา  ไมมีแหลงขนาดกลาง 
และขนาดใหญ และไมมีระบบชลประทาน  
    แหลงน้ําธรรมชาต ิ
   - ลําน้าํ , ลําหวย  8 สาย    
   หมูที่ 1 ลําหวยหนองเสือ – หนองยายเอม 
   หมูที่ 2 ลําหวยหนองสันตวา 
   หมูที่ 3 ลําหวยรองหนองไผ 
   หมูที่ 6 ลําหวยบอมะกา , ปุมมะคา 
   หมูที่ 7 ลําหวยยายมอญ 
   หมูที่ 8 ลําหวยรองหนองประดู 
   หมูที่ 9 ลําหวยทุงคา 
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    -บึง , หนองและอ่ืนๆ   16   แหง                      
        แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
    ฝาย  22  แหง 
   -  ฝายทอลอดหนองสันตวา หมูที่ 2 
   -  ฝายน้าํลน   รพช.           หมูที่ 2  
   -  ฝายทอลอดหวยยายแกว   หมูที่ 3 
   -  ฝายน้าํลนรองหนองไผ       หมูที่ 3 
   -  ฝายน้าํลนหนองขุย            หมูที่ 3 
   -  ฝายทอลอดบานบอ           หมูที่ 4 
   -  ฝายทอลอดหนองหญาปลอง  หมูที่ 4 
   -  ฝายทอลอดบอมะกา   3 ตัว  หมูที่ 6 
   -  ฝายน้าํลน   2  ตัว           หมูที่ 7 
   -  ฝายน้าํลน   6  ตัว              หมูที่ 8 
   -  ฝายน้าํลน   3  ตัว              หมูที่ 9 
   -  ฝายทอลอด  1  ตัว     หมูที่ 9 
                บอน้ําต้ืน      8  แหง  
    บอบาดาล  18  แหง 
              -  บอบาดาลบานหนองขาม       หมูที่  3        จํานวน   4   บอ 
   -  บอบาดาลบานหนองบัว         หมูที่  4        จํานวน   3   บอ 
    -  บอบาดาลบานทุงเคล็ด          หมูที่  6        จํานวน   4   บอ        
    -  บอบาดาลบานหนองไมแกน   หมูที่  7        จํานวน  4   บอ 
     -  บอบาดาลบานหนองแก         หมูที่  8        จํานวน  1   บอ 
   -  บอบาดาลบานมะขามโพรง    หมูที่  9        จํานวน  2   บอ 
   (** หมายเหตุ ** บอบาดาลสวนใหญไมสามารถใชงานไดเนือ่งจากน้ําเปนน้ํากรอย) 
   อางเก็บน้ํา   8   แหง 
   -  อางเก็บน้ําหุบผึ้ง            หมูที่  3 
   -  อางเก็บน้ํารองหนองขุย   หมูที่  3 
   -  อางเก็บน้ํานํ้าเขาสูง        หมูที่  6 
   -  อางเก็บน้ําบานปุมมะคา  หมูที่  6 
   -  อางเก็บน้ําบานหนองเกตุ  หมูที่  7 
   -  อางเก็บน้ํารองทศกัณฑ    หมูที่  7 
                     -  อางเก็บนํ้าหนองน้ําเคม็    หมูที่  8 
    -  อางเก็บนํ้าหนองแก          หมูที่  8 
   1.6 ลักษณะของไม และปาไม  
    พื้นที่ปาไมในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก  เปนสวนหนึ่งของพื้นที่
อุทยานแหงชาติกุยบุรี   อยูในหมูบานติดชายแดน ประเทศเมียนมาร ประกอบดวย หมูที่ 3 บานหนองขาม     
หมูที่ 6 บานทุงเคล็ด  หมูที่ 7 บานหนองไมแกน และหมูที่ 9 บานมะขามโพรง  เปน ปาผสมผลัดใบ หรือปา
เบญจพรรณ พบ กระจายตามไหลเขา ไมเรือนยอดบนที่พบ เชน ประดูปา งิ้วปา ตะแบก   ไมเรือนยอดรอง 
เชน มะกอกปา  สามพันตา กระพี้จั่น มะเกลือ ไมพื้นลาง เชน ไผรวก ไผปาและไผซาง   และพื้นที่ปา หมูที่ 
5 บานดอนทราย(เขตพื้นที่กองบิน 5) บริเวณเขาคลองวาฬ เขตติดตอกับพื้นที่ตําบลคลองวาฬ  บนภูเขาเปน
ปาเบญจพรรณและพื้นราบเชิงเขาเปนปาชายเลน 
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  2. ดานการเมือง/การปกครอง 
  2.1 โครงสรางและกระบวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
    องคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก เปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน องคประกอบแบงได  2  สวน   
   1) สภาองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่นิติบัญญัติ  ในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนาตําบล รางขอบัญญัติตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และควบคุม การ
ปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมาย ประกอบดวย  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมูบาน จํานวน 22 คน (หมูบานละ 2  คน )  อยู ใ น
ตําแหนงคราวละ 4  ป   สภาองคการบริหารสวนตําบล  มีประธานสภา 1 คน  รองประธานสภา  1  คน  
ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตามมติ ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 
   2) คณะผูบริหาร  ทําหนาที่บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตาม
กฎหมาย  ประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบล  1  คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน   
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  2  คน  และเลขานุการนายก องคการบริหารสวนตําบล    1  คน  
ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูแตงตั้ง 
 

  2.2 การบริหารงานขององคการบริหารสวนตาํบลเกาะหลัก  แบงสวนราชการ  ดังนี้ 
   1) ปลัด อบต. เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจาง รองจากนายก 
อบต. และควบคุม ดูแลราชการประจํา ของ อบต. ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือตามที่ นายก อบต. มอบหมาย                                                                                                            
     2) สํานักงานปลัด อบต. มีหนาท่ีดําเนินการในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล งานบริหารทั่วไป 
งานกิจการสภา  งานธุรการ งานประชาสัมพันธ งานนโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล  งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานพัฒนาชุมชน  งานสวัสดิการสังคม งานจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งานขออนุมัติดําเนินการตามขอบังคับ ตลอดจนงานอื่นๆที่เก่ียวของ 
หรือไดรับ   มอบหมาย 
   3)  กองคลัง มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได และการนําสงงานท่ีเก่ียวกับการตัดโอนเงิน งานรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปและขอขยายเวลาเบิกจาย งานการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน งบ
ทรัพยสิน หน้ีสิน งบโครงการ  เงินสะสม งานการจัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได รายจาย  
และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย  
    4.) กองชาง มีหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบการจัดทําขอมูล
ทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงาน
กอสราง งานควบคุมอาคาร  งานผังเมอืง งานแผนงานการปฏิบัติงานกอสรางและบํารุงรักษา การควบคุมการ
กอสรางและซอมบํารุง งานอ่ืนๆที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  
    5. )  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับ การสงเสริม
สุขภาพอนามัย การสุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรค งานกําจัดขยะมูลฝอย สนับสนุนการใหบริการ
สาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเครื่องมือเครื่องใชทางสาธารณสุข งานดานระบาดวิทยา รวบรวมสถิติและ
ขอมูลการเกิดโรคติดตอ หรือโรคที่เปนปญหาทางสาธารณสขุ ติดตามและรายงานการเกิดโรค เปนตน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 
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อัตรากําลังของเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 
 

สํานัก/ฝาย 
พนักงาน
สวนตําบล 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง 
ท่ัวไป 

รวม 

สํานักปลัด  14 10 9 33 
กองคลัง 6 4 3 13 
กองชาง 5 5 7 17 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 9 3 13 
ตรวจสอบภายใน 1 -  - 1 
รวม 27 28 22 77 

 
แผนภูมิโครงสรางการบรหิารงานองคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
  3. ประชากร 
   ประชากรสวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 90  นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 9  
นอกจากนั้น นับถือศาสนาครติสและศาสนาอ่ืนๆ อีกรอยละ  1 
 

หมู ชื่อหมูบาน 
จํานวนพื้นที่ จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน (ตร.กม) (ไร) ชาย หญิง รวม 
1 บานหนองกก 2.58 1,612.50 336 360 696 226 
2 บานหนองหูชาง 4.83 3,018.75 892 903 1,795 878 
3 บานหนองขาม 14.00 8,750 465 494 959 387 
4 บานหนองบัว 12.00 7,500 1,070 1,183 2,253 918 
5 บานดอนทราย 6.00 3,750 1,832 869 2,701 1,166 
6 บานทุงเคล็ด 11.00 6,875 665 645 1,310 489 
7 บานหนองไมแกน 15.00 9,375 342 353 695 229 
8 บานหนองแก 7.00 4,375 646 692 1,338 488 
9 บานมะขามโพรง 13.00 8,125 458 483 941 292 
10 บานดอนเหียง 2.2 1,375 707 793 1,500 659 
11 บานหนองกระเพรา 4.58 2,862.50 408 423 831 262 
รวม 92.19 57,618.75 7,821 7,198 15,019 6,098 
     
 
 

ผูบริหาร 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักปลัด กองชาง กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม กองคลัง 
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  ชวงอายุประชากรตําบลเกาะหลัก  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 ที่มา  : สํานักทะเบียนอําเภอเมอืงประจวบคีรขีันธ  ธันวาคม  2561 
  4. สภาพสังคม 
  4.1 การศึกษา 
            4.1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาเขต 1  จํานวน  2 โรงเรียน มีการจัด
การศึกษา พื้นฐาน ในระดับปฐมวัย (อนุบาล - ป.6)  
   1. โรงเรียนบานหนองกก หมูที่ 1  
   2. และโรงเรยีนบานทุงเคล็ด หมูที่ 6 
          4.1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก  
   1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก   
   2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงเคล็ด  
   4.2 การบริการสาธารณสุข  
    1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  หมูที่ 4 บานหนองบัว 
    2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะหลัก  หมูที่ 4 บานหนองบัว  รับผิดชอบ 
หมูที่ 3  หมูท่ี 4  หมูท่ี 5  หมูที่ 8  หมูที่ 9 
    3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานทุงเคล็ด  หมูที่ 6 บานทุงเคล็ด   พื้นที่
รับผิดชอบ หมูที่ 1  หมูที่ 2  หมูที่ 6  หมูที่ 7  หมูที่ 10  หมูที่ 11  
     - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม. ) จํานวน  134  คน   
 

  5. ระบบบริการพื้นฐาน 
   5.1  การคมนาคมขนสง  พื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก อยูติดกับตัวเมือง
ประจวบ คีรีขันธ ที่มีระบบขนสง ไดแก  สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ  ทารถโดยสารประจําทางบริเวณหนาที่
วาการอําเภอเมืองประจวบ และบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจําทางหนาสถานีตาํรวจทางประจวบคีรีขันธ  
สวนการเดนิทางภายใน พื้นที่ใกลเคียง สวนใหญใชรถสวนตัว 
   5.2 การไฟฟา ประชาชน รอยละ 99 มีไฟฟาใชจากการไฟฟาภูมิภาคประจวบคีรขีันธ 
   5.3 การประปา  มีระบบผลิต ประปาภายในตําบล จํานวน 9 หมูบาน และประชากรอีก
จํานวน 3 หมูบานใชบริการน้าํประปาจากการประปาสวนภูมิภาคประจวบคีรขีันธ   ประชากรมีน้ําประปาใช 
รอยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด 
 
 

ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
แรกเกิด -   10 ป 878 801 1,679 
11 ป    -   20 ป 951 889 1,840 
21 ป     -   30 ป 1,810 978 2,788 
31 ป     -   40 ป 1,092 1,097 2,189 
41 ป    -   50 ป 1,162 1,198 2,360 
51 ป    -   60 ป 958 1,113 2,071 
61 ป    -   70 ป 583 619 1,202 
71 ป    -   80 ป 257 311 568 
81 ปข้ึนไป 130 177 307 

รวม 7,821 7,183 15,004 
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   5.4 ไปรษณีย การขนสง ใชบริการจากไปรษณียประจวบครีีขันธ และบริการจาก
บริษัทเอกชน 
 

  6. ระบบเศรษฐกิจ 
  ประชากรสวนใหญมีรายไดปานกลางอาชีพสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอย
ละ 70 นอกจากนั้นก็มีอาชีพ คาขาย รับจาง ขาราชการ พนักงานบริษัท ธุรกิจสวนตัวและอื่นๆรอยละ 30 
      6.1   ผลผิตทางการเกษตรที่สําคัญ  ไดแก  สับปะรด  มะพราว ปศุสัตว (โค แพะ)  
  6.2  หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตาํบล 
 

- ศูนยบริการรถ (โชวรูม) 2 แหง 
- โรงแรม/รีสอรท ขนาดเล็ก 2 แหง 
- ตลาดนัด 1 แหง 
- ปมน้ํามัน 3 แหง 
- รานอาหาร 48 แหง 
- รานเสริมสวย/รานตัดผม 11 แหง 
- อูซอมรถ อะไหลยนต 11 แหง 
- บานเชา 19 แหง 
- บริการ Internet 4 แหง 
- คารแคร 2 แหง 
- รับซื้อของเกา 4 แหง 
- วัสด/ุเคมี/อุปกรณการเกษตร 7 แหง 

 
  6.3 สินคาเกษตรและสินคา OTOP ที่สําคญั 
           -  ปลาอบสมุนไพร ขาวเกรียบปลา ขาวเกรียบหอยแมลงภู ของกลุมแมบาน
เกษตรกรรองแกว  หมูท่ี 4  
             -   มกวาดทางมะพราว หมูที 1 หมูที่ 4 หมูที่ 9 
           -   ปุยมูลไสเดือน ขนมปงชีสเค็ก หมูที่ 2  
 

  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   7.1 สถาบันและองคกรทางศาสนา 
    - วัดหนองขาม   หมูที่  3  บานหนองขาม 
    - วัดหนองบัว   หมูที่  4  บานหนองบัว 
              - มัสยิดนุรุสซอลีฮีน (รองแกว) หมูที่  4        บานหนองบัว 
    - วัดทุงเคล็ด   หมูที่  6  บานทุงเคล็ด 
    - วัดหนองปรือ (สามัคยาราม) หมูที่  6  บานทุงเคล็ด 
    - สํานักสงฆดอนเหียง           หมูที่  10 บานดอนเหียง 
    - สํานักสงฆเขาหินเทิน  หมูที่  9  บานมะขามโพรง 
    - วัดหนองพังพวย  หมูที่  11 บานหนองกะเพรา 
    - ศาลเจาจีน   หมูที่  11 บานหนองกะเพรา 
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   7.2   ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ 
     -  ประเพณีสงกรานตและรดน้ําดาํหัว ชวงเดือนเมษายนของทุกป 
    -  ประเพณีแหเทียนพรรษา  ชวงเวลาเดือนกรกฎาคมของทกุป 
    -  ประเพณีลอยกระทง   ชวงเดือนพฤศจิกายนของทุกป 
 

  8. อื่น ๆ 
   8.1 องคกรภาคประชาชน  
    - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ( อปพร. )  จํานวน  36  คน 
    - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม. ) จํานวน  134  คน    
   8.2 หนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
    - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  หมูท่ี 6  บานทุงเคล็ด 
    - กองบิน 5 กองพลบินที่ 4กองบัญชาการยุทธทางอากาศ หมูที่ 5 บานดอนทราย 
    - สถานีตํารวจทางหลวง กองกํากับการ 2  หมูที่ 10 บานดอนเหียง 
    - กองกําลังสุรสีห หมูท่ี 5 บานดอนทราย 
   8.3  สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 
    - อาวมะนาว อยูในพื้นที่ของกองบิน 5  หมูที่ 5  บานดอนทราย 
    - อุทยานเขาหินเทิน  หมูที่ 9 บานมะขามโพรง 
           8.4  การบริการพื้นฐาน   
    -  ถนนสายหลักภายในตําบลและเชื่อมตอกับทองถิ่นอื่น  7 สาย  
    -  ถนนสายรองภายในตําบล 108 สาย  
   
จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรที่สําคัญ ของแนวทางตาม ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12   และยุทธศาสตรจังหวัด  ท่ีสามารถนํามาเปนแนวทาง
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา เตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรค บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสู
การพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก จึงไดกําหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร (Positioning) คือ 
 
 

 
“ตําบลนาอยู  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลมุ 

มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนภูมิคุมกันทางสังคมเพื่อใหชุมชนมีรากฐานที่เขมแข็ง” 
 

 
 
 
 



สวนที่ 2 
แผนสงเสริมการทองเที่ยวองคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 

 
 

กิจกรรม 
 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
1. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตลอดทั้งป ถนนเพชรเกษม-หนองเสือ 

 
 

2. พัฒนาสถานที่ทองเที่ยว  และสถานท่ี
ตาง ๆ ในวันสาํคัญ 

ตลอดทั้งป สถานที่ทองเที่ยวในพ้ืนที่ตาํบล
เกาะหลัก 

 

 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน สองขางทางถนน
ภายในพื้นที่ตําบลเกาะหลัก 

ตลอดทั้งป ถนนภายในเขตพื้นที่ 
ตําบลเกาะหลัก 

 

 

4. ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว  ของ
ตําบลเกาะหลัก  ผานสื่อประชาสมัพันธ
ตาง ๆ 
 

ตลอดทั้งป www.kohlak.go.th 
facebook 

เสียงตามสาย , แผนพับ 

 

5. ทําความสะอาดสองขางทางบริเวณ
เลียบกําแพงกองบินหา (ทางเขาอาว
มะนาว) 

สิงหาคม , 
ธันวาคม 

และวันสาํคัญ 

ถนนเลียงขางกําแพงกองบิน 5 
 
 

 

6. โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดป วัดในเขตพื้นที่ตําบลเกาะหลัก 
 

 

7. สงเสรมิผลผลิตทางการเกษตร ตลอดทั้งป 
(เดือนละ 4 ครั้ง) 

โรงเรียนผูสูงอายุตําบลเกาะหลัก 
 
 

 

8. งานประจําปวัดทุงเคล็ด กุมภาพันธ 
ของทุกป 

วัดทุงเคล็ด 
 
 

 

9. งานประจําปวัดหนองพังพวย กุมภาพันธ 
ของทุกป 

วัดหนองพังพวย 
 
 

 

10. งานประจาํปวัดหนองขาม เมษายน 
ของทุกป 

วัดหนองขาม 
 
 

 

11.  สงเสริมการทองเท่ียววิถีเกษตร  
จําหนายผลผลิตทางการเกษตร 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

งาน OTOP หนาที่วาการอําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ 
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แผนสงเสริมการทองเที่ยวองคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 

 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
12. โครงการจัดทําปายเตือนสําหรับ
พื้นที่อันตราย 
 

ตลอดทั้งป สถานท่ีที่อาจเกิดเหตุอันตรายใน
ชีวิตและทรัพยสินภายในพื้นที่

ตําบลเกาะหลัก 
 

 

13. ปรับปรุงพัฒนาอุทยานเขาหินเทนิ ตลอดทั้งป อุทยานเขาหินเทิน 
 
 

 

14. พัฒนาอางเก็บน้ําหุบผึ้ง 
 
 

ตลอดทั้งป อางเก็บนํ้าหุบผึ้ง  

15. พฒันาปรบัปรุงบริเวณโดยรอบสระ
น้ําหนองแก หมู 8 เปนสวนสาธารณะ 
 

ตลอดทั้งป สระนํ้าหนองแก  
หมู 8 

 

16. พัฒนาปรับปรุงบริเวณโดยรอบสระ
น้ําหนองเขียม  หมู 3 เปนสวนสาธารณะ 

ตลอดทั้งป สระน้าํหนองเขียม 
หมู 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


