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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

  ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าแห่งใหม่กับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
  ๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือส้าราญในจังหวัดภูเก็ต 
  ๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูป 
ยางพาราหาดใหญ่–สะเดา 
  ๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๒) วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 
๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือสร้าง 

ความมั่นคงด้านพลังงาน 
๔) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) 
2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman 

Route) 
3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based 

& Processed Agricultural Products) 
  4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
(Green Culture & Livable Cities) 
 
 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  วิสัยทัศน์(Vision) 
  “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกบนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน 
  กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยว ให้เพียงพอและเหมาะสม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 

 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการคมนาคม ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน 
 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับภูมิสังคมอัตลักษณ์   
อันดามัน ให้คงความสวยงาม สะอาด และความต้องการของท้องถิ่น 
 3. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาล 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามันเพ่ือสร้าง
จุดขายทางการตลาดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติ 
 5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

 

  กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้ได้ มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและรองรับ
ภัยพิบัติและสาธารณภัย 
 2. สร้างความเชื่อม่ันในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 3. พัฒนาระบบเฝูาระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
รองรับต่อการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาลให้
ถูกตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพ่ือรองรับการเป็นครัวของโลก 
 5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรูปแบบ
ประชารัฐ และส่งเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัย
ต่อความมั่นคงในทุกรูปแบบ 
 6. สร้างมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถในการรองรับ 
(Carrying Capacity) 
 

  กลยุทธ์ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที 

 1. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้างความสมดุลย์
ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล 

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด 
  4. การบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 

 5. การพัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นและการพัฒนาที่สมดุล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 กลยุทธ์ 1.4 บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
1. เชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
 2. พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบบ้านพ่ีเมืองน้องหรือแลกเปลี่ยนด้าน
วัฒนธรรมและเป็นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในทุกสาขาให้มีศักยภาพต่อการแข่งขันในระดับ
สากล 
 4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสร้างภาคีเครือข่ายเอกชนเพ่ือสร้างกลไก
การตลาด และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาด การท่องเที่ยว 
 

  ยุทธศาสตร์ที่2 : การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมงและปศุ
สัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
  กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 

 1. พัฒนาและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์และลดต้นทุนจากปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ 
 2. ส่งเสริมการน าผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และ
พัฒนากระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 3. น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตรกร และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่
เกษตรกร 
 

  กลยุทธ์ 2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตผลในพ้ืนที่ โดยการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือน าวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปร
รูป มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 

  3. พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

 กลยุทธ์ 2.3 การส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 
1. พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทางการเกษตร 
 2. พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบันเกษตรกรใน
กลุ่มจังหวัด 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจและ
ช่วยเหลือสมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด 
 4. ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพ่ือ
เชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ 
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 กลยุทธ์ 2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง 
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือรูปแบบ
บริษัทประชารัฐ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 
 2. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่
ยั่งยืน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการ 
เปลี่ยนแปลง 

 1. พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้านเพ่ือร่วมกัน
สนับสนุน อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
 2. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ 
ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความร่วมมือในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 

  กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้กับบุคลากร
ภายนอกสถานศึกษาและผู้ที่ขาดโอกาส ให้มีศักยภาพในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว 
 2. พัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
 3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาเทคโนโลยี        
การบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถ
ในการบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  กลยุทธ์ 3.3 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 
 1. พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

  2. สร้างเสริมจิตส านึกประชาชนและพลเมืองในพ้ืนที่ในการเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองที่ดี 
  3. พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 
  แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน 

สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 

จุดเน้นการพัฒนา 
  “พังงา เป็น WORLD CLASS DESITATION” สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 
3. สร้างความม่ันคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน 
6. สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์รวม  
1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 

   2. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เกิดข้ึนและปลอดภัยได้มาตรฐาน 
   3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   4. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีสังคมน่าอยู่ 
   5. ประชาสังคม มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าหมายการพัฒนา  

“จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่
ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข” 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
2. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เกิดขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหาร

จัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้

มีประสิทธิภาพและสมดุล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือสร้างสังคม ให้

มั่นคงและน่าอยู่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 

เป้าประสงค์ 
จังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
  2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการการท่องเที่ยว ร้อยละ 7/ ปี 
  3. ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงา 

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

2. พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้สามารถแข่งขันและรองรับประชาคมอาเซียน และ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย 

3. พัฒนาสินค้าและบริการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 
5. เสริมสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลาย ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตร
อย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 
1. มูลค้าสินค้าภาคเกษตรที่เพ่ิมข้ึนและปลอดภัยได้มาตรฐาน 
2. เกษตรกรมคีุณภาพชีวิตที่ดีอาชีพมั่นคงและรายได้จากภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
3. ทรัพยากรทางการเกษตรมีการน าไปใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรที่เพ่ิมขึ้น (2.5 %) 
2. จ านวนฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ) 
3. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น (ครัวเรือน) 
4. จ านวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน (ไร่) 
5. จ านวนดินที่ได้รับการบริหารจัดการและฟ้ืนฟู (ไร่) 
6. จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง (แห่ง) 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก 

2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติการเกษตรอย่างเหมาะสม 
4. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. พัฒนากลไกการกระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างเหมาะสมการบรรจุภัณฑ์การเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตรโดยการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

6. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพพัฒนากลุ่ม/ 
สถาบันเกษตรกรสหกรณ์ให้เข้มแข็งรองรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 

7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพและ
สมดุล 

เป้าประสงค์ 
1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปูองกัน

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8/ปี (จากฐานปีที่ผ่านมา) 
 2. ปริมาณที่เพ่ิมข้ึนของทรัพยากรปุาไม้ที่เสื่อมโทรม หรือถูกท าลายได้รับการฟ้ืนฟู 150 ไร่/

ปี หรือ 40,000 กล้า/ปี (จากฐานปีที่ผ่านมา) 
 3. จ านวนเครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10/ปี (จากฐานปีที่ผ่านมา) ปี 2558 จ านวน 877 คน 
 4. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
2. ก าหนดเขตการใช้พ้ืนที่ประโยชน์ที่ดิน และแหล่งน้ าให้เหมาะสม 
3. ส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความม่ันคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคมให้ม่ันคงน่าอยู่ 

เป้าประสงค์ 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคง ยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ 
 2. ร้อยละของครัวเรือนยากจนรายได้เฉลี่ย ต่อคน/ปีต่ ากว่า 30,000 บาท (ลดลง 10 % 

ต่อปี) 
 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา 
 1. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ 

2. ส่งเสริมการให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ 
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3. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- สาธารณภัย 
- อุทกภัย 
- อุบัติภัย และอ่ืน ๆ 

6. ส่งเสริมจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และ
กิจกรรมทางสังคม 

7. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา (พ.ศ. 2561 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน า แหล่งเกษตรกรรมยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
3. พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ปลอดภัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ 
6. ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
7.  ส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและความเป็นเลิศ 
8.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรทางด้านการเกษตร 
9.  พัฒนาคุณภาพของประชาชนในจังหวัดพังงา 

 
เป้าประสงค์รวม 

1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐาน เกษตรกรมีรายได้ 
3. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ 
 กลยุทธ์ 
    1. พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีการรวมตัวที่เข้มแข็งโดยทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

  2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
    3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวให้สะดวก  ปลอดภัย 
    4. สนับสนุนการลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว 
    5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว 
    7. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน 
    8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท าประชาสัมพันธ์การท าการตลาดและ
การบริการการท่องเที่ยว 
    9. เพิ่มการท าตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาท าตลาดเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
  กลยุทธ์ 
    1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร 

  2. สนับสนุนอุตสาหกรรมทางการเกษตรและตลาดกลาง 
   3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและองค์กรด้าน
การเกษตร 
   4. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
   6. พัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน  
   7. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
   8. สร้างความเข็มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   2. พัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน 
   3. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
   5. ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย 
   7. พัฒนาระบบการสื่อสารให้ทันสมัย 

8. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
   9. ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลระบบความปลอดภัยในชีวิต ในทรัพย์สินของ
ประชาชน 


