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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
-------------------------------------------------- 

 
ส่วนที่ ๑ 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑.ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของต าบลเกาะพระทอง 
  ที่ตั้งและอาณาเขตต าบลเกาะพระทองตั้งอยู่ภาคใต้ตอนกลางฝั่งทะเลอันดามันในพ้ืนที่ต าบล
เกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา   ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ที่ส าคัญ 5 เกาะ คือ    
  1. เกาะพระทองมีเนื้อที่ประมาณ   63,750  ไร่  
  2. เกาะระมีเนื้อท่ีประมาณ  12,187  ไร่ 
   3. เกาะทุ่งทุมีเนื้อที่ประมาณ    5,000  ไร่ 
  4. หมู่เกาะสุรินทร์ มีขนาดพ้ืนที่ 135 ตารางกิโลเมตร (84,357 ไร่) เป็นพ้ืนที่เกาะร้อยละ 
24 ที่เหลือเป็นทะเล ประกอบด้วย 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี (สต็อคหรือไฟแว๊บ) 
เกาะกลาง (ปาจุมบาหรือมังกร) และเกาะไข่ (ตอรินลา) 
  5.หมู่เกาะสิมิลัน    87,500  ไร่ 
  นอกจากนั้นยังแวดล้อมด้วยเกาะขนาดเล็กที่มีเนื้อที่ประมาณ 20 -100  ไร่ รวมพ้ืนที่
ประมาณ 120.50 ตร.ม. รวมจ านวน  14  เกาะ  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง     ดังนี้   คือ 
 -   ทิศเหนือ  ติดกับ     หมู่บ้านทุ่งนางด า   อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 -   ทิศตะวันออก ติดกับ     ต าบลแม่นางขาวและต าบลคุระบุรี   จังหวัดพังงา 
 -   ทิศใต ้  ติดกับ     ต าบลเกาะคอเขา    อ าเภอตะกั่วปุา จังหวัดพังงา 
 -   ทิศตะวันตก ติดกับ     ทะเลอันดามัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง  อ าเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่ 67 หมู่ที่  2  ต าบล
เกาะพระทอง  อ าเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  
-  โทรศัพท์  081-7976566 
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ภาพอาณาเขตพ้ืนที่ต าบลเกาะพระทอง 
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 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศ เกาะพระทอง มีลักษณะเป็นที่ราบสันดอนทรายเนื้อที่กว้างใหญ่ เกิดจาก
การทับถมของตะกอนทรายที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นลมและกระแสน้ าทะเล    นอกจากนั้นยังเกิดจากการทับถม
ของตะกอนจากเทือกเขาสูงฝั่งตะวันออกที่ถูกกระแสน้ าพัดพาเคลื่อนที่มาตามแม่น้ า และล าคลองสายต่างๆ 
จากเทือกเขาสูงฝั่งตะวันออกมารวมตัวกันบริเวณนี้    ในด้านพืชพันธุ์พบว่าเกาะพระทองประกอบด้วยสังคม
พืชทั้งที่เป็นปุาชายเลน ปุาชายหาด ปุาพรุ  และทุ่งหญ้าสลับปุาเสม็ดเนื้อที่กว้างใหญ่ ตัว เกาะมีล าคลอง
มากมายหลายสายไหลตัดผ่านเข้าไปภายใน เช่น คลองชาด  คลองห้างสูง  คลองปิหลัง  คลองสะยาเหนือ  
คลองสะยาใต้ ฯลฯ ซึ่งระดับน้ าในคลองเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากระดับน้ าทะเล ในบริ เวณนี้จะพบสังคมพืชที่
ส าคัญ คือ ปุาชายเลน พันธุ์ไม้ที่พบ  เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตะพูน เป็นต้น 
  เกาะระ มีลักษณะเป็นภูเขาหินตะกอนชนิดหินทรายและหินทรายแปูง  มีหินกรวดมน 
หินดินดาน และหินโคลนแทรกสลับชั้น โดยในทางธรณีวิทยาจัดให้เป็นหินชุดแก่งกระจาน หน่วยหินในยุค               
คาร์นิเฟอรัสต่อกับยุคดีโวเนียน ยอดเขามีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 235 เมตรในด้าน
สังคมพืชพบว่ามีบริเวณที่ลาดเชิงเขามีลักษณะเป็นปุาดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่เป็นไม้เด่น เช่น  ยางยูง  ยางปราย                
ขันทอง ไม้เรือนยอดรองลงมา  เช่น  มะปริง  มะส้าน  เลือดกวาง  มะไฟปุา  เป็นต้น 
  เกาะทุ่งทุ  มีลักษณะเป็นที่ราบต่ าคล้ายกับเกาะพระทองมีเนื้อที่ประมาณ  5,000 ไร่มีล า
คลองซึ่งได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลไหลตัดผ่านเข้าไปในตัวเกาะ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยปุาชายเลน               
และปุาทดแทน 
  หมู่เกาะสุรินทร์ มีลักษณะภูมิประเทศสภาพที่ก าบังคลื่นลมทั้งสองฤดู  เนื่องจากเกาะ               
วางตัวอยู่เป็นกลุ่มและมีอ่าวขนาดใหญ่ ท าให้เกิดแนวปะการังริมฝั่งอยู่รอบเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ 
และเกาะบริวาร นอกเหนือจากการรับอิทธิพลจากคลื่นลม สภาพแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ของบริเวณหมู่เกาะ
เหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการพัฒนาของแนวปะการัง คือ น้ าใส อุณหภูมิพอเหมาะ และมีการ
ผสมผสานของน้ าที่ได้รับสารอาหารจากมวลน้ าเบื้องล่างที่ปะทะเกาะ ความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอน ซึ่ง
เป็นอาหารส าหรับปลาและสัตว์อ่ืนๆ ปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะของน้ าขึ้นน้ า
ลงในทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นแบบ Semidiurnal คือ น้ าขึ้นและน้ าลงอย่างละ 2 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง และความ
แตกต่างระหว่างน้ าขึ้นสูงสุดและต่ าสุดอาจถึง 3 เมตร ท าให้มีกระแสน้ าเลียบฝั่งค่อนข้างแรง เกาะสุรินทร์เหนือ 
และเกาะสุรินทร์ใต้ ตั้งอยู่ชิดกันคล้ายเกาะแฝด โดยมีพ้ืนน้ าตื้นๆ กว้างประมาณ 200 เมตร กั้นอยู่ ในช่วงน้ า
ลงสามารถข้ามไปยังอีกเกาะได้ เรียกว่า อ่าวช่องขาด ส่วนเกาะขนาดเล็กอีกสามเกาะเป็นเกาะหินที่มีต้นไม้
แคระแกร็นขึ้นอยู่ไม่หนาแน่นนัก พืชพรรณที่พบเป็นพืชปุาดิบชื้น เป็นแหล่งก าเนิดของแนวปะการังน้ าตื้ น
ขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  
  หมู่เกาะสิมิลัน มีลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยพ้ืนดินที่เป็นเกาะต่างๆ เขาหินแกรนิตสูง
ชัน หาดทราย โขดหิน ลักษณะรูปร่างต่างๆ ชายฝั่งของเกาะต่างๆ มีลักษณะเว้าแหว่งไม่เป็นระเบียบ เนื่องจาก
ตั้งอยู่ในส่วนทะเลนอก ได้รับอิทธิพลจากการกัดเซาะของคลื่นทะเลโดยตรง เรียงตัวตามแนวทิศเหนือใต้ พ้ืนน้ า
เป็นส่วนหนึ่งของทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียตะวันออก บริเวณไหล่ทวีปติดชายฝั่งตะวันตกของจังหวัด
พังงาและประเทศพม่า คู่ขนานกับแนวเกาะนิโคบาร์ ที่เป็นไหล่ทวีปของประเทศอินเดีย ตามชายหาดหรือสัน
ทรายจะไม่มีดินเลนให้เห็นจึงเป็นชายหาดที่ขาวสะอาด สวยงาม อนุภาค ทรายมีขนาดเล็กละเอียด ส่วนที่เป็น
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ยอดเขาจะเป็นเขาโดดสูงชัน ยอดเขาสูงสุดมีความสูง 244 เมตร จากระดับน้ าทะเล บางเกาะมีลักษณะแบน
ราบล้อมรอบด้วยเนินทรายและแนวปะการัง 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดพังงา มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน มี 4 เดือน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนเมษายน - ฤดูฝน มี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือน
ตุลาคม 
 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเป็นดินปนทราย ซึ่งไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชยืนต้นเนื่องจากดินไม่มีความ
อุดมสมบูรณ์ทางสารอาหาร และเกิดน้ าท่วมขังบ่อยครั้ง 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลเกาะพระอง มีจ านวน ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งดาบ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแปฺะโย้ย หมู่ที่ ๓ 
บ้านเกาะระ และหมู่ที่ ๔ บ้านปากจก 

๒.๒ การเลือกตั้ง  
   องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง ประกอบด้วย 
   1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง ท าหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝุายบริหาร 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น จ านวน 8 
อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีประธาน 1 คน รองประธานสภา 1 คน ซึ่ง
นายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วันที่ครบวาระ 

1 นายสพลกิตติ์   กล้าทะเล ประธานสภา      12  ตุลาคม  2560   
2 นางวิไลรัตน์    น้ าเพชร รองประธานสภา อบต.      12  ตุลาคม  2560   
3 ว่าที ่ร้อยโท พรศักดิ์  ด าแดง เลขาสภาฯ      12  ตุลาคม  2560   
4 นายธวัชชัย  ขวัญอ่อน สมาชิก อบต. หมู่  1      12  ตุลาคม  2560   
5 นายสมบูรณ์   มากหลาย สมาชิก อบต. หมู่  2      12  ตุลาคม  2560   
6 นางสาวกุศล  เขียวบุญจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่  3      12  ตุลาคม  2560   
7 นายภูวดล   สินสะ  สมาชิก อบต. หมู่  3      12  ตุลาคม  2560   

8 นายอมรเทพ   หลีสกุล สมาชิก อบต. หมู่  4      12  ตุลาคม  2560   
9 นางสาวอรวรรณ  เทียนใส สมาชิก อบต. หมู่  4      12  ตุลาคม  2560   
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   2. คณะผู้บริหาร ท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และอาจแต่งตั้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เกิน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่เกิน 1 คน 
เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารงานขององค์การบริหารต าบล 
 
 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วันที่ครบวาระ 

1 นายอรรถพล     มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      12  ตุลาคม  2560   
2 นายนันทภพ     มีเพียร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      12  ตุลาคม  2560   
3 นายคล่อง        มากหลาย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      12  ตุลาคม  2560   

4 นายบัญชา       เดชแก้ว เลขานุการนายก อบต.เกาะพระทอง      12  ตุลาคม  2560   
  

3.ประชากร 
หมู่ที่ ชาย หญิง ครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 111 84 115 
หมู่ที่ 2 174 133 192 
หมู่ที่ 3 59 47 51 
หมู่ที่ 4 173 221 238 
รวม 517 485 596 

 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 517 485 1,002 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 455 385 840 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 62 100 162 
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคล
ที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

0 0 0 

-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 0 0 0 
 

แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

0-4 33 26 59 
5-9 34 21 55 
10-14 32 31 63 
15-19 31 29 60 
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20-24 29 43 72 
25-29 28 37 65 
30-34 29 31 60 
35-39 44 33 77 
40-44 48 23 71 
45-49 35 22 57 
50-54 36 21 57 
55-59 28 19 47 
60-64 13 16 29 
65-69 14 8 22 
70-74 8 7 15 
75-79 6 7 13 
80-84 3 6 9 
85-89 3 4 7 
90-94 1 0 1 
95-99 0 1 1 

รวม 455 385 840 
 

จ านวนประชากรแยกช่วงอายุ ต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
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อายุ ชาย หญิง รวม 
0-5 41 29 70 

6-12 48 35 83 
13-18 37 34 71 
19-59 281 238 519 

60ปีขึ้นไป 48 47 95 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
 ส าหรับการศึกษาของต าบลเกาะพระทอง  มีโรงเรียนที่ให้บริการจ านวน 1 โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนขยายโอกาสจ านวน  1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเกียรติประชา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง  ได้
สนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน 

๔.๒ สาธารณสุข 
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะพระทอง  จ านวน  ๑  แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะพระทอง  ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี  จ.พังงา 

๔.3 อาชญากรรม 

                   ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ไม่พบปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

๔.4 ยาเสพติด 

                   ปัญหายาเสพติดในต าบลเกาะพระทอง จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรคุระบุรี ได้แจ้งให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง              
มีผู้ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่ องมาจากว่าได้มีความร่วมมือ 
กับทางผู้น าประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทองที่ช่วยกันสอดส่องดูแล              
อยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่นการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์            
การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจ         
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทองก็ได้ให้ความร่วมมือมาตลอด 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง ได้ขอข้อมูลพ้ืนฐานในเขตต าบลเกาะพระทอง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน 

๔.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๕) ประสานขอความช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๖) ประสานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
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๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทองมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 การติดต่อระหว่างตัวอ าเภอคุระบุรีกับต าบลเกาะพระทองใช้เรือเป็นพาหนะ โดยใช้ท่าเทียบ

เรือบ้านบางแดด  ท่าเรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ท่าเรือคุระบุรีและท่าเทียบเรือบ้านทุ่ งละออง           
การติดต่อภายในต าบลใช้เดินทางเท้าติดต่อกันและใช้เรือติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน 

๕.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่

สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมดและต้องใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการ ส่วนไฟฟูาในครัวเรือนประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านท่าแปฺะโย้ยใช้ไฟฟูาจากเครื่องปั่นไฟหมู่บ้าน ตั้งแต่
เวลา 18.00 น. – 22.00 น. ในทุกวันและค่าไฟฟูา 30 บาทต่อหน่วย  

๕.3 โทรศัพท์ 
(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ 1 จุด (ตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเกาะพระทอง)   
 

๕.4 ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  ไปรษณีย์สาขาคุระบุรี อยู่ในอ าเภอคุระบุรี  จ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ในตัวอ าเภอคุระบุรี 
  (2)  การขนส่ง  ทางเรือ (ผ่านทางเรือโดยสาร) 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.1 การเกษตร 

  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายท าให้ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 

๖.2 การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง เป็นพ้ืนที่ติดกับทะเลทั้งหมด ท าให้ในพ้ืนที่นั้น 
มีความอุดมสมบูรณ์มากในด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านทะเล 

๖.3 การปศุสัตว ์
  มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข แมว และนก เป็นสัตว์เลี้ยงไว้ตามบ้าน มีปศุสัตว์อ าเภอคุระบุรี            
มาฉีดวัคซีนเพ่ือปูองกันโรคอยู่ทุกๆปี 

๖.4 การบริการ 
  ในพ้ืนที่ต าบลเกาะพระทอง มีการบริการด้านการท่องเที่ยวมีผู้ประกอบการ ในต าบล                   
เกาะพระทองจ านวน 9 ราย มีการบริการด้านการท่องเที่ยว  ด าน้ าดูปะการัง และน าเที่ยวรถอีแต็ก               
เข้าชมทุ่งหญ้าสะวันนา  ชมกล้วยไม้ดอนมาลี ชมนกตะกรุม ฯลฯ 
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๖.5 การท่องเที่ยว 
  ในพ้ืนที่ต าบลเกาะพระทอง มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ เป็นพ้ืนที่ ๆ อุดมไปด้วยทรัพยากร                
ทางธรรมชาติเหมาะแก่การท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติสิมิลัน เกาะพระทอง 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทองไม่มีอุตสาหกรรม) 

๖.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์ 
  ธนาคาร                 -    แห่ง           สถานีบริการน้ ามัน                     -    แห่ง 
  บริษัท                   -    แหง่         ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า          -    แห่ง 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      -    แหง่           ตลาดนัด                                 -    แห่ง 
  ร้านค้าต่างๆ           5    แหง่           โรงฆ่าสัตว์                               -    แห่ง 

๖.8 แรงงาน 
  คนวัยท างานส่วนใหญ่ท าการประมง และท างานกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในต าบล            
เกาะพระทอง 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ ด้านศาสนา 

      ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๐๐ มีส านักสงฆ์จ านวน ๓  แห่ง คือ ส านักสงฆ์              
เกาะพระทอง ส านักสงฆ์บ้านทุ่งดาบ และส านักสงฆ์บ้านปากจก 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุ    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยเรือมอแกน   ประมาณเดือน เมษายน 
-  งานแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต าบลเกาะพระทอง ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน  กรกฎาคม 
-  ประเพณีขอสิบ     ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน ตุลาคมหรือ

พฤศจิกายน 
 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง ได้อนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  ท าเรือมอแกนจ าลอง กะปิ 
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากใช้ภาษาใต้ ร้อยละ 90  และภาษามอแกน ร้อยละ 10 

๗.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  กะปิปากจก เป็นสินค้าพ้ืนบ้านที่ขึ้นชื่อของต าบลเกาะพระทอง 
  มะพร้าวปากจก เป็นมะพร้าวที่มีความมันและเนื้อเยอะกว่ามะพร้าวปกติเป็นสายพันธ์ที่พบ
บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านปากจก 
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภคจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และน้ าผิวดิน  ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการ
ของระบบประปาหมู่บ้าน  น้ าในพ้ืนที่ต าบลเกาะพระทอง มีหินปูน  จึงไม่สามารถบริโภค 
มีแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  แหล่งน้ า ต าบลเกาะพระทองมีแหล่งน้ าที่ส าคัญดังนี้ 

แหล่งน้ าสระน้ าตามธรรมชาติ และแหล่งน้ าทางการเกษตร ได้แก่ 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าน้ า/ห้วย      จ านวน    12  สาย 
  บึง  หนองและอ่ืนๆ    จ านวน    8   แห่ง 

 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  ฝาย                จ านวน    1   แห่ง 
  บ่อน้ าตื้น  จ านวน  33   แห่ง 
  ประปา   จ านวน   2   แห่ง 

 
๘.๒ ป่าไม้ ในพื้นที่ต าบลเกาะพระทอง แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 

1. ปุาดิบชื้น (Tropical Rain Forest)  พบว่าขึ้นปกคลุมบริเวณท่ีเป็นเขามีพ้ืนที่ประมาณ        9 
% หรือ 15 กม.2 หรือ 9,472 ไร่  ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ีของเกาะระ และด้านตะวันออก ของเกาะพระทองมี
พันธุ์ไม้ เช่น ยางยูง   (Dipterocarpus grandifrorus) ยางปราย (Disterocarpus costatus) ขันทอง 
(Swintonia floribunda)  ไม้เรือนยอดรองลงมา เช่น มะปริง (Bouea oppositifolia) มะส้าน (Dillinia sp.) 
เลือดกวาง (Knema  sp.) มะไฟปุา (Baccaurea ramiflora) ไม้พ้ืนล้าง เช่น หวาย กะพ้อ (Licuala sp.) และ 
เตย   (Freycinetia smatrana) เป็นต้น    

 2. ปุาชายเลน (Mangrove Forest) มีพ้ืนที่ประมาณ 77 % หรือ 105 กม.2 หรือ 81,722 ไร่ 
พบขึ้นตามชายฝั่งและตามอ่าวของเกาะ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก (Rhizopsora apiculata) โกงกาง
ใบใหญ่ (Rhizopsora  mucronata) ตะปูนขาว (Xylocarpus garnatum) ถั่วด า (Bruguiear parviplora) 
ฝาดดอกแดง   (Lummitzer littorea) เป็นต้น  

 3. ปุาชายหาด (Beach Forest) มีพ้ืนที่ประมาณ 5 % หรือ 8 กม.2 หรือ 5,256 ไร่ พบตาม
ชายหาด ตามอ่าว ที่น้ าทะเลท่วมไม่ถึง บริเวณเกาะระ - เกาะพระทอง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น สนทะเล (Casuarina 
epuisitifolia)  โพทะเล (Thespesesia populneoides) เตยทะเล (Pandanus oderatissimus)   

 4. ปุาพรุ และ สังคมพืชทดแทน (Secondary Commumity) มีพ้ืนที่ประมาณ 9 % หรือ 15 
กม.2 หรือ 9,437 ไร่ พบบริเวณเกาะพระทอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบ สภาพดินขาดแร่ธาตุเนื่องจากผ่านการท า
เหมืองแร่ดีบุก พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เสม็ดขาว   (Melaleuca cajuputi) ขึ้นเป็นกลุ่มบริเวณแหล่งน้ า 

๘.๓ ภูเขา ต าบลเกาะพระทองประกอบด้วยเกาะต่างๆหลายเกาะ แต่ละเกาะมีภูเขาอยู่หลายลูก 
ยกเว้นพื้นที่เกาะพระทองซึ้งมีลักษณะเป็นพ้ืนราบ 
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๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทรัพยากรสัตว์ป่า  
จากการส ารวจบนเกาะทุกเกาะตามถิ่นที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ โดยท าการจ าแนกและ

บันทึกสัตว์ปุาที่พบตัวจริงโดยใช้กล้องส่องทางไกลส ารวจร่องรอยของสัตว์ปุาและจากการสอบถามราษฎร ที่อยู่
ใน ท้องถิ่นได้ดังนี ้ 

 1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กวางปุา (Cve unicolor) คาดว่ามีประมาณ 50 - 60 ตัว หมูปุา 
(Sus scrofa) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus sp.) บ่าง (Cynoephalus variegatus) เป็นต้น  

 2. สัตว์เลื้อยคลานพบมากท่ีสุด ได้แก่ งู ประเภทต่าง ๆ เต่าชนิดต่าง ๆ  
 3. นก มีประมาณ 137 ชนิด โดยนกที่พบมากที่สุด ได้แก่ เหยี่ยวชนิดต่าง ๆ ส าหรับนกที่มี

ความส าคัญ ได้แก่ นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) และนกเงือกชนิดต่าง ๆ    
 4. ปลา ปลาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่ส าคัญทางเศรษฐกิจและในแนวปะการัง เช่น ปลาที่

พบในพ้ืนที่ปุาชายเลน เช่น ปลาสีเสียด (Chorinemus spp.) ปลาพะพงข้างปาน (Lutjanus russulli)  ปลา
กะพงแดง (Lutjanus spp.) ปลากดทะเล (Arias caelatus) ปลาในแนวปะการัง เช่น (Lutjanus  sp.) ปลา
ปะการัง (Capsalopholistyanostigma) ปลาสลิดหิน (Abudefduf sp.) เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๒  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
   

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มี
ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
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ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

  (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติ 

(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง 
๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถ

สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
1) การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือ ยกระดับศักยภาพ

ของประเทศ 
2) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3) การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย 
4) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
5) การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละ ช่วงของห่วงโซ่

มูลค่า 
6) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที ่
7) การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ ต่อยอดไปสู่ฐาน

การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการ วางรากฐานเพ่ือสร้างและ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต 

8) การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
9) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

ให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 
10) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ

เพ่ือสังคม 
12) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
13) การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง เศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ 
14) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ การสร้างธรรมา 

ภิบาลในสังคมไทย 
15) การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยาย ขีด

ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ หลัก และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

16) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
17) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา อย่างเต็มที่ 
18) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
19) การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้ สามารถแข่งขันได้ 
20) การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่

ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๒. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า   

๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี การท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  

๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า และสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
โลก 
  เป้าหมายรวม  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  

๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕   

๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ บริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
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สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ ขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ  

๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ พ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ ความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง สินค้าและค้ ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มู ลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น   

๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร จัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ งบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี ความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน  
๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคใต้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของ
โลก 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 
  ๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
  ๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่ง
มวลชน (Monorail) 
  ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่
มีชื่อเสียง 
  ๕) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับการท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาค 
  ๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ 
ของประเทศ 
                  แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี 
และชุมพร 
  ๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง 
สถาบันเกษตรกร 
                   แนวทางการพัฒนา 

1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
  ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งและการท้าอุตสาหกรรมประมง
ทะเลที่ได้มาตรฐานสากล 
  ๓) ส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน 
  ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม 
อย่างเป็นระบบ 
  ๕) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน 


