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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 



หน้า 28  
 

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

 

   10. ส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชน(การเมืองเรื่องชาวบ้าน) 
   11. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้การเมืองภาคพลเมืองในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
   12. ส่งเสริมระบบการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเป็นระบบ 
   13. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและการปูองกันโรคซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ 
   

๒.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง 
2.1  วิสัยทัศน์( vision)   ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง 

“พัฒนาเกาะพระทอง รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตปลอดยาเสพติด วิถีชีวิต ชาวเล รักษาและหวงแหน
ธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน” 

 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ให้ชุมชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  2.การส่งเสริมและสนับสนุนให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพเป็นรู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  1.องค์กรปกครองท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 
  2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
  3.ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี 
  4.ประชาชนมีงานท าและรายได้เพ่ิมข้ึนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
  5.สังคมมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึง
ด าเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย 
   

2.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนเกาะพระทอง แบ่งออกเป็น 8  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1)  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่าเทียบเรือ 
   2. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
   3. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 
 
   (2)  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
   1. แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. แนวทางสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
   3. แนวทางสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

   (3)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา 
   1. แนวทางสนับสนุนการศึกษา 
   2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา 
   3. แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
   4. แนวทางส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (4) ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
    1. แนวทางส่งเสริมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
   2. แนวทางการจัดแหล่งท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
   3. แนวทางพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
   (5) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. แนวทางปลูกจิตส านึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
   (6)  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
   1. แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในชุมชน 
   (7)  ยุทธศาสตร์ด้านด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   1. แนวทางก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาสถานที่ออกก าลังกาย 
   2. แนวทางส่งเสริมกิจกรรมการด้านกีฬา 
   (8)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง 

   1. แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   2. แนวทางส่งเสริมการบริหารการจัดการภายในองค์กร น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างจิตส านึก ค่านิยมท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 
 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
๑)   มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ได้มาตรฐาน 
๒)  ประชาชนมีความสุข คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีคุณภาพ บริการสาธารณสุข สุขภาพร่างกาย

แข็งแรงการสังคมสงเคราะหแ์ก่ประชาชน 
3)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการมีส่วนร่วมมากข้ึน 
4)  ประชาชนมีศักยภาพมรีายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๕)  สืบสานอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าใหชุ้มชนน่าอยู่อย่างสงบสขุ อนุรักษ์ทรัพย์กร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดระเบียบสังคม ชุมชน 
7)  การบริหารจดัการที่ด ีมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้รวดเรว็เขา้ถึงท างานเชงิรุก 
 

๒.4  ตัวช้ีวัด 

   ๑)  ร้อยละ 80 ประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้ามีความพึงพอใจ 
   2)  ร้อยละ 90 ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
   3)  ร้อยละ 80 ถนนตามจุดเสี่ยงมีไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน และมีการตรวจบ ารุงรักษาทุกปี 
  4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.เกาะพระทอง ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
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  5)  จ านวนผู้ปุวยแบบโรคไม่ติดต่อลดลง 
  6)  สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีความรักสามัคคี 

7)  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิการเพิ่มข้ึน    
  ๔)  ร้อยละ 70 ของโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นข้อเสนอแนะของประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม
ท้องถิ่น ได้รับการบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ๕)  มีการเฝูาระวัง รณรงค์ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของไทย 
  ๖)  สร้างอาชีพให้ประชาชน อบรมให้ความรู้นอกเหนือจากอาชีพหลัก 
  ๗)  ร้อยละ 80ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทย 
  ๘)  ร้อยละ 80 ประชาชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
   ๙)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทองมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 

๒.5  ค่าเป้าหมาย 

  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   ๒)  มีความรู้  สุขภาพร่างกายแข็งแรง การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่าง
ทั่วถึง  

๓)  มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนประชาชน และสงบสุข 
4)  มีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
5)  บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
6)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่ 
7)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

๒.6  กลยุทธ์ 

๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
สาธารณูปโภคอย่างครบครัน 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
ดูแลคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน   

3)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน
พัฒนา คุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการ
ประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ สนับสนุนและร่วมมือกับ
ส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  


