
 
 

 
 
 

 
 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีพ.ศ.2557-2561 
  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัสุราษฎรธ์าน ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิม่ศักยภาพการแข่งขัน
ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  
 

 พัฒนาภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์ม

น ้ามันแบบครบวงจร(การผลิต การแปรรูป การตลาด) เพื่อ

เพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขัน 

 

ส่งเสริมและพัฒนายกระดับ

มาตรฐานสินค้าเกษตร(พืช,ประมง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม 
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม

การท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์

จังหวัดให้ตอบรับกระแสการ

ท่องเที่ยวโลก 

 

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหลักให้

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์  
โลจิสติกส์ (Logistics Hub)   
 

 พัฒนาโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งและศูนย์โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคมปลอดภัย 

คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน   
 

 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื นที่

ท่องเที่ยวนานาชาติและชุมชน 

 

พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อการ

แข่งขัน 

 

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบบริการ

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม   
 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

จากแหล่งก้าเนิดมลพิษ(ขยะ/น ้าเสีย) 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มี

ประสิทธิภาพ 

//ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี *ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบจ.สฏ 



 
 

 
 
 

 
 

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีพ.ศ.2557-2561 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

//ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

//ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

//ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

//ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม 
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม

การท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์

จังหวัดให้ตอบรับกระแสการ

ท่องเที่ยวโลก 

 

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหลักให้

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  
 

 พัฒนาภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์ม

น ้ามันแบบครบวงจร(การผลิต การแปรรูป การตลาด) เพื่อ

เพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขัน 

 

ส่งเสริมและพัฒนายกระดับ

มาตรฐานสินค้าเกษตร(พืช,ประมง) 

//ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

//ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี 

//ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา

บริการสาธารณะเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิ
สติกส์ (Logistics Hub)   
 

 พัฒนาโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งและศูนย์โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม   
 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

จากแหล่งก้าเนิดมลพิษ(ขยะ/น ้าเสีย) 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มี

ประสิทธิภาพ 

//ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคมปลอดภัย 

คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน   
 

 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื นที่

ท่องเที่ยวนานาชาติและชุมชน 

 

พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อการ

แข่งขัน 

 

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบบริการ

สาธารณสุข 



 
 

 
 
 

 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีพ.ศ.2557-2561 
     

     

   

 

 

 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

//ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการ.................................................................................. 

โครงการ......................................................... 

โครงการ................................................. 

โครงการ................................................... โครงการ.................................................. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  
 

 พัฒนาภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์มน ้ามันแบบครบวงจร(การ

ผลิต การแปรรูป การตลาด) เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขัน 

 

ส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร(พืช,ประมง) 

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการ 
เพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 

ประชาชนได้รับความรู้ และมีคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาในการด ารงชีวิต 
 

ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ 
 การลงทุนและพณิชยกรรม 

ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
 

2.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุข สุขภาพ

อนามัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 

2.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนและให้การสงเคราะห์เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตแก่เด็กเยาวชน สตรี   ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และ  

ผู้ด้อยโอกาส 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการแก่

เด็กเยาวชน และประชาชน 

2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 พัฒนาด้านการส่งเสริมด้านอาชีพ  
การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 



 
 

 
 
 

 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีพ.ศ.2557-2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ   เอกชน ประชาชน 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาดและ

ยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว 

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างเครือข่ายและเผ้าระวัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

//ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน  
 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวโลก 

 

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหลักให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
 

*ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ................................................. 

โครงการ................................................. โครงการ................................................. 



 
 

 
 
 

 
 

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีพ.ศ.2557-2561 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการองค์กร

ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบผังเมืองและสาธารณูปโภค 

โครงการ......................... 

ปรับปรุง พัฒนา ดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ 

ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพและ

สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

//ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
//ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี //ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) 
  
 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและศูนย์โลจิสติกส์ 

ส่งเสริมการเทิดทูลสถาบันหลักของชาติและเชิดชู 

ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาสู่

ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

สาธารณะและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ......................... 

โครงการ......................... 
โครงการ
......................... 

โครงการ......................... โครงการ......................... โครงการ......................... โครงการ......................... 

*ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
*ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี *ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีพ.ศ.2557-2561 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

   

 

 

ระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
           

ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 และผู้เรียนมีคุณภาพได้รับการพัฒนา 
ตามศักยภาพ  

2 พัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากร
ด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มี

คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน 
3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ได้มาตรฐานพัฒนา และเพิ่ม  ช่อง

ทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

4.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและ

ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนได้รับโอกาส

พัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
3 พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดระเบียบ

ชุมชนการป้องกันและ  แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง

ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                  ให้คงอยู่สืบไป 

 
1 ท านุบ ารุง และส่งเสริม
กิจกรรมทางด้าน

พระพุทธศาสนา 

ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

                  ให้

คงอยู่สืบไป 

 

2 ส่งเสริม อนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีต

ประเพณี ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

//ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
//ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
//ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

  
 

 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื นที่ท่องเที่ยวนานาชาติและชุมชน 

 

พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อการแข่งขัน 

 

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุข 

*ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย *ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา *ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ................. 

โครงการ..................................... 

โครงการ... 
โครงการ............................. 

.. 

โครงการ........... 

.. 
โครงการ........................ 
 

โครงการ... 

โครงการ.................. 



 
 

 
 
 

 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีพ.ศ.2557-2561 
   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชน ประชาชน 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  

3.ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวัง  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาดและยกระดับ 
   มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว 

โครงการ................................ โครงการ............................................. 
โครงการ........................................ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม   
 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

จากแหล่งก้าเนิดมลพิษ(ขยะ/น ้าเสีย) 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มี

ประสิทธิภาพ 

//ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

*ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

   


