
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เมืองน่าอยู่ หมายถึง เป็นเมืองมีสิ่งแวดล้อมที่ด ีสังคมเอื้ออาทร มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุน มีการบริหาร

จัดการท่ีเป็นธรรม มีผู้น าท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

ตลอดจนประชาชนสามารถเข้ารับบรกิารพื้นฐานจากรัฐอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

 

 ด้านกายภาพ ได้แก่ การวางผังเมือง   การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การจัดระบบสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ) 
การจัดระบบสาธารณูปการ และ มีระบบการคมนาคมขนส่งท่ีเหมาะสม 

  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ประชาชนมีงานท า มีรายได้พอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมการลงทุน 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก ่มีสวนสาธารณะแหล่งนันทนาการท่ีดี มีโบราณสถาน เอกลักษณ์ทางสถาปัตย์ 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมรดกทางวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ มีการศึกษา พัฒนาตนเอง 

การสาธารณสุข สุขภาพจิตดี 
 ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร ได้แก่  ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรมในการท างานท่ีดี ปรับปรุงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน  มีความโปร่งใสในการบริหาร มีผู้บริหารและการจัดการท่ีดี 
 ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การจัดระเบียบสังคม  ปลอดอบายมุข การป้องกันสาธารณภัย  
 ด้านเชิดชูคุณธรรม  ได้แก่  พลเมืองเคารพกฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง เป็นศาสนิกชนท่ียึดมั่นในหลักธรรม

ของศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีวินัยในตนเอง เป็นผู้มีวัฒนธรรม มัธยัสถ์ ประหยัด อดออม 

เป็นผู้เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวมและมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 
 

คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  หมายถึง มาตรฐานการด ารงชีวิตอันเหมาะสมของประชากรในสังคมไทย คือ ประชาชนมี

ความพึงพอใจ มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดี มีอาหารการกินดี มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีงานท ามี

รายได้พอเพียง อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ตลอดจนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 

แบบ ยท. 03 

                    บทท่ี 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

“องค์กรพัฒนาท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน” 



 
 

 
 

 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีระบบการวางผังเมืองและสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้มีการบริการเพื่อสุขภาพอย่างมีคุณภาพด้วยบริการท่ีปลอดภัย 

 

    3. ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกก าลังกายและมีสันทนาการท่ีดี 

 
         4. ส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพการลงทุนและพาณิชยกรรม  

 

          5. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 

 

6. ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัด การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
7. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ 

 

8. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
9. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อยกระดับการท่องเท่ียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    สู่สากล 

 
10. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

 
11. ส่งเสริม อนุรักษ์  ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
12. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
    13. พัฒนาศักยภาพการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 

พันธกิจ 



 
 

 
 

 
 

1. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและได้รับบริการเพื่อสุขภาพท่ีปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

 
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

 

4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพการลงทุนและพาณิชยกรรม 
 

5.ประชาชนได้รับความรู้ และมีคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาในการด ารงชีวิต 
 

6. ระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
 

7.สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผู้เรียนมีคุณภาพได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 

 
8.ชุมชนเขม้แข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

9. พัฒนาแหลง่ท่องเท่ียวและยกระดับการท่องเท่ียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

10. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาชน 

 

11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

 

12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  

 

 

เป้าประสงค ์



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา 
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้



 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
…………………… 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์  ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

พันธกิจ :  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีระบบการวางผังเมืองและสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ :  โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน   1.จ านวนเส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน  

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบผังเมืองและสาธารณูปโภค 1.จ านวนโครงการท่ีสนับสนุนระบบ ผังเมืองและ 

   สาธารณูปโภค 

1.3 ปรับปรุง พัฒนา ดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ 1.จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

             

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

  

ความเชือ่มโยง 

     1.ยุทธศาสตร์จังหวัด  

       : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics)ภาคใต้ตอนบน 

     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

       :ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคณุภาพชีวติ 
 

พันธกิจ :  1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้มีการบริการเพื่อสุขภาพอย่างมีคุณภาพด้วยบริการท่ีปลอดภัย 

   2.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรักการออกก าลังกายและมีสันทนาการท่ีดี 

      3.ส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุนและพาณิชยกรรม 

   4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา  

     

เป้าประสงค์ :  1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและได้รับบริการเพื่อสุขภาพท่ีปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

2.ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
                  3.ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุนและพาณิชยกรรม 

         4.ประชาชนได้รับความรู้ และมีคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาในการ 

                     ด ารงชีวิต   

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจในการเข้ารับการบริการในสถานพยาบาลขององค์การ 

                                   บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนและให้การสงเคราะห์ 

                                   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กเยาวชน สตรี   ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และ  ผู้ด้อยโอกาส 

  2. ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจในกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
                                3. ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจในกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพและการลงทุนและพาณิชยกรรม 

     4. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจในกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทาง 

                                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและการสังคมสงเคราะห์

คุณภาพชีวิตแก่เด็กเยาวชน สตรี   ผู้สูงอายุ  คนพิการ  

และ  ผู้ด้อยโอกาส 

1.จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต 

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

2.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม

สาธารณสุข  สุขภาพอนามัย การป้องกันและ  ควบคุม

โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 

1.ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจในการเข้ารับการ 

บริการในสถานพยาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี และจ านวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริมด้าน 

สวัสดิการสังคม สาธารณสุข สุขภาพอนามัย การป้องกัน 

และควบคุมโรคติดต่อ 

2.3 พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน

และพาณิชยกรรม 
 1.จ านวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริมด้านอาชีพการลงทุนและ

พาณิชยกรรม 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก 

เยาวชน และประชาชน 

1.จ านวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและ

นันทนาการ 

2.จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.จ านวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

             

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการท่องเที่ยวและกีฬา,กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ความเชือ่มโยง 

    1.ยุทธศาสตร์จังหวัด  

      : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

      : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา 

พันธกิจ :   1.ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     2.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์ :  1.ระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

                  ในการพัฒนา 
        2.สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผู้เรียนมีคุณภาพได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  1. ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมินมาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา ด้านกระบวนการทาง 

                                  การศึกษา ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) ของโรงเรียนในสังกัด 

                               2. ร้อยละของการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
    3. ร้อยละของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีได้รับการพัฒนา 
    4. ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามศักยภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 1.ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมินมาตรฐานด้านปัจจัยทาง

การศึกษา ด้านกระบวนการทาง การศึกษา ด้านผลผลิต 

(ผู้เรียน) ของโรงเรียนในสังกัด 

2 พัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.ร้อยละของครูและบุคลากรด้านการศึกษาท่ีได้เข้ารับ

การพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานพัฒนา และเพิ่ม 

  ช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

1.จ านวนสถานศึกษาในจังหวัด ฯ ที่ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา 

2.จ านวนช่องทางและแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนา 

4.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงและลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียน

ได้รับโอกาสพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

1.จ านวนเด็กท่ีได้รับการช่วยเหลือทางการศึกษา 

2.ร้อยละของครูและผู้เก่ียวข้องได้รับการพัฒนา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ความเชือ่มโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด  

  : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  :ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



 
 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

พันธกิจ :   สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

เป้าประสงค์ :  ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดระเบียบชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

                               ให้แก่ท้องถิ่น  

                                

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนการป้องกันและ 

   แก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  1.จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น 

3 พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.จ านวนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัย 

             

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองช่าง,ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ความเชือ่มโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด  

  :ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  :ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                                 

 

 

 

 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ :  1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อยกระดับการท่องเท่ียวในจังหวัด 

                สุราษฎร์ธานีสู่สากล 

              2. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์ :  1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและยกระดับการท่องเท่ียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
           2. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
                     เอกชน ประชาชน 

                    

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  1. ร้อยละของแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับการพัฒนา 

                      2. ร้อยละของกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อยกระดับการท่องเท่ียวในจังหวัด 

                                   สุราษฎร์ธานี 

                      3. ร้อยละของกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน  1.จ านวนโครงการท่ีพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 

2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาดและยกระดับ 

   มาตรฐานการบริการด้านการท่องเท่ียว 
1.จ านวนโครงการท่ีส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 

การตลาดและยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการ

ท่องเท่ียว 

3.ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวัง  

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.จ านวนโครงการท่ีอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและ 

เฝ้าระวัง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

             

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการท่องเที่ยวและกีฬา,กองช่าง 

ความเชือ่มโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด  

  : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคงและมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการท่องเท่ียวทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญัญาท้องถิน่ 
 

พันธกิจ :  ส่งเสริม อนุรักษ์  ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                  ให้คงอยู่สืบไป 

                    

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : 1. ร้อยละของกิจกรรมด้านท านุบ ารุงและส่งเสริมด้านศาสนา 

                              2. ร้อยละของกิจกรรมท่ีส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ปราชญ์ 

                                 ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1 ท านุบ ารุง และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา 1.จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงและส่งเสริมทางด้านศาสนา 

2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี 

ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.จ านวนกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

             

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ความเชือ่มโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด  

  : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  :ยุทธศาสตร์ท่ี  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
 

พันธกิจ :  ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  1.ร้อยละของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีได้รับ 

                                  การพัฒนาศักยภาพ 

    2.ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  

                                  สิทธิเสรีภาพและการสร้างเครือข่าย 
    3.ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจในกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและเชิดชูผู้ท า 

                                  คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

                                

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1 พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
1.ร้อยละของประชาชนพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

2 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพและสร้าง

เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
1.จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย ความ   

เสมอภาค สิทธิ เสรีภาพและการสร้างเครือข่ายการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

3.ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและเชิดชู ผู้ท า

คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมสถาบันหลักของชาติและ 

เชิดชูผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

             

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  , กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

ความเชือ่มโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด  

  : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ :   พัฒนาศักยภาพการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  1.ร้อยละของจ านวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีได้รับการพัฒนา 

                                  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    2.จ านวนกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

        

                                

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1.จ านวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะและส่งเสริม

การประชาสัมพันธ์ 

 2.จ านวนกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่  

ประชาคมอาเซียน 

 

             

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี,กองการท่องเที่ยวและกีฬา, 

                                 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ความเชือ่มโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

          : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics)ภาคใต้ตอนบน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  :ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน                     

 

 

 

 


