แผนพัฒนาสามป
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
ของ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คํานํา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบล
ศรี สุ น ทร ที่ ส อดคล* อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร- ก ารพั ฒ นาโดยเปนการกํ า หนดรายละเอี ย ด แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับปงบประมาณแต4ละป โดยมีความต4อเนื่องและก*าวหน*า ครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
แผนพั ฒนาสามปจะช4วยให*เ ทศบาล ได*พิจ ารณาอย4 างรอบคอบในการเชื่อมโยงระหว4า งแนวทางการ
ดําเนินงานต4างๆ ที่กําหนดไว*ในแผนยุทธศาสตร-อันนําไปสู4วิธีปฏิบัติเพื่อจะบรรลุแนวทางนั้นๆ โดยแผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับนี้ได*รวบรวมแนวทางกิจกรรมโครงการที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรจะดําเนินงานต4างๆ
ในรอบสามป
ในการนี้ ทางคณะผู*จัดทํา แผนทุกคณะหวังเปนอย4างยิ่ งว4า แผนฉบับดังกล4าวนี้จ ะนําไปสู4 การพัฒนา
เทศบาลตําบลศรีสุนทร ให*เจริญก*าวหน*ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานต4อไป
ขอขอบคุณ
งานนโยบายและแผน

บทที่ 1
บทนํา

ส*วนที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจขององค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นที่สอดคล*องกับ
แผนยุทธศาสตร-การพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับ
ปงบประมาณแต4ละป ซึ่งมีความต4อเนื่องและมีความก*าวหน*าครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการ ทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป
(๑) เปนการแปลงแผนยุทธศาสตร-การพัฒนาไปสู4การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว4า ภายใต*ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได*มากกว4าหนึ่งแนวทางและภายใต*แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/
กิจกรรมได*มากกว4าหนึ่งโครงการ/ กิจกรรมที่จะต*องนํามาดําเนินการเพื่อให*บรรลุตามวัตถุประสงค-และเปGาหมายที่
ต*องการในแต4ละยุทธศาสตร-การพัฒนาซึ่งจะมีผลต4อวัตถุประสงค- เปGาหมาย จุดมุ4งหมายการพัฒนาอย4างยั่งยืนและ
วิสัยทัศน-ในที่สุด
(๒) เปนแผนที่มีความสัมพันธ-ใกล*ชิดกับงบประมาณรายจ4ายประจําป คือเทศบาลใช*แผนพัฒนาเปน
เครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ4ายประจําป โดยนําโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปไปจัดทํา
งบประมาณเพื่อให*การจัดทํางบประมาณเปนไปด*วยความรอบคอบ และผ4านกระบวนการมีส4วนร4วมของประชาชน
ประโยชน- ของการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป เปนเครื่ องมื อที่ จ ะช4 ว ยให* เ ทศบาล ได* พิจ ารณาอย4 า ง
รอบคอบให*เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว4างแนวทางการดําเนินงานต4างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส4งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและสอดคล*องกัน เพื่อให*เทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช*ทรัพยากรการ
บริหารของท*องถิ่นอย4างมีประสิทธิภาพ เพื่อให*เกิดประโยชน-สาธารณะสูงสุด
๑.๒ วัตถุประสงค0ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(๑) เปนการแปลงแผนยุทธศาสตร-การพัฒนาไปสู4การปฏิบัติ
(๒) เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ4ายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสาม
ปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจ4ายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อให*กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปด*วย
ความรอบคอบ และผ4านกระบวนการมีส4วนร4วมของประชาชน ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยู4ในแผนพัฒนาสามป
โดยเฉพาะในปแรกจะต*องมีความพร*อม
อย4างน*อย ๒ ประการ คือ
(๑) มีความแน4นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ รวมทั้งควรมีการประเมินถึงความเปนไปได*ของโครงการ/
กิจกรรม และผลประโยชน-สาธารณะที่จะได*รับจากโครงการ/กิจกรรม
(๒) กิจกรรมที่อยู4ในแผนประจําปแรก จะต*องมีความพร*อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิค
พอสมควร เพื่อให*สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช*จัดทํางบประมาณรายจ4าย
ประจําปได*ต4อไป

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตร-การพัฒนาไปสู4การปฏิบัติ ดังนั้น การจัดทํา แผนพัฒนาสามปที่
องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นจะต*องดําเนินการมี ๖ ขั้นตอน ด*วยกัน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
ในขั้นตอนนี้มีกิจกรรมที่ต*องดําเนินการ คือ
(๑) หน4วยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเข*าพบผู*บริหารท*องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคความสําคัญ และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(๒) หน4วยงานที่รับผิดชอบแจ*งโครงการที่ได*รับอนุมัติให*ผู*ที่เกี่ยวข*องทราบ
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร0และแนวทางในการพัฒนา
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร-การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร-การพัฒนา พร*อมทั้งข*อมูลที่เกี่ยวข*อง ปJญหาและความต*องการของ
ท*องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร-การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ นโยบายของผู*บริหารท*องถิ่น ตลอดจน
กรอบยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําเสนอต4อคณะกรรมการ
พัฒนาท*องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท*องถิ่นจัดประชุมประชาคมท*องถิ่น และส4วนราชการที่เกี่ยวข*อง
เพื่อทบทวนและคัดเลือกยุทธศาสตร-การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ซึ่งจะต*องสอดคล*องกับกรอบ
ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นในเขตจังหวัด ที่จะนํามาใช*เปนแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป
(๓) เมื่อได*แนวทางการพัฒนาแล*ว ให*พิจารณาว4าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ*างที่ต*อง
ดําเนินการเพื่อให*บรรลุวัตถุประสงค-และเปGาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท*องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล*องกับแนวทางการพัฒนาในช4วง ๓ ป เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต*องดําเนินการดังนี้
(ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว4างยุทธศาสตร-หรือระหว4างแนวทางการพัฒนา
(ข) พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม ที่เปนปJญหาความต*องการของประชาชนจากการ
จัดเวทีประชาคมท*องถิ่นมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป
(ค) ให*พิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(ง) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป
อย4างเหมาะสม โดยจะต*องคํานึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจ4าย ทรัพยากรการบริหาร โครงการที่สามารถ
ดําเนินการได*เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน4วยงานอื่น เปนต*น
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทําร*างแผนพัฒนาสามป
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท*องถิ่น ดําเนินการจัดทําร4างแผนพัฒนา
สามป โดยมีเค*าโครงประกอบด*วย ๖ ส4วน ดังนี้
ส4วนที่ ๑ บทนํา
ส4วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข*อมูลพื้นฐานที่สําคัญขององค-กรปกครองส4วนท*องถิ่น
ส4วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท*องถิ่นในปที่ผ4านมา
ส4วนที่ ๔ ยุทธศาสตร-และแนวทางในการพัฒนา

ส4วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา
ส4วนที่ ๖ การนําแผนพัฒนาสามปไปสู4การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท*องถิ่นเสนอแผนพัฒนาสามป
ต4อคณะกรรมการพัฒนาท*องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๕ การพิจารณาร*างแผนพัฒนาสามป
โดยโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป อาจแยกประเภทของโครงการ อย4างน*อย
๓ ประเภท คือ
(๑) โครงการที่องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นดําเนินการเอง
(๒) โครงการที่องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นอุดหนุนให*หน4วยงานอื่นดําเนินการตามที่มี
ระเบียบกฎหมายกําหนดไว*
(๓) โครงการที่องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน4วยงานอื่น
ขั้นตอนที่ ๖ การอนุมัติและประกาศใช=แผนพัฒนาสามป
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท*องถิ่นเสนอร4างแผนพัฒนาสามปที่ผ4านการพิจารณาให*ผู*บริหาร
ท*องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) ผู*บริหารท*องถิ่นอนุมัติและประกาศใช*แผนพัฒนาที่อนุมัติแล*ว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจ*งสภาท*องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค-การบริหารส4วนจังหวัด อําเภอ
หน4วยงานที่เกี่ยวข*อง และประกาศให*ประชาชนในท*องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
๑.๔ ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ขององค0กรปกครองส*วนท=องถิ่น
หน*วยดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑. คณะกรรมการพัฒนา อบจ. จัด
องค-การบริหารส4วนจังหวัด
ภายใน
เ ว ที ป ร ะ ชุ ม ร4 ว ม ร ะ ห ว4 า ง
กุมภาพันธ- ๒๕๕๖
คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับ
จังหวัด ผู*บริหารขององค-กรปกครอง
ส4 ว นท* อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด และ
ประชาคมท*องถิ่น เพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานในภาพรวมของ
อปท.ในเขตจั งหวัด ที่ สอดคล*องกั บ
ยุทธศาสตร-การพัฒนาจังหวัด
๒.จั ด ทํ า กรอบยุ ท ธศาสตร- ก าร
คณะกรรมการ
ภายใน
พัฒนาของ อปท. โดยมีวัตถุประสงคประสานแผนฯระดับจังหวัด
๒๘ กุมภาพันธ- ๒๕๕๖
เพื่อให*องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นมี
การบูรณาการโครงการพัฒนาที่จ ะ
ดํ า เนิ น การร4 ว มกั น ภายใต* ก รอบ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร- ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
อ ป ท .พ ร* อ ม แ จ* ง ก ร อ บ ฯ ไ ป ยั ง
คณะกรรมการประสานแผนฯระดับ
อําเภอ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
๓. แจ*งกรอบยุทธศาสตร-ฯ ไปยัง
อปท.ในเขตอําเภอ คณะกรรมการ
๔. คณะกรรมการพัฒนาท*องถิ่นของ
แต4 ล ะอปท.กํ า หนดประเด็ น การ
พัฒนาโดยมีแนวทางการดําเนินการ
ดังนี้
ก. สําหรับเทศบาล เมืองพัทยา และ
อบต. ให*นําข*อมูลที่ได*ร4วมประชาคม
เ พื่ อ ท บ ท ว น แ ผ น ชุ ม ช น ห รื อ
แผนพัฒนาหมู4บ*าน (ซึ่งดําเนินการ
หลังจากการประกาศใช*แผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) แล*ว )
มาพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็นการ
พัฒนา และ/หรือ ดําเนินการตาม
ข.จั ด ประชุ ม ประชาคมท* อ งถิ่ น
สํารวจปJญหาและความต*องการของ
ประชาชนมาพิ จ ารณาเพื่ อกํ า หนด
ประเด็นการพัฒนา
ค. สําหรับ อบจ. ให*นําข*อมูลที่ได*
จากการประชาคมมาพิ จ ารณา
กําหนดประเด็นการพัฒนา
๕. คัดเลือกโครงการสําหรับการ
ป ร ะ ส า น ข อ รั บ ก า ร บ ร ร จุ ใ น
แผนพัฒนาสามปของ อบจ. โดย
จั ด ทํ า เปนบั ญ ชี โ ครงการเสนอเพื่ อ
การประสานแผนพัฒนาของ อปท.
เพื่ อ เสนอคณะกรรมการประสาน
แผนฯระดับจังหวัด ซึ่งมีที่มาตาม
หลักเกณฑ(๑) ประชาชนในท* อ งถิ่ น ตั้ ง แต4
๒ แห4งขึ้นไปได*รับประโยชน-ร4วมกัน
ซึ่งเกิดจาการทําความตกลงระหว4าง
อปท.ด*วยกันเอง
(๒ ) ส อ ด ค ล* อ ง กั บ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว4 า ด* ว ยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.
๒๕๔๘ ข*อ ๑๐(๒)

หน*วยดําเนินการ
ประสานแผนฯ

ระยะเวลาดําเนินการ
ระดับอําเภอ

องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่น

ภายใน
กุมภาพันธ- ๒๕๕๖

องค-การบริหารส4วนจังหวัด

องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่น

ภายใน
มีนาคม ๒๕๕๖

ขั้นตอนการปฏิบัติ
๗. คณะกรรมการสนับ สนุ นการ
จัด ทํา แผนพั ฒนาท*องถิ่ นจั ดทํ าร4 า ง
แผนพัฒนาสามปและคณะกรรมการ
พั ฒ นาท* อ งถิ่ น พิ จ ารณาร4 า งแผนฯ
ในการจัดทํา ร4างแผนให*ดําเนินการ
ลงพิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร- ใ นตํ า แหน4 ง
ที่ตั้งของ อปท. และในกรณี การ
จัด ทํ าโครงการพัฒ นาด* า นเส* น ทาง
ค ม น า ค ม แ ล ะ แ ห ล4 ง น้ํ า ข อ ใ ห*
พิจารณานําพิกัดทางภูมิศาสตร-เปน
องค-ประกอบในการจัดทําแผนด*วย
- สําหรับ อบจ. ให*พิจารณานํา
โครงการ(ของเทศบาลและอบต.)ที่
ผ4านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประสานแผนฯระดั บจั งหวั ด มา
บรรจุในร4างแผนฯของ อบจ
๘. ผู*บริหารท*องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช*แผนพัฒนาสามป

หน*วยดําเนินการ
องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม - มิถุนายน
๒๕๕๖

องค-การบริหารส4วนจังหวัด
เทศบาลฯ

ภายใน
มิถุนายน ๒๕๕๖

๑.๕ ประโยชน0ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ประโยชน-ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป คือ องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะช4วยในการพัฒนา
อย4างรอบคอบและแสดงให*เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว4างแนวทางการดําเนินงานต4างๆที่อาจมีความเชื่อมโยง และ
ส4งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคต4อกัน เพื่อให*องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและใช*ทรัพยากร การบริหารของท*องถิ่นซึ่งประกอบด*วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ-และการบริหาร
จัดการอย4างมีประสิทธิภาพ เพื่อให*เกิดประโยชน-สาธารณะสูงสุด

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข*อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร

-6ส*วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข=อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เทศบาลตําบลศรีสุนทร ได*ยกฐานะเปนเทศบาลตําบลศรีสุนทรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่องจัดตั้งองค-การบริหารส4วนตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร ตั้งแต4วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนหน4วยการปกครองส4วนท*องถิ่นในเขตอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง
ตําบลศรีสุนทร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐,๕๙๗ ไร4 หรือประมาณ ๓๒.๙๕ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู4ทาง
ทิ ศ ใต* ข องอํ า เภอถลาง อยู4 ห4 า งจากตั ว จั ง หวั ด ประมาณ ๑๔ กิ โ ลเมตร และห4 า งจากอํ า เภอถลางประมาณ
๔ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต4อ ดังนี้
ทิศเหนือ
จดเขตตําบลเทพกระษัตรี
อําเภอถลาง
ทิศใต*
จดเขตตําบลเกาะแก*ว
อําเภอเมืองภูเก็ต
ทิศตะวันออก
จดเขตตําบลปUาคลอก
อําเภอถลาง
ทิศตะวันตก
จดเขตตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง
๑.๒ ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของตําบลศรีสุนทร เปนที่ราบลุ4ม มีภูเขา และลําคลองไหลผ4าน
๑.๓ ประชากร
ในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
ครัวเรือนทั้งหมด ๑๔,๘๖๘ ครัวเรือน ประชากร ๑๙,๑๓๑ คน เปนชาย ๙,๑๖๓ คน เปนหญิง ๙,๙๖๘ คน
ซึ่งจําแนกได*ดังนี้
จํานวนประชากร
หมู*ที่
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
หมู4ที่
บ*านลิพอนเขาล*าน
๔,๘๓๑
๑,๖๗๗
๑,๘๙๖
๓,๕๗๓
หมู4ที่ 2
บ*านลิพอนบางกอก
๘๔๗
๑,๐๓๕
๑,๑๑๙
๒,๑๕๔
หมู4ที่ 3
บ*านท4าเรือ
๑,๗๕๑
๙๗๕
๑,๐๘๘
๒,๐๖๓
หมู4ที่ 4
บ*านบางโจ
๑,๖๕๒
๑,๒๔๗
๑,๒๘๘
๒,๕๓๕
หมู4ที่ 5
บ*านลิพอนใต*
๒,๙๒๖
๑,๙๕๖
๒,๒๓๘
๔,๑๙๔
หมู4ที่ 6
บ*านยา
๔๔๖
๓๘๒
๓๖๓
๗๔๕
หมู4ที่ 7
หมู4ที่ 8

บ*านม4าหนิก
๘๗๘
๖๓๔
๗๐๘
๑,๓๔๒
บ*านลิพอนหัวหาร
๑,๕๓๗
๑,๒๕๗
๑,๒๖๘
๒,๕๒๕
รวม
๑๔,๘๖๘
๙,๑๖๓
๙,๙๖๘
๑๙,๑๓๑
ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอถลาง กรมการปกครอง ข*อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖

๑.๔ จํานวนหมู*บ=าน ๘ หมู*บ=าน
หมู4ที่ ๑
หมู4ที่ ๒
หมู4ที่ ๓
หมู4ที่ ๔
หมู4ที่ ๕
หมู4ที่ ๖
หมู4ที่ ๗
หมู4ที่ ๘

บ*านลิพอนเขาล*าน
บ*านลิพอนบางกอก
บ*านท4าเรือ
บ*านบางโจ
บ*านลิพอนใต*
บ*านยา
บ*านม4าหนิก
บ*านลิพอนหัวหาร

๒. ด=านเศรษฐกิจ
๒.๑ โครงสร=างทางเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ อาชีพ
อาชีพหลัก ทําสวนยางพารา รับจ*างทั่วไป
อาชีพรอง ค*าขาย,เลี้ยงสัตว๒.๑.๒ รายได= (ข*อมูล จปฐ. ป ๒๕๕๔) ประชาชนที่อาศัยอยู4ในเขตเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร มีรายได*เฉลี่ยไม4ต่ํากว4า
รายได=เฉลี่ยต*อคนต*อป
หมู*ที่
ชื่อหมู*บ=าน
(บาท)
๑
บ*านลิพอนเขาล*าน
๓๔,๗๐๐
๒
บ*านลิพอนบางกอก
๓๕,๒๕๐
๓
บ*านท4าเรือ
๓๕,๕๐๐
๔
บ*านบางโจ
๓๕,๗๐๐
๕
บ*านลิพอนใต*
๓๕,๓๐๐
๖
บ*านยา
๓๓,๗๐๐
๗
บ*านม4าหนิก
๓๕,๒๐๐
๘
บ*านลิพอนหัวหาร
๓๕,๘๕๐
ที่มา : ข*อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป ๒๕๕๔

๒.๑.๓ หน*วยธุรกิจในเขต อบต.
ปJ]มน้ํามันและปJ]มแก^ส
จํานวน
โรงงานผลิตน้ําดื่ม
จํานวน
โรงงานผลิตน้ําแข็ง
จํานวน
โรงงานผลิตถุงมือยาง
จํานวน
โรงงานทําเส*นขนมจีน
จํานวน
ธุรกิจร*านถ4ายรูป
จํานวน
ตลาดเอกชน
จํานวน
ธุรกิจอินเตอร-เน็ต
จํานวน
หอพักแมนชั่น
จํานวน
ร*านอาหาร
จํานวน
๒.๑.๔ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร0และแหล*งท*องเที่ยว
อนุสาวรีย-ท*าวเทพกระษัตรี-ท*าวศรีสุนทร
พิพิธภัณฑสถานแห4งชาติถลาง
บ*านพระยาวิชิตสงคราม
ศาลหลักเมือง
ศาลเจ*าท4าเรือ
หนองน้ําในคลํา
หนองน้ําบ*านบางโจ
๒.๑.๕ กลุ*มอาชีพ/กลุ*มองค0กรในชุมชน
กลุ4มทําผ*าบาติก
หมู4ที่ ๕
กลุ4มผลิตเครื่องแกง หมู4ที่ ๕
กลุ4มกองทุนหมู4บ*าน
๑๑ กองทุน

๕
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๑๐๐

๓. ด=านสังคม
๓.๑ การศึกษา
สถานศึกษาที่ตั้งอยู4ในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร มีทั้งหมด ดังนี้
ศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
2 แห4ง ได*แก4
- ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีสุนทร
- สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนด*อยโอกาส (ท4าเรือ)
โรงเรียนอนุบาล
2 แห4ง ได*แก4
- โรงเรียนอนุบาลตําบลศรีสุนทร
- โรงเรียนตาริก พิทยพัฒนโรงเรียนประถมศึกษา
5 แห4ง ได*แก4
- โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕)
- โรงเรียนบ*านท4าเรือ
- โรงเรียนบ*านม4าหนิก
- โรงเรียนบ*านลิพอน
- โรงเรียนตาริก พิทยพัฒนโรงเรียนมัธยมศึกษา
๑ แห4ง ได*แก4
- โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕ )

แห4ง
แห4ง
แห4ง
แห4ง
แห4ง
แห4ง
แห4ง
แห4ง
แห4ง
แห4ง

ตารางแสดงข=อมูลนักเรียนในเขตพื้นที่ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖
จํานวนนักเรียน (คน)
สถานศึกษา
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีสุนทร
51
60
สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
10
15
ชุมชนด*อยโอกาส (ท4าเรือ)/
ร.ร.อนุบาลศรีสุนทร
83
120
โรงเรียนวัดศรีสุนทรมิตรภาพ
606
600
โรงเรียนบ*านท4าเรือ
216
194
โรงเรียนบ*านม4าหนิก
246
300
โรงเรียนบ*านลิพอน
81
95
โรงเรียนตาริก พิทยพัฒน60
รวม
1,293
1,444
ที่มา : กองการศึกษา
หมายเหตุ ข*อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
๓.๒ ศาสนา
ผู*นับถือศาสนาพุทธ ร*อยละ ๙๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมดและนับถือศาสนาอิสลาม ร*อยละ ๑๐ ของ
ประชากรทั้งหมด
วัด จํานวน ๓ แห4ง ได*แก4
- วัดท4าเรือ
หมู4ที่ ๓
- วัดเทพวนาราม (วัดม4าหนิก) หมู4ที่ ๗
- วัดศรีสุนทร
หมู4ที่ ๕
มัสยิด จํานวน ๔ แห4ง ได*แก4
- มัสยิดดารุ*ลอิตติฮาด
หมู4ที่ ๑
- มัสยิดบ*านบางโจ
หมู4ที่ ๔
- มัสยิดบ*านบางโจ (บ*านออก) หมู4ที่ ๔
- มัสยิดนูรุ*ลญันนะฮ- (รพช.)
หมู4ที่ ๔
ศาลเจ*า จํานวน ๑ แห4ง ได*แก4
- ศาลเจ*าท4าเรือ
หมู4ที่ ๓
๓.๓ วัฒนธรรม
ประเพณีท*องถิ่นที่สําคัญ ได*แก4
๑. เทศกาลตรุษจีน ตรงกับวันแรกของเดือนที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ทางจันทรคติ กิจกรรมโดยสังเขป
ช4วงเช*ามีการไหว*เทพเจ*า ช4วงบ4ายมีการไหว*บรรพบุรุษ
๒. วันสงกรานต- เดือนเมษายน ของทุกป กิจกรรมโดยสังเขป สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวผู*สูงอายุ
๓. วันเข*าพรรษา เดือนกรกฎาคม ของทุกป กิจกรรมโดยสังเขป ประชาชนร4วมแห4เทียนพรรษาเข*าวัด
๔. วันสารทไทย (เดือนสิบ) เดือนกันยายนของทุกป กิจกรรมโดยสังเขป ทําบุญตักบาตร อุทิศส4วน
กุศลให*กับบรรพบุรุษ
๕. เทศกาลถือศีลอด ประมาณเดือนตุลาคม ของทุกป กิจกรรมโดยสังเขป ผู*นับถือศาสนาอิสลามถือ
ศีลอดเปนระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน

๖. ประเพณีถือศีลกินผัก ขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ถึง ๙ ค่ํา เดือน ๑๑ ของทุกป กิจกรรมโดยสังเขป
คือถือศีลกินอาหารที่ไม4มีเนื้อสัตว-ทุกประเภท ชําระร4างกายและจิตใจให*บริสุทธิ์ในช4วงเทศกาล ๙ วัน ๙ คืน
๗. ลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๒ กิจกรรมโดยสังเขป มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การ
ประกวดธิดากระทง การประกวดกระทง ฯลฯ และนํากระทงไปลอยตามแม4น้ําลําคลอง
๓.๔ สาธารณสุข
โรงพยาบาลส*งเสริมสุขภาพตําบล
๒ แห*ง
ได=แก*
- โรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตําบลศรีสุนทร
หมู4ที่ ๕ จํานวน 1 แห4ง
- โรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตําบลบ*านม4าหนิก หมู4ที่ ๗ จํานวน 1 แห4ง
- อาสาสมัครสาธารณสุข
จํานวน ๕๐๐ คน
- ร*านขายยาแผนปJจจุบัน
จํานวน
๔ แห4ง
- อัตราการมีและใช*ส*วมราดน้ํา
ร*อยละ ๑๐๐ แห4ง
- ปGอมตํารวจ
จํานวน
๑ แห4ง
- ศูนย- อปพร.เทศบาลตําบลศรีสุนทร
จํานวน
๑ แห4ง
- ศูนย-มูลนิธิกุศลธรรม
จํานวน
๑ แห4ง
- สมาชิก อปพร.
จํานวน ๑๗๗ คน
- ศูนย- อปพร.ย4อย (บ*านบางโจ) ม.๔
จํานวน
1 แห4ง
๔. ด=านการบริการพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคม
มีถนนติดต4อภายในตําบล ประมาณ ๑๐๐ สาย ส4วนใหญ4เปนถนนลาดยาง และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กมีถนนดิน และถนนหินคลุกอยู4จํานวนไม4กี่สาย
- ถนนลาดยาง
จํานวน ๓๕ สาย
- ถนนคอนกรีต
จํานวน ๔๕ สาย
- ถนนหินคลุก
จํานวน ๒๐ สาย
๔.๒ การโทรคมนาคม
- ตู*โทรศัพท-สาธารณะ
จํานวน ๓๐ แห4ง
- ร*านบริการอินเตอร-เน็ต จํานวน ๒๐ แห4ง
- ศูนย-บริการ ICT
จํานวน ๑ แห4ง
๔.๓ การไฟฟNา
- การมีไฟฟGาในตําบล
จํานวน
๘ หมู4บ*าน
- ประชากรที่ใช*ไฟฟGา
จํานวน ๑๔,๘๖๘ ครัวเรือน
๔.๔ ระบบประปา
- ประปาบาดาลมี หมู4ที่ ๑ , หมู4ที่ ๒ , หมู4ที่ ๕ , หมู4ที่ ๖
- ประปาผิวดินมี หมู4ที่ ๑ , หมู4ที่ ๔ , หมู4ที่ ๕ , หมู4ที่ ๘
๔.๕ แหล*งน้ํา
- ฝาย
๒ แห4ง
- สระเก็บน้ํา
๑ แห4ง
- อ4างเก็บน้ํา
๑ แห4ง

๕. ข=อมูลอื่นๆ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- น้ําตกโตนไฮ*เฮ ตั้งอยู4หมู4ที่ ๗ บ*านม4าหนิก
- ปUาชายเลน หมู4ที่ ๓ บ*านท4าเรือ ซึ่งเปนแหล4งอนุบาลสัตว-น้ําตามธรรมชาติ
๕.๒ มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ*าน
จํานวน ๑ รุ4น ๑๑๔
- อาสาสมัครปGองกันภัยฝUายพลเรือน (อปพร.) จํานวน ๓ รุ4น
๑๗๗
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.)
จํานวน ๑ รุ4น
๔๓
- สตรีอาสาพัฒนา
จํานวน ๑ รุ4น
๑๒๐
- ผสส.อสม.
จํานวน ๑ รุ4น
๙๔
- กลุ4มเกษตรกรทํานา
จํานวน ๑ กลุ4ม ๙๐
จํานวน ๑ กลุ4ม 120
- อาสาสมัครพัฒนาชุมชน
๖. ศักยภาพของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
(๑) จํานวนบุคลากร (พนักงาน และลูกจ=างประจํา)
รวมจํานวน
๓๕ คน
พนักงาน
ลูกจ=างประจํา
- สํานักปลัด
๘
คน
๒
คน
- หน4วยตรวจสอบภายใน ๑
คน
คน
- กองคลัง
๗
คน
๒
คน
- กองช4าง
๗
คน
คน
- กองสวัสดิการสังคม
๒
คน
คน
- กองการศึกษา
๑
คน
คน
- กองสาธารณสุข
๓
คน
๒
คน
(๒) ระดับการศึกษาของบุคลากรตามข=อ (๑)
- ประถมศึกษา
1
คน
- มัธยมศึกษา – อาชีวศึกษา
10
คน
- ปริญญาตรี
19
คน
- สูงกว4าปริญญาตรี
5
คน
(๓) รายได=ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เทศบาลตําบลศรีสุนทรได*ประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ตั้งแต4วันที่ ๑
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ไว*ทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐๐๐.- บาท แยกเปน
- รายได*ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
13,497,000 .- บาท
- รายได*ที่ส4วนราชการต4าง ๆ จัดเก็บให*
56,503,000.- บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
10,000,000.- บาท
ก. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(๑) การรวมกลุ4มของประชาชน
จํานวนกลุ4มทุกประเภท
๑๓ กลุ4ม
แยกประเภทกลุ4ม
- กลุ4มอาชีพทําแกงไตปลาแห*งและน้ําพริกต4าง ๆ ๑ กลุ4ม ตั้งอยู4หมู4ที่ ๕
- กลุ4มออมทรัพย-เพื่อการผลิต ๘
กลุ4ม

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ตุลาคม ๒๕๕๕

- กลุ4มจัดทําผ*าบาติก
๑ กลุ4ม ตั้งอยู4หมู4ที่ ๕
- กลุ4มดอกไม*จันทน-บ*านมาหนิก
๑ กลุ4ม ตั้งอยู4หมู4ที่ ๗
- กลุ4มเครื่องแกงบ*านม4าหนิก
๑ กลุ4ม ตั้งอยู4หมู4ที่ ๗
- กลุ4มน้ําพริกกุ*งเสียบ
๑ กลุ4ม ตั้งอยู4ที่ ๔
ข. ข=อมูลศักยภาพของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
โครงสร*างส4วนราชการภายในของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ได*กําหนดการแบ4งส4วนราชการออกเปน
๖ กอง ๑ หน4วย ๒๖ งาน ดังนี้
1. สํานักงานปลัดองค0การ
โดยแบ4งส4วนราชการภายในออกเปน ๒ ฝUาย ๗ งาน ดังนี้
ฝUายอํานวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานส4งเสริมการท4องเที่ยวและการเกษตร
ฝUายปกครอง
- งานนโยบายและแผน
- งานเทศกิจ
- งานปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกฎหมายและคดี
๒. กองคลัง
โดยแบ4งส4วนราชการภายในออกเปน ๒ ฝUาย ๔ งาน ดังนี้
ฝUายบริหารงานคลัง
- งานการเงิน
- งานบัญชี
ฝUายพัฒนารายได*
- งานทะเบียนทรัพย-สินและพัสดุ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได*
๓. กองช*าง
โดยแบ4งส4วนราชการภายในออกเปน ๒ ฝUาย ๔ งาน ดังนี้
ฝUายแบบแผนและก4อสร*าง
- งานก4อสร*าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
ฝUายการโยธา
- งานประสานสาธารณูปโภค
๔. กองการศึกษา
โดยแบ4งส4วนราชการภายในออกเปน ๑ ฝUาย ๓ งาน ดังนี้
ฝUายบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานการศึกษา
- งานส4งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน

๕. กองสวัสดิการสังคม
โดยแบ4งส4วนราชการภายในออกเปน ๑ ฝUาย ๓ งาน ดังนี้
ฝUายส4งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห- งานส4งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล=อม
โดยแบ4งส4วนราชการภายในออกเปน ๑ ฝUาย ๔ งาน ดังนี้
ฝUายบริหารงานสาธารณสุข
- งานอนามัยและสิ่งแวดล*อม
- งานส4งเสริมสุขภาพสาธารณสุขและควบคุมโรค
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล*อม
๗. หน*วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
และได*กําหนดอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร พ.ศ. (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
จํานวนทั้งสิ้น ๑๐๑ อัตรา แยกเปนดังนี้
- พนักงานเทศบาล
จํานวน
๒๙ อัตรา
- ลูกจ*างประจํา
จํานวน
๖ อัตรา
- พนักงานจ*าง
จํานวน
๖๖ อัตรา
ค.ข=อมูลสถิติการคลังของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ๓ ป งบประมาณที่ผ*านมา
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
รายการ
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
ประมาณการรายรับ
- รายรับที่ได*รับจริง
๖๓,๗๒๔,๗๑๓.๐๐ ๘๘,๗๑๕,๖๐๑.๘๐ ๑๐๐,๘๒๑,๓๒๗.๗๒
ประมาณการรายจ4าย
- รายจ4ายที่ได*จ4ายจริง
๕๑,๒๑๕,๕๘๓.๐๖ ๕๗,๒๕๓,๔๙๕๓๓ ๗๓,๐๐๙,๙๙๑.๓๐

หมายเหตุ

บทที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท*องถิ่นในปที่ผ4านมา

๓.๑ ปQจจัยและสถานการณ0การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต*อการพัฒนา
ผลจากการวิเคราะห-ปJญหาและความต*องการของประชาชนในท*องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท*องถิ่น
และจากการสํารวจข*อมูลของประชาชนในพื้นที่ตําบลศรีสุนทร ผ4านกระบวนการประชาคมหมู4บ*าน เพื่อรวบรวม
ปJญหาและความต*องการของประชาชน ไปสู4กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ปรากฏว4า
ปJญหาและความต*องการของประชาชน ที่ต*องการให*เทศบาลตําบลศรีสุนทร แก*ไขปJญหานั้นมีมากมายหลากหลาย
ประการ แต4เทศบาลตําบลศรีสุนทร มีข*อจํากัดในด*านงบประมาณ ทําให*ปJญหาบางอย4างไม4สามารถแก*ไขปJญหา
ความต*องการของประชาชนได* ประกอบกับอํานาจหน*าที่ของ เทศบาลขณะนี้มีมากมายโดยเฉพาะอํานาจหน*าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให*แก4องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่น พ.ศ 2542 .ได*
กําหนดอํานาจหน*าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะไว*ตามมาตรา ๑๗,๑๖ และ ๑๘ มากมาย ทําให*เทศบาล
ตําบลจําเปนต*องจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อบริการประชาชน จากเหตุผลความจําเปนเหล4านี้ทําให* เห็นว4า
เทศบาลตําบลค4อนข*างจะมีข*อจํากัดในการพัฒนา แต4ขณะเดียวกันมีความจําเปนที่จะพัฒนามากมาย บางครั้ง
ประชาชนมีความรู*สึกว4าเทศบาล ไม4สามารถแก*ไขปJญหาได*ตามที่ประชาชนต*องการ
๓.๑. ๑ปQจจัยภายในที่มีผลต*อการพัฒนา
๑. ระเบียบ กฎหมาย
อํานาจหน*าที่ของเทศบาลมีมากมายและมีกฎหมายหลายฉบับที่ถ4ายโอนภารกิจ
แต4ไม4มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ ได*
๒. บุคลากร
ค4อนข*างจะมีข*อจํากัด เนื่องจากภารกิจของเทศบาล มีมากมาย แต4บุคลากรอุปสรรคต4อ
การพัฒนาในหลาย ๆ ด*าน
3. งบประมาณ
งบประมาณของ เทศบาล มีน*อยไม4เพียงพอต4อการแก*ไขปJญหา ความต*องการของ
ประชาชน
4. ระบบฐานข*อมูล
ยังไม4เพียงพอต4อการพัฒนาในหลาย ๆ ด*าน
5. เครื่องมือและอุปกรณ-ในการทํางาน
มีน*อยยังไม4เพียงพอในการแก*ไขปJญหาความเดือนร*อนของประชาชน

๓.๑.๒ ปQจจัยภายนอกที่มีต*อการพัฒนา
๑. ด*านการเมือง
เทศบาลตํา บลศรี สุน ทร นั บว4 า เปนองค- กรหนึ่ งที่ มีส ถานภาพทางการเมืองที่ ค4อนข* างจะ
มั่นคง ผู*บริหารมีวิสัยทัศน-กว*างไกล สมาชิกสภาท*องถิ่นให*ความสนใจและให*ความร4วมมือ ในการพัฒนาเปนอย4างดี
จึงทําให*การพัฒนาขององค-กรไปในทิศทางที่ดีและได*รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
๒. ด*านสังคม
พื้นที่โดยส4วนใหญ4เปนเกษตรกรรมและสังคมส4วนใหญ4เปนสังคมชนบท ทําให*ประชาชนมี
ความใกล*ชิดสัมพันธ-กันและเปนสังคมเอื้ออาทร การพัฒนาของ เทศบาลก็เช4นเดียวกันจะได*รับความร4วมมือจาก
ประชาชนเปนอย4างดี ขณะนี้มีกลุ4มอาชีพและองค-กรต4างๆ เกิดขึ้นหลายกลุ4มหลายองค-กร
๓. เทคโนโลยี
ท*องถิ่นยังขาดแคลนเทคโนโลยีที่จําเปนต4อการพัฒนาในหลายๆ ด*าน โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ด*านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร-เน็ตตําบล ยังไม4สามารถบริการประชาชนได*อย4างทั่วถึง
๔. ด*านเศรษฐกิจ
จังหวัดภูเก็ตภายหลังเหตุการณ-การแผ4นดินไหว ทําให*เกิดความเสียหายต4อจังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดใกล*เคียง โดยเฉพาะผลกระทบด*านเศรษฐกิจการท4องเที่ยว จํานวนนักท4องเที่ยว รายได*จากการท4องเที่ยว
ของจังหวัดภูเก็ตลดลงเปนอย4างมาก ส4งผลให*รัฐบาล และจังหวัดมีนโยบายในการเร4งฟhiนฟูการท4องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต เนื่องจากพื้นที่ตําบลศรีสุนทร เปนพื้นที่ศูนย-กลางการเกิดแผ4นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต มีผลกระทบโดยตรงใน
เรื่องความเชื่อมันของนักท4องเที่ยว ในส4วนของพื้นที่ตําบลศรีสุนทรได*วางผังตําบลให*เปนพื้นที่ที่อยู4อาศัย รายได*
หลักมากจากการพาณิชย- (ค*าขาย) และการท4องเที่ยวอีกทั้งอนาคตต4อไปจะเติบโตเปนสังคมเมือง ทําให*ปJจจุบันได*
มีผู*ประกอบการให*ความสนใจที่จะลงทุนด*านหมู4บ*านจัดสรร และธุรกิจห*างร*านต4าง ๆ และธุรกิจด*านการท4องเที่ยว
ซึ่งถือเปนทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในตําบลศรีสุนทรต4อไป

3.2 ผลงานการพัฒนาท=องถิ่นในป ๒๕๕๕
เพื่อให*ทราบถึงผลการพัฒนาป ๒๕๕๕ องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นได*นําแผนงาน / โครงการไป
ปฏิบัติมากน*อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค-การพัฒนาหรือไม4
สําหรับเทศบาลตําบลศรีสุนทร จากการประเมินผลการดําเนินการงานตามแผนพัฒนาตําบล
ประจําป ๒๕๕๕ ประกอบด*วย การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปในเชิงปริมาณและการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปในเชิงคุณภาพ
1. ประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
- ตารางการแสดงโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๗
ป ๒๕๕๕
ยุทธศาสตร0
1.ยุทธศาสตร-การพัฒนา
ด*านอนุรักษ-ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อม
2.ยุทธศาสตร-การพัฒนา
ด*านการศึกษา
3.ยุทธศาสตร-ส4งเสริม
การศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปJญญาท*องถิ่น
4.ยุทธศาสตร-การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
5.ยุทธศาสตร-การ
ส4งเสริมนันทนาการ
และกิจกรรมเด็ก
เยาวชน

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ป ๒๕๕๖
จํานวน
โครงกา
ร

งบ
ประมาณ

ป ๒๕๕๗

รวม ๓ ป

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

21

12,080,000

21

11,080,000

21

11,080,000

63

34,390,000

57

18,535,000

56

7,535,000

56

7,535,000

169

33,605,000

14

2,475,000

14

14

2,475,000

42

7,425,000

83

11,370,900

81

4,870,900

81

4,870,900

245

38,229,200

13

2,875,000

12

1,875,000

12

1,875,000

37

6,625,000

2,475,000

ป ๒๕๕๕
ยุทธศาสตร0
6.ยุทธศาสตร-การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
7.ยุทธศาสตร-ด*านการ
คมนาคม
8. ยุทธศาสตร-การ
พัฒนาการบริหารให*
มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย โปร4งใส
มุ4งเน*นประชาชน
รวม

ป ๒๕๕๖

ป ๒๕๕๗

รวม ๓ ป
งบ
จํานวน
โครงการ ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

12

4,263,700

12

3,903,700

12

3,903,700

36

12,611,100

114

302,412,700

145

4,468,890

55

69,607,020

314

596,488,610

50

34,620,000

27

4,920,000

27

4,920,000

104

44,460,000

364

388,632,300

368

261,128,490

278

106,266,620

1,010

773,833,910

2. ประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การพัฒนาของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําป พ.ศ. 255๕ – 255๗ ได*ดําเนินการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร-การพัฒนา ซึ่งพอจะประเมินผลการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ซึ่งได*แยกเปน 2 ประเภท
1. ครุภัณฑ90
รายการ
2. ที่ดิน และสิ่งก4อสร*าง 9 รายการ ดังมีรายละเอียดดังต4อไปนี้
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

1

จัดซื้อเก*าอี้พนักพิงสั้น (สํานักปลัด)

7,500

ป 2555

2

จัดซื้อเครื่องโทรสาร (สํานักปลัด)

18,000

ป 2555

3

จัดซื้อตู*กระจกเก็บเอกสาร (สํานักปลัด)

5,000

ป 2555

4

จัดซื้อโต^ะเหล็ก (สํานักปลัด)

5,000

ป 2555

5

34,000

ป 2555

6

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร- สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
(สํานักปลัด)
จัดซื้อเครื่องพิมพ-ชนิดเลเซอร- จํานวน 1 เครื่อง

9,000

ป 2555

7

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟGา จํานวน 2 เครื่อง

6,600

ป 2555

8

จั ด ซื้ อ ชุ ด โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร สํ า ห รั บ เ ค รื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอรจัดซื้อเก*าอี้พนักพิงสั้น จํานวน 2 ตัว (กองคลัง)

7,600

ป 2555

3,000

ป 2555

33,500

ป 2555

11

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน
1 เครื่อง(กองคลัง)
จัดซื้อตู*บานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู*(กองคลัง)

12,600

ป 2555

12

จัดซื้อตู*เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู*(กองคลัง)

11,000

ป 2555

9
10

ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

13

จัดซื้อโต^ะเหล็ก ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จํานวน 2 ตัว(กองคลัง)

10,000

ป 2555

14

34,000

ป 2555

9,000

ป 2555

16

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร-สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
(กองคลัง)
จัดซื้อเครื่องพิมพ-เลเซอร-/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
(กองคลัง)
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟGา จํานวน 2 เครื่อง(กองคลัง)

6,600

ป 2555

17

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (กองคลัง)

7,600

ป 2555

18

จัดซื้อเก*าอี้พนักพิงสั้น 9 ตัว (กองการศึกษา)

13,500

ป 2555

19

จัดซื้อเครื่องดูดฝุUน จํานวน 1 เครื่อง(กองการศึกษา)

12,000

ป 2555

20

จัดซื้อโต^ะเหล็ก ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จํานวน 9 ตัว(กองการศึกษา)

45,000

ป 2555

21

จัดซื้อเก*าอี้นักเรียน จํานวน 100 ชุด(กองการศึกษา)

65,000

ป 2555

22

67,200

ป 2555

23

จัดซื้อตู*เก็บอุปกรณ-สื่อการเรียนการสอน จํานวน 16 ชุด(กอง
การศึกษา)
จัดซื้อมุมกิจกรรมบ4อบอล จํานวน 1 ชุด(กองการศึกษา)

30,000

ป 2555

24

จัดซื้อมุมชั้นวางหนังสือ จํานวน 8 ชุด(กองการศึกษา)

56,000

ป 2555

25

จัดซื้อไวท-บอร-ดติดผนัง จํานวน 4 ชุด(กองการศึกษา)

7,200

ป 2555

26

จัดซื้ออุปกรณ-ตกแต4งห*องเรียน จํานวน 40 ชุด(กองการศึกษา)

44,000

ป 2555

27

จัดซื้อโต^ะนักเรียน จํานวน 24 ชุด(กองการศึกษา)

81,600

ป 2555

28

จัดซื้อรถจักรยานยนต- จํานวน 1 คัน(กองการศึกษา)

39,000

ป 2555

29

จัดซื้อกล*องวงจรปmดพร*อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด(กองการศึกษา)

30,000

ป 2555

30

จัดซื้อเครื่องเสียง พร*อมอุปกรณ- จํานวน 1 ชุด(กองการศึกษา)

55,000

ป 2555

31

จัดซื้อโทรทัศน- (led tv) จํานวน 4 เครื่อง(กองการศึกษา)

72,000

ป 2555

32

15,000

ป 2555

12,000

ป 2555

34

จัดซื้อชุดเครื่องเล4น VCD DVD จํานวน 5 ชุด ชุดละ 3,000
บาท(กองการศึกษา)
จัดซื้อชุดสัญญาณโทรทัศน-พร*อมติดตั้ง จํานวน 4 ชุด(กอง
การศึกษา)
จัดซื้อเครื่องซักผ*า จํานวน 1 เครื่อง(กองการศึกษา)

12,000

ป 2555

35

จัดซื้อเก*าอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว(กองการศึกษา)

12,000

ป 2555

15

33

ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

36

จัดซื้อชั้นวางรองเท*านักเรียน จํานวน 24 ชุด(กองการศึกษา)

14,400

ป 2555

37

จัดซื้อตู*ใส4เครื่องเล4น DVD จํานวน 4 ตู*(กองการศึกษา)

12,000

ป 2555

38

จัดซื้อตู*ใส4ชุดเครื่องนอนนักเรียน 28 ตู*(กองการศึกษา)

14,000

ป 2555

39

จัดซื้อที่ใส4แปรงสีฟJน , แก*วน้ํา , ที่แขวนผ*าขนหนู จํานวน 6 ชุด
(กองการศึกษา)
จัดซื้อผ*าม4านพร*อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด(กองการศึกษา)

72,000

ป 2555

14,000

ป 2555

9,000

ป 2555

42

จัดซื้อเครื่องพิมพ-ชนิดเลเซอร- จํานวน 1 เครื่อง
(กองสาธารณสุขฯ)
จัดซื้อเก*าอี้พนักพิงสั้น จํานวน 2 ตัว (กองสาธารณสุขฯ)

3,000

ป 2555

43

จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)

18,000

ป 2555

44

จัดซื้อโต^ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 1 ตัว(กองสาธารณสุขฯ)

5,000

ป 2555

45

จัดซื้อโต^ะเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 1 ตัว(กองสาธารณสุขฯ)

6,000

ป 2555

46

จัดซื้อตู*เหล็ก จํานวน 1 ตู* (กองสวัสดิการสังคม)

5,500

ป 2555

47

จัดซื้อโต^ะไฟเบอร- จํานวน 10 ตัว (กองสวัสดิการสังคม)

26,000

ป 2555

48

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1
เครื่อง (กองช4าง)
จัดซื้อพ4วงข*าง จํานวน 1 ชุด (กองช4าง)

33,500

ป 2555

12,000

ป 2555

39,000

ป 2555

51

จัดซื้อรถจักรยานยนต- ขนาดไม4ต่ํากว4า 110 ซีซี จํานวน 1 คัน
(กองช4าง)
จัดซื้อเครื่อง GPS เครื่องหาพิกัดด*วยสัญญานดาวเทียม (กองช4าง)

24,500

ป 2555

52

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง (สแตนเลส) จํานวน 1 อัน(กองช4าง)

8,500

ป 2555

53

จัดซื้อล*อวัดระยะทาง 1 อัน (กองช4าง)

7,500

ป 2555

54

จัดซื้อชั้นวางเอกสารประชาสัมพันธ-ของศูนย-ข*อมูลข4าวสาร
จํานวน 1 ชุด สํานักปลัด (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาดไม4ต่ํากว4า 6 ชั้น จํานวน 1 ชุด
สํานักปลัด (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อแผนบังตารูปตัวแอลด*านบนมีกระจก จํานวน 1 ชุด

18,000

ป 2555

6,500

ป 2555

4,500

ป 2555

40
41

49
50

55
56

ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

57

จัดซื้อเก*าอี้พนักพิงสั้น จํานวน 20 ตัว สํานักปลัด (เทศบัญญัติ
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อบอร-ดประชาสัมพันธ- จํานวน 1 บอร-ด สํานักปลัด (เทศ
บัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อบอร-ดทําเนียบผู*บริหารพร*อมสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน
1 บอร-ด สํานักปลัด (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อบอร-ดติดประกาศประชาสัมพันธ-ข*อมูลข4าวสารของเทศบาล
จํานวน 1 บอร-ด สํานักปลัด (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อโต^ะหมู4บูชา จํานวน 1 ชุด สํานักปลัด
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อโต^ะทํางาน ขนาดไม4ต่ํากว4า 4.5 ฟุต จํานวน 2 ตัว ตัวละ
7,500 บาท สํานักปลัด (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อเก*าอี้สําหรับผู*มาติดต4อราชการ จํานวน 2 ชุด ชุด 7,500
บาท สํานักปลัด (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อโต^ะ (เคาน-เตอร-)ประชาสัมพันธ- จํานวน 1 ชุด สํานักปลัด
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อเก*าอี้พนักพิงสูงสําหรับผู*บริหาร จํานวน 2 ตัวสํานักปลัด
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟGา ขนาดไม4ต่ํากว4า 750 va จํานวน
7 เครื่อง สํานักปลัด (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )

76,000

ป 2555

9,000

ป 2555

28,000

ป 2555

28,000

ป 2555

9,000

ป 2555

15,000

ป 2555

15,000

ป 2555

25,000

ป 2555

9,000

ป 2555

12,600

ป 2555

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

เครื่องพิมพ- Multifuction แบบฉีดหมึก (injet) จํานวน 2 เครื่อง
สํานักปลัด (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )

10,800

ป 2555

68

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟGา จํานวน 1 เครื่อง กองคลัง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )

1,800

ป 2555

69

จัดซื้อเครื่องประมวลผลกลาง CPU จํานวน 1 เครื่อง กองคลัง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )

11,900

ป 2555

70

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร- จํานวน 3 ชุด กองคลัง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อเครื่องพิมพ-แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง กองคลัง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ*ง จํานวน 6 ชุด
กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน กองสวัสดิการ
สังคม (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )

11,400

ป 2555

5,400

ป 2555

500,000

ป 2555

1,232,400

ป 2555

71
72
73

ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

74

จัดซื้อเครื่องเสียง เครื่องเล4น DVD กองสวัสดิการสังคม
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
เครื่องพิมพ- Multifuction แบบฉีดหมึก (injet) จํานวน 1 เครื่อง
กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟGา จํานวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อโต^ะไม* ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว กองช4าง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อเก*าอี้พนักพิง จํานวน 2 ตัว กองช4าง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อแผงบังตารูปตัวแอลด*านบนมีกระจก จํานวน 1 ชุด
กองช4าง (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อเก*าอี้พนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว กองช4าง (เทศบัญญัติ
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อสว4านไฟฟGา จํานวน 1 ตัว กองช4าง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต แบบใช*ไฟฟGา จํานวน 1 ตัว กองช4าง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟGา แบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
กองช4าง (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร-สําหรับงานประมวล แบบที่ ๒ จํานวน
1 เครื่อง กองช4าง (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อรถยนต-บรรทุก 4 ล*อ กองช4าง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อปGายสามเหลี่ยมจราจรหยุดตรวจ จํานวน 3 ปGาย ปGองกัน
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
จัดซื้อรถดับเพลิง จํานวน 1 คัน ปGองกัน
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 3 เครื่อง ปGองกัน
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)
จัดซื้อเครื่อง GPS จํานวน 1 เครื่อง กองช4าง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)
จัดซื้อกระจกโค*ง จํานวน 10 ชุด กองช4าง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)

6,000

ป 2555

5,400

ป 2555

1,800

ป 2555

7,000

ป 2555

4,000

ป 2555

4,500

ป 2555

5,000

ป 2555

10,000

ป 2555

26,000

ป 2555

5,000

ป 2555

31,000

ป 2555

360,000

ป 2555

51,000

ป 2555

6,500,000

ป 2555

15,000

ป 2555

24,500

ป 2555

170,000

ป 2555

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
๙0

โครงการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ประเภทที่ดินและสิ่งก*อสร=าง
ลําดับที่

โครงการ

๑

โครงการก4อสร*างขยายถนน คสล. ซอยอนามัย หมู4ที่ 5

๒

โครงการต4อเติมศาลาเอนกประสงค- ชนิด คสล. 2 ชั้น หมู4ที่ ๓

๓

โครงการขยายผิวถนนแอสฟJลท-ติกคอนกรีต บริเวณโค*งเรือนจํา
(ชั่วคราว)บ*านบางโจ หมู4ที่ 4
โครงการปรับปรุงระบบประปา (บ4อบาดาล) หมู4ที่ 1,2,5,6,8
กองช4าง
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําพร*อมปJ]มน้ํา จํานวน 1 ชุด ที่
โรงเรียนอนุบาลตําบลศรีสุนทร กองช4าง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ ๑)
โครงการก4อสร*างวางท4อระบายน้ํา คสล. ซอยหัวหารสายใน หมู4ที่
8 กองช4าง (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1)
โครงการปรับปรุงต4อเติมเวทีกลางบริเวณขุมน้ํา รพช. หมู4ที่ 4
กองช4าง (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
โครงการก4อสร*างเขื่อนกันดินคลองนพตาแก*ว หมู4ที่ 7
กองช4าง (เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
โครงการก4อสร*างถนน คสล. และคูระบายน้ํา คสล.
ซอย บุญศรี ช4วงที่ 2 หมู4ที่ 3 กองช4าง
(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 2)

๔
๕
๖
๗
8
9

งบประมาณ

หมายเหตุ

190,000

ป 2555

1,710,000

ป 2555

106,000

ป 2555

240,000

ป 2555

100,000

ป 2555

2,500,000

ป 2555

475,500

ป 2555

1,410,000

ป 2555

550,000

ป 2555

บทที่ 4
สรุปยุทธศาสตร-และแนวทางการพัฒนาในช4วง 3 ป

๔.๑ วิสัยทัศน0การพัฒนา
๔.๑.๑ วิสัยทัศน0ในการพัฒนาท=องถิ่น
“ศรีสุนทรเมืองประวัติศาสตร0 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มุ*งพัฒนาภายใต=หลักธรรมาภิบาล”
๔.๑.๒ พันธกิจหลักในการพัฒนา
๑. ส4งเสริมและสนับสนุน แหล4งเรียนรู*ด*านประวัติศาสตร-ของชุมชนท*องถิ่น และดํารงไว*ซึ่งเอกลักษณ-ทาง
วัฒนธรรม และภูมิปJญญาท*องถิ่น
๒. ส4งเสริมสนับสนุนการศึกษา การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู*ด*อยโอกาส
๓. เสริมสร*างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สินให*กับประชาชนในท*องถิ่น
๔. ส4งเสริมการท4องเที่ยวเพื่อสร*างโอกาสทางเศรษฐกิจให*กับประชาชนในท*องถิ่น
๕. อนุรักษ-และฟhiนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม อย4างประหยัดและคุ*มค4า สอดคล*องกับศักยภาพการพัฒนาท*องถิ่น
อย4างยั่งยืน
๖. พัฒนาระบบโครงสร*างพื้นฐานในทุกด*าน ให*เท4าเทียมกันในทุกพื้นที่
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ให*มีประสิทธิภาพภายใต*หลักธรรมาภิบาล
เปmดโอกาสให*ประชาชนเข*ามามีส4วนร4วม เพื่อให*เกิดความโปร4งใสและพร*อมที่จะได*รับการตรวจสอบจาก
ประชาชนและสังคมโดยรวม
๔.๑.๓ จุดมุ*งหมายการพัฒนา
๑. เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปJญญาท*องถิ่น และเผยแพร4ประวัติศาสตร-ของชุมชนให*เปนที่
รู*จัก
๒. เพื่อให*ผู*สูงอายุ และประชาชนผู*ด*อยโอกาสในสังคมถึงระดับบุคคลและครอบครัว ได*รับความ
ช4วยเหลือและสามารถดํารงตนอยู4ในสังคมได*อย4างปกติสุข
๓. เพื่อให*การศึกษาทุกระบบมีการพัฒนา
๔. เพื่อให*ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สิน
๕. เพื่อให*ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได*ที่เพิ่มขึ้น
๖. เพื่อส4งเสริมให*ประชาชนรู*จักรักษาสภาพแวดล*อม
๗. เพื่อส4งเสริมให*ประชาชนและเยาวชนได*มีการเล4นกีฬาและออกกําลังกาย
๘. เพื่อพัฒนาโครงสร*างพื้นฐานให*ครอบคลุมทั้งพื้นที่
๙.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานให*มีประสิทธิภาพภายใต*หลักธรรมาภิบาล

๔.๑.๔ ยุทธศาสตร0การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทรในช*วงสามป
ประเด็นยุทธศาสตร0การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร0ที่ ๑ การพัฒนาด=านการอนุรักษ0
แนวทางที่ ๑ สร*างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การท*องเที่ยว
อนุรักษ- ทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล=อม
สิ่งแวดล*อม
แนวทางที่ ๒ บําบัดและจัดการขยะ
แนวทางที่ ๓ ฟhiนฟูทรัพยากรชายฝJ‚ง
แนวทางที่ ๔ จัดระบบบําบัดน้ําเสีย
แนวทางที่ ๕ ส4งเสริมและพัฒนาการท4องเที่ยวตาม
ธรรมชาติและการท4องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรยุทธศาสตร0ที่ ๒ การพัฒนาด=านการศึกษา
แนวทางที่ ๑ ส4งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ
ให*แก4โรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อ
จัดจ*าง ครุภัณฑ-ตลอดจนการก4อสร*าง
ระบบโครงสร*างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต4าง ๆ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ
ตามระเบียบและข*อกฎหมายที่กําหนด
แนวทางที่ ๒ สนับสนุน ให*มีระบบการสร*างขวัญและ
กําลังใจแก4ครูอาจารย- และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยอาจจัดทําในรูปของ
กองทุนการให*รางวัลดีเด4น รางวัลเชิดชู
เกียรติ ตามระเบียบและข*อกฎหมายที่
กําหนด
แนวทางที่ ๓ สนับสนุนการให*มีการพัฒนาหรืออบรมครู
อาจารย-และผู*ดูแลเด็ก
แนวทางที่ ๔ สนับสนุนให*มีการร4วมมือ ระหว4าง
สถานศึกษาผู*ปกครองและชุมชนเพื่อ
พัฒนาผู*เรียนตามศักยภาพ
แนวทางที่ ๕ สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา โดยจัด
บุคลากรตามความจําเปนและเหมาะสม
แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาให*เด็กแก4วัยก4อนเรียน
แนวทางที่ ๗ เพิ่มช4องทางในการรับข*อมูลข4าวสารให*แก4
ประชาชน
แนวทางที่ ๘ งานกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียนในเขต
พื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร0การพัฒนา
ยุทธศาสตร0ที่ ๓ ส*งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี และภูมิปQญญาท=องถิ่น

แนวทางที่ ๑
แนวทางที่ ๒
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

๓
๔
๕
๖

แนวทางการพัฒนา
สร*างจิตสํานึกให*ประชาชนอนุรักษวัฒนธรรมท*องถิ่น
ฟhiนฟูประเพณีท*องถิ่นที่มีอยู4เดิมให*มีอยู4
ตลอดไปคู4สังคม
ส4งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท*องถิ่น
ส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
พัฒนาภูมิปJญญาท*องถิ่นให*เพิ่มขึ้น
ส4งเสริมและปลูกจิตสํานึกในการเรียนรู*
ประวัติศาสตร-ของท*องถิ่น

ยุทธศาสตร0ที่ ๔ ยุทธศาสตร0พัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๑ ส4งเสริมให*ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
และมีการเรียนรู*ด*านสุขภาพ ตามระเบียบ
และข*อกฎหมายที่กําหนด
แนวทางที่ ๒ ส4งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู*สูงอายุ
และผู*ด*อยโอกาสให*มีความเปนอยู4ที่ดีขึ้น
แนวทางที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี, อาสา
พัฒนาชุมชน
แนวทางที่ ๔ ส4งเสริมการจัดเก็บข*อมูลพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาท*องถิ่น
แนวทางที่ ๕ ส4งเสริมให*ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย-สิน
แนวทางที่ ๖ ส4งเสริมให*ประชาชนห4างไกลยาเสพติด
แนวทางที่ ๗ ส4งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห-ประชาชน

ยุทธศาสตร0ที่ ๕ ยุทธศาสตร0การส*งเสริม นันทนาการ
และกิจกรรมเด็ก เยาวชน

แนวทางที่ ๑ สนับสนุนให*มีศูนย-เยาวชน ลานกีฬา
สถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผ4อน
หย4อนใจ
แนวทางที่ ๒ สนับสนุนและส4งเสริมการจัดกีฬาเพื่อ
มวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อต4อต*านยา
เสพติด
แนวทางที่ ๓ จัดฝƒกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผู*ฝƒกสอนที่มี
ความชํานาญ ด*านกีฬาแต4ละประเภท ตาม
ความพร*อมและตามความเหมาะสม
แนวทางที่ ๔ ส4งเสริมให*มีกิจกรรมกลุ4ม ตั้งชมรม สมาคม
และสโมสรเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร0การพัฒนา
ยุทธศาสตร0ที่ ๖ ยุทธศาสตร0การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร0ที่ ๗ การพัฒนาด=านการคมนาคม

ยุทธศาสตร0ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารให=มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย โปร*งใส ประชาชนเข=ามามีส*วน
ร*วมภายใต= หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ ส4งเสริมและพัฒนาอาชีพให*แก4ประชาชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๒ สํารวจและจัดระบบข*อมูลพื้นฐานด*าน
อาชีพภูมิปJญญาท*องถิ่น ความต*องการใน
การพัฒนาอาชีพของประชาชนในท*องถิ่น
ให*ถูกต*อง ครบถ*วนและทันสมัย รวมทั้ง
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
แนวทางที่ ๓ ส4งเสริมให*มีการฝƒกอบรม ถ4ายทอดความรู*
และถ4าย ทองเทคโนโลยีในการประกอบ
อาชีพ
แนวทางที่ ๔ ส4งเสริมให*มีการทัศนะศึกษาเพื่อหา
ประสบการณ-จากแหล4งประกอบอาชีพ
แนวทางที่ ๕ ส4งเสริมให*มีการจัดตั้งกลุ4มอาชีพ สมาคม
ชมรมอาชีพต4าง ๆ
แนวทางที่ ๖ สนับสนุนให*มีลานสินค*า ตลาดนัด ศูนยจําหน4าย สินค*าท*องถิ่น
แนวทางที่ ๗ พัฒนาผลิตภัณฑ- OTOP ให*มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
แนวทางที่ ๘ สร*างเครือข4ายชุมชนเข*มแข็ง
แนวทางที่ ๑ ดําเนินการก4อสร*างปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางเท*าคูระบายน้ํา ระบบ
จราจร ระบบไฟฟGา คู คลอง หนอง บึง
ระบบ สาธารณูปโภค และระบบสาธารณู
ประการทุกรูปแบบ
แนวทางที่ ๑ สนับสนุน และส4งเสริมความรู* ความเข*าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลให*แก4
ประชาชน
แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการให*บริการแก4
ประชาชน
แนวทางที่ ๓ สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช* วัสดุ อุปกรณ- ครุภัณฑ-ที่จําเปน
และทันสมัยไว*ใช*งาน
แนวทางที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค-กร
แนวทางที่ ๕ ส4งเสริมการมีส4วนร4วมของประชาชน

4.2 กรอบยุทธศาสตร0และแนวทางการพัฒนาขององค0กรปกครองส*วนท=องถิ่นในเขต จังหวัดภูเก็ต
ประจําป 2557
วิสัยทัศน0
องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นร4วมกับทุกภาคส4วนในจังหวัดภูเก็ต สามารถจัดระบบบริการสาธารณะอย4างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึงด*วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อนําภูเก็ตไปสู4การพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร*างพื้นฐานให*ได*มาตรฐาน และเพียงพอต4อความต*องการของประชาชน
2. ส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก4ประชาชนด*านการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การฝƒก
อาชีพ การส4งเสริมสุขภาพ และการดูแลผู*ด*อยโอกาส
๓. สนับสนุนการปGองกันและรักษาความสงบเรียบร*อย และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สินของ
ประชาชนและนักท4องเที่ยว
4. ส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาการท4องเที่ยว
5. ส4งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม ให*คงความสมดุลทางชีวภาพ
ภายใต*ความร4วมมือของประชาชนในท*องถิ่น
6. สนับสนุนการอนุรักษ-และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปJญญาท*องถิ่น
7. พัฒนาด*านการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ ตามหลักบริหารจัดการบ*านเมืองที่ดี โดยคํานึงถึง
การมีส4วนร4วมของประชาชน
เปNาหมายการพัฒนา
1. ระบบโครงสร*างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีเพียงพอต4อความต*องการของประชาชน
๒. ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ประชาชนและนักท4องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สิน
4. สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและการท4องเที่ยวชุมชน ซึ่งรักษาอัตลักษณ- วัฒนธรรมและทรัพยากรท*องถิ่น
สู4การท4องเที่ยวที่ยั่งยืน
5. ประชาชนในจังหวัดและภาคส4วนที่เกี่ยวข*อง ให*ความร4วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อม
6. เยาวชนและประชาชนให*ความสนใจ และมีส4วนร4วมในการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่เปน
เอกลักษณ-ของจังหวัดภูเก็ต
๗. องค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นสามารถส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนาในด*านต4างๆ และจัดบริการสาธารณะ
ได*อย4างทั่วถึง คุ*มค4า มีความโปร4งใส4 ด*วยความร4วมมือจากประชาชนในท*องถิ่น
๑. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด=านโครงสร=างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส4งเสริมการพัฒนาการพัฒนาการคมนาคมและการขนส4งจัดให*มีและบํารุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ํา
2. ส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร*างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให*สอดคล*องกับ
ความจําเปนและความต*องการของประชาชน
3. ส4งเสริมการจัดทําข*อมูลแหล4งน้ําโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร-สภาพ เพื่อพัฒนาการเกษตรและการ
อุปโภค บริโภค
4. สนับสนุนการพัฒนาระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ มีน้ําประปาสําหรับให*บริการประชาชนและ
บรรเทาการขาดแคลนน้ําในช4วงหน*าแล*ง
5. ส4งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเพื่อปGองกันน้ําท4วม

6.สนับสนุนการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและปGายบอกทาง
7.ส4งเสริมการจัดทําผังเมือง /ผังชุมชน
2.ยุทธศาสตร0การพัฒนาด=านส*งเสริมคุณภาพชีวิต (การศึกษา)
1.ส4งเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรู*ดามความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.พัฒนาทักษะและความรู*ให*บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให*มีศักยภาพมาตรฐานสากล เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.สนับสนุนเยาวชนภูเก็ตให*ได*รับโอกาสทางการศึกษาอย4างเท4าเทียม
4.ส4งเสริมการจัดทําแผนจัดการด*าน การศึกษา ภาพรวมทั้งจังหวัด
5.ส4งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรด*านการศึกษาสู4 ความเปนมืออาชีพทางด*านการศึกษา
6.ส4งเสริมสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาอย4างมืออาชีพ
7.ส4งเสริมการพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาอย4างเท4าเทียม
8.ส4งเสริมให*นักเรียนมีส4วนร4วมในการกําหนดมาตรฐานการเรียนการสอน การกําหนดกฎระเบียบ
บทลงโทษในโรงเรียน
9.ส4งเสริมความสัมพันธ-ระหว4างโรงเรียน ผู*ปกครอง และชุมชน
2.ยุทธศาสตร0การพัฒนาด=านส*งเสริมคุณภาพชีวิต (การสาธารณสุข)
1.ส4งเสริมสุขภาพพลานามัย ปGองกันควบคุมและระงับการระบาดของโรคติดต4อและโรคไม4ติดต4อใน
จังหวัดภูเก็ต
2.ส4งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขให*เปนกําลังสําคัญของชุมชนในการส4งเสริมสุขภาพของคนใน
ชุมชน
3.เผยแพร4ความรู* และสร*างทัศนคติที่ถูกต*องแก4ประชาชนให*รู*จักการส4งเสริมสุขภาพ การปGองกันโรค
ตลอดจนการดูแลรักษาเบื้องต*น
4.ส4งเสริมให*ความรู*ด*านโภชนาการที่ถูกต*อง การออกกําลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพแก4ประชาชน
5.ส4งเสริมการบังคับใช*กฎหมายด*านสาธารณสุขอย4างจริงจัง
6.พัฒนาโรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตําบลและสถานบริการสาธารณสุขให*มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการ
ประชาชน
2.ยุทธศาสตร0การพัฒนาด=านส*งเสริมคุณภาพชีวิต (การกีฬา)
1.ส4งเสริมสนับสนุนให*มีแหล4งท4องเที่ยวศูนย-กีฬาและนันทนาการ
2.ส4งเสริมให*ประชาชนหันมาสนใจกีฬาและการออกกําลังกาย เพื่อให*มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ-และมี
สุขภาพจิตที่ดี
3.ส4งเสริมการมีส4วนร4วมขององค-กร หน4วยงานต4างๆ ในการสร*างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดี
ระหว4างองค-กร
2.ยุทธศาสตร0การพัฒนาด=านส*งเสริมคุณภาพชีวิต (การพัฒนาสังคม)
๑.ส4งเสริมการประกอบอาชีพ ให*แก4กลุ4มแรงงานสามารถมีรายได*เพียงพอกับรายจ4าย
2.ส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู*สูงอายุและผู*พิการ ให*มีงานทํา และมีสุขอนามัยและ
สภาพแวดล*อมที่ดี
3.ส4งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน

3.ยุทธศาสตร0การพัฒนาด=านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร=อย
1.ส4งเสริมสนับสนุนการสร*างเครือข4ายการปGองกัน รักษาความสงบเรียบร*อย ความปลอดภัยของ
ประชาชนและนักท4องเที่ยวตลอดจนการทํางานแบบบูรณาการร4วมกับองค-กรปกครองส4วนท*องถิ่น
2.ส4งเสริมการให*ความรู*ด*านกฎระเบียบ ข*อบังคับ มาตรการปGองกันต4างๆให*แก4สถานประกอบการ สถาน
บันเทิง
3.ส4งเสริมการเรียนการเดินทาง การใช*การคมนาคมขนส4งอย4างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ และการใช*
กล*องวงจรปmด cctv ในการรักษาความปลอดภัย และการแก*ปJญหาการจราจรในภาพรวมของจังหวัด
4.ส4งเสริมกระบวนการชุมชนเข*มแข็งเพื่อปGองกัน และแก*ไขปJญหายาเสพติด
5.สนับสนุนการปGองกันปJญหายาเสพติดในสถานประกอบการต4างๆ
6.ส4งเสริมการให*ความรู*แก4ผู*ปกครองในการตรวจหาสารเสพติดในกลุ4มเยาวชน
7.ส4งเสริมการแก*ไขปJญหาประชากรแฝงและปJญหาคนต4างด*าวหลบหนีเข*าเมืองแบบผิดกฎหมาย
8.ส4งเสริมความรู*ด*านการเตรียมพร*อมรับมือกับภัยพิบัติให*กับประชาชน
9.ส4งเสริมสนับสนุนการมีส4วนร4วมของประชาชนด*านการบริหาร การเมือง การปกครอง
10.ส4งเสริมการสร*างจิตสํานึกและปลูกฝJงค4านิยมรักชาติแก4เยาวชน
7.ยุทธศาสตร0การพัฒนาด=านการวางแผน การส*งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท*องเที่ยว
๑.สนับสนุนการเพิ่มมูลค4าและยกระดับสินค*าให*มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เช4น
สินค*าเกษตรอินทรีย-อาหารฮาลาล เปนต*น
2.ส4งเสริมการเกษตรและพาณิชกรรมเพื่อหาแนวทางในการช4วยเหลือเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่ เช4น การให*ความรู*ทางวิชาการ การจัดตั้งกลุ4มเกษตรการจําหน4ายผลผลิต และการแปรรูป
3.ส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ฟhiนฟูบูรณะแหล4งท4องเที่ยวให*ได*มาตรฐานสากล เชื่อมโยงกับ
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ-ของจังหวัด
4.ส4งเสริมสนับสนุนพัฒนาท*องถิ่น สร*างความเข*มแข็งให*กับชุมชน
5.ส4งเสริมการสร*างเครือข4ายการท4องเที่ยวเพื่อสร*างความร4วมมือการพัฒนาการท4องเที่ยวที่ยั่งยืน
6.ส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ4ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต
7.ส4งเสริมการยกระดับมาตรฐานด*านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข*องกับการท4องเที่ยว
8.สนับสนุนการประชาสัมพันธ-เพื่อส4งเสริมตลาดการท4องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในระดับมาตรฐานโลก
9.ส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร*างพื้นฐานด*านการท4องเที่ยว
8.ยุทธศาสตร0การพัฒนาด=านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม
1.ส4งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล*อม
2.ส4งเสริมให*มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยระบบการคัดแยกและลดปริมาณขยะแบบครบวงจร
3.ส4งเสริมฟhiนฟูสภาพแหล4งน้ําตามธรรมชาติและพื้นที่กักเก็บน้ํา
4.ส4งเสริมและสนับสนุนการสร*างสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ
5.ส4งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ-และฟhiนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝJ‚ง เช4น การสร*างและขยาย
ปะการังเทียม เปนต*น
6.สนับสนุนองค-กรเครือข4ายชุมชน ร4วมกันปลูกปUา เพื่อคืนความสมบูรณ- ให*กับผืนปUา
9.ยุทธศาสตร0การพัฒนาด=านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปQญหาท=องถิ่น
1.ส4งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ-ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรมและรักษาอัตลักษณ-ของ
จังหวัดภูเก็ต

2.ส4งเสริมการสืบทอดภูมิปJญญาท*องถิ่นสํารวจ ข*อมูลภูมิปJญญาท*องถิ่น สร*างเปนองค-ความรู* เผยแพร4
ให*แก4คนในท*องถิ่น
3.ส4งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของกลุ4มชาติพันธุ4.ส4งเสริมสนับสนุนการทะนุบํารุงศาสนาและจริยธรรม
10.ยุทธศาสตร0การพัฒนาด=านการเมืองและการบริหาร
1.ส4งเสริมให*ประชาชนมีส4วนร4วมในการบริหารราชการขององค-กรปกครองส4วนท*องถิ่น
2.ส4งเสริมความรู*ความเข*าใจด*านสิทธิและหน*าที่ในระบบประชาธิปไตย
3.ส4งเสริมให*มีศูนย-ควบคุมกลางเทคโนโลยีสารสนเทศขององค-กรปกครองส4วนท*องถิ่น
4.ส4งเสริมการพัฒนาระบบแจ*งเตือนภัยผ4านระบบสื่อสาร
5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นและระบบเครือข4ายอินเตอร-เน็ต
ภายในจังหวัด
6.เสริมสร*างมาตรฐานด*านคุณธรรม จริยธรรม ให*แก4ข*าราชการ พนักงาน และเจ*าหน*าที่
7.ส4งเสริมความร4วมมือในการพัฒนารายได*ขององค-กรปกครองส4วนท*องถิ่นในจังหวัด
8.ส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บค4าธรรมเนียมผู*เข*าพักโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
**********************************
๔.๓ แผนพัฒนากลุ*มจังหวัดภาคใต=ฝQ[ง อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
๔.๓.๑ วิสัยทัศน0กลุ*มจังหวัด
“การท*องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกบนฐานความเข=มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย*าง
ยั่งยืน”
๔.๓.๒ พันธกิจ
๑. พัฒนาและฟhiนฟูแหล4งท4องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให*บริการการท4องเที่ยวสู4มาตรฐานสากล
๒. พัฒนาโครงข4ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท4องเที่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุ4มจังหวัด และ
เชื่อมโยงการคมนาคมกับต4างประเทศ
๓. สร*างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สิน
๔. สร*างเศรษฐกิจให*สมดุลเพื่อยกระดับความเปนอยู4และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน
และท*องถิ่น
๕. ฟhiนฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมสู4ความสมดุลของระบบนิเวศน-อย4างยั่งยืน
๔.๓.๓ เปNาประสงค0 (Objectives)
๑. การท4องเที่ยวและบริการมีมาตรฐานสามารถแข4งขันในตลาดสากลได*
๒. มีความมั่นคงด*านอาหารและสามารถรักษาฐานเศรษฐกิจด*านการเกษตรและประมง
๓. มีระบบสร*างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สินของประชาชนและ
นักท4องเที่ยว
๔. มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบนิเวศน-อยู4ในระดับดี

ยุทธศาสตร0ที่ 1 : การท*องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย*างยั่งยืน
กลยุทธ0
๑.๑ กลยุทธ0พัฒนาปQจจัยพื้นฐานด=านการท*องเที่ยว
(๑) พัฒนาโครงสร*างพื้นฐานด*านการคมนาคมเชื่อมโยงการท4องเที่ยว ทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ
(๒) เชื่อมโยงเส*นทางถนนและสร*างระบบรางเชื่อมโยงกลุ4มจังหวัดภาคใต*อ4าวไทยและกลุ4มจังหวัด
ภาคใต*ชายแดนให*ได*มาตรฐาน
(๓) เร4งพัฒนาท4าเทียบเรือที่ได*มาตรฐานให*เพียงพอกับการท4องเที่ยวทางทะเล
(๔) พัฒนาเชื่อมโยงการขนส4งสินค*า และท4าเรือน*าลึกไปสู4ต4างประเทศ
๑.๒ กลยุทธ0พัฒนาผลิตภัณฑ0ทางการท*องเที่ยว
(๑) พัฒนาแหล4งท4องเที่ยวและผลิตภัณฑ- ด*านการท4องเที่ยวใหม4ที่ดึงดูดนักท4องเที่ยว คุณภาพ ฟhiนฟู
ดูแลแหล4งท4องเที่ยวเก4า
(๒) ส4งเสริมมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย จากแหล4งผลิตสู4ครัวอันดามัน
(๓) ส4งเสริมการเข*าถึงระบบสารสนเทศทางด*านการท4องเที่ยว ครอบคลุมสาขาต4าง ๆ ในการท4องเที่ยว
๑.๓ กลยุทธ0พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการแหล*งท*องเที่ยว
(๑) ส4งเสริมความร4วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด*านการท4องเที่ยว ทั้งระดับสากลและระดับ
ชุมชน ให*มีมาตรฐานและมีจานวนเพียงพอต4อความเติบโตในสาขาการท4องเที่ยว
(๒) พัฒนาศักยภาพผู*ประกอบการท4องเที่ยวให*มีขีดความสามารถในการบริการจัดการท4องเที่ยวตาม
หลักธรรมาภิบาล
๑.๔ กลยุทธ0บริหารจัดการให=เกิดความยั่งยืน
(๑) เร4งสร*างมาตรการควบคุมจานวนนักท4องเที่ยวในแหล4งท4องเที่ยวให*ได*มาตรฐานตามความสามารถ
รองรับ (CARRYING CAPACITY)
(๒) สร*างเครือข4ายการจัดการความรู* คู4สร*างจิตสานึกในการท4องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาการท4องเที่ยว
ยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาระบบฐานข*อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการท4องเที่ยว
(๓) เสริมสร*างการใช*ประโยชน-จากทรัพยากรธรรมชาติให*สมดุล โดยเน*นการบริหารจัดการระบบเชิง
นิเวศให*มีประสิทธิภาพ และเสริมสร*างบทบาทขององค-กรท*องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล*อม
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร*างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สิน รวมถึงสุขอนามัย ด*าน
อาหารและโรคติดต4อ
๑.๕ กลยุทธ0พัฒนาด=านการตลาดและประชาสัมพันธ0
(๑) เชื่องโยงเครือข4ายคู4ค*าทางการท4องเที่ยว การค*าและบริการ กับกลุ4มประเทศเพื่อนบ*านและ
ประเทศคู4ค*าสําคัญ
(๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร*างกลไกตลาดที่มีศักยภาพสามารถแข4งขันใน
ระดับสากลเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร0ที่ ๒ : การสร=างมูลค*าเพิ่มให=สินค=าเกษตร ประมง และปศุสัตว0 ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให=ชุมชน
เกิดความเข=มแข็งอย*างยั่งยืน
กลยุทธ0
๒.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว- เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต*นทุนการผลิต
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการลดต*นทุนจากปJจจัยการผลิตต4างๆ อาทิ การใช*
ปุ‹ยอินทรีย-

(๒) พัฒนาหรือคัดเลือกพันธ-พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให*ได*ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
(๓) พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวอย4างถูกต*องเหมาะสมเพื่อให*ได*ผลผลิตที่มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
(๔) พัฒนาศักยภาพ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว-น*ามูลค4าสูง
(๕) เร4งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว- และประมง ทาให*มีประสิทธิภาพ
๒.๒ นานวัตกรรมมาต4อยอดสู4การพัฒนาการแปรรูป เพื่อเพิ่มและสร*างมูลค4า
(๑) พัฒนาผลิตภัณฑ-ใหม4ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ-และพื้นที่ โดยการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม4
มาประยุกต-ใช*เพื่อสร*างผลิตภัณฑ-ใหม4ๆ หรือนาวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการการผลิต/แปรรูปมาใช*
ให*เกิดประโยชน(๒) ส4งเสริมให*เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ-ต*นแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ-ใหม4ตาม
แนวทางและกระบวนการที่วางไว*
(๓) พัฒนาสินค*าประมง และสัตว-น*ามูลค4าสูงเปนผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
๒.๓ ส4งเสริมศักยภาพด*านการตลาดให*เกษตรกรโดยเฉพาะการเข*าถึง/รับรู*ข*อมูลทางการตลาด
(๑) รวบรวมข*อมูลเพื่อพัฒนาเปนฐานข*อมูลทั้งด*านปริมาณผลผลิต ความต*องการของตลาด ราคา ฯลฯ
เพื่อใช*มาวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต
(๒) เผยแพร4ความรู*ด*านยางพารา ปาล-ม โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข4ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และบริหารจัดการเครือข4ายข*อมูล ด*านยางพารา ปาล-ม ครบวงจร
(๓) ผลักดันสู4ศูนย-กลางการค*าเกษตรของภาคใต*
๒.๔ การส4งเสริมการรวมกลุ4มและให*องค-ความรู*ของแก4เกษตรกร และผู*ประกอบการเพื่อความเข*มแข็ง
(๑) สร*างเกษตรกรรุ4นใหม4ที่มีความรู*ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และเปนแบบอย4างที่ดีแก4เกษตรกรรายอื่น เพื่อให*เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
(๒) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให*มีขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ และช4วยเหลือสมาชิกในด*านการ
ผลิตและการตลาด โดยนาข*อมูลจากฐานข*อมูลที่ได*ในกลยุทธ-ที่ ๓ มาถ4ายทอดและวางแผนการผลิต
๔.๔ ยุทธศาสตร0การพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๔.๔.๑ วิสัยทัศน0จังหวัดภูเก็ต
“ ภูเก็ตเมืองท4องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”
๔.๔.๒ พันธกิจ (Mission)
๑.เร4งส4งเสริมและพัฒนาการท4องเที่ยวสู4มาตรฐานสากล
๒.สร*างมาตรฐานการท4องเที่ยวภูเก็ต
๓.กําหนดทิศทางการท4องเที่ยวภูเก็ตสู4การแข4งขันระดับโลก
๔.สร*างภาพลักษณ-ที่ดีของภูเก็ต
๕.ส4งเสริมและสร*างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สินของประชาชนและนักท4องเที่ยว
๖.สนับสนุนเครือข4ายความร4วมมือในการปGองกันปJญหาจากการท4องเที่ยว
๗.ปรับรูปแบบการบริหารให*มีสมรรถนะรองรับการท4องเที่ยวสู4มาตรฐาน
๘.ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรมองค-กรให*สอดคล*องกับการทํางานสู4มาตรฐานสากล
๙.พัฒนาองค-กรให*มีสมรรถนะสูงในการแข4งชัน

๔.๔.๓ เปNาประสงค0รวม (Objectives)
๑. จํานวนผลิตภัณฑ-ท4องเที่ยวที่ได*มาตรฐาน
๒. นักท4องเที่ยวมีความพึงพอใจ
๓. ประชาชนมีรายได*จากการท4องเที่ยว
๔. มีจํานวนนักท4องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๕. องค-กรด*านบริการท4องเที่ยวที่มีคุณภาพการบริการสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ ๑ แหล*งท*องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก
เปNาประสงค0เชิงยุทธศาสตร0 : - จํานวนผลิตภัณฑ-ท4องเที่ยวที่ได*มาตรฐาน
- นักท4องเที่ยวมีความพึงพอใจ
- มีการกระจายรายได*จากการท4องเที่ยวสู4ประชาชน
กลยุทธ0หลัก
๑. สร*างอัตลักษณ- ค4านิยมความรักภูเก็ตบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงามของภูเก็ต
๒. สร*างเครือข4ายความร4วมมือการพัฒนาสู4มาตรฐานของการท4องเที่ยว
๓. พัฒนาแหล4งและกิจกรรมท4องเที่ยวสู4มาตรฐาน
๔. พัฒนาการบริการ และความปลอดภัยให*แก4นักท4องเที่ยวและประชาชน
๕. พัฒนาโครงสร*างพื้นฐานด*านการท4องเที่ยว
๖. เน*นการเชื่อมโยงการท4องเที่ยวทางทะเล
๗. เน*นอาหารปลอดภัย
๘. เน*นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ ๒ สร=างความเชื่อมั่นให=แก*นักท*องเที่ยวและประชาชน
เปNาประสงค0เชิงยุทธศาสตร0 : มีจํานวนนักท4องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ0หลัก
๑. ประชาสัมพันธ-การท4องเที่ยวภูเก็ตในระดับมาตรฐานโลกอย4างต4อเนื่อง
๒. ส4งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการท4องเที่ยว
๓. ส4งเสริมตลาดการท4องเที่ยว ทั้งในและต4างประเทศอย4างต4อเนื่อง
๔. ระบบปGองกัน/เฝGาระวังความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ-การท4องเที่ยว
๕. มีระบบช4วยเหลือนักท4องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐาน
๖. ส4งเสริมภาคีเครือข4ายความร4วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗. สนับสนุนอาสาสมัครชุมชนในการดูแลและรักษาทรัพยากรด*านการท4องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ ๓ ปรับองค0กรให=รองรับการพัฒนาการท*องเที่ยวสู*มาตรฐานสากล
เปNาประสงค0เชิงยุทธศาสตร0 : องค0กรด=านบริการท*องเที่ยวมีคุณภาพการบริการสูงขึ้น
กลยุทธ0หลัก
๑. ส4งเสริมการมีกลไกความร4วมมือที่ดีในการทํางานร4วมกันในจังหวัดภูเก็ต
๒. สร*างบรรยากาศในการลงทุน และส4งเสริมความร4วมมือจากองค-กรต4างประเทศ
๓. ส4งเสริมให*บุคลากรมีสมรรถนะด*านการท4องเที่ยว และมีมาตรฐาน
๔. มีการพัฒนาคุณภาพสินค*าและบริการด*านการท4องเที่ยวที่มีมาตรฐาน
๕. มีนวัตกรรมด*านสินค*าการท4องเที่ยว

๔.๕ แผนยุทธศาสตร0พัฒนาอําเภอถลาง
๔.๕.๑ วิสัยทัศน- “เมืองประวัติศาสตร- ธรรมชาติเลิศล้ํา ฟhiนฟูวัฒนธรรม สังคมสันติสุข”
พันธกิจ
๑. เสริมสร*างและพัฒนา ฟhiนฟูแหล4งประวัติศาสตร-ของเมืองถลางเพื่อยกย4อยเชิดชูเปนอนุสรณ-แก4คน
รุ4นหลังและพัฒนาเปนแหล4งท4องเที่ยว
๒. พัฒนาโครงสร*างพื้นฐานและแหล4งท4องเที่ยวทางธรรมชาติทุกประเภทให*มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อรองรับนักท4องเที่ยวทั้งชาวไทยและต4างชาติ
๓. เสริมสร*างความเข*มแข็งของครอบครัว/ชุมชน สู4ความเปนสังคมที่มีความสุขบนพื้นฐานประเพณี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
๔. ปGองกันฟhiนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมสู4ความสมดุลและยั่งยืน
๕. สร*างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร*อยทั้งชาวไทยและ
ชาวต4างชาติบนพื้นฐานของกฎหมายที่เท4าเทียมกัน
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให*ได*มาตรฐานบนพื้นฐานของกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
๗. พัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐให*ได*มาตรฐานเพื่อสร*างความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นให*กับประชาชนและผู*รับบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 1 พัฒนาเมืองประวัติศาสตร0และแหล*งท*องเที่ยว
กลยุทธ0
๑. ส4งเสริมพัฒนาสถานที่ทางประวัติศาสตร- แหล4งท4องเที่ยวธรรมชาติ การท4องเที่ยวเชิงอนุรักษและการเกษตร ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปJญญาท*องถิ่นเพื่อสร*างรายได* และมูลค4าให*กับ
การท4องเที่ยวสู4ความยั่งยืน
๒. ยกระดับมาตรฐานด*านการบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข*องกับการท4องเที่ยวรวมทั้งบุคลากรสู4
มาตรฐานสากล
๓. ปรับปรุงโครงสร*างพื้นฐานให*มีคุณภาพและมาตรฐานและเข*าถึงแหล4งท4องเที่ยว
๔. ส4งเสริมการตลาดเพื่อสร*างภาพลักษณ-การท4องเที่ยวของอําเภอ
๕. ส4งเสริมการพัฒนาอาชีพและสินค*า ผลิตภัณฑ-ทางการท4องเที่ยว
๖. สร*างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยทุกด*าน
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 2 คุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ0 ประเพณีและวัฒนธรรม
กลยุทธ0
๑. เพิ่มรายได* ลดรายจ4าย ขยายโอกาส ในอาชีพอย4างยั่งยืนให*แก4ประชาชน
๒. สร*างหลักประกัน และคุ*มครองสิทธิทางสังคมที่มีคุณภาพและเปนธรรม
๓. ส4งเสริมการเรียนรู* สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสร*างเอกลักษณ-ที่ยั่งยืน
๔. ส4งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให*ได*มาตรฐานตามที่กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
กําหนดไว*
๕. ส4งเสริมการเรียนรู*ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร=อย
๑. การเสริมสร*างจิตสํานึกของประชาชนและผู*ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี
๒. การบูรณาการ การทํางานในการปGองกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
๓. การเสริมสร*างเอกภาพในการรักษาความสงบเรียบร*อยของฝUายปกครอง
๔. การเสริมสร*างความร4วมมือของสหอาสาสมัครฝUายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร*อย

ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม
๑. สงวน คุ*มครอง ฟhiนฟู อนุรักษ- สภาพปUาและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลระบบนิเวศนและสิ่งแวดล*อมทางธรรมชาติอย4างต4อเนื่องและยั่งยืน
๒. ควบคุม คุณภาพสิ่งแวดล*อมเพื่อลดผลกระทบต4อคุณภาพชีวิต
๓. การบริหารจัดการน้ําอย4างเปนระบบ
๔. การพัฒนาอําเภอถลางให*เปนเมืองน4าอยู4 น4าเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร
๑. การสร*างจิตสํานึกและการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรผู*ให*บริการ
๒. การพัฒนากระบวนการให*บริการ
๓. การพัฒนาสถานที่และภูมิทัศน-ในการให*บริการ
๔.๕ นโยบายการพัฒนาของผู=บริหารท=องถิ่น
นโยบายของผู=บริหารท=องถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห4งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก*ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๓ ) ถึงพุทธศักราช ๒๕๕๒ นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร ได*แถลงนโยบายการบริหารเทศบาลตําบลศรี
สุนทรต4อสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรได*รับทราบถึงนโยบายการบริหารราชการของคณะผู*บริหารเพื่อประโยชน-สุข
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทรอย4างยั่งยืน จึงได*กําหนดนโยบายได*ดังนี้
๑.ด=านเศรษฐกิจ
โดยจะเสริมสร*างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให*กับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียงและส4งเสริมความ
เข*มแข็งแก4ชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
๑.๑ สร*างโอกาส และเพิ่มช4องทางในการเพิ่มรายได*ให*กับประชาชน
๑.๒ ส4งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให*สอดคล*องกับความต*องการของตลาดและศักยภาพของประชาชนใน
ชุมชน
๑.๓ ส4งเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตามศักยภาพของชุมชน
๒. ด=านการบริหารจัดการ และอนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล=อม ซึ่งมีแนวทางดังนี้
๒.๑ บริหารจัดการขยะเกลื่อนเมือง ในขณะนี้ให*สะอาดทั้งตําบล โดยชุมชนมีส4วนร4วม
๒.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน-ในชุมชนให*สวยงาม ได*แก4 การปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณขุมน้ําบาง
มะรวน ให*เปนสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ*าอยู4หัวฯ ที่ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ครบ 85 พรรษาในป 2555
๒.๓ แก*ปJญหาน้ําท4วมในพื้นที่ โดยการขุดลอกลํารางสาธารณะสายหลัก เพื่อให*น้ําไหลอย4างเปน
ระบบ และยั่งยืน
๓.ด=านการสาธารณูปโภค และโครงสร=างพื้นฐาน ซึ่งมีแนวทางดังนี้
๓.๑ ก4อสร*าง และปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท*า และทางระบายน้ําให*ได*มาตรฐาน เช4น เปmดสี่แยก
เขาล*านเพิ่มสัญญาณไฟจราจร
๓.๒ ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟGาสาธารณะให*มีความสว4างครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย-สินของพี่น*องประชาชน
๓.๓ จัดสร*างสวนสาธารณะให*สวยงาม เพื่อเปนศูนย-รวมการพักผ4อน และการออกกําลังกาย
๓.๔ ก4อสร*างปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน-ในเขตเทศบาลให*ดูสวยงาม
๓.๕ ทําการขุดลอก คู คลอง และท4อระบายน้ําทุกสายอย4างต4อเนื่อง

๔.ด=านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
๔.๑ ส4งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับให*มีคุณภาพ
๔.๒ อนุรักษ- และส4งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท*องถิ่นให*คงอยู4สืบไป
๔.๓ พัฒนาศูนย-พัฒนาเด็กเล็กให*ได*มาตรฐาน และมีคุณภาพ
๔.๔ ส4งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการให*แก4นักเรียน และประชาชนในท*องถิ่น
๔.๕ สนับสนุนให*มีการก4อสร*างสนามกีฬาให*ได*มาตรฐาน
๔.๖ ส4งเสริม สนับสนุนการใช*เทคโนโลยีคอมพิวเตอร-อินเตอร-เน็ต เพื่อแสวงหาความรู*ในโลกกว*าง
ให*เกิดประโยชน-กับการพัฒนาสติปJญญาของเยาวชน
๔.๗ ส4งเสริม สนับสนุนให*มีการเรียนการสอนภาษาสากล เพื่อรองรับการเข*าสู4ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป ๒๕๕๘

บทที่ ๕
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ
พัฒนา

บทที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป
มาปฏิบัติ

บทที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
6.1 องค0กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว4าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค-กรปกครองส4วนท*องถิ่น พ.ศ. 2548
กําหนดให*มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท*องถิ่น ซึ่งมีวาระอยู4ในตําแหน4งคราวละ 2 ป และ
อาจจะได*รับการคัดเลือกอีกได* เพื่อปฏิบัติให*เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด เทศบาลตําบลศรีสุนทร ได*ออก
คํ า สั่ ง ที่ 177/2555 ลงวั น ที่ 23 เมษายน 2555 เรื่ อ ง แต4 ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประกอบด*วย
1.นายจรูญ
คําวิเศษณประธาน
2.นางสาววิไลลักษณแซ4ตัน
กรรมการ
3.นายการันตรโกมุทผล
กรรมการ
4.นายทวีศักดิ์
เรืองณรงคกรรมการ
5.นายพงศกร
จินะเสนา
กรรมการ
6.นางสาวขวัญใจ
กุลพัฒนโสภณ
กรรมการ
7.นางวิภา
ก*อนแก*ว
กรรมการ
8.นางสาวนัยนา
เดชภิบาล
กรรมการ
9.นายศุภกร
ทัพเย็น
กรรมการ
10.นายวินัย
ตันมณีประเสริฐ
กรรมการ
11.นางนฤมล
ณรงค-ทอง
กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทรมีอํานาจหน*าที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได*จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต4อ ผู*บริหารเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร เพื่อให*ผู*บริหารเทศบาลเสนอต4อสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลศรีสุนทร และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให*ประชาชนในตําบล
ศรีสุนทร ทราบโดยทั่วกันอย4างน*อยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ให*ปmดประกาศ
โดยเปmดเผยไม4น*อยกว4าสามสิบวัน
4. แต4งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช4วยปฏิบัติงานโดยเห็นสมควร

6.2 การกําหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล
1) แนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล
(๑) จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยจัดส4งให*หน4วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร-ม แล*วจัดส4งให*หน4วยงานวิจัยและประเมินผล
(๒) จัดเก็บข*อมูลภาคสนามโดยใช*เครื่องมือในการสํารวจ เช4น การสังเกต แบบสอบถาม แบบทดสอบ
และการสัมภาษณ- เปนต*น
(๓) เมื่อโครงการแล*วเสร็จจึงดําเนินการทบทวนข*อมูลที่ได*จากการติดตามผล (ข*อ 1 และข*อ 2) แล*ว
ตรวจสอบเปGาหมายแต4ละเปGาหมายว4าเปนไปตามที่กําหนดไว*มากน*อย เพียงใด บรรลุ วัตถุประสงค-ตามแผนที่ได*ตั้ง
ไว*หรือไม4 ซึ่งผลที่ได*จะเปนข*อมูลที่ใช*ในการดําเนินการปรับปรุงและแก*ไขการวางแผนดําเนินการในปถัดไปให*มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาสามป
เปนการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต4ละปงบประมาณเพื่อหาข*อสรุปเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามโครงการว4าได*ผลเปนอย4างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย4างไร และเปนไปตาม
เปGาหมายที่ได*กําหนดไว*ตามแผนหรือไม4 การประเมินในขั้นตอนนี้ จะทําให*ได*รับทราบข*อมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ
และความล*มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จํานํามาเปนบทเรียน (Lessons learned) ที่จะช4วยในการ
ตัดสินใจสําหรับโครงการใหม4 รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล*เคียงกับโครงการที่ได*ทําการ
ประเมินผลนี้
ประเด็ น ที่ ค วรนํ า มาพิ จ ารณา ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น แผนพั ฒ นา ฯ ในแต4 ล ะ
ปงบประมาณ ประกอบด*วย
(๑) การติดตามและประเมินผลการใช=จ*ายตามงบประมาณเมื่อเทียบกับเปNาหมาย
เปนการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปJจจัยเข*า (INPUT) หรือการใช*ทรัพยากรต4างๆที่ใช*ในการดําเนิน
โครงการตามแผน ว4าเปนไปตามที่ได*กําหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน*อยเพียงใด
(๒) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
เปนการติดตามและประเมินผล กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ
ต4างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแต4ละยุทธศาสตร-ของเทศบาล รวมถึงการสรุปปJญหาและ
อุปสรรคในกระบวนการทํางานอย4างไร
(3) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ
เปนการติดตามและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได*จากการดําเนินโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับเปGาหมาย
ที่กําหนดไว*ในแผนพัฒนาฯ การประเมินผลในขั้นตอนนี้เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานว4าสามารถดําเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว* ได*ตามแผนเมื่อเทียบกับเปGาหมายหรือไม4 ซึ่งรวมถึงการจัดหาสิ่งของหรือการใช*
บริการที่ผลิตโดยหน4วยงานของเทศบาล ฯให*กับประชาชนว4าได*ตามเปGาหมายที่ได*กําหนดไว*ในแผนพัฒนาหรือไม4
ทั้งนี้เปGาหมายที่ดําเนินการเปนเครื่องมือที่จะนําไปติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภายใต*
งบประมาณที่ได*รับ
(4) การติดตามและประเมินผลลัพธ0ของการดําเนินโครงการ
เปนการติดตามและประเมินผลลัพธ- (Outcome) ของโครงการหรือเปนการประเมินผลประโยชน-ที่เกิดขึ้น
จากโครงการ ว4าประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลได*รับประโยชน-จากสิ่งของหรือบริการที่จัดทําหรือผลิตโดย
หน4วยงานของเทศบาลฯ อันเปนผลที่เกิดจากผลผลิตของเทศบาลที่กําหนดในแต4ละโครงการและกิจกรรมหรือไม4

ทั้งนี้ เปนการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค-ของโครงการว4า ผลการดําเนินงานได*สอดคล*อง
กับวัตถุป ระสงค-ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุ ไว*หรือไม4 เพีย งใดและหากไม4 บรรลุตามวัตถุป ระสงค- มีสาเหตุ
ปJญหา และอุปสรรคอย4างไร เพื่อจะได*นําบทเรียนที่ได*เรียนรู*จากโครงการและกิจกรรมดังกล4าวมาปรับปรุงโครงการ
หรือกิจกรรมที่จะดําเนินการต4อไปในอนาคต
กรอบแนวความคิดในการสรุป/วิเคราะห0เพื่อการประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
๑.การ
อนุมัติ
แผน

- วิสยั ทัศน-/นโยบายของ
ผู*บริหาร
- แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร
(แผนงาน/โครงการ)

รายงานการติดตาม
ประเมินผลโครงการ
จากสํานัก/กองต4างๆ

๒.การนํา
แผนไป
ปฏิบัติ

ที่มาของแหล4งข*อมูล

การติดตามและ
ประเมินผล

สรุป/วิเคราะห-ข*อมูล

ผลการพัฒนา
เทศบาลตําบล
ศรีสุนทร

ยุทธศาสตร-การพัฒนา
๑.ยุทธศาสตร0 การพัฒนาด=าน
การอนุรกั ษ0 ทรัพยากรธรรมชาติ
การท*องเที่ยวและสิ่งแวดล=อม
๒.ยุทธศาสตร0 การพัฒนาด=าน
การศึกษา
๓.ยุทธศาสตร0 ส*งเสริมการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
Q ญาท=องถิ่น
๔.ยุทธศาสตร0 พัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร0การส*งเสริม
นันทนาการและกิจกรรม
เด็ก เยาวชน
๖.ยุทธศาสตร0การพัฒนาเศรษฐกิจ
๗.ยุทธศาสตร0 การพัฒนาด=านการ
คมนาคม
๘.ยุทธศาสตร0 การพัฒนาการ
บริหารให=มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย
โปร*งใส มุ*งเน=นประชาชนภายใต=
หลักธรรมาภิบาล

สรุป/รายงานผลเพื่อเปน
ข*อมูลในการจัดทํา
ฐานข*อมูล

เทคนิค /วิธีการ

เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการ
- ร*อยละของ
โครงการดําเนินการ

เชิงคุณภาพ
- บรรยาย
- วิเคราะห-ปJญหา
อุปสรรค/ความสําเร็จ/
ความล*มเหลวของ
โครงการ

๖.๓ การกําหนดช4วงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล
เทศบาลตํา บลศรีสุ นทร ได*กําหนดช4 วงเวลาในการติด ตามประเมิน ผล โดยให*คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล กําหนดช4วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาล โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของแต4ละโครงการ ในช4วงการติดตามประเมินผล อย4างน*อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผล
โครงการในภาพรวมอย4 า งน* อยปละ ๑ ครั้ ง นํ า เสนอรายงานผลและเสนอความคิ ด เห็ น ซึ่ งได*จ ากการติ ด ตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ต4อผู*บริหารท*องถิ่น เพื่อให*ผู*บริหารท*องถิ่นเสนอต4อสภาท*องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให*ประชาชนในท*องถิ่นทราบอย4างน*อยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป ทั้งนี้ให*ปmดประกาศโดยเปmดเผยไม4น*อยกว4าสามสิบวัน
การติดตามประเมินผลครั้งที่ ๑
เปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่กําหนดระยะเวลาการนําแผนไปปฏิบัติตาม
ระยะเวลาที่กําหนดระหว4างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป
การติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๒
เปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่กําหนดระยะเวลาการนําแผนไปปฏิบัติตาม
ระยะเวลาที่กําหนดระหว4างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกป
การรายงานและประกาศให=ประชาชนได=รับทราบ
ช4วงระยะเวลาตั้งแต4ตุลาคมถึงธันวาคม เปนการนําเสนอข*อมูลให*คณะกรรมการได*รับทราบและนําไปสู4การจัดทํา
รายงานเสนอต4อสภาและปmดประกาศให*ประชาชนได*รับทราบ
ตารางแสดงระยะเวลา/ช*างเวลาดําเนินการ
ในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ครั้งที่

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ติดตาม
และ
ประเมินผล
ครั้งที่ ๑
การ
เผยแพร*
ติดตาม
และ
ประเมินผล
ครั้งที่ ๒
การ
เผยแพร*
ที่มา: งานนโยบายและแผน สํานักปลัด เทศบาลตําบลศรีสุนทร

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

