แผนยุทธศาสตร
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
ของ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คํานํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให,แก-องคกรปกครองส-วนท,องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และ ๑๗ บัญญัติ
ให,เทศบาล องคการบริหารส-วนตําบล และการปกครองส-วนท,องถิ่นรูปแบบพิเศษมีหน,าที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท,องถิ่นของตนเอง
การวางแผนยุ ทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตํา บลศรี สุนทร จึงเปนกระบวนการกํา หนดทิศทางใน
อนาคตของเทศบาลตําบลศรีสุนทร โดยกําหนดสภาพการณที่ต,องบรรลุและแนวทางในการบรรลุพื้นฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะหข,อมูลอย-างรอบด,าน และเปนระบบ ทั้งนี้จะต,องสอดคล,องกับศักยภาพและป<ญหา/ความ
ต,องการของประชาชนในท,องถิ่นด,วย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร ซึ่งต,องกําหนดถึงสภาพการณที่ต,องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะให,บรรลุถึงสภาพการณนั้น
ดังนั้น แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลศรีสุนทร เปนการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
เทศบาล ที่จะพัฒนาและดําเนินการต-าง ๆ ปรากฏตามรายละเอียดที่กําหนด การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา จึง
เปนสิ่งที่สําคัญอย-างยิ่ง เพื่อให,ท,องถิ่นมีแนวทางที่กําหนดในอนาคต โดยใช,แผนยุทธศาสตรเปนแนวทางในการ
ดําเนินการพัฒนาเทศบาลไป
เทศบาลตําบลศรีสุนทร หวังเปนอย-างยิ่งว-า แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ฉบับนี้จะสามารถเปนเครื่องมือ
หนึ่งของการพัฒนาท,องถิ่นให,เจริญก,าวหน,าอย-างมีแบบแผน ตลอดจนเปนคู-มือตรวจสอบการทํางานของเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร

บทที่ ๑
บทนํา
๑.ความเป/นมา และความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท4องถิ่น
ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให,แก-องคกรปกครองส-วนท,องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ได,บัญญัติให,เทศบาลมีอํานาจหน,าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง และให,เทศบาลดําเนินการเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส-วนท,องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข,อ ๔
การที่เทศบาลจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนต,องกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล-าว ได,กําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองส-วน
ท,องถิ่นไว, ๒ ประเภท คือ
๑.แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะยาว
๒.แผนพัฒนาสามปD เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต,องมีการทบทวนและจัดทําทุกปD
ซึ่งจะนําไปสู-กระบวนการจัดทํางบประมาณประจําปDขององคกรปกครองส-วนท,องถิ่น
แผนภาพที่ ๑ ความสัมพันธระหว6างแผนพัฒนาระดับต6างๆ กับแผนพัฒนาท4องถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนา)

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน และนโยบาย
ทั่วไป
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
นโยบายกระทรวง กรม
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนวยงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ

แผนยุทธศาสตร$การพัฒนาท%องถิ่น
(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร และ
แนวทางการพัฒนาท+องถิ่น
แผนพัฒนาสามป!ขององค$กรปกครองสวนท%องถิ่น
(
ก
ก
)

๒.ประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองส6วนท4องถิ่น
๑.แผนยุทธศาสตรการพัฒนา คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองส-วนท,องถิ่น
ที่ กํ า หนดยุ ท ธศาสตรและแนวทางการพั ฒ นาขององคกรปกครองส- ว น ซึ่ ง แสดงถึ ง วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และ
จุดมุ-งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด อําเภอและแผนชุมชน
๒.แผนพั ฒ นาสามป8 คื อ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมขององคกรปกครองส- ว นท, อ งถิ่ น ที่
สอดคล,องกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปDงบประมาณแต-ละปD ซึ่งมีความต-อเนื่องและเปนแผนก,าวหน,าครอบคลุมระยะเวลาสามปD โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกปD
๓.แผนการดํ า เนิ น งาน คื อ แผนการดํ า เนิ น งานขององคกรปกครองส- ว นท, อ งถิ่ น ที่ แ สดงถึ ง
รายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองส-วน
ท,องถิ่นประจําปDงบประมาณนั้น
๓.องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มีหน,าที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของท,องถิ่นให,สอดคล,องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง
ตลอดจนให,คําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท,องถิ่น
๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล มีหน,าที่จัดวางแผนพัฒนาให,สอดคล,อง
กับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท,องถิ่นกําหนด
๓. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท4องถิ่น มีหน,าที่กําหนดกรอบทิศทาง แนวทาง รวมทั้ง
ประสานการพัฒนาองคกรปกครองส-วนท,องถิ่นในจังหวัดให,สอดคล,องกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
จังหวัด อําเภอ ตรวจสอบวิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองส-วนท,องถิ่นในจังหวัด และให,
ความเห็นชอบร-างแผนยุทธศาสตรการพัฒนา หรือแผนพัฒนาสามปDขององคกรปกครองส-วนท,องถิ่นในจังหวัด
รวบรวมข,อมูลขององคกรปกครองส-วนท,องถิ่น เพื่อประโยชนในการประสานแผน
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท,องถิ่น อาจมอบอํานาจในการให,ความเห็นชอบร-างแผนพัฒนา
ให,คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ เพื่อปฏิบัติหน,าที่แทนได,ภายใต,การกําหนดกรอบนโยบายแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนกําหนด สําหรับองคประกอบขององคกรในการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนา (ยกเว,นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา) จะมีลักษณะ “ไตรภาคี” โดยมีองคประกอบ
จากตัวแทนขององคกรปกครองส-วนท,องถิ่น ตัวแทนของราชการส-วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจาก
ภาคประชาชนในสัด ส-วนที่ใกล,เคีย งกัน โดยมีจุ ดมุ-งหมายเพื่ อการประสานงานและบูรณาการ รวมทั้ งสร,า ง
กระบวนการมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารงานท,องถิ่น
๔.การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญต-อเทศบาลเปนอย-างยิ่ง เนื่องจากแผนยุทธศาสตร
การพั ฒ นาเปนแผนพั ฒ นาที่มุ-งไปสู- สภาพการณที่ ต, องการให, เ กิด ขึ้ น ในอนาคต เปนกรอบในการกํา หนดทิ ศ
ทางการพัฒนาของเทศบาลให, มุ-งไปสู- สภาพการณอั นพึงประสงคได,อย-า งเท- าทัน กับการเปลี่ย นแปลง โดย
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู-อย-างจํากัดได,อย-างมีประสิทธิ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเน,นการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล ที่ต,องกําหนดถึงสภาพการณที่ต,องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะ
ทําให,บรรลุถึงสภาพการณนั้น การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะต,องตั้งอยู-บนพื้นฐานของการรวบรวม
และการวิเคราะหข,อมูลอย-างรอบด,านและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อให,แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาสามารถ
นําไปสู-การแก,ไขป<ญหาและสนองตอบความต,องการของประชาชนในท,องถิ่นได,อย-างแท,จริงขั้นตอนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สํานักปลัด เทศบาลตําบลศรี สุนทร เปนหน-วยงานที่ รับผิ ดชอบในการจัดทํ าแผนพัฒ นาท, องถิ่ น
จะต,องพบผู,บริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาแล,วจัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเสนอผ-านปลัดเทศบาลให,ผู,บริหารอนุมัติ
ในโครงการดังกล-าว
ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมข4อมูลและป>ญหาสําคัญ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จะต,องรวบรวมและจัดทําฐานข,อมูลข-าวสารให,
ครบถ,วนทันสมัย ซึ่งได,แก-ข,อมูลเบื้องต,นในด,านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข,อมูลควร
แสดงแนวโน,มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค-าเฉลี่ยร,อยละ และการวิเคราะหข,อมูล ตลอดจนการให,ความเห็น ซึ่ง
ข,อมูลที่ควรจัดทําได,แก- ข,อมูลประชากร อาชีพ และรายได, สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส-ง
การพาณิชย การลงทุน อุตสาหกรรมและข,อมูลงบประมาณ เปนต,น
๕.การรวบรวมป>ญหาสําคัญของเทศบาล
ข,อมูลป<ญหาสําคัญของท,องถิ่นจะช-วยในการกําหนดยุทธศาสตร เพื่อแก,ไขป<ญหาการวิเคราะห
ป<ญหาและเลือกป<ญหาที่เหมาะสมเพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในการตอบสนองป<ญหาความต,องการ
ของสาธารณชน
ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพพัฒนาของเทศบาลในป>จจุบัน
เปนการประเมินโดยการวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข,อจํากัดอันเปนสภาวะแวดล,อม
ภายนอก ที่มีผลต-อการพัฒนาด,านต-างๆ ของท,องถิ่น รวมทั้งวิเคราะหจุดอ-อน จุดแข็ง ของท,องถิ่น อันเปน
สภาวะแวดล,อมภายในท,องถิ่น ซึ่ งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของท,องถิ่ นในป<จ จุบัน โดยใช, เทคนิ ค
SWOT Analysis การพิจารณาถึงป<จจัยภายใน ได,แก- จุดแข็ง (strength = s) จุดอ-อน (Weakness = W) และ
ป<จจัยภายนอกได,แก- โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เปนเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาล
การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาท4องถิ่น
วิสัยทัศน Vision หมายถึง ถ,อยแถลงระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปน “จุดหมาย”ที่เทศบาล
ต,องการอะไร เปนอะไรในอนาคต และจะเปนไปได,เมื่อผลการวิเคราะหศักยภาพและการประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาลในป<จจุบันปรากฏผนวกกับประวัติศาสตรของท,องถิ่น และความต,องการ ความคาดหวังของทุก
ฝdายในท,องถิ่น ดังนั้น การตอบคําถามว-าเทศบาลจะต,องทําอะไร เพื่อใคร คําตอบที่เกิดขึ้น ก็คือ ความหมายของ
คําว-า “ภารกิจหลัก” เปนข,อความหรือถ,อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข-ายในการดําเนินการของเทศบาล
ที่เกี่ยวกับองคกรหรือภาพลักษณที่ต,องการนําเสนอและปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานของเทศบาลเปน
ขอบเขตของบทบาทหน,าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ-งเน,นเปนพิเศษของเทศบาลจะต,องดําเนินการ
เพื่อให,บรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว,การกําหนดภารกิจหลักมีแนวทางการดําเนินการแยกเปนสองระดับ คือ
๑) พัน ธกิ จ ในลั กษณะที่ เ ปนอาณั ติ ที่ได, รั บ มอบหมายจากสังคมหรือรั ฐ ซึ่งได, แก- กฎ ระเบี ย บ
ข,อบังคับที่กําหนดอํานาจหน,าที่ของเทศบาล
๒) ภารกิจหลักที่เทศบาลมุ-งมั่นที่จะดําเนินการเพื่อให,บรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว,
ขั้นตอนที่ ๕ การกําหนดจุดมุ6งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุ-งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค-าแกการดําเนินงานทั้งในด,านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล,อม ของเทศบาล ที่จะก-อให,เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสอดคล,องกับวิสัยทัศนและภารกิจหลักของเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล นําวิสัยทัศน ภารกิจหลัก
มาพิจารณากําหนดจุดมุ-งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ ๖ การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาเทศบาล
เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ต,องการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจที่เทศบาลจะต,องทํา
ขั้นตอนที่ ๗ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

เมื่อได,ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงค และยุทธศาสตรการพัฒนาโดยอาศัย
พื้นฐานการวิเคราะห SWOT แล,ว ขั้นตอนต-อไปคือการกําหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล ซึ่งยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาล หมายถึง แนวคิดวิธีการอันบ-งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคกรว-าจะก,าวไปสู-เปfาหมายที่
ต,องการในอนาคตได,อย-างไร “เทศบาลจะไปถึงจุดหมายที่ต,องการได,อย-างไร”
ขั้นตอนที่ ๘ การกําหนดเป@าหมายการพัฒนาเทศบาล
เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ต,องการให,บรรลุในแต-ละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาที่
กําหนด
ขั้นตอนที่ ๙ การอนุมัติและประกาศใช4แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การอนุมัติและประกาศใช, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา นําข,อมูลที่ได,จากขั้นตอน
ที่ ๑ – ๘ มาจัดทําร-างแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แล,วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท,องถิ่นพิจารณา และเสนอ
ผู,บริหารท,องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช,แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๖. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล
2. เพื่อแสดงถึงแนวทางการพัฒนาที่สามารถนําไปสู-การแก,ไขป<ญหาและสนองความต,องการของ
ประชาชนอย-างแท,จริง
3. เพื่อเปนแผนแม-บทในการจัดทําแผนพัฒนาสามปDของเทศบาล
๗. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑.เทศบาลมีกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
๒.เทศบาลมี แนวทางการพัฒ นาที่ ชัด เจนสามารถนํ าไปสู- การแก, ไขป<ญ หาและสนองตอบความ
ต,องการของประชาชนได,อย-างแท,จริง
๓. เทศบาลมีแผนแม-บทในการจัดทําแผนพัฒนาสามปD

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและข4อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เทศบาลตําบลศรีสุนทร ได,ยกฐานะเปนเทศบาลตําบลศรีสุนทรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่องจัดตั้งองคการบริหารส-วนตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปน
เทศบาลตําบลศรีสุนทร ตั้งแต-วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนหน-วยการปกครองส-วนท,องถิ่นในเขตอําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร มี เ นื้อที่ ป ระมาณ ๒๐,๕๙๗ ไร- หรื อประมาณ ๓๒.๙๒ ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู-ทางทิศใต,ของอําเภอถลาง อยู-ห-างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๔ กิโลเมตร และห-างจาก
อําเภอถลางประมาณ ๔ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต-อ ดังนี้
ทิศเหนือ
จดเขตตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง
ทิศใต,
จดเขตตําบลเกาะแก,ว
อําเภอเมืองภูเก็ต
ทิศตะวันออก จดเขตตําบลปdาคลอก
อําเภอถลาง
ทิศตะวันตก จดเขตตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง
๑.๒ ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของตําบลศรีสุนทร เปนที่ราบลุ-ม มีภูเขา และลําคลองไหลผ-าน
๑.๓ ประชากร
ในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤษภาคม
๒๕๕๖ ครัวเรือนทั้งหมด ๑๔,๘๖๘ ครัวเรือน ประชากร ๑๙,๑๓๑ คน เปนชาย ๙,๑๖๓ คน เปน
หญิง ๙,๙๖๘ คน ซึ่งจําแนกได,ดังนี้
จํานวนประชากร
หมู6ที่
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
หมู-ที่ ๑ บ,านลิพอนเขาล,าน
๔,๘๓๑
๑,๖๗๗
๑,๘๙๖
๓,๕๗๓
หมู-ที่ ๒ บ,านลิพอนบางกอก
๘๔๗
๑,๐๓๕
๑,๑๑๙
๒,๑๕๔
หมู-ที่ ๓ บ,านท-าเรือ
๑,๗๕๑
๙๗๕
๑,๐๘๘
๒,๐๖๓
หมู-ที่ ๔ บ,านบางโจ
๑,๖๕๒
๑,๒๔๗
๑,๒๘๘
๒,๕๓๕
หมู-ที่ ๕ บ,านลิพอนใต,
๒,๙๒๖
๑,๙๕๖
๒,๒๓๘
๔,๑๙๔
หมู-ที่ ๖ บ,านยา
๔๔๖
๓๘๒
๓๖๓
๗๔๕
หมู-ที่ ๗ บ,านม-าหนิก
๘๗๘
๖๓๔
๗๐๘
๑,๓๔๒
หมู-ที่ ๘ 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 จํานวนหมู6บ4าน ๘ หมู6บ4าน
หมู-ที่ ๑
บ,านลิพอนเขาล,าน
หมู-ที่ ๒
บ,านลิพอนบางกอก
หมู-ที่ ๓
บ,านท-าเรือ
หมู-ที่ ๔
บ,านบางโจ
หมู-ที่ ๕
บ,านลิพอนใต,
หมู-ที่ ๖
บ,านยา
หมู-ที่ ๗
บ,านม-าหนิก

หมู-ที่ ๘

บ,านลิพอนหัวหาร

๒. ด4านเศรษฐกิจ
๒.๑ โครงสร4างทางเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ อาชีพ
อาชีพหลัก ทําสวนยางพารา รับจ,างทั่วไป
อาชีพรอง ค,าขาย,เลี้ยงสัตว
๒.๑.๒ รายได4 ( ข,อมูล จปฐ. ปD ๒๕๕๔ ) ประชาชนที่อาศัยอยู-ในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร มีรายได,
เฉลี่ยไม-ต่ํากว-า
รายได4เฉลี่ยต6อคนต6อป8
หมู6ที่
ชื่อหมู6บ4าน
(บาท)
๑
บ,านลิพอนเขาล,าน
๓๔,๗๐๐
๒
บ,านลิพอนบางกอก
๓๕,๒๕๐
๓
บ,านท-าเรือ
๓๕,๕๐๐
๔
บ,านบางโจ
๓๔,๗๐๐
๕
บ,านลิพอนใต,
๓๕,๓๐๐
๖
บ,านยา
๓๓,๗๐๐
๗
บ,านม-าหนิก
๓๕,๒๐๐
๘
บ,านลิพอนหัวหาร
๓๕,๘๕๐
ที่มา : ข,อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ปD ๒๕๕๔
๒.๑.๓ หน6วยธุรกิจในเขตเทศบาล
ป<qมน้ํามันและป<qมแกrส จํานวน
๕
แห-ง
โรงงานผลิตน้ําดื่ม
จํานวน
๔
แห-ง
โรงงานผลิตน้ําแข็ง
จํานวน
๑
แห-ง
โรงงานผลิตถุงมือยาง จํานวน
๑
แห-ง
โรงงานทําเส,นขนมจีน จํานวน
๑
แห-ง
ธุรกิจร,านถ-ายรูป
จํานวน
๑
แห-ง
ตลาดเอกชน
จํานวน
๑
แห-ง
ธุรกิจอินเตอรเน็ต
จํานวน
๒
แห-ง
หอพักแมนชั่น
จํานวน
๒
แห-ง
ร,านอาหาร
จํานวน
๑๐๐
แห-ง
๒.๑.๔ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและแหล6งท6องเที่ยว
อนุสาวรียท,าวเทพกระษัตรี-ท,าวศรีสุนทร
พิพิธภัณฑสถานแห-งชาติถลาง
บ,านพระยาวิชิตสงคราม
ศาลหลักเมือง
ศาลเจ,าท-าเรือ
หนองน้ําในคลํา
หนองน้ําบ,านบางโจ

จุดชมวิวเขาคา
เขาพระแทว
ปdาชายเลนบ,านท-าเรือ
อ-างเก็บน้ําบางเหนียวดํา
น้ําตกโตนไฮ,เฮ

๒.๑.๕ กลุ6มอาชีพ/กลุ6มองคกรในชุมชน
กลุ-มทําผ,าบาติก หมู-ที่ ๕
กลุ-มแกงไตปลา หมู-ที่ ๕
กลุ-มผลิตเครื่องแกง หมู-ที่ ๗
กลุ-มน้ําพริกกุ,งเสียบ หมู-ที่ ๔
กลุ-มกองทุนหมู-บ,าน ๑๑ กองทุน
กลุ-มดอกไม,จันทน หมู-ที่ ๗
๓. ด4านสังคม
๓.๑ การศึกษา
สถานศึกษาที่ตั้งอยู-ในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร มี ดังนี้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
จํานวน ๒ แห-ง ได,แก- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีสุนทร
- สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนด,อยโอกาส (ท-าเรือ)
โรงเรียนอนุบาล
จํานวน ๒ แห-ง ได,แก-โรงเรียนอนุบาลตําบลศรีสุนทร
๑ แห-ง
-โรงเรียนตาริก พิทยพัฒน
๑ แห-ง
โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน ๕ แห-ง ได,แก- โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕)
- โรงเรียนบ,านท-าเรือ
- โรงเรียนบ,านม-าหนิก
- โรงเรียนบ,านลิพอน
- โรงเรียนตาริก พิทยพัฒน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน ๑ แห-ง ได,แก- โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕ )ขยายโอกาส
ตารางแสดงข4อมูลนักเรียนในเขตพื้นที่ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖
จํานวนนักเรียน (คน)
สถานศึกษา
ป8 ๒๕๕๕
ป8 ๒๕๕๖
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีสุนทร
๕๑
๖๐
สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนด,อย
๑๐
๑๕
โอกาส (ท-าเรือ)
ร.ร.อนุบาลศรีนสุนทร
๘๓
๑๒๐
โรงเรียนวัดศรีสุนทรมิตรภาพ
๖๐๖
๖๐๐
โรงเรียนบ,านท-าเรือ
๒๑๖
๑๙๔
โรงเรียนบ,านม-าหนิก
๒๔๖
๓๐๐
โรงเรียนบ+านลิพอน
๘๑
๙๕
โรงเรียนตาริก พิทยพัฒน
๖๐
รวม
๑,๒๙๓
๑,๔๔๔
ที่มา : กองการศึกษา ข,อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

ศาสนา
ผู+นับถือศาสนาพุทธ ร+อยละ ๙๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมดและนับถือศาสนาอิสลาม ร+อยละ ๑๐
ของประชากรทั้งหมด
วัด จํานวน ๓ แหง ได+แก
- วัดทาเรือ
หมูที่ ๓
- วัดเทพวนาราม (วัดมาหนิก)
หมูที่ ๗
- วัดศรีสุนทร
หมูที่ ๕
มัสยิด(ที่จดทะเบียน) จํานวน ๓ แหง ได+แก
- มัสยิดดารุ+ลอิตติฮาด
หมูที่ ๑
- มัสยิดบ+านบางโจ
หมูที่ ๔
- มัสยิดบ+านบางโจ (บ+านออก) หมูที่ ๔
มัสยิด(ที่ไมจดทะเบียน) จํานวน ๒ แหง ได+แก
- มัสยิดนูรุ+ลญันนะฮ (รพช.)
หมูที่ ๔
- มัสยิดนูรุ+ลกูลบู
หมูที่ ๘
ศาลเจ+า(ที่จดทะเบียน) จํานวน ๑ แหง ได+แก
- ศาลเจ+าทาเรือ
หมูที่ ๓
ศาลเจ+า(ทีไ่ มได+จดทะเบียน) จํานวน ๓ แหง
- ศาลเจ+า หมูที่ ๑
- ศาลเจ+า หมูที่ ๖
- ศาลเจ+า หมูที่ ๔

๓.๓ วัฒนธรรมประเพณีท%องถิ่นที่สําคัญ ได%แก
๑. เทศกาลตรุษจีน ตรงกับวันแรกของเดือนที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ทางจันทรคติ กิจกรรม
โดยสังเขปชวงเช+ามีการไหว+เทพเจ+า ชวงบายมีการไหว+บรรพบุรุษ
๒. วันสงกรานต เดือนเมษายน ของทุกปA กิจกรรมโดยสังเขป สรงน้ําพระ รดน้าํ ดําหัว
ผู+สูงอายุ
๓. วันเข+าพรรษา เดือนกรกฎาคม ของทุกปA กิจกรรมโดยสังเขป ประชาชนรวมแหเทียน
พรรษาเข+าวัด
๔. วันสารทไทย (เดือนสิบ) เดือนกันยายนของทุกปA กิจกรรมโดยสังเขป ทําบุญตักบาตร
อุทิศสวนกุศลให+กับบรรพบุรุษ

๕. เทศกาลถือศีลอด ประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปA กิจกรรมโดยสังเขป ผู+นับถือศาสนา
อิสลามถือศีลอดเปEนระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
๖. ประเพณีถือศีลกินผัก ขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ถึง ๙ ค่ํา เดือน ๑๑ ของทุกปA กิจกรรม
โดยสังเขปคือถือศีลกินอาหารที่ไมมีเนื้อสัตวทุกประเภท ชําระรางกายและจิตใจให+บริสุทธิ์ในชวง
เทศกาล ๙ วัน ๙ คืน
๗. ลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๒ กิจกรรมโดยสังเขป มีกิจกรรมการแสดงบนเวที
การประกวดธิดากระทง การประกวดกระทง ฯลฯ และนํากระทงไปลอยตามแมน้ําลําคลอง
๓.๔ สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
๒ แหง
ได%แก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีสุนทร
หมูที่ ๕
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ+านมาหนิก หมูที่ ๗
- อสม.
จํานวน ๒๐๐ คน
- ร+านขายยาแผนปJจจุบัน
จํานวน
๔ แหง

๓.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สิน
- ปKอมตํารวจ
จํานวน
๑ แหง
- ศูนย อปพร.เทศบาลตําบลศรีสุนทร
จํานวน
๑ แหง
- ศูนยมูลนิธิกุศลธรรม
จํานวน
๑ แหง
- สมาชิก อปพร.
จํานวน ๑๗๗ คน
๔. ด%านการบริการพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคม
มีถนนติดตอภายในตําบล ประมาณ ๑๐๐ สาย สวนใหญเปEนถนนลาดยาง และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กมีถนนดิน และถนนหินคลุกอยูจํานวนไมกี่สาย
- ถนนลาดยาง
จํานวน ๓๕ สาย
- ถนนคอนกรีต
จํานวน ๔๕ สาย
- ถนนหินคลุก
จํานวน ๒๐ สาย
๔.๒ การโทรคมนาคม
- ตู+โทรศัพทสาธารณะ
จํานวน ๓๐ แหง
- ร+านบริการอินเตอรเน็ต จํานวน ๒๐ แหง
- ศูนยบริการ ICT
จํานวน ๑ แหง
๔.๓ การไฟฟ;า
- การมีไฟฟKาในตําบล
จํานวน
๘ หมูบ+าน
- ประชากรที่ใช+ไฟฟKา
จํานวน ๑๔,๘๖๘ ครัวเรือน
๔.๔ ระบบประปา
- ประปาบาดาลมี หมูที่ ๑ , หมูที่ ๒ , หมูที่ ๕ , หมูที่ ๖
- ประปาผิวดินมี หมูที่ ๑ , หมูที่ ๔ , หมูที่ ๕ , หมูที่ ๘
๔.๕ แหลงน้ํา
- ฝาย
๒ แหง
- สระเก็บน้ํา
๑ แหง
- อางเก็บน้ํา
๑ แหง
๕. ข%อมูลอื่นๆ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- น้ําตกโตนไฮ+เฮ ตั้งอยูหมูที่ ๗ บ+านมาหนิก
- ปRาชายเลน หมูที่ ๓ บ+านทาเรือ ซึ่งเปEนแหลงอนุบาลสัตวน้ําตามธรรมชาติ
๕.๒ มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ+าน
จํานวน ๑ รุน ๑๑๔ คน
- อาสาสมัครปKองกันภัยฝRายพลเรือน (อปพร.) จํานวน ๓ รุน ๑๗๗ คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.)
จํานวน ๑ รุน ๔๓ คน
- สตรีอาสาพัฒนา
จํานวน ๑ รุน ๑๒๐ คน
- ผสส.อสม.
จํานวน ๑ รุน ๙๔ คน
- กลุมเกษตรกรทํานา
จํานวน ๑ กลุม ๙๐ คน
- อาสาสมัครพัฒนาชุมชน
จํานวน ๑ กลุม ๙๐ คน

๖. ศักยภาพของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
(๑) จํานวนบุคลากร (พนักงาน และลูกจ%างประจํา)
รวมจํานวน ๑๐๑ คน
พนักงานเทศบาล
ลูกจ%างประจํา
พนังงานจ%าง
- สํานักปลัด
๘ คน
๒ คน
๑๔
คน
- หนวยตรวจสอบภายใน ๑ คน
- คน
คน
- กองคลัง
๗ คน
๒ คน
๖
คน
- กองชาง
๗ คน
- คน
๒๖
คน
- กองสวัสดิการสังคม ๒ คน
- คน
๑
คน
- กองการศึกษา
๑ คน
- คน
๑๓
คน
- กองสาธารณสุข
๓ คน
๒ คน
๖
คน
(๒) ระดับการศึกษาของบุคลากรตามข4อ (๑)
- ประถมศึกษา
......๑๔..... คน
- มัธยมศึกษา – อาชีวศึกษา
.....๔๑.... คน
- ปริญญาตรี
.....๔๑..... คน
- สูงกว-าปริญญาตรี
.......๕...... คน
(๓) รายได%ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เทศบาลตําบลศรีสุนทรได+ประมาณการรายรับ ประจําปAงบประมาณ ๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ไว+ทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แยกเปEน
- รายได,ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
๑๓,๔๙๗,๐๐๐.- บาท
- รายได,ที่ส-วนราชการต-าง ๆ จัดเก็บให, ๕๖,๕๐๓,๐๐๐.- บาท
- เงินอุดหนุนรัฐบาล
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ก. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(๑) การรวมกลุมของประชาชน
จํานวนกลุมทุกประเภท
๑๓ กลุม
แยกประเภทกลุม
- กลุมอาชีพทําแกงไตปลาแห+งและน้ําพริกตาง ๆ ๑ กลุม ตั้งอยูหมูที่ ๕
- กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
๘
กลุม
- กลุ-มจัดทําผ,าบาติก
๑
กลุ-ม ตั้งอยู-หมู-ที่ ๕
- กลุ-มดอกไม,จันทนบ,านมาหนิก
๑
กลุ-ม ตั้งอยู-หมู-ที่ ๗
- กลุ-มเครื่องแกงบ,านม-าหนิก
๑
กลุ-ม ตั้งอยู-หมู-ที่ ๗
- กลุ-มน้ําพริกกุ,งเสียบ
๑
กลุ-ม ตั้งอยู-ที่ ๔
ข. ข4อมูลศักยภาพของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
โครงสร,างส-วนราชการภายในของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ได,กําหนดการแบ-งส-วน
ราชการออกเปน ๖ กอง ๑ หน-วย ๒๖ งาน ดังนี้
๑. สํานักงานปลัด
โดยแบ-งส-วนราชการภายในออกเปน ๒ ฝdาย ๗ งาน ดังนี้
ฝdายอํานวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานส-งเสริมการท-องเที่ยวและการเกษตร

ฝdายปกครอง
- งานนโยบายและแผน
- งานเทศกิจ
- งานปfองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกฎหมายและคดี
๒. กองคลัง
โดยแบ-งส-วนราชการภายในออกเปน ๒ ฝdาย ๔ งาน ดังนี้
ฝdายบริหารงานคลัง
- งานการเงิน
- งานบัญชี
ฝdายพัฒนารายได,
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได,
๓. กองช6าง
โดยแบ-งส-วนราชการภายในออกเปน ๒ ฝdาย ๔ งาน ดังนี้
ฝdายแบบแผนและก-อสร,าง
- งานก-อสร,าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
ฝdายการโยธา
- งานประสานสาธารณูปโภค
๔. กองการศึกษา
โดยแบ-งส-วนราชการภายในออกเปน ๑ ฝdาย ๓ งาน ดังนี้
ฝdายบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานการศึกษา
- งานส-งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
๕. กองสวัสดิการสังคม
โดยแบงสวนราชการภายในออกเปEน ๑ ฝRาย ๓ งาน ดังนี้
ฝRายสงเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม
โดยแบงสวนราชการภายในออกเปEน ๑ ฝRาย ๔ งาน ดังนี้
ฝRายบริหารงานสาธารณสุข
- งานอนามัยและสิ่งแวดล+อม
- งานสงเสริมสุขภาพสาธารณสุขและควบคุมโรค
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล+อม

อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป!ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร พ.ศ. (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) จํานวน
ทั้งสิ้น ๑๐๑ อัตรา แยกเปEนดังนี้
- พนักงานเทศบาล
จํานวน ๒๙ อัตรา
- ลูกจ+างประจํา
จํานวน ๖ อัตรา
- พนักงานจ+าง
จํานวน ๖๖ อัตรา
ค.ข%อมูลสถิติการคลังของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ๓ ป! งบประมาณที่ผานมา
ป!งบประมาณ
ป!งบประมาณ
ป!งบประมาณ
รายการ
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
ประมาณการรายรับ
- รายรับที่ได+รับจริง
๖๓,๗๒๔,๗๑๓.๐๐ ๘๘,๗๑๕,๖๐๑.๘๐ ๑๐๐,๘๒๑,๓๒๗.๗๒
ประมาณการรายจาย
- รายจายที่ได+จายจริง
๕๑,๒๑๕,๕๘๓.๐๖ ๕๗,๒๕๓,๔๙๕๓๓
๗๓,๐๐๙,๙๙๑.๓๐

หมายเหตุ

บทที่ ๓
การวิเคราะห$ศักยภาพการพัฒนาท%องถิ่น
๓.๑ หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาท%องถิ่น
นับแตได+มีการประกาศใช+รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปEนต+น
มาบทบาทอํานาจหน+าที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนท+องถิ่นได+เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อยางมาก รัฐธรรมนูญฉบับปJจจุบันให+ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให+แกองคกรปกครองสวนท+องถิ่น
โดยกําหนดกรอบความเปEนอิสระในการปกครองตนเองโดยรัฐจะต+องให+ความเปEนอิสระแกท+องถิ่นตามหลัก
แหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในท+องถิ่น และสงเสริมให+องคกรปกครองสวนท+องถิ่น
เปEนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแก+ไขปJญหาในพื้นที่ มี
ความเปE น อิ ส ระในการกํ า หนดนโยบาย การปกครอง การบริ ห าร การจั ด บริ ก ารสาธารณะที่ มี ค วาม
หลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน+าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดย
คํานึงถึงความสอดคล+องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปEนสวนรวม ให+มีการสงเสริมและชวยเหลือ
ให+องคกรปกครองสวนท+องถิ่นมีความเข+มแข็งในการบริหารงานได+โดยอิสระและตอบสนองตอความต+องการ
ของประชาชนในท+ อ งถิ่ น ได+ อ ยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาระบบการคลั ง ท+ อ งถิ่ น ให+ ส ามารถจั ด บริ ก าร
สาธารณะได+โดยครบถ+วนตามอํานาจหน+าที่ และดําเนินการให+องคกรปกครองสวนท+องถิ่นรวมกันจัดตั้ง
องคการบริการสาธารณะเพื่ อให+ เกิ ดความคุ+มคาและเปEน ประโยชนในการบริ การประชาชนอยางทั่ วถึ ง
ประชาชนในท+องถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนท+องถิ่น การกระทําใดจะ
มีผลกระทบตอชีวิตความเปEนอยูของประชาชน ต+องจัดให+มีการรับฟJงความคิดเห็นกอนการกระทํานั้น ต+อง
มีการรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช+จาย และผลการดําเนินงาน
ในรอบปA เพื่อให+ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ท+ องถิ่ น องคกรปกครองสวนท+ องถิ่ น มี ห น+ า ที่ บํ า รุ งรั ก ษาศิ ล ปะจารี ต ประเพณี ภู มิ ปJ ญ ญาท+ อ งถิ่ น หรื อ
วัฒนธรรมอันดีของท+องถิ่น มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝWกอาชีพตามความเหมาะสมและความ
ต+องการภายในท+องถิ่น และเข+าไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคล+อง
กับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ มีหน+าที่ในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล+อม ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจ ให+ แ กองคกร
ปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได+บัญญัติให+มีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจ
ให+แกองคกรปกครองสวนท+องถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให+แกองคกรปกครองสวนท+องถิ่น
และกําหนดหน+าที่ขององคกรปกครองสวนท+องถิ่นในการให+บริการสาธารณะที่จําเปEนแกท+องถิ่น ตลอดจน
รายได+ของท+องถิ่นที่เพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท+องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได+
กําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนท+องถิ่นที่มีความเปEนอิสระมากขึ้น นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับ
แล+ว ยังมีอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข+อง เชน
พระราชบัญญัติวาด+วยการเข+าชื่อเสนอข+อบัญญัติท+องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวาด+วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท+องถิ่นหรือผู+บริหาร
ท+องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วาด+ ว ยวิ ธี ก ารพิ จ ารณาคดี อ าญาของผู+ ดํ า รง
ตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําให+เห็นได+วา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย
เพื่อให+การกระจายอํานาจเปEนไปอยางโปรงใส และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว+

ดังนั้น องคกรปกครองสวนท+องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปJจจุบันประกาศใช+ จึงมีบทบาท
อํานาจหน+าที่อยางกว+างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน+าที่ในการบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในท+องถิ่น
เทานั้น แตยังขยายบทบาทหน+าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท+องถิ่นด+วย เปEนองคกรที่เปXดให+ประชาคมท+องถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท+องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
แตเนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให+ แกองคกร
ปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐(๔) และแผนการกระจายอํานาจให+แกองคกรปกครองสวน
ท+องถิ่น ข+อ ๕.๒ กําหนดให+รัฐต+องจัดสรรงบประมาณ ให+แกองคกรปกครองสวนท+องถิ่นในสัดสวนไมน+อย
กวาร+อยละ ๒๐ ของรายได+ของรัฐทั้งหมดภายในปA ๒๕๔๔ และไมน+อยกวา ร+อยละ ๓๕ ของรายได+ของรัฐ
ทั้งหมดในปA ๒๕๔๙ จึงมีความจํา เปEน ในการใช+ ทรั พยากรรายได+ ทั้ งที่ท+องถิ่นจั ดเก็บ เอง และรายได+ ที่
รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจํากัดให+เกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด การวางแผนถือเปEนกลไก
สําคัญประการหนึ่ง ที่จะทําให+องคกรปกครองสวนท+องถิ่นบรรลุเปKาหมายดังกลาว โดยใช+ยุทธศาสตรที่
เหมาะสม องคกรปกครองสวนท+องถิ่นจําเปEนอยางยิ่งที่ต+องวางแผนการใช+ทรัพยากรเหลานั้นให+คุ+มคาและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ทั้งในปJจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กําหนดให+
เกิดสัมฤทธิ์ในชวงเวลาที่กําหนด มีการควบคุมติดตามและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน
โครงการนั้น จะต+องเปEนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพร+อมที่จะให+มีการตรวจสอบทั้งโดย
หนวยงานของรัฐและประชาคม
๓.๒ การพัฒนาตามนโยบายชาติ จังหวัด และผู%บริหารท%องถิ่น
๓.๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
วิสัยทัศน$และพันธกิจ
การจัดทําแผนพัฒนาประเทศในระยะตอไปต+องสอดคล+องกับวิสัยทัศนปA พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงในระยะ ๕ ปA
ของแผนฯ ดังนั้นกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงประกอบด+วยวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน$
“สั ง คมอยู รวมกั น อยางมี ค วามสุ ข ด% วยความเสมอภาค เปE น ธรรม และมี ภู มิ คุ% มกั น ตอการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
๑.สร+างสังคมเปEนธรรมและเปEนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได+รับการคุ+มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเข+าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยาง
เสมอภาค ทุกภาคสวนได+รับการเสริมพลังให+สามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใต+ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปรงใส เปEนธรรม
๒.พัฒนาคุณภาพคนไทยให+มีคุณธรรม เรียนรู+ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
ในแตละชวงวั ย สถาบั น ทางสั งคมและชุ ม ชนท+ องถิ่ น มี ค วามเข+ ม แข็ ง สามารถปรั บ ตั ว รู+ เ ทาทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง
๓.พัฒนาฐานการผลิตและบริการให+เข+มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู+ ความคิดสร+างสรรค และ
ภูมิปJญญา สร+างความมั่นคงด+านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร+างการผลิตและการบริโภคให+เปEนมิตรกับ
สิ่งแวดล+อม พร+อมสร+างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔.สร+างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสร+างภูมิคุ+มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ยุทธศาสตร$การพัฒนาประเทศ
๑.ยุทธศาสตร$การสร%างความเปEนธรรมในสังคม ให%ความสําคัญกับ
๑.๑ การสร+างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให+ทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการ
เสริมสร+างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร+างโอกาสในชีวิตให+แกตนเอง
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให+ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน+นการสร+างภูมิคุ+มกันระดับ
ปJจเจก และสร+างการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
๑.๓ การเสริมสร+างพลังให+ทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช+ชีวิตในสังคมและมีสวน
รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได+อยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
๑.๔ การสานสร+ า งความสั ม พั น ธของคนในสั ง คมให+ มี คุ ณ คารวมและตระหนั ก ถึ ง
ผลประโยชนของสั ง คม และเสริ ม สร+ า งการบริ ห ารราชการแผนดิ น ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปรงใส มี ร ะบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
๒.ยุทธศาสตร$การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู%ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ให%ความสําคัญกับ
๒.๑ การปรับโครงสร+างและการกระจายตัวประชากรให+เหมาะสม
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให+มีภูมิคุ+มกันตอการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ การสงเสริมการลดปJจจัยเสี่ยงด+านสุขภาพอยางเปEนองครวม
๒.๔ การสงเสริมการเรียนรู+ตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสร+างความเข+มแข็งของสถาบันทางสังคม
๓.ยุทธศาสตร$ความเข%มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให%ความสําคัญกับ
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปEนฐานการผลิตภาคเกษตรให+เข+มแข็ง
และยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓.๓ การสร+างมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
๓.๔ การสร+างความมั่นคงในอาชีพและรายได+ให+แกเกษตรกร
๓.๕ การสร+างความมั่นคงด+านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
๓.๖ การสร+างความมั่นคงด+านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเข+มแข็งภาคเกษตร
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร+างความมั่นคงด+าน
อาหารและพลังงาน
๔.ยุทธศาสตร$การปรับโครงสร%างเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ให%
ความสําคัญกับ
๔.๑ การปรับโครงสร+างเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม
และเปEนธรรม
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ
๕.ยุทธศาสตร$การสร%างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให%ความสําคัญกับ
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด+านการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใต+
กรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคตางๆ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุ
ภูมิภาค

๕.๓ การสร+างความพร+อมในการเข+าสูประชาคมอาเซียน
๕.๔ การเข+ารวมเปEนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใต+
บทบาทที่สร+างสรรคเปEนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศ
ในเวทีโลก
๕.๕ การสร+างความเปEนหุ+นสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด+านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยการเคลื่อนย+ายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยใน
ตางประเทศ
๕.๖ การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสร+างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต
ปKองกันภัยจากการกอการร+ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และ
การแพรระบาดของโรคภัย
๕.๗ การเสริมสร+างความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดล+อมพร+อมทั้งเปXดรับความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่ไม
แสวงหากําไร
๕.๘ การเรงรัดการใช+ประโยชนจากข+อตกลงการค+าเสรีที่มีผลบังคับใช+แล+ว
๕.๙ การสงเสริมให+ประเทศไทยเปEนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจใน
เอเชียรวมทั้งเปEนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร+างความเข+มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนท+องถิ่น
๖.ยุทธศาสตร$การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมอยางยั่งยืน ให%ความสําคัญกับ
๖.๑ การอนุรักษ ฟ[\นฟู และสร+างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล+อม
๖.๒ การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อ
เตรียมพร+อมไปสูการเปEนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปEนมิตรกับ
สิ่งแวดล+อม
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให+สังคมมีภูมิคุ+มกัน
๖.๔ การเตรียมความพร+อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๖.๕ การสร+างภูมิคุ+มกันด+านการค+าจากเงื่อนไขด+านสิ่งแวดล+อมและวิกฤตจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข+องกับกรอบ
ความตกลงและพันธกรณีด+านสิ่งแวดล+อมระหวางประเทศ
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม
ให+มีประสิทธิภาพโปรงใสและเปEนธรรมอยางบูรณาการ
๓.๒.๒ นโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ$ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในป!แรก
๑.๑ สร+างความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟ[\นฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กําหนดให+การแก+ไขและปKองกันปJญหายาเสพติดเปEน “วาระแหงชาติ”
๑.๓ ปKองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยาง
จริงจัง
๑.๔ สงเสริมให+มีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขต

พื้นที่ชลประทาน
๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
กลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต+
๑.๖ เรงฟ[\นฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบ+านและ
นานาประเทศ
๑.๗ แก+ไขปJญหาความเดือดร+อนของประชาชนและผู+ประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟKอและธราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สร+างสมดุลและความเข+มแข็งอยางมีคุณภาพให+แกระบบเศรษฐกิจ
มหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได+นิติบุคคล
๑.๑๐ สงเสริมให+ประชาชนเข+าถึงแหลงเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค+าเกษตรและให+เกษตรกรเข+าถึงแหลงเงินทุน
๑.๑๒ เรงเพิ่มรายได+จากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการ
สร+างเอกลักษณและการผลิตสินค+าในท+องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตให+แกโรงเรียน
๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยาง
กว+างขวาง
๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไว+ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
๒.๒ พัฒนาและเสริมสร+างศักยภาพของกองทัพและระบบปKองกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร+างความรวมมือระหวางประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร+อมแหงชาติ
๒.๕ เรงดําเนินการแก+ไขปJญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรมการค+ามนุษย
ผู+หลบหนีเข+าเมือง แรงงานตางด+าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะ
ชัดเจน
๓.นโยบายเศรษฐกิจ
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
๓.๒ นโยบายสร+างรายได+
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร+างเศรษฐกิจ
๓.๔ นโยบายโครงสร+างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนสงมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนสงสินค+าและบริการ
๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.นโยบายสังคมและคุณภาพ
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

๕.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม
๕.๑ อนุรักษ และฟ[\นฟูทรัพยากรปRาไม+และสัตวปRา
๕.๒ อนุรักษและฟ[\นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝJ`ง
๕.๓ ดูแลรักษา คุณภาพสิ่งแวดล+อมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ
๕.๔ สร+างความเปEนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช+ประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ สงเสริมและสร+างความตระหนักและจิตสํานึกทางด+าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม
๕.๖ สงเสริมให+มีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
๕.๗ สร+างภูมิคุ+มกันและเตรียมความพร+อมในการรองรับและปรับตัวตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
ธรรมชาติ
๕.๘ พัฒนาองคความรู+ในการบริหารจัดการด+านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล+อม
๖.นโยบายวิทยาศาสตร$ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เรงพัฒนาให+ประเทศไทยเปEนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู+
๖.๒ เรงสร+างนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรให+เพียงพอตอ
ความต+องการของประเทศ
๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมให+เกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให+เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ สงเสริมการใช+ข+อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗.นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบ+าน
๗.๒ สร+างความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน
๗.๓ เสริมสร+างบทบาทที่สร+างสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติใน
องคการระหวางประเทศ
๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปEนหุ+นสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ
กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
๗.๕ สนับสนุนการเข+าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร+อมทั้ง
สงเสริมภาพลักษณที่ดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลัง
พัฒนา
๗.๖ สงเสริมการรับรู+และความเข+าใจของประชาชนเกี่ยวกับปJญหาเรื่อง
พรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย
๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช+ประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุ
ภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ
๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกล+ชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลาม
ระหวางประเทศ

๘.นโยบายการบริหารกิจการบ%านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๓ สงเสริมให+ประชาชนมีโอกาสได+รับรู+ข+อมูลขาวสารจากทางราชการ
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได+อยางกว+างขวางรวดเร็ว
ถูกต+อง เปEนธรรม
๓.๒.๓ ยุทธศาสตร$การพัฒนากรมสงเสริมการปกครองท%องถิ่น
วิสัยทัศน$กรมสงเสริมการปกครองท%องถิ่น (Vision)
“เปEนองคกรหลักในการสงเสริมให+ อปท. เข+มแข็งอยางยั่งยืน ”
พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองท%องถิ่น (Mission)
๑. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่นให+เปEนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
๒. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท+องถิ่นให+สอดคล+องกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับ
จังหวัดและตอบสนองความต+องการของประชาชนภายใต+กระบวนการมีสวนรวมจาก
ภาคีเครือขาย
๓. สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ให+เปEนไปตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร อปท. ให+ทํางานอยางมืออาชีพ
๔. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนท+องถิ่นให+มีประสิทธิภาพ
และสามารถพึ่งตนเองได+
๕. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผู+
กํากับดูแล อปท.
๖. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให+ไปสูเปKาหมายของหลักการบริหาร
กิจการบ+านเมืองที่ดี และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
พัฒนาและแก+ไขปJญหาในท+องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สงเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ให+มีคุณภาพและมาตรฐาน
๘. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปEนประมุข
๙. สงเสริมการดําเนินการเพื่อเอาชนะปJญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร$ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑: การยกระดับขีดความสามารถของกรมส-งเสริมการ
ปกครองท,องถิ่นให,มีสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒: การเพิ่มประสิทธิภาพการให,บริการสาธารณะและระบบการ
บริหารจัดการของ อปท. ในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓: การสร,างและใช,ภาคีเครือข-ายในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองส-วนท,องถิ่น ไปสู-เปfาหมายของหลักการบริหารกิจการบ,านเมืองที่ดี
คานิยม (Value)
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ-งเน,นบริการให,คําปรึกษา พัฒนาตนเองอย-าง
ต-อเนื่อง

3.2.4 แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ๔ ป8 พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
วิสัยทัศนจังหวัดภูเก็ต
“ภูเก็ตเมืองท-องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
๑.เร-งส-งเสริมและพัฒนาการท-องเที่ยวสู-มาตรฐานสากล
๒.สร,างมาตรฐานการท-องเที่ยวภูเก็ต
๓.กําหนดทิศทางการท-องเที่ยวภูเก็ตสู-การแข-งขันระดับโลก
๔.สร,างภาพลักษณที่ดีของภูเก็ต
๕.ส-งเสริมและสร,างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
และนักท-องเที่ยว
๖.สนับสนุนเครือข-ายความร-วมมือในการปfองกันป<ญหาจากการท-องเที่ยว
๗.ปรับรูปแบบการบริหารให,มีสมรรถนะรองรับการท-องเที่ยวสู-มาตรฐาน
๘.ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรมองคกรให,สอดคล,องกับการทํางานสูมาตรฐานสากล
๙.พัฒนาองคกรให,มีสมรรนะสูงในการแข-งชัน
เป@าประสงครวม (Objectives)
๑.จํานวนผลิตภัณฑท-องเที่ยวที่ได,มาตรฐาน
๒.นักท-องเที่ยวมีความพึงพอใจ
๓.ประชาชนมีรายได,จากการท-องเที่ยว
๔.มีจํานวนนักท-องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๕.องคกรด,านบริการท-องเที่ยวที่มีคุณภาพการบริการสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ แหล6งท6องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก
เป@าประสงคเชิงยุทธศาสตร : - จํานวนผลิตภัณฑท-องเที่ยวที่ได,มาตรฐาน
- นักท-องเที่ยวมีความพึงพอใจ
- มีการกระจายรายได,จากการท-องเที่ยวสู-ประชาชน
กลยุทธหลัก
๑.สร,างอัตลักษณ ค-านิยมความรักภูเก็ตบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตที่ดีงามของภูเก็ต
๒.สร,างเครือข-ายความร-วมมือการพัฒนาสู-มาตรฐานของการท-องเที่ยว
๓.พัฒนาแหล-งและกิจกรรมท-องเที่ยวสู-มาตรฐาน
๔.พัฒนาการบริการ และความปลอดภัยให,แก-นักท-องเที่ยวและประชาชน
๕.พัฒนาโครงสร,างพื้นฐานด,านการท-องเที่ยว
๖.เน+นการเชื่อมโยงการทองเที่ยวทางทะเล
๗.เน+นอาหารปลอดภัย
๘.เน+นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม

ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ ๒ สร%างความเชื่อมั่นให%แกนักทองเที่ยวและประชาชน
เป;าประสงค$เชิงยุทธศาสตร$ : มีจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ$หลัก
๑.ประชาสัมพันธการทองเที่ยวภูเก็ตในระดับมาตรฐานโลกอยางตอเนื่อง
๒.สงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการทองเที่ยว
๓.สงเสริมตลาดการทองเที่ยว ทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง
๔.ระบบปKองกัน/เฝKาระวังความเสี่ยงหรือวิกฤตการณการทองเที่ยว
๕.มีระบบชวยเหลือนักทองเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐาน
๖.สงเสริมภาคีเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗.สนับสนุนอาสาสมัครชุมชนในการดูแลและรักษาทรัพยากรด+านการ
ทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ ๓ ปรับองค$กรให%รองรับการพัฒนาการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล
เป;าประสงค$เชิงยุทธศาสตร$ : องค$กรด%านบริการทองเที่ยวมีคุณภาพการบริการสูงขึ้น
กลยุทธ$หลัก
๑.สงเสริมการมีกลไกความรวมมือที่ดีในการทํางานรวมกันในจังหวัดภูเก็ต
๒.สร+างบรรยากาศในการลงทุน และสงเสริมความรวมมือจากองคกร
ตางประเทศ
๓.สงเสริมให+บุคลากรมีสมรรถนะด+านการทองเที่ยว และมีมาตรฐาน
๔.มีการพัฒนาคุณภาพสินค+าและบริการด+านการทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน
๕.มีนวัตกรรมด+านสินค+าการทองเที่ยว
๓.๒.๕ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต%ฝ_`ง อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
วิสัยทัศน$กลุมจังหวัด
“การทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกบนฐานความเข+มแข็งของภาคเกษตร
และชุมชนอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
๑. พัฒนาและฟ[\นฟูแหลงทองเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให+บริการการทองเที่ยวสู
มาตรฐานสากล
๒. พัฒนาโครงขายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวและภาคการเกษตร
ภายในกลุมจังหวัด และเชื่อมโยงการคมนาคมกับตางประเทศ
๓. สร+างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๔. สร+างเศรษฐกิจให+สมดุลเพื่อยกระดับความเปEนอยูและมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร ชุมชนและท+องถิ่น
๕. ฟ[\นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมสูความสมดุลของ
ระบบนิเวศนอยางยั่งยืน

เป;าประสงค$ (Objectives)
๑. การทองเที่ยวและบริการมีมาตรฐานสามารถแขงขันในตลาดสากลได+
๒. มีความมั่นคงด+านอาหารและสามารถรักษาฐานเศรษฐกิจด+านการเกษตร
และประมง
๓. มีระบบสร+างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนและนักทองเที่ยว
๔. มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบนิเวศนอยูในระดับดี

ยุทธศาสตรที่ 1: การท6องเที่ยวทางทะเลทีม่ ีคุณภาพระดับโลก อย6างยั่งยืน
กลยุทธ
๑.๑ กลยุทธ$พัฒนาป_จจัยพื้นฐานด%านการทองเที่ยว
(๑) พัฒนาโครงสร+างพื้นฐานด+านการคมนาคมเชื่อมโยงการทองเที่ยว ทางบก
ทางทะเลและทางอากาศ
(๒) เชื่อมโยงเส+นทางถนนและสร+างระบบรางเชื่อมโยงกลุมจังหวัดภาคใต+อาว
ไทยและกลุมจังหวัดภาคใต+ชายแดนให+ได+มาตรฐาน
(๓) เรงพัฒนาทาเทียบเรือที่ได+มาตรฐานให+เพียงพอกับการทองเที่ยวทางทะเล
(๔) พัฒนาเชื่อมโยงการขนสงสินค+า และทาเรือน+าลึกไปสูตางประเทศ
๑.๒ กลยุทธ$พัฒนาผลิตภัณฑ$ทางการทองเที่ยว
(๑) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและผลิตภัณฑ ด+านการทองเที่ยวใหมที่ดึงดูด
นักทองเที่ยว คุณภาพ ฟ[\นฟู ดูแลแหลงทองเที่ยวเกา
(๒) สงเสริมมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย จากแหลงผลิตสูครัวอันดามัน
(๓) สงเสริมการเข+าถึงระบบสารสนเทศทางด+านการทองเที่ยว ครอบคลุม
สาขาตาง ๆ ในการทองเที่ยว
๑.๓ กลยุทธ$พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการแหลงทองเที่ยว
(๑) สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด+านการทองเที่ยว ทั้ง
ระดับสากลและระดับชุมชน ให+มีมาตรฐานและมีจานวนเพียงพอตอความ
เติบโตในสาขาการทองเที่ยว
(๒) พัฒนาศักยภาพผู+ประกอบการทองเที่ยวให+มีขีดความสามารถในการ
บริการจัดการทองเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๔ กลยุทธ$บริหารจัดการให%เกิดความยั่งยืน
(๑) เรงสร+างมาตรการควบคุมจานวนนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวให+ได+
มาตรฐานตามความสามารถรองรับ (CARRYING CAPACITY
(๒) สร+างเครือขายการจัดการความรู+ คูสร+างจิตสานึกในการทองเที่ยวเชิง
นิเวศเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาระบบฐานข+อมูลเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการการทองเที่ยว
(๓) เสริมสร+างการใช+ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติให+สมดุล โดยเน+นการ
บริหารจัดการระบบเชิงนิเวศให+มีประสิทธิภาพ และเสริมสร+างบทบาทของ
องคกรท+องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล+อม
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร+างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
รวมถึงสุขอนามัย ด+านอาหารและโรคติดตอ

๑.๕ กลยุทธ$พัฒนาด%านการตลาดและประชาสัมพันธ$
(๑) เชื่อมโยงเครือขายคูค+าทางการทองเที่ยว การค+าและบริการ กับกลุม
ประเทศเพื่อนบ+านและประเทศคูค+าสําคัญ
(๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร+างกลไกตลาดที่มี
ศักยภาพสามารถแขงขันในระดับสากลเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร$ที่ ๒ : การสร%างมูลคาเพิ่มให%สินค%าเกษตร ประมง และปศุสัตว$ ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให%
ชุมชนเกิดความเข%มแข็งอยางยั่งยืน
กลยุทธ$
๒.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต+นทุน
การผลิต
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการลดต+นทุนจากปJจจัย
การผลิตตางๆ อาทิ การใช+ปุhยอินทรีย
(๒) พัฒนาหรือคัดเลือกพันธพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให+ได+ผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ
(๓) พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวอยางถูกต+องเหมาะสมเพื่อให+
ได+ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
(๔) พัฒนาศักยภาพ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน+ามูลคาสูง
(๕) เรงรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว และประมง ทาให+มี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ นําวัตกรรมมาตอยอดสูการพัฒนาการแปรรูป เพื่อเพิ่มและสร+างมูลคา
(๑) พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑและพื้นที่ โดยการนํา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหมมาประยุกตใช+เพื่อสร+างผลิตภัณฑใหมๆ
หรือนําวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการการผลิต/แปรรูปมาใช+ให+เกิด
ประโยชน
(๒) สงเสริมให+เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑต+นแบบ เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว+
(๓) พัฒนาสินค+าประมง และสัตวน+ามูลคาสูงเปEนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๒.๓ สงเสริมศักยภาพด+านการตลาดให+เกษตรกรโดยเฉพาะการเข+าถึง/รับรู+ข+อมูลทาง
การตลาด
(๑) รวบรวมข+อมูลเพื่อพัฒนาเปEนฐานข+อมูลทั้งด+านปริมาณผลผลิต ความ
ต+องการของตลาด ราคา ฯลฯ เพื่อใช+มาวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต
(๒) เผยแพรความรู+ด+านยางพารา ปาลม โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขาย
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและบริหารจัดการเครือขายข+อมูล ด+านยางพารา ปาลม
ครบวงจร
(๓) ผลักดันสูศูนยกลางการค+าเกษตรของภาคใต+

๒.๔ การสงเสริมการรวมกลุมและให+องคความรู+แกเกษตรกร และผู+ประกอบการ
เพื่อความเข+มแข็ง
(๑) สร+างเกษตรกรรุนใหมที่มีความรู+ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อไปประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรมและเปE น แบบอยางที่ ดี แกเกษตรกรรายอื่ น เพื่ อ ให+ เ กิ ด การ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
(๒) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให+มีขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และ
ชวยเหลือสมาชิกในด+านการ ผลิตและการตลาด โดยนําข+อมูลจากฐานข+อมูลที่ได+ใน
กลยุทธที่ ๓ มาถายทอดและวางแผนการผลิต

๓.๒.๖ แผนยุทธศาสตร$พัฒนาอําเภอถลาง
วิสัยทัศน “เมืองประวัติศาสตร ธรรมชาติเลิศล้ํา ฟwxนฟูวัฒนธรรม สังคมสันติสุข”
พันธกิจ
1. เสริมสร,างและพัฒนา ฟwxนฟูแหล-งประวัติศาสตรของเมืองถลางเพื่อ ยกย-องเชิดชู
เปนอนุสรณแก-คนรุ-นหลังและพัฒนาเปนแหล-งท-องเที่ยว
2. พัฒนาโครงสร,างพื้นฐานและแหล-งท-องเที่ยวทางธรรมชาติทุกประเภทให,มีคุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อรองรับนักท-องเที่ยวทั้งชาวไทยและต-างชาติ
3. เสริมสร,างความเข,มแข็งของครอบครัว/ชุมชน สู-ความเปนสังคมที่มีความสุขบน
พื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
4. ปfองกันฟwxนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมสู-ความสมดุลและ
ยั่งยืน
5. สร,างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร,อยทั้งชาวไทย
และชาวต-างชาติบนพื้นฐานของกฎหมายที่เท-าเทียมกัน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให,ได,มาตรฐานบนพื้นฐานของกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน
7. พัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐให,ได,มาตรฐานเพื่อสร,าง
ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให,กับประชาชนและผู,รับบริการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาเมืองประวัติศาสตรและแหล6งท6องเที่ยว
กลยุทธ
1. ส-งเสริมพัฒนาสถานที่ทางประวัติศาสตร แหล-งท-องเที่ยวธรรมชาติ การ
ท-องเที่ยวเชิงอนุรักษและการเกษตร ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป<ญญาท,องถิ่น
เพื่อสร,างรายได, และมูลค-าให,กับการท-องเที่ยวสู-ความยั่งยืน
2. ยกระดับมาตรฐานด,านการบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข,องกับการท-องเที่ยว
รวมทั้งบุคลากรสู-มาตรฐานสากล
3. ปรับปรุงโครงสร,างพื้นฐานให,มีคุณภาพและมาตรฐานและเข,าถึงแหล-ง
ท-องเที่ยว
4. ส-งเสริมการตลาดเพื่อสร,างภาพลักษณการท-องเที่ยวของอําเภอ
5. ส-งเสริมการพัฒนาอาชีพและสินค,า ผลิตภัณฑทางการท-องเที่ยว
6. สร,างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยทุกด,าน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 คุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ ประเพณีและวัฒนธรรม
กลยุทธ
1. เพิ่มรายได, ลดรายจ-าย ขยายโอกาส ในอาชีพอย-างยั่งยืนให,แก-ประชาชน
2. สร,างหลักประกัน และคุ,มครองสิทธิทางสังคมที่มีคุณภาพและเปนธรรม
3. ส-งเสริมการเรียนรู, สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสร,างเอกลักษณที่
ยั่งยืน
4.ส-งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให,ได,มาตรฐานตามที่
กฎหมายและสิทธิมนุษยชนกําหนดไว,
5.ส-งเสริมการเรียนรู,ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร4อย
1. การเสริมสร,างจิตสํานึกของประชาชนและผู,ประกอบการในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและศีลธรรมอันดี
2. การบูรณาการ การทํางานในการปfองกันและปราบปรามอาชญากรรมทุก
รูปแบบ
3. การเสริมสร,างเอกภาพในการรักษาความสงบเรียบร,อยของฝdายปกครอง
4. การเสริมสร,างความร-วมมือของสหอาสาสมัครฝdายปกครองในการรักษา
ความสงบเรียบร,อย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
1. สงวน คุ,มครอง ฟwxนฟู อนุรักษ สภาพปdาและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุล
ระบบนิเวศนและสิ่งแวดล,อมทางธรรมชาติอย-างต-อเนื่องและยั่งยืน
2. ควบคุม คุณภาพสิ่งแวดล,อมเพื่อลดผลกระทบต-อคุณภาพชีวิต
3. การบริหารจัดการน้ําอย-างเปนระบบ
4. การพัฒนาอําเภอถลางให,เปนเมืองน-าอยู- น-าเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหาร
1. การสร,างจิตสํานึกและการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรผู,ให,บริการ
2. การพัฒนากระบวนการให,บริการ
3. การพัฒนาสถานที่และภูมิทัศนในการให,บริการ
นโยบายของผู4บริหารท4องถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห-งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก,ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ ) ถึงพุทธศักราช ๒๕๕๒ นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร ได,แถลงนโยบายการบริหาร
เทศบาลตําบลศรีสุนทรต-อสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรได,รับทราบถึงนโยบายการบริหารราชการของคณะ
ผู,บริหารเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทรอย-างยั่งยืน จึงได,กําหนดนโยบายได,ดังนี้
๑.ด4านเศรษฐกิจ
โดยจะเสริมสร,างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให,กับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียงและส-งเสริม
ความเข,มแข็งแก-ชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
๑.๑ สร,างโอกาส และเพิ่มช-องทางในการเพิ่มรายได,ให,กับประชาชน
๑.๒ ส-งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให,สอดคล,องกับความต,องการของตลาดและ
ศักยภาพของประชาชนในชุมชน
๑.๓ ส-งเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริตาม
ศักยภาพของชุมชน

๒. ด%านการบริหารจัดการ และอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล%อม ซึ่งมีแนวทางดังนี้
๒.๑ บริหารจัดการขยะเกลื่อนเมือง ในขณะนี้ให+สะอาดทั้งตําบล โดยชุมชนมี
สวนรวม
๒.๒ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนให+สวยงาม ได+แก การปรับปรุงสวนสาธารณะ
บริเวณขุมน้ําบางมะรวน ให+เปEนสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยูหัวฯ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 85
พรรษาในปA 2555
๒.๓ แก+ปJญหาน้ําทวมในพื้นที่ โดยการขุดลอกลํารางสาธารณะสายหลัก
เพื่อให+น้ําไหลอยางเปEนระบบ และยั่งยืน
๓.ด%านการสาธารณูปโภค และโครงสร%างพื้นฐาน ซึ่งมีแนวทางดังนี้
๓.๑ กอสร+าง และปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท+า และทางระบายน้ําให+ได+
มาตรฐาน เชน เปXดสี่แยกเขาล+านเพิ่มสัญญาณไฟจราจร
๓.๒ ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟKาสาธารณะให+มีความสวางครอบคลุมทั่ว
เขตเทศบาลเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของพี่น+อง
ประชาชน
๓.๓ จัดสร+างสวนสาธารณะให+สวยงาม เพื่อเปEนศูนยรวมการพักผอน และการ
ออกกําลังกาย
๓.๔ กอสร+างปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศนในเขตเทศบาลให+ดูสวยงาม
๓.๕ ทําการขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ําทุกสายอยางตอเนื่อง
๔.ด%านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
๔.๑ สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับให+มีคุณภาพ
๔.๒ อนุรักษ และสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท+องถิ่นให+คงอยูสืบไป
๔.๓ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กให+ได+มาตรฐาน และมีคุณภาพ
๔.๔ สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการให+แกนักเรียน และ
ประชาชนในท+องถิ่น
๔.๕ สนับสนุนให+มีการกอสร+างสนามกีฬาให+ได+มาตรฐาน
๔.๖ สงเสริม สนับสนุนการใช+เทคโนโลยีคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เพื่อ
แสวงหาความรู+ในโลกกว+างให+เกิดประโยชนกับการพัฒนาสติปJญญาของ
เยาวชน
๔.๗ สงเสริม สนับสนุนให+มีการเรียนการสอนภาษาสากล เพื่อรองรับการเข+า
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปA ๒๕๕๘
ป_จจัยและสถานการณ$การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ผลการวิเคราะห$ป_ญหาและความต%องการของประชาชนในท%องถิ่น ตามประเด็นการพัฒนา
ท%องถิ่น
ด%านการเมืองการบริหาร เทศบาลตําบลศรีสุนทร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเน+นการ
ให+บริการประชาชนด+วยความเปEนธรรม สะดวก รวดเร็วและสม่ําเสมอพร+อมที่จะให+บริการแก+ไขปJญหาของ
ประชาชนตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงระบบการทํางานของเทศบาลให+มีประสิทธิภาพทั้งด+าน
อาคารสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ การจัดระบบการทํางานเพื่อให+มีประสิทธิภาพตอผู+ที่เข+ามาใช+บริการ
ด%านสังคม มุงแก+ไขปJญหาด+านคุณภาพชีวิตของประชาชนผู+ยากไร+ ผู+สูงอายุ ผู+พิการและผู+ปRวย
เอดสให+ได+รับความชวยเหลืออยางทั่วถึงและเปEนธรรม สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพให+แกผู+วางงาน นอกจากนี้
เทศบาลตําบลศรีสุนทรมุง สงเสริมระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียน ตั้งแตระดับศูนยเด็กเล็ก ชั้นอนุบาล
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนดให+ เทศบาลกระทําได+ตามอํานาจหน+าที่ และ

แก+ไขปJญหาด+านสาธารณสุข ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยมีการจัดโครงการตาง ๆ
เพื่อให+สอดคล+องและแก+ปJญหาด+านทางด+านสังคมเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบปJญหา
ด%า นโครงสร% างพื้ นฐาน พื้น ที่ สวนใหญของเทศบาลตํา บลศรี สุน ทรจะได+ รั บการพั ฒ นาด+ า น
โครงสร+างพื้นฐานอยางครอบคลุมทุกหมูบ+าน แตปJญหาการพัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐานไมได+คุณภาพและ
มาตรฐานก็ยังมีอยูอันเนื่องมาจากงบประมาณอันจํากัดเมื่อเทียบกับภารกิจที่ได+รับการถายโอน ซึ่งเปEน
ปJญหาสําคัญที่ต+องได+รับการแก+ไข โดยเฉพาะปJญหาระบบประปา และแหลงน้ําที่สําคัญของตําบล
ด%านเศรษฐกิจและการทองเที่ยว พื้นที่สวนใหญของเทศบาลตําบลศรีสุนทรเปEนพื้นที่เกษตรกรรม
ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ+างทําให+มีรายได+จากภาคธุรกิจคอนข+างน+อย ด+านการ
ทองเที่ยวยังไมคอยเปEนที่รู+จักนักเมื่อเทียบกับแหลงทองเที่ยวตามฝJ`ง อันดามัน เทศบาลตําบลศรีสุนทร มี
นโยบายมุ+ ง เน+ น การทองเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร โดยจะพั ฒ นาสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตรให+เปEนที่รู+จักของนักทองเที่ยว รวมถึงการทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ ซึ่งจะทําให+ชุมชน
ท+องถิ่นมีรายได+จากการทองเที่ยวถือเปEนการกระตุ+นเศรษฐกิจของตําบลอีกทางหนึ่ง
ด% า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล% อ ม
ในเขตพื้ น ที่ ข องเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทรมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญหลายอยาง ซึ่งแตละอยางล+วนมีคุณคาตอชุมชน พื้นที่บางสวนใช+เปEนแหลงทํา
มาหากินของคนในชุมชนซึ่งพื้นที่เหลานี้มีความจําเปEนต+องได+รับการฟ[\นฟูด+านสิ่งแวดล+อมเนื่องจากปJจจุบัน
ได+เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากขาดการดูแลที่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห$ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในป_จจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท%องถิ่น
จุดแข็ง
๑. เปEนเส+นทางหลักของการคมนาคม
๒. เปEนพื้นที่ ที่เปEนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรหลายแหง
๓. มีความอุดมสมบูรณของปRาไม+ธรรมชาติ
๔. มีความได+เปรียบทางทําเลที่ตั้ง
๕. เปEนพื้นที่ที่มีประชาชนย+ายเข+ามาเปEนถิ่นที่อยูอาศัยมาก
๖.เปEนสังคมแบบปฐมภูมิมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
จุดออน
๑. ไมมีพื้นที่ติดชายหาดทะเล
๒. งบประมาณมีไมเพียงพอตอการแก+ไขปJญหาความต+องการของประชาชน
๓. สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีไมเพียงพอนักเรียนต+องไป
เรียนในเมือง
๔.ขาดแคลนที่ดินสาธารณประโยชน
โอกาส
๑. โอกาสเปEนศูนยกลางในการพัฒนาตอไป หากการเมืองมีความรวมมือในการพัฒนากัน
เปEนอยางดี
๒. โอกาสเปEนแหลงรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการลงทุน
๓. มีสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่พักผอนหยอนใจเพิ่มขึ้น
อุปสรรค
๑.มีการอพยพแรงงานตางถิ่น แรงงานตางด+าวเข+ามาทํางานในพื้นที่เปEน
จํานวนมากเข+ามาใช+ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
๒. มีการกอสร+างอาคาร บ+านจัดสรรเพิ่มขึ้น โดยการขาดการวางผังเมืองที่ดี อาจทําให+
เกิดปJญหาในอนาคตได+
๓. ทรัพยากรน้ํามีอยูจํากัด
๔. สถานการณทางการเมืองรัฐบาลไมให+ความสําคัญ กับการกระจายอํานาจสู
ท+องถิ่นอยางแท+จริง

บทที่ ๔
วิสัยทัศน$ พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๔.๑ วิสัยทัศน$การพัฒนาท%องถิ่น
“ศรีสุนทรเมืองประวัติศาสตร$ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มุงพัฒนาภายใต%หลัก
ธรรมาภิบาล”
๔.๒ พันธกิจหลักในการพัฒนา
๑. สงเสริมและสนับสนุน แหลงเรียนรู+ด+านประวัติศาสตรของชุมชนท+องถิ่น และดํารง
ไว+ซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรม และภูมิปJญญาท+องถิ่น
๒. สงเสริมสนับสนุนการศึกษา การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผู+ด+อยโอกาส
๓. เสริมสร+างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินให+กับประชาชนในท+องถิ่น
๔. สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อสร+างโอกาสทางเศรษฐกิจให+กับประชาชนในท+องถิ่น
๕. อนุรักษและฟ[\นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม อยางประหยัดและคุ+มคา
สอดคล+องกับศักยภาพการพัฒนาท+องถิ่นอยางยั่งยืน
๖. พัฒนาระบบโครงสร+างพื้นฐานในทุกด+าน ให+เทาเทียมกันในทุกพื้นที่
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ให+มีประสิทธิภาพภายใต+
หลักธรรมาภิบาล เปXดโอกาสให+ประชาชนเข+ามามีสวนรวม เพื่อให+เกิดความโปรงใส
และพร+อมที่จะได+รับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคมโดยรวม
๔.๓ จุดมุงหมายการพัฒนา
๑. เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปJญญาท+องถิ่น และเผยแพรประวัติศาสตร
ของชุมชนให+เปEนที่รู+จัก
2. เพื่อให+ผู+สูงอายุ และประชาชนผู+ด+อยโอกาสในสังคมถึงระดับบุคคลและครอบครัว
ได+รับความชวยเหลือและสามารถดํารงตนอยูในสังคมได+อยางปกติสุข
๓. เพื่อให+การศึกษาทุกระบบมีการพัฒนา
๔. เพื่อให+ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕. เพื่อให+ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได+ที่เพิ่มขึ้น
๖. เพื่อสงเสริมให+ประชาชนรู+จักรักษาสภาพแวดล+อม
๗. เพื่อสงเสริมให+ประชาชนและเยาวชนได+มีการเลนกีฬาและออกกําลังกาย
๘. เพื่อพัฒนาโครงสร+างพื้นฐานให+ครอบคลุมทั้งพื้นที่
๙.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานให+มีประสิทธิภาพภายใต+หลัก
ธรรมาภิบาล

จุดมุ6งหมายเพื่อการพัฒนาท4องถิ่น

ตัวชี้วัด

๑.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ๑.ร+อยละของประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปJญญาท+องถิ่น และเผยแพร
ท+องถิ่นที่ได+รับการฟ[\นฟู
ประวัติศาสตรของชุมชนให+เปEน ๒.ร+อยละของประชาชนที่เข+ารวม
ที่รู+จัก
โครงการด+านการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีท+องถิ่น
๒.เพื่อให+ผู+สูงอายุและประชาชน
ผู+ด+อยโอกาสในสังคม ถึงระดับ
บุคคลและครอบครัวได+รับความ
ชวยเหลือและสามารถดํารงตน
ในสังคมได+อยางปกติสุข
๓.เพื่อให+การศึกษาทุกระบบมีการ
พัฒนา

๑.ร+อยละของผู+ด+อยโอกาสที่ได+รับ
การชวยเหลือจากรัฐเพิ่มขึ้น

ข4อมูลพื้นฐาน

เป;าหมาย
ป! ๕๗ -๖๑

๑.ประเพณีวัฒนธรรมท+องถิ่นที่
๑๐๐%
ได+รับการฟ[\นฟูแล+วร+อยละ ๖๐
๒.ประชาชนที่เข+ารวมโครงการด+าน ๑๐๐%
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ท+องถิ่น ร+อยละ ๖๐ ของประชาชน
ทั้งหมด
๑.ผู+ด+อยโอกาสที่ได+รับการชวยเหลือ ๑๐๐%
จากรัฐร+อยละ ๖๐

๑.ร+อยละของนักเรียนที่ศึกษาตอใน ๑.นักเรียนที่ศึกษาตอระดับ
ระดับตางๆเพิ่มขึ้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร+อยละ ๗๐
๒.นักเรียนที่ศึกษาตอระดับปริญญา
ตรีร+อยละ ๗๐ ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด

๑๐๐%

ป! ๕๗

ป! ๕๘

ป! ๕๙

ป! ๖๐

ป! ๖๑

๖๕%

๗๐%

๘๐%

๙๐% ๑๐๐%

๖๕%

๗๕%

๘๕%

๘๕% ๑๐๐%

๗๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕% ๑๐๐%

๗๕%

๘๐%

๘๕%

๙๐% ๑๐๐%
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๔.เพื่อให+ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๔.๑.ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินอันเกิดจาก
สาธารณภัยตางๆ
๔.๒.ประชาชนเข+ามามีสวนรวม
ในการปKองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสามารถชวยเหลือ
ผู+ประสบภัยได+ทันทวงที
๔.๓.ร+อยละของประชาชนที่มี
ความปลอดภัยในการดํารงชีวิต
ประจําวัน
๕.เพื่อให+ประชาชนมีอาชีพเสริม
และรายได+ที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ข4อมูลพื้นฐาน

เป;าหมาย
ป! ๕๗

ป! ๕๘

ป! ๕๙

ป! ๖๐

ป! ๖๑

๗๕%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๑๐๐%

๖๕%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๖๕%

๗๐%

๘๕%

๙๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๐%

๑๐%

๘%

๕%

๓%

๐%

ป! ๕๗ ๖๑

๑.ร+อยละของครัวเรือนที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอัน
เกิดจากสาธารณะภัยตางๆ

๑.ครัวเรือนที่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินอันเกิดจากสา
ธารณภัยตาง มีร+อยละ ๖๕ ของ
๑๐๐%
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
๒.ร+อยละของครัวเรือนที่เข+ามามี ๒.ครัวเรือนที่เข+ามามีสวนรวมใน
สวนรวมในการปKองกันและบรรเทา การปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยสามารถชวยเหลือ
สามารถชวยเหลือผู+ประสบภัยได+
๑๐๐%
ผู+ประสบภัยได+ทันทวงที
ร+อยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
๓.ร+อยละของประชาชนที่มีความ ๓.ประชาชนที่มีความปลอดภัยใน
ปลอดภัยในการดํารงชีวิตประจําวัน การดํารงชีวิตประจําวัน ร+อยละ
๖๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
๑๐๐%
๑.ร+อยละของครัวเรือนที่มีรายได+
มากกวารายจาย
๒.ร+อยละของประชากรในวัย
ทํางาน(๒๐-๖๐ ปA)ที่วางงาน

๑.ครัวเรือนที่มีรายได+มากกวา
รายจายร+อยละ ๘๐ ของครัวเรือน
ทั้งหมด
๒.ประชากรในวัยทํางาน วางงาน

จุดมุ6งหมายเพื่อการพัฒนาท4องถิ่น

๖.เพื่อสงเสริมให+ประชาชนรู+จัก
รักษาสภาพแวดล+อม

ตัวชี้วัด

๑.จํานวนครัวเรือนที่ได+รับการ
ฝWกอบรมเรื่องการสร+างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม

ข4อมูลพื้นฐาน

๑.ครัวเรือนที่ได+รับการฝWกอบรมเพื่อ
สร+างจิตสํานึกและความตระหนักใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล+อม ร+อยละ ๖๐ ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด
๒.จํานวนครัวเรือนที่อาสาสมัครเข+า ๒.ครัวเรือนที่อาสาสมัครเข+ามามีสวน
มามีสวนรวมในการเฝKาระวังบําบัด
รวมในการเฝKาระวัง บําบัดฟ[\นฟู
ฟ[\นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล+อม
สิ่งแวดล+อม
ร+อยละ ๖๐ ของจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด
๓.ร+อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ ๓.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ถูกทําลาย
สิ่งแวดล+อมที่ถูกทําลายมีประมาณ
ร+อยละ ๓๐ ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล+อมที่มีอยูในตําบล
๗.เพื่ อ สงเสริ ม ให+ ป ระชาชนและ ๑.ร+อยละของเด็กเยาวชนและ
๑.ร+อยละของเด็กเยาวชนและ
เยาวชนได+ มีการเลนกี ฬาและออก ประชาชนทั่วไปได+รับการสงเสริมด+าน ประชาชนทั่วไปได+รับการสงเสริมด+าน
กําลังกาย
กีฬา และนันทนาการ
กีฬา และนันทนาการ ร+อยละ ๖๐
ของจํานวนประชากรทั้งหมด

เป;าหมาย
ป! ๕๗ -๖๑

ป! ๕๗

ป! ๕๘

ป! ๕๙
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เป@าหมาย
ข4อมูลพื้นฐาน

ป8 ๕๗ ๖๑

ป8 ๕๗

ป8 ๕๘

ป8 ๕๙

ป8 ๖๐

ป8 ๖๑

๘.เพื่ อพัฒ นาโครงสร+างพื้นฐานให+ ๑.ร+อยละของครัวเรือนที่มีการ
ครอบคลุมทั้งพื้นที่
คมนาคมสะดวก ปลอดภัยและ
รวดเร็ว
๒.ร+อยละของครัวเรือนที่มีน้ําอุปโภค
และบริโภคใช+อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง
๓.ร+อยละของครัวเรือนที่ได+รับการ
บริการไฟฟKาและแสงสวางในทาง
สาธารณะอยางทั่วถึง

๑.ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยและรวดเร็วร+อยละ ๖๐ ของ
ครัวเรือนทั้งหมด
๒.ร+อยละของครัวเรือนที่มีน้ําอุปโภคบริโภคใช+อยางเพียงพอและทั่วถึง
ร+อยละ ๗๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
๓.ครัวเรือนที่ได+รับการบริการไฟฟKา
แสงสวางในทางสาธารณะอยางทั่วถึง
ร+อยละ ๗๐ ของครัวเรือนทั่งหมด

๑๐๐%

๖๕%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%
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๙.พั ฒนาระบบการบริห ารจั ดการและ ๑.ร,อยละของจํานวนประชาชนที่มาใช,
การบริหารงานให,มีประสิทธิภาพภายใต, บริการจากเทศบาล
หลักธรรมาภิบาล

๑.จํานวนประชาชนที่มาใช,บริการจาก
เทศบาลมีความพึงพอใจในการให,บริการ
ร,อยละ ๗๐ ของประชาชนที่มาใช,บริการ
ทั้งหมด
๒.ผลการดําเนินงานของ เทศบาลที่มี
ประสิทธิภาพคิดเปนร,อยละ ๗๐ จากผล
การดําเนินงานทั้งหมด

๑๐๐%

๗๐%

๗๕%

๘๕%

๙๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๗๕%

๘๐%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

จุดมุ6งหมายเพื่อการพัฒนาท4องถิ่น

ตัวชี้วัด

๒.ร,อยละของผลการดําเนินงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

บทที่ ๕
ยุทธศาสตร$การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท%องถิ่น
ยุทธศาสตร$การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร$ที่ ๑ การพัฒนาด%านการอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ ๑ สร+างจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ
การทองเที่ยวและสิ่งแวดล%อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม
แนวทางที่ ๒ บําบัดและจัดการขยะ
แนวทางที่ ๓ ฟ[\นฟูทรัพยากรชายฝJ`ง
แนวทางที่ ๔ จัดระบบบําบัดน้ําเสีย
แนวทางที่ ๕ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตามธรรมชาติและ
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
ยุทธศาสตร$ที่ ๒ การพัฒนาด%านการศึกษา
แนวทางที่ ๑ สงเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให+แก
โรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ+าง ครุภัณฑ
ตลอดจนการกอสร+างระบบโครงสร+างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ตาง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ
ตามระเบียบและข+อกฎหมายที่กําหนด
แนวทางที่ ๒ สนับสนุน ให+มีระบบการสร+างขวัญและกําลังใจแกครู
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดย
อาจจัดทําในรูปของกองทุนการให+รางวัลดีเดน รางวัล
เชิดชูเกียรติ ตามระเบียบและข+อกฎหมายที่กําหนด

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล+อม
กองชาง
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองคลัง
กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร$การพัฒนา
แนวทางที่ ๓
แนวทางที่ ๔
แนวทางที่ ๕
แนวทางที่ ๖
แนวทางที่ ๗
แนวทางที่ ๘
ยุทธศาสตร$ที่ ๓ สงเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิป_ญญาท%องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนการให+มีการพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย
และผู+ดูแลเด็ก
สนับสนุนให+มีการรวมมือ ระหวางสถานศึกษา
ผู+ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู+เรียนตามศักยภาพ
สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา โดยจัดบุคลากร
ตามความจําเปEนและเหมาะสม
จัดการศึกษาให+เด็กแกวัยกอนเรียน
เพิ่มชองทางในการรับข+อมูลขาวสารให+แกประชาชน
งานกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียนในเขตพื้นที่

แนวทางที่ ๑ สร+างจิตสํานึกให+ประชาชนอนุรักษวัฒนธรรม
ท+องถิ่น
แนวทางที่ ๒ ฟ[\นฟูประเพณีท+องถิ่นที่มีอยูเดิมให+มีอยูตลอดไปคู
สังคม
แนวทางที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท+องถิ่น
แนวทางที่ ๔ สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
แนวทางที่ ๕ พัฒนาภูมิปJญญาท+องถิ่นให+เพิ่มขึ้น
แนวทางที่ ๖ สงเสริมและปลูกจิตสํานึกในการเรียนรู+
ประวัติศาสตรของท+องถิ่น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร$การพัฒนา
ยุทธศาสตร$ที่ ๔ ยุทธศาสตร$พัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๑
แนวทางที่ ๒
แนวทางที่ ๓
แนวทางที่ ๔
แนวทางที่ ๕

ยุทธศาสตร$ที่ ๕ ยุทธศาสตร$การสงเสริม นันทนาการและกิจกรรม
เด็ก เยาวชน

แนวทางที่ ๖
แนวทางที่ ๗
แนวทางที่ ๑
แนวทางที่ ๒
แนวทางที่ ๓
แนวทางที่ ๔

แนวทางการพัฒนา
สงเสริมให+ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีการ
เรียนรู+ด+านสุขภาพ ตามระเบียบและข+อกฎหมายที่กําหนด
สงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู+สูงอายุและ
ผู+ด+อยโอกาสให+มีความเปEนอยูที่ดีขึ้น
พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี, อาสาพัฒนาชุมชน
สงเสริมการจัดเก็บข+อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
ท+องถิ่น
สงเสริมให+ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
สงเสริมให+ประชาชนหางไกลยาเสพติด
สงเสริมสวัสดิการและสงเคราะหประชาชน
สนับสนุนให+มีศูนยเยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออก
กําลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจ
สนับสนุนและสงเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนและ
กีฬาพื้นเมืองเพื่อตอต+านยาเสพติด
จัดฝWกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผู+ฝWกสอนที่มีความชํานาญ
ด+านกีฬาแตละประเภท ตามความพร+อม
และตามความเหมาะสม
สงเสริมให+มีกิจกรรมกลุม ตั้งชมรม สมาคมและ
สโมสรเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุข

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร$การพัฒนา
ยุทธศาสตร$ที่ ๖ ยุทธศาสตร$การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางที่
แนวทางที่

แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

ยุทธศาสตร$ที่ ๗ การพัฒนาด%านการคมนาคม

แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

แนวทางการพัฒนา
๑ สงเสริมและพัฒนาอาชีพให+แกประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
๒ สํารวจและจัดระบบข+อมูลพื้นฐานด+านอาชีพ
ภูมิปJญญาท+องถิ่น ความต+องการในการพัฒนา
อาชีพของประชาชนในท+องถิ่นให+ถูกต+อง ครบถ+วน
และทันสมัย รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
๓ สงเสริมให+มีการฝWกอบรม ถายทอดความรู+ และถาย
ทองเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
๔ สงเสริมให+มีการทัศนะศึกษาเพื่อหาประสบการณ
จากแหลงประกอบอาชีพ
๕ สงเสริมให+มีการจัดตั้งกลุมอาชีพ สมาคม ชมรม
อาชีพตาง ๆ
๖ สนับสนุนให+มีลานสินค+า ตลาดนัด ศูนยจําหนาย
สินค+าท+องถิ่น
๗ พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ให+มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
๘ สร+างเครือขายชุมชนเข+มแข็ง
๑ ดําเนินการกอสร+างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน
สะพาน ทางเท+าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบ
ไฟฟKา คู คลอง หนอง บึง ระบบ สาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูประการทุกรูปแบบ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กองสวัสดิการสังคม

กองชาง
สํานักปลัด

ยุทธศาสตร$การพัฒนา
ยุทธศาสตร$ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารให%มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
โปรงใส ประชาชนเข%ามามีสวนรวมภายใต% หลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ ๑
แนวทางที่ ๒
แนวทางที่ ๓
แนวทางที่ ๔
แนวทางที่ ๕

แนวทางการพัฒนา
สนับสนุน และสงเสริมความรู+ ความเข+าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมของเทศบาลให+แกประชาชน
เพิ่มประสิทธิภาพในการให+บริการแกประชาชน
สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช+ วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปEน และทันสมัยไว+ใช+งาน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล+อม

บทที่ ๖
การนําแผนยุทธศาสตร$การพัฒนาท%องถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
๖.๑ องค$กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส-วนท,องถิ่น พ.ศ.
2548 กําหนดให,มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท,องถิ่น ซึ่งมีวาระอยู-ในตําแหน-งคราว
ละ 2 ปD และอาจจะได,รับการคัดเลือกอีกได, เพื่อปฏิบัติให,เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด เทศบาล
ตําบลศรีสุนทร ได,ออกคําสั่งที่ ๑๗๗ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง แต-งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประกอบด,วย
๑. นายจรูญ
คําวิเศษณ
เปEน ประธานกรรมการ
๒. นางวิไลลักษณ
แซตัน
เปEน กรรมการ
๓. นายการันตร
โกมุทผล
เปEน กรรมการ
๔. นายทวีศักดิ์
เรืองณรงค
เปEน กรรมการ
๕. นายพงศกร
จินะเสนา
เปEน กรรมการ
๖. นางสาวขวัญใจ
กุลพัฒนโสภณ
เปEน กรรมการ
๗. นางวิภา
ก+อนแก+ว
เปEน กรรมการ
๘. นางสาวนัยนา
เดชภิบาล
เปEน กรรมการ
๙.นายศุภกร
ทัพเย็น
เปEน กรรมการ
๑๐.นายวินัย
ตันมณีประเสริฐ
เปEน กรรมการ
๑๑.นางนฤมล
ณรงคทอง
เปEน กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทรมีอํานาจหน+าที่ ดังนี้
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได+จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผู+บริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร เพื่อให+ผู+บริหารเทศบาลตําบลเสนอตอสภาเทศบาล
ตําบลศรีสุนทรคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให+ประชาชนในตําบลศรีสุนทร ทราบโดยทั่วกันอยาง
น+อยปAละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปA ทั้งนี้ให+ปXดประกาศโดยเปXดเผยไม
น+อยกวาสามสิบวัน
๔.แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานโดยเห็นสมควร
๖.๒ วิธีติดตามและประเมินผล
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประกอบด+วยแบบ
รายงานดังนี้
๑. แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปEนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลศรีสุนทร โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาล
ตําบลศรีสุนทรประกาศใช+แผนยุทธศาสตรแล+ว ประกอบด+วย ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท+องถิ่น
สวนที่ ๒ การจัดทําแผนพัฒนาท+องถิ่น

