วิสัยทัศนการพัฒนา
วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น
“เมืองประวัติศาสตร การทองเที่ยวกาวหนา การศึกษากาวไกล ใสใจสิ่งแวดลอม นอมนําเศรษฐกิจ
พอเพียง ประชาชนมีสวนรวม และมีคุณธรรม นําสูการพัฒนาอยางยั่งยืน”
พันธกิจหลักในการพัฒนา
1. สงเสริมสนับสนุนการศึกษา การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส
2. สงเสริมการบริการ การจัดการของ เทศบาล ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันนําไปสู
ประโยชนของประชาชนอยางสูงสุด
3. สงเสริมการฝกและประกอบอาชีพของประชาชนทุกอาชีพและสงเสริมการออมทรัพยตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานในทุกดาน ใหเทาเทียมกันในทุกพื้นที่
5. คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหนาอยูและพัฒนาใหเปนสถานที่
ทองเที่ยว
6. สงเสริมและสนับสนุน แหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรของชุมชนทองถิ่น และดํารงไวซึ่ง
เอกลักษณทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
7. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน และการทองเที่ยวประวัติศาสตร
จุดมุงหมายการพัฒนา
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัวและรวดเร็ว
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อใหประชาชนมีชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร
4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนและเยาวชนไดมีการเลนกีฬาและออกกําลังกาย
5. เพื่อสงเสริมใหประชาชนรูจักรักษาสภาพแวดลอม
6. เพื่อใหผูสูงอายุ และประชาชนผูดอยโอกาสในสังคมถึงระดับบุคคลและครอบครัว ไดรับความชวยเหลือ
และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
7. เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและรายไดที่เพิ่มขึ้น
8. เพื่อใหการคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว ระบบโครงสรางพื้นฐานมีความสมบูรณ
9. เพื่อใหการศึกษาทุกระบบมีการพัฒนา
10. เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และเผยแพรประวัติศาสตรของชุมชน ให
เปนที่รูจัก
11. เพื่อใหระบบโครงสรางพื้นฐานมีความสมบูรณ
12. เพื่อใหการศึกษาทุกระบบมีการพัฒนา

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 บําบัดและจัดการขยะ
แนวทางที่ 3 ฟนฟูทรัพยากรชายฝง
แนวทางที่ 4 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย
แนวทางที่ 5 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตามธรรมชาติและการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจาง
ครุภัณฑ ตลอดจนการกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ตาง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและขอกฎหมายที่กําหนด
แนวทางที่ 2 สนับสนุน ใหมีระบบการสรางขวัญและกําลังใจแกครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดย
อาจจัดทําในรูปของกองทุนการใหรางวัลดีเดน รางวัลเชิดชูเกียรติ ตามระเบียบและขอ
กฎหมายที่กําหนด
แนวทางที่ 3 สนับสนุนการใหมีการพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย และผูดูแลเด็ก
แนวทางที่ 4 สนับสนุนใหมีการรวมมือ ระหวางสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ
แนวทางที่ 5 สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา โดยจัดบุคลากรตามความจําเปนและเหมาะสม
แนวทางที่ 6 จัดการศึกษาใหเด็กแกวัยกอนเรียน
แนวทางที่ 7 เพิ่มชองทางในการรับขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
แนวทางที่ 8 งานกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียนในเขตพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีของภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
แนวทางที่ 2 ฟนฟูประเพณีทองถิ่นที่มีอยูเดิมใหมีอยูตลอดไปคูสังคม
แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมทองถิ่น
แนวทางที่ 4 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
แนวทางที่ 5 พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ 6 สงเสริมและปลูกจิตสํานึกในการเรียนรูประวัติศาสตรของทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีการเรียนรูดานสุขภาพ ตามระเบียบและขอ
กฎหมายที่กําหนด

แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

2 สงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
3 พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี, อาสาพัฒนาชุมชน
4 สงเสริมการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ.)
5 สงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6 สงเสริมใหประชาชนหางไกลยาเสพติด
7 สงเสริมสวัสดิการและสงเคราะหประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสงเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน
แนวทางที่ 1 สนับสนุนใหมีศูนยเยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อตานยาเสพติด
แนวทางที่ 3 จัดฝกกีฬาขัน้ พื้นฐาน โดยผูฝกสอนที่มีความชํานาญดานกีฬาแตละประเภท ตามความพรอม
และตามความเหมาะสม
แนวทางที่ 4 สงเสริมใหมีกิจกรรมกลุม ตั้งชมรม สมาคมและสโมสรเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2 สํารวจและจัดระบบขอมูลพื้นฐานดานอาชีพ ภูมิปญญาทองถิ่น ความตองการในการพัฒนา
อาชีพของประชาชนในทองถิ่นใหถูกตอง ครบถวน และทันสมัย รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
แนวทางที่ 3 สงเสริมใหมีการฝกอบรม ถายทอดความรู และถายทองเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
แนวทางที่ 4 สงเสริมใหมีการทัศนศึกษาเพื่อหาประสบการณจากแหลงประกอบอาชีพ
แนวทางที่ 5 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมอาชีพ สมาคม ชมรม อาชีพตาง ๆ
แนวทางที่ 6 สนับสนุนใหมีลานสินคา ตลาดนัด ศูนยจําหนายสินคาทองถิ่น
แนวทางที่ 7 พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ 8 สรางเครือขายชุมชนเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการกอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบจราจร
ระบบไฟฟา คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ ทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส
มุงเนนประชาชน
แนวทางที่ 1 สนับสนุน และสงเสริมความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลใหแกประชาชน
แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน
แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปน และทันสมัยไวใชงาน
แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
แนวทางที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

4.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต จังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหทัดเทียมกัน
ทั่วจังหวัดภูเก็ต
แนวทางที่ 2 สงเสริมการเรียนรูตามความสนใจและความจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนสามารถใชภาษา ในการสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
แนวทางที่ 4 สงเสริมและผลักดันสถานศึกษาสูความเปนสากล
แนวทางที่ 5 เตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนภูเก็ตใหเปนเมืองทองเที่ยวระดับโลก
แนวทางที่ 2 ผลักดันใหมีการวางระบบพัฒนาเมืองอยางมีทิศทางเปนระบบระเบียบ
ดวยการรวมมือกับชุมชน
แนวทางที่ 3 สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวและผูมาเยือนภูเก็ต
แนวทางที่ 4 สงเสริมบทบาทของการเปนชุมชนเจาของบานในการอนุรักษทรัพยากรทองถิ่น
แนวทางที่ 5 รวมฟนฟูสถานที่สําคัญ เอกลักษณ วัฒนธรรมเมืองภูเก็ต เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
แนวทางที่ 6 พัฒนาภูเก็ตสูการทองเที่ยวยั่งยืน
แนวทางที่ 7 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนารายได ในลักษณะพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมความรูดานกฎหมายแกประชาชน
แนวทางที่ 2 การจัดการสงเคราะห สนับสนุน สงเสริมชวยเหลือและพัฒนาผูดอยโอกาส ผูพิการ
ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน
แนวทางที่ 3 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายและแขงขันกีฬา
แนวทางที่ 5 สงเสริมการเสริมสรางสุขภาพอนามัยและการปองกันโรคติดตอแกประชาชน
แนวทางที่ 6 สงเสริมการอนุรักษและเผยแพรศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
แนวทางที่ 7 สรางจิตสํานึกใหมีความตระหนักรักและใสใจในวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาของทองถิ่น
แนวทางที่ 8 สงเสริมการเผยแพรหลักธรรม คําสอนทางศาสนา
แนวทางที่ 9 สนับสนุนความเข็มแข็งของกลุม องคกร ชุมชนและครอบครัว
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และทาเทียบเรือ
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบขนสงมวลชน เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
แนวทางที่ 3 พัฒนาใหมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอ
แนวทางที่ 4 การพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม

แนวทางที่ 5 การพัฒนาแหลงน้ําดิบ เพื่อการอุปโภค บริโภค
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แนวทางที่ 1 จัดตั้งศูนยประสานงานการพัฒนาแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐ
แนวทางที่ 2 สงเสริมการจัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
แนวทางที่ 4 พัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 สงเสริมการดูแลรักษาและการบริหารจัดการแหลงน้ํา
แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน บําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 3 สงเสริมการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม
แนวทางที่ 4 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 5 การบําบัดและจัดการขยะ
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและบริหารบานเมือง
แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในสิทธิเสรีภาพและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน
แนวทางที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาและบริหารบานเมือง
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 5 พัฒนาบุคลากร

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด (Vision)
“ศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณวัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่
ยั่งยืน”
ยุทธศาสตรที่ 1 ศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก
กลยุทธ
1. พัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมและปรับโครงสรางพืน้ ฐาน
ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
2. ยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
3. สงเสริมการตลาดทั้งในและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 คุณภาพชีวิตที่ดีเอกลักษณวัฒนธรรม
กลยุทธ

1. เพิ่มรายได ลดรายจาย ขยายโอกาส
2. สรางหลักประกันและคุมครองสิทธิทางสังคมที่มีคุณภาพและเปนธรรม

3. เสริมสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง และสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมทุกภาคสวน
4. สงเสริมการเรียนรู สืบสานศิลปวัฒนธรรม สรางเอกลักษณที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ 1. สงวน คุมครอง อนุรักษ ใชประโยชนและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษา สมดุลระบบ
นิเวศน และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวม
2. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
3. การพัฒนาเมืองนาอยู นาเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ
กลยุทธ 1. พัฒนาระบบการทํางานของภาครัฐใหมีความโปรงใส รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม
2. ใชเทคโนโลยีและสารสนเทศพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4.5 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น

นโยบายของผูบริหารทองถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13 ) ถึงพุทธศักราช 2552 นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร ไดแถลงนโยบายการบริหารเทศบาลตําบล
ศรีสุนทรตอสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรไดรับทราบถึงนโยบายการบริหารราชการของคณะผูบริหารเพื่อประโยชน
สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทรอยางยั่งยืน จึงไดกําหนดนโยบายไดดังนี้
1.ดานเศรษฐกิจ
โดยจะเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียงและสงเสริมความ
เขมแข็งแกชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สรางโอกาส และเพิ่มชองทางในการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
1.2 สงเสริมการพัฒนาอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและศักยภาพของประชาชนใน
ชุมชน
1.3 สงเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตามศักยภาพของชุมชน
2. ดานการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีแนวทางดังนี้
2.1 บริหารจัดการขยะเกลื่อนเมือง ในขณะนี้ใหสะอาดทั้งตําบล โดยชุมชนมีสวนรวม
2.2 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนใหสวยงาม ไดแก การปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณขุมน้ําบาง
มะรวน ใหเปนสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ครบ 85 พรรษาในป 2555
2.3 แกปญหาน้ําทวมในพื้นที่ โดยการขุดลอกลํารางสาธารณะสายหลัก เพื่อใหน้ําไหลอยางเปน
ระบบ และยั่งยืน
3.ดานการสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมีแนวทางดังนี้
3.1 กอสราง และปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา และทางระบายน้ําใหไดมาตรฐาน เชน เปดสี่แยก
เขาลานเพิ่มสัญญาณไฟจราจร
3.2 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหมีความสวางครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของพี่นองประชาชน
3.3 จัดสรางสวนสาธารณะใหสวยงาม เพื่อเปนศูนยรวมการพักผอน และการออกกําลังกาย
3.4 กอสรางปรับปรุง และพัฒนาภูมทิ ัศนในเขตเทศบาลใหดูสวยงาม
3.5 ทําการขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ําทุกสายอยางตอเนื่อง
4.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
4.1 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพ
4.2 อนุรักษ และสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
4.3 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ
4.4 สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการใหแกนักเรียน และประชาชนในทองถิ่น

4.5 สนับสนุนใหมีการกอสรางสนามกีฬาใหไดมาตรฐาน
4.6 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เพื่อแสวงหาความรูในโลกกวาง
ใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาสติปญญาของเยาวชน
4.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีการเรียนการสอนภาษาสากล เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2555

