ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 บําบัดและจัดการขยะ
แนวทางที่ 3 ฟนฟูทรัพยากรชายฝง
แนวทางที่ 4 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย
แนวทางที่ 5 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตามธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจาง
ครุภัณฑ ตลอดจนการกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตาง ๆ
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและขอกฎหมายที่กําหนด
แนวทางที่ 2 สนับสนุน ใหมีระบบการสรางขวัญและกําลังใจแกครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดย
อาจจัดทําในรูปของกองทุนการใหรางวัลดีเดน รางวัลเชิดชูเกียรติ ตามระเบียบและขอ กฎหมายทีก่ ําหนด
แนวทางที่ 3 สนับสนุนการใหมีการพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย และผูดูแลเด็ก
แนวทางที่ 4 สนับสนุนใหมีการรวมมือ ระหวางสถานศึกษา ผูป กครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียน 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 ฟนฟูประเพณีทองถิ่นที่มีอยูเดิมใหมีอยูต ลอดไปคูสังคม
แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมทองถิ่น
แนวทางที่ 4 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
แนวทางที่ 5 พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีการเรียนรูดานสุขภาพ ตามระเบียบและขอ
กฎหมายที่กําหนด
แนวทางที่ 2 สงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
แนวทางที่ 3 พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี, อาสาพัฒนาชุมชน
แนวทางที่ 4 สงเสริมการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ.)
แนวทางที่ 5 สงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางที่ 6 สงเสริมใหประชาชนหางไกลยาเสพติด

แนวทางที่ 7 สงเสริมสวัสดิการและสงเคราะหประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสงเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน
แนวทางที่ 1 สนับสนุนใหมีศูนยเยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อตานยาเสพติด
แนวทางที่ 3 จัดฝกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผูฝกสอนที่มีความชํานาญดานกีฬาแตละประเภท ตามความพรอม
และตามความเหมาะสม
แนวทางที่ 4 สงเสริมใหมีกิจกรรมกลุม ตั้งชมรม สมาคมและสโมสรเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน
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 เกี่ยวกับกิจกรรมของอบต.ใหแกประชาชน
แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแกประชาชน
แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปน และทันสมัยไวใชงาน
แนวทางที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
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 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
แนวทางที่ 5 การบําบัดและจัดการขยะ
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและบริหารบานเมือง
แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในสิทธิเสรีภาพและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน
แนวทางที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาและบริหารบานเมือง
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 5 พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด (Vision)
“ศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณวัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ยุทธศาสตรที่ 1 ศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก
กลยุทธ
1. พัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมและปรับโครงสรางพื้นฐานใหมี
คุณภาพสูมาตรฐานสากล
2. ยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
3. สงเสริมการตลาดทั้งในและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 คุณภาพชีวิตที่ดีเอกลักษณวัฒนธรรม
1. เพิ่มรายได ลดรายจาย ขยายโอกาส

กลยุทธ

2. สรางหลักประกันและคุมครองสิทธิทางสังคมที่มีคุณภาพและเปนธรรม
3. เสริมสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งและสงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมทุกภาคสวน
4. สงเสริมการเรียนรู สืบสานศิลปวัฒนธรรม สรางเอกลักษณที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ

1. สงวน คุมครอง อนุรักษ ใชประโยชนและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษา สมดุล
ระบบนิเวศน และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวม
2. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

3. การพัฒนาเมืองนาอยู นาเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการทํางานของภาครัฐใหมีความโปรงใส รวดเร็ว ถูกตอง และ เปนธรรม
2. ใชเทคโนโลยีและสารสนเทศพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
1. นโยบายดานการศึกษา
การศึกษาเปนปจจัยหลักที่จะทําใหทุก คนประสบผลสําเร็จในชีวิตไดมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลก
ปจจุบันที่มีการแขงขันดวยความรู ความสามารถ หากใครมีการศึกษาที่ดีกวายอมมีโอกาสที่ดีกวา ดังนั้น จึงตองมีการ
ติดอาวุธทางปญญาใหแกบุคคล เพื่อเปนแนวทางในการแขงขันใหประสบผลสําเร็จในชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ เด็ก
และเยาวชน จึงมีการกําหนดนโยบายดานการศึกษาอยางชัดเจนวา เด็กเล็กตองเรียนฟรี กลาวคือ เด็กเล็กในตํา บลศรี
สุนทรจะไดรับการศึกษา ดูแลอยางทั่วถึง โดยไมตองเสียคาใชจาย เพื่อเปนการปลูกตนกลาใหแกเด็กในตําบลศรีสุนทร
นอกจากนี้จะสงเสรมและสนับสนุนโรงเรียนตาง ๆ ในเขตพื้นที่ใหมีการจัดการศึกษาที่ดี มีความพรอมทั้งเรื่ องวัสดุ
อุปกรณ บุคลากร หรือดานอื่นๆ เพื่อใหโรงเรียนมีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผลิตนักเรียนสูสังคมเปนบุคคลที่
มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูใหญที่ดีในโอกาสตอไป นอกจากนี้จะสงเสริมเด็กและเยาวชนใหเลนกีฬาควบคู
ไปกับการศึก ษา เนื่องจากกีฬาจะสอนใหรูแพ รูชนะ รูอภัย หากเด็ก และเยาวชนไดรับการสงเสริมใหมีน้ําใจเปน
นักกีฬา ก็จะทําใหสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การพัฒนาก็เปนไปดวยดี ดังนั้น การพัฒนาจึงตอง
พัฒนาคนกอน และการพัฒนาคนดวยการศึกษาเปนดานหลัก
2. นโยบายดานเศรษฐกิจ และสงเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจครัวเรือนดี ทําใหเศรษฐกิจภาพรวมดีตามไปดวย แตเศรษฐกิจครัวเรือนจะดีไมได หากประชาชน
ไมมีรายได การจะมีรายไดประชาชนตองมีการประกอบอาชีพ เปนวัฏจักรที่เปนลูกโซ
ดังนั้น หากตองการใหเศรษฐกิจดี ตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพ จึงไดกําหนดนโยบายอยางชัดเจนวา
จะสงเสริมและสนับสนุนทุกกลุมอาชีพ ไมวาจะเปนกลุมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ฯลฯ โดยจะสงเสริม
และสนับสนุนใหเปนทั้งผูผลิต และจําหนาย รวมทั้งสงเสริมใหมีความเชี่ยวชาญในแตละแขนงอาชีพ ใหมอี งคความรู
ในการประกอบอาชีพแตละอาชีพ สงเสริมใหมีการรวมกลุมกันในแตละอาชีพ เพื่อจะชวยกันถายทอดความรูใหมีการ
พัฒนาอาชีพในแตละกลุมและจะใหมีการจัดตั้งกองทุนทุกกลุมอาชีพ โดยจะยึดหลักระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนํามาประยุกตใหเขากับวิถีความเปนอยูของชุมชน
3. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนสิ่งจําเปนสําหรับพอแม พี่นอง ประชาชน ไมวาจะเปนถนนหนทาง
ซึ่งมีความจําเปนในการใชสัญจรไป – มา หาสูกัน หรือการขนสงผลิตผลทางดานการเกษตร หากถนนหนทางดีจะทําให
การสัญจรไป- มา สะดวกยิ่งขึ้น จึงมีนโยบายที่จะเนนเรื่องการปรับปรุงถนนที่เปนหลุมเปนบอ มีการซอมแซมใหดีขึ้น
หากมีก ารบุก เบิก ตัด ถนนสายใหม เพื่อเปน การเชื่อมตอระหวางที่หนึ่งไปยังอีก ที่หนึ่งก็จ ะดําเนิน การเพื่อ ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด สําหรับน้ําอุปโภค บริโภคในชุมชน จะจัดใหมีประปาใหครอบคลุมทุกหมูบาน เพื่อเป นการแกไข
ปญ หาการขาดแคลนน้ําในฤดูรอน เพราะการใชน้ําอุปโภค บริโ ภคจากบอน้ําตื้น จะไมมีใ ชต ลอดป ในระหวาง
ดําเนินการจัดทําเรื่องน้ําประปา หากมีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําก็จะใชวิธีแกปญหาดวยการใชรถบรรทุกน้ําแจกฟรี
ใหชาวบานเพื่อเปนการบรรเทาทุกขไประดับหนึ่งกอน สวนเรื่องไฟฟาแสงสวางริมถนน หรือพื้นที่สาธารณะ จะตองมี
การบํารุงรักษาดูแลใหใชไดตลอดเวลา บริเวณใดที่ยังมีไมเพียงพอ หรือยังไมไดติดตองตองมีการติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อ
ความปลอดภัยในยามค่ําคืน สําหรับไฟฟา แสงสวาง ในครัวเรือนจะกําหนดนโยบายอยางชัดเจนวาทุ กครัวเรือนใน
ตําบลศรีสุนทรตองมีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง
4. นโยบายดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรยอมนํามาสูคุณภาพที่ดีของชุมชน การที่ประชากรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตองมี
องคประกอบหลาย ๆ อยาง ไมวาจะเปนเรื่องวิถีชีวิตความเปนอยู การประกอบสัมมาอาชีพ การอยูในสังคมที่มีแวดลอม
ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี จึงมีนโยบายเนนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนสิ่งสําคัญ จะดําเนินการใหมีการลด ละ เลิก
อบายมุข สิ่งเสพติดทั้งหลาย ดวยวิธีการรณรงคควบคูไปกับการใชมาตรการในการปองกันสิ่งเลวรายที่จะเขามาทําลาย
ความดีงามของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนถือเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคา ซึ่ง
จะเป น อนาคตของชาติ ต อ ไป และต อ งมี ก ารรั ก ษาความสะอาดของชุ ม ชนเพื่ อ ให อ ยู ร ว มกั น อยู ใ นสั ง คมที่ มี
สภาพแวดลอมที่ดี ดังนั้น จึงเปนเรื่องของการจัดเก็บขยะซึ่งเปนภารกิจโดยตรง โดยจะมีการจัดระบบการจัดเก็บขยะให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะตองเพิ่มบุคลากรก็ตาม เพื่อตองการใหชุมชนมีความสะอาด ประชากรไดอยู อาศัยใน
สภาพแวดลอมที่ดี
5. นโยบายดานสังคมและศิลปวัฒนธรรม
การใชชีวิตอยางไทย ๆ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน ทําใหสังคมไทยอยู
กันมาอยางสงบสุข ดังนั้น การดํารงไวซึ่งการใชชีวิตตามประเพณีแบบไทย จึงตองคงไวพรอมทั้งตองสงเสริมใหมีการ
สืบสานตอไปอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนประเพณีจัดงานวันสารทเดือนสิบ ซึ่งตําบลศรีสุนทรยังคงมีใหเห็นทุกๆ ป ที่
ชาวพุทธจะพากันไปทําบุญที่วัดใหแก ปู ยา ตา ยาย ผูที่ลวงลับไปแลว โดยมีการจัดขบวนแหจาดในบางหมูบาน ซึ่งถือ
เปนกิจกรรมที่ทําใหชาวบานไดมีสวนรวม สรางความรัก สามัคคีในชุมชนอีกทางหนึ่งดวย หรือประเพณีลอยกระทง
ที่ตําบลศรีสุนทรมีการจัดใหการลอยกระทงในบางหมูบาน ก็จะไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหดําเนินการตอไป
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีประเพณีอื่นๆ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม หรือศาสนาอื่น ก็จะไดมีการสงเสริมและ
สนับสนุน เพื่อจะไดทําใหสังคมไดอยูรว มกัน อยางมีค วามสุข โดยมีกิจ กรรมตาง ๆ จากประเพณีและวัฒนธรรม
เหลานั้นเปนตัวเชื่อมสัมพันธระหวางครอบครัวหรือระหวางชุมชนกับชุมชน
6. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การที่ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูดวยจํานวนที่จํากัด ดังนั้น การใชทรัพยากรเหลานั้นตองมีความตระหนั ก
เป น อย า งยิ่ ง ว า เมื่ อ ใช แ ล ว ทรั พ ยากรหมดไป จะต อ งได รั บ ผลตอบแทนต อ ชุ ม ชนอย า งคุ ม ค า ที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
ทรัพยากรธรรมชาติไมไดสรางขึ้นมางาย ๆ เหมือนกับทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นมา ตองใชเวลาอันยาวนานกวาจะมี
แมน้ําสักสาย หรือภูเขาสักลูก หากเราไมชวยกันรักษาไว ปาที่ใชเวลานับสิบ ๆ ป หรือรอย ๆ ป ก็จะหมดในไมชา ถาเรา
ไมรูจักใช ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีนโยบายในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใน
ชุมชนของเรา ใหอยูคูกับชุมชนของเราใหยั่งยืน เนื่องจากสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางธรรมชาติจะมีความสําคัญใน

การดํารงชีพของชุมชนอีกดวย หากมีความจําเปนจะตองใชและสิ้นเปลืองก็ตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมที่จะไดรับ
จากการใชทรัพยากรนั้นเปนหลักสําคัญ
7. นโยบายดานบริหารจัดการ
องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรที่ไดรับการกระจายอํานาจเพื่อบริ หารราชการใหเกิดความผาสุกแก
ประชาชนในตําบลเปนองคกรที่เปนรูปแบบของการประสานงาน และการใหบริการแกประชาชน ไมไดเปนเจานาย
ของประชาชน โดยขอเท็จจริงแลวองคการบริหารสวนตําบล ประชาชนนั่นแหละเปนเจาของ เปนผูบริหาร เพียงแต
ประชาชนไดเลือกตัวแทนเขามาดําเนิน การแทนเทานั้นเอง ดังนั้น นโยบายการบริหาร ซึ่งตองอาศัย ประชาชนเปน
ศูนยกลางการบริหารจัดการ ซึ่งตองคําถึงประชาชนเปนดานหลักโดยจะตองลําดับความเดือดรอน จําเปนและเร งดวน
ในการดําเนินการ ภายใตความโปรงใสที่สามารถตรวจสอบได และใชหลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ
จะประสานงานกับทุก ๆ ฝาย เพื่อใหการบริหารจัดการเปน ไปดว ยความเรียบรอย มีผลงานออกมาเปน ที่ประจัก ษ
ผลประโยชนตกอยูกับประชาชนสวนรวมเปนหลัก ซึ่งเปนการวมกันพัฒนาตําบล ชุมชนของพวกเราทุกคนใหกาวไป
ขางหนาอยางมั่นคงตลอดไป

