-๔สวนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา
เปนการวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพการพัฒนาทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคทีอ่ าจสงผลตอการดําเนินงานประเด็นที่ตองมีการวิเคราะห ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) WWeakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการวิเคราะห
โดยการสํารวจจากสภาพการณ ๒ ดาน คือ สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอกเพื่อใหรจู ักตนเองและ
รูจักสภาพแวดลอมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ ซึ่งจากการสํารวจสภาพการณทั้ง ๒ ดาน ของ
เทศบาลตําบลโคกตูม สามารถนํามาวิเคราะห SWOT Analysis ได ดังตอไปนี้
ปจจัยภายใน ประกอบดวย
จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ทรัพยากรดานตาง ๆ ที่ไดเปรียบหรือสวนที่เขมแข็งภายใน
องคกรทีส่ ามารถใชประโยชนเพื่อผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร ไดแก
ดานภูมิศาสตร
๑. พื้นที่เขตเทศบาลมีขนาดใหญ มีทรัพยากรธรรมชาติ เชน แรธาตุ แหลงน้ําธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวหลายแหงที่มีศักยภาพสําหรับการพัฒนาในอนาคต เชน อางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก อางเก็บน้ํา
หวยสม ถ้ํา วัด สวนเกษตรเชิงนิเวศ มีพื้นที่จัดงานเที่ยวทุงทานตะวันที่กวางใหญและเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไป
๒. เปนแหลงวัตถุดิบอาหารเพราะพื้นทีส่ วนใหญเปนพื้นที่ดนิ ทําการเกษตร เชน ปลูกพืชไร
ไดแก ขาวโพด,ออย,ทานตะวัน ฯลฯ อาชีพเลี้ยงสัตว ไดแก โคนม,สุกร ฯลฯ
๓. ผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ การอุตสาหกรรม มีผูเลี้ยงและประกอบการคาดานอาหารสัตว
มีศักยภาพเพียงพอตอการแปรรูปและการสงออก
๔. พื้นที่อยูใกลตัวเมืองปจจุบันมีการขยายความเจริญเขาสูเทศบาลทัง้ ในรูปแบบรานคา
บานพักอาศัย โรงงาน หนวยงานราชการ และมีที่ดินติดถนนสายหลัก เชน ถนนพหลโยธิน ถนนสายลพบุรี
ไปยังเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
๕. มีศักยภาพในการจัดหารที่ดินสําหรับเปนที่ทงิ้ ขยะและกําจัดขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสีย
เนื่องจากมีพื้นทีก่ วางขวางและเปนที่ดินที่ยังไมไดใชประโยชนประกอบกับมีบานเรือนประชาชนอยูไมหนาแนนนัก
๖. มีศักยภาพในการจัดหาที่ดินเพื่อสรางสวนสาธารณะ ลานกีฬา ไดไมยากนักเนื่องจากมี
ที่ดินในสวนที่หนวยราชการไมไดใชประโยชนแลว
๗. พื้นที่เปนทางผานไปสถานทีท่ องเที่ยวทีส่ ําคัญของจังหวัดลพบุรีไดแก เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
๘. มีกลุมองคกรเอกชนภายในเขตพื้นที่หลายองคกร
๙. ประชาชนในเขตพื้นที่ใหความรวมมือในกิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้น
๑๐. มีแหลงอุตสาหกรรมจํานวนมากและหลากหลายโดยมีวัตถุดิบในเขตพื้นที่ เชน แรแคลไซด
ดานอาชีพรายได
๑. ประชาชนสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมหากมีการใหความรู วางแผนเพิม่ ผลผลิต
และแปรรูปผลิตเพือ่ เพิม่ มูลคาของสินคา รวมทั้งหากมีชองทางตลาดที่ดี พืชผลทางการเกษตรจะมีชองทางที่
สดใส เชน การปลูกพืชปลอดจากสารพิษ เปนตน
๒. หาอาชีพเสริมชวงนอกฤดูเก็บเกี่ยว เชน สินคาหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ธุรกิจตอเนื่อง
๓. มีรายไดจากโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ซึ่งมีหลายแหง

-๕๔. ประชาชนที่มีที่ดินของตนซึ่งสามารถเปนแหลงเงินทุน
๕. ที่ดินอยูติดถนนสายหลัก เชน ถนนพหลโยธิน หากมีการสงเสริมอาชีพคาขายสินคา แกผู
เดินทางสัญจรไปมาจะทําใหมรี ายไดเพิม่ ขึ้น หรือเทศบาลจัดรานคาชุมชนเพื่อเปนแหลงคาขายของประชาชนใน
ทองถิ่นก็จะเปนชองทางสรางรายไดทางหนึ่ง
ดานการศึกษา
๑. มีสถานที่ศึกษาหลายแหง เชน โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนชั้นประถม มัธยมศึกษา
แมกระทั่งโรงเรียนคนตาบอด ทําใหประชาชนมีโอกาสศึกษาเลาเรียนมากขึ้น
๒. มีวัดและแหลงศึกษาทางประวัติศาสตร ธรรมชาติ ปราชญชาวบาน หลากหลายมากมาย
๓. เทศบาลเริ่มใหความสนใจและมีนโยบายหลักที่ชัดเจนในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ
ดานการเมืองการปกครอง
๑. ประชาชนเริม่ มีความตื่นตัวในการมีสวนรวม ตระหนักถึงสิทธิของตนตามที่กฎหมายรับรอง
เนื่องจากมีการศึกษามากขึ้นมีชองทางเรียนรูขาวสารบานเมืองหลายชองทาง มีการเลือกตั้งหลายระดับทั้งใน
ระดับชาติ ระดับทองถิ่น
๒. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจึงใหความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครองเพราะเห็นวา
เปนเรื่องซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและอาชีพของตน
๓. มีการแขงขันกันทํางานระหวางตัวแทนของทองถิ่น (นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ผูนําชุมชน) กับตัวแทนของราชการสวนภูมิภาค (กํานัน ผูใหญบาน) ทําใหประชาชนไดรับประโยชน ในดาน
ตางๆ เชน การรับฟงปญหา การแกไขปญหา การตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกัน การจัดการงบประมาณที่
สะทอนความตองการของประชาชนอยางแทจริง
๔. มีประชากรแฝง (อาศัยอยูแตไมมชี ื่อในทะเบียนบาน) หากสามารถโนมนาวใหประชากร
เหลานี้ยายชื่อมาอยูในเขตเทศบาลจะทําใหไดรบั เงินชวยเหลือจากรัฐบาลทั้งในรูปเงินอุดหนุน เงินภาษี เพิ่มขึ้น
ดานบุคลากร
๑. มีบุคลากรทีม่ ีความรูดานวิชาการ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความรู ความเขาใจ
๒. เทศบาลมีการนํารูปแบบการบริหารจัดการสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบธรรมาภิบาลทําให
การบริหารงานมีทิศทางที่ถูกตองชัดเจน เปนธรรม สามารถสรางแรงจูงใจแกบุคลากร ทําใหมีความคิด
สรางสรรคงานใหมๆ และศรัทธาตอองคกร ประกอบกับระเบียบกฎหมายมีการแกไขใหปฏิบัตงิ านไดคลองตัว
๓. มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
๔. มีการเพิ่มคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตางๆ และเงินโบนัส
ดานการบริหารจัดการ
๑. ผูบริหารเปนคนมีความรูในการบริหารงาน
๒. เริ่มมีการบังคับบัญชาใชกฎหมายอยางจริงจัง
๓. มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือในการใหบริการประชาชน เชน รถเก็บขยะมูลฝอย รถดับเพลิง
คอมพิวเตอร ระบบทะเบียนราษฎรสมัยใหม ตลอดจนนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหาร เปนตน
๔. มีการใหความสําคัญเกี่ยวกับดานประชาสัมพันธ
๕. มีวัฒนธรรมองคกรทีเ่ อื้อประโยชน เชน การชวยเหลืองานซึ่งกันและกันไมมองวาเปนงาน
หนวยงานใดโดยเฉพาะ
๖. สภาเทศบาลมีเสียงขางมากทําใหการบริหารงานสะดวกคลองตัว

-๖ดานงบประมาณ
๑. มีงบประมาณรายจายที่ตองจายเปนคาใชจายประจํามีสัดสวนนอย ทําใหมเี งินงบประมาณ
ลงทุนในสัดสวนสูง
๒. มีการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลที่ถูกตอง ทําใหการใชจายงบประมาณมีแบบแผนและแกไข
ปญหาความเดือดรอนตรงประเด็น
จุดออน (Weakness) หมายถึง ขอเสียเปรียบ ขอผิดพลาดในองคกรทีเ่ ปนขอดอยหรือ
ขอจํากัดตางๆ ทีส่ งผลทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน ดานโครงสราง ระบบงาน
บุคลากร งบประมาณ กฎหมาย เปนตน
ดานภูมิศาสตร
๑. พื้นที่เขตเทศบาลกวางขวาง เสนทางคมนาคมไมสะดวก
๒. สาธารณูปโภคพื้นฐานขาดแคลน
๓. พื้นที่เปนดอนขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ํา
๔. ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์
๕. มีเหมืองแรและโรงานอุตสาหกรรมกอเกิดปญหามลพิษ ทั้งดานปญหาฝุนละออง น้ําเสีย
กลิ่น เสียง ขยะอุตสาหกรรม
๖. ขาดการวางผังเมือง
๗. ปญหาขยะจัดเก็บไมทั่วถึง
๘. ปญหาไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย
ดานอาชีพรายได
๑. ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร พืชผลทางการเกษตรประสบปญหาความผันผวนของ
ราคาซึ่งสวนมากราคาตกต่ําทําใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทุน ปญหาพืชผลถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง
๒. ขาดอาชีพเสริมในชวงหลังฤดูเก็บเกี่ยว
๓. มีแรงงานวางงาน
๔. ประชาชนมีคานิยมใชเงินเกินตัว
๕. ขาดการสงเสริมอาชีพ
ดานการศึกษา
๑. ยังมีเด็กไมไดเรียนตอภายหลังจบการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง
๒. เรียนจบแลวไมไดประกอบอาชีพตามหลักสูตรที่เรียนมา
๓. นโยบายดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมชัดเจนและสนับสนุนเพียงพอ
๔. กระทรวงศึกษาธิการยังไมถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหทองถิ่น
๕. องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความพรอมดานการจัดการศึกษา
๖. ขาดศูนยการเรียนรูชุมชน เชน หองสมุดประจําตําบล หมูบาน ชุมชน
๗. ประชาชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเห็นความสําคัญของปราชญชาวบานภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๘. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นถูกละเลย
ดานการเมืองการปกครอง
๑. ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการเลือกตั้งระดับทองถิ่น ไมเห็นความสําคัญของการเลือกตั้ง
๒. ประชาชนขาดความรูความเขาใจการปกครองในรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น
๓. ขาดความเชื่อมโยงความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชน

-๗๔. ปญหาความสับสนในบทบาทหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน กับเทศบาลและผูนําชุมชนทําให
เกิดภาพการแยงงานกันทําหรือเกี่ยงกันทํางาน
๕. การแกไขปญหาเชื่องชาเนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมายหรือการบริหารจัดการที่ไมเอื้ออํานวย
๖. ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการเสนอปญหาความตองการ ตรวจสอบการบริหารงาน
ไมรูถึงชองทางเรียกรองสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
๗. ปญหาประชากรแฝง
๘. องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความพรอมในการรับถายโอนบริการสาธารณะ
๙. เทศบาลมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอยางจํากัด
ดานบุคลากร
๑. บุคลากรขาดความรูดานวิชาการ การปฏิบัตงิ าน และขาดความรูความเขาใจในเรือ่ ง
ของปญหาทองถิ่น
๒. บุคลากรขาดความคิดริเริม่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และขาดศรัทธาตอองคกร สาเหตุ
ทั้งจากตัวบุคคล เชน เปนคนเฉื่อยชา ไมยอมปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ถูกครอบงําแทรกแซง
การปฏิบัตงิ านจากฝายการเมือง หรือเหตุจากองคกร เชน ระเบียบกฎหมาย การบริหารจัดการที่ไมดี
๓. บุคลากรมีปญ
 หาเรื่องรายไดไมพอกับคาใชจาย และปญหาหนีส้ ิน
ดานการบริหารจัดการ
๑. การบริการจัดการยังไมมปี ระสิทธิภาพเพราะปจจัยหลายอยาง เชน บุคลากรมีนอยทําให
ตองแบกรับภาระหลายเรื่อง การติดตอประสานงานระหวางเทศบาลกับหมูบ าน ชุมชน ยังไมคลองตัวเพราะมี
เขตการปกครองกวางใหญ
๒. ยังไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
๓. มีวัสดุอปุ กรณเครื่องมือในการใหบริการประชาชนไมเพียงพอ เชน รถเก็บขนมูลฝอย รถดับเพลิง
๔. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชบริหารงานไมเต็มรูปแบบ หรือมีแตใชงานไมเต็มสมรรถนะ
๕. การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง
๖. ภารกิจหนาที่มีมากทําใหการบริการไดไมทั่วถึงและขาดประสิทธิภาพ
ดานงบประมาณ
๑. มีงบประมาณจํากัด มีความไมแนนอนเพราะรายไดสวนใหญมาจากภาษีที่รัฐบาลจัดสรร
๒. งบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบ (ประชาชน ถนนหนทาง ภารกิจ พื้นที่
รับผิดชอบ) ยังคงมีในอัตราสวนที่ไมสมดุลกัน
๓. งบประมาณรายจายไมไดสะทอนการแกไขปญหาหรือการพัฒนาทองถิ่นครอบคลุมทุกมิติ
๔. มีการกระจุกตัวของเงินงบประมาณรายจายเฉพาะบางสวน
โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมทีม่ ี
ลักษณะเกือ้ กูลตอการบรรลุวัตถุประสงคและการภารกิจขององคกร ไดแก
- ความเจริญจากตัวเมืองสูเ ขตเทศบาล ฯ ทําใหที่ดินมีราคาขึ้น
- ประชาชนรูจักวาเปนแหลงทองเที่ยว เชน ทุงทานตะวันเขาจีนแล อางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก
โอกาสที่จะมีรายไดจากนักทองเที่ยวมีมากขึ้น
- มีการขยายปรับปรุงเสนทางคมนาคม เชน ทางหลวงแผนดินสายลพบุรี – วังมวง
- มีการขยายตัวของสาธารณูปโภค เชน ระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาค
- โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการบริการขยายตัวมากขึ้นเนือ่ งจากอยูใกลตัวเมือง

-๘- นโยบายหนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ เอื้อตอการขยายตลาดสินคา ที่มีมาตรฐานสูงของกลุมจังหวัด
- รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน
- รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวโดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรกั ษ
- รัฐบาลมีนโยบายดานการควบคุมความปลอดภัยของอาหารและผลผลิตทางการเกษตร
- นโยบายกองทุนหมูบาน สรางโอกาสในการระดมเงินทุนใหแกประชาชน
- นโยบายรัฐบาล ไดแก การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล (ตําบลละ
๕ ลานบาท) และโครงการหมูบ านประชารัฐ (หมูบานละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) เปนการกระตุน
เศรษฐกิจ ชวยเหลือผูมรี ายไดนอย ทําใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยทีเ่ กิดสภาพแวดลอมภายนอกที่มลี ักษณะ
อุปสรรค ขัดขวางหรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบตอการบริหารงานขององคกร ไดแก
- ภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง วาตภัย
- ภัยจากจากความคืบคลานของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกอมลพิษ เชน ขยะอุตสาหกรรม
กลิ่น เสียง น้ําเสียจากโรงงานที่ไมผานกระบวนการบําบัด
- ภัยจากยาเสพติดที่อาจกลับมาคุกคามอีกครัง้
- ภัยคุกคามวัฒนธรรมคานิยมวัตถุ บริโภคนิยม การหลอกลวงแรงงาน ฯลฯ ความผัน
ผวนของเศรษฐกิจในระดับชาติซงึ่ สงผลกระทบตอรายไดของประชาชนในทองถิ่น เชน ราคา
พืชผลทางเกษตรตกต่ําเนื่องจากราคาในตลาดโลกต่ํา หรือนายทุนคนกลาง กดราคาสินคา
- ปญหาหนีส้ ินอันเกิดจากนโยบายของรัฐบาล เชน กองทุนหมูบาน พักชําระหนี้ ธนาคาร คนจน
แปลงสินทรัพยเปนทุน เปนตน
- ปญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน ไมวาจะมีสาเหตุจากนายทุนภายนอกหรือจาก
ประชาชนในทองถิ่น
- นายทุนภายนอกกวานซื้อที่ดินแปลงใหญเพื่อประโยชนทางธุรกิจ หรือการเมือง ทําใหเกิดความ
ขัดแยงกับประชาชนในทองถิ่นเพราะผลประโยชนไมตรงกัน
- ภัยจากขยะอุตสาหกรรมหรือขยะจากเครื่องไฟฟาซึ่งมีแนวโนมมาเพิ่มมากขึ้น แตหาสถานที่ทิ้งยาก
เมื่อเทศบาลมีพื้นที่มากยอมมีความเสี่ยงที่จะถูกนํามาทิง้
- ภัยจากอาชญากรรมซึ่งคืบคลานมาพรอมความเจริญทางวัตถุ
- ภัยจากโรคระบาด ซึง่ เทศบาลขาดความพรอมสําหรับการเฝาระวัง
- ภัยจากบุคคลภายนอกทีจ่ ะเขามาแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยูจ ํากัด
- ภัยจากอุบัตเิ หตุทางทองถนนซึง่ มีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ เพราะมีถนนสายหลักและสายรองหลายเสนทาง

-๙๒.๒ การประเมินการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา (ป ๒๕๕๘)

ที่

ยุทธศาสตร

๑. การพัฒนาเมืองอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม
๓. การพัฒนาดานเศรษฐกิจให
ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
๕. การบริการประชาชนโดยใช
หลักธรรมาภิบาล
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
โครงการ/
โครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมใน กิจกรรมที่ คิดเปน กิจกรรมทีไ่ ด
แผนพัฒนา นํามาบรรจุใน รอยละ ดําเนินการจริง
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๒๔๗
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๒.๓ การประเมินผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา (ป ๒๕๕๘)
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
เทศบาลตํา บลโคกตูม ได ดํา เนิ น การพั ฒ นาเมื องอย า งมี คุณ ภาพและยั่ ง ยื น โดยพัฒ นา
สาธารณูป โภคและสาธารณูป การ ไดแก การซอมแซมปรับปรุง ระบบประปาของเทศบาล กอสราง และ
ซอมแซม ถนน คสล. ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ขยายและปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต กอสราง
สะพาน คสล. ขุดเจาะบอบาดาลพรอมหอถังเหล็กเก็บน้ํา เปาลางบอบาดาล ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตประปาภูมิภาค สําหรับการพัฒนาระบบวางผังเมือง การใชประโยชนที่ดิน ปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวม ไดแก การกอสรางทอระบายน้ํา ขุดลอกคลอง ลําหวย กอสรางฝายกักเก็บน้ํา ซึ่งสามารถ
แกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดระดับหนึ่งแตยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ ดังนั้น แผนพัฒนาสามปจึงยังตองดําเนินการแกไขปญหาดานโครงสรางพื้นฐานใหกับพี่นองประชาชน
ตอไป ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมตา งๆ บรรลุวัตถุประสงค ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวมอยูในระดับ "พอใจ"

-๑๐๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
เทศบาลตําบลโคกตูม ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โดยมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของประชาชน สงเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัย ของประชาชน สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬา สรางหลักประกันทางสังคมใหกับเด็ก / เยาวชน
คนชรา ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและความ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งโครงการ/กิจกรรมตางๆ
บรรลุวัตถุประสงค ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวมอยูในระดับ "พอใจ"
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตําบลโคกตูม ไดดําเนิน การพัฒ นาดานเศรษฐกิจ ใหยั่ง ยืนโดยยึดหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีการสงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาความรูในการผลิตอาหารปลอดภัยสงเสริม การแปรรูป
สรางมูลคาเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ และสงเสริมการตลาดเครือขายและพัฒนา
เสนทางขนสง ซึ่งโครงการ/กิจกรรมตางๆ บรรลุวัตถุประสงค ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวมอยูในระดับ "พอใจ"
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลโคกตูม ไดดําเนินการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีการสราง
จิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ สงเสริม
และรักษาสภาพแวดลอมที่ดี และสงเสริมการเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยรวมทั้งการผลิตปุยอินทรีย ซึ่ง
โครงการ/กิจกรรมตา งๆ บรรลุวัตถุประสงค ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดํา เนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวมอยูในระดับ "พอใจ"
๕. ยุทธศาสตรการบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตําบลโคกตูม ไดดําเนินการบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยมีการ
พัฒนาการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒ นา พัฒ นาประสิท ธิภาพการบริห ารอย างเปนระบบโดยยึดหลัก ธรรมาภิบ าล ปรับ ปรุง ระบบขอมู ล
สารสนเทศ และสรางนวัตกรรมการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม พัฒนาระบบ แรงจูงใจ คุณภาพชีวิต
การทํางานเพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจของขาราชการ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมตางๆ บรรลุวัตถุประสงค ประชาชนมี
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวมอยูในระดับ "พอใจ"
.....................................................

