-3บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตําบลโคกตูม ไดรบั การเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 ตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทยทางทิศตะวันออก
ของจังหวัดลพบุรหี างจากตัวเมืองลพบุรีประมาณ 19 กิโลเมตรและอยูห างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ
153 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 219.5 ตารางกิโลเมตร แบงพื้นที่การปกครองเปน 2 ตําบล
ไดแก ตําบลนิคมสรางตนเอง และตําบลโคกตูม รวม 27 หมูบาน 33 ชุมชน
อาณาเขตติดตอ
เทศบาลตําบลโคกตูมมีอาณาเขตติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตําบลคลองเกตุ
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท ตําบลบานกลับ อําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี ตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตําบลกกโก
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลชองสาริกา และตําบลดีลัง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลเขาสามยอด ตําบลเขาพระงาม ตําบลทาศาลา ตําบลกกโก
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง
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ขอมูลประชากร
ตารางที่ 1

จํานวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
จําแนกตามเพศ
จําแนกตามเพศ
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลโคกตูม
รวม
ชาย
6,081
7,832
13,948
หญิง
6,001
8,034
14,080
รวม
12,082
15,866
27,948

ตารางที่ 2

หมู
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม

จํานวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
จําแนกตามหมูบาน
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลโคกตูม
จํานวนประชากร
จํานวน หมู
จํานวนประชากร
จํานวน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
262
300
562
288
1
200
170
370
148
528
561
1,089
487
2 1,675 1,735 3,410
1,144
1,325 850
2,175
728
3
310
314
624
202
307
343
650
378
4
384
431
815
233
101
107
208
70
5
460
480
940
398
556
614
1,170
453
6
366
414
780
230
994
980
1,974
619
7
476
505
981
251
1,202 1,425
2,627
1485
8
445
440
885
265
291
290
581
176
9
317
334
651
196
344
358
702
211
10 371
390
761
272
171
173
344
138
11 516
535
1,051
324
6,081 6,001 12,082
5,033 12 259
258
517
169
13 429
419
848
251
14 329
348
677
194
15 738
732
1,470
388
16 425
460
885
270
รวม 7,832 8,034 15,866 4,936

-5ตารางเปรียบเทียบจํานวนประชากรยอนหลัง 3 ป ( จําแนกตามชวงอายุ )

อายุ (ป)
0-2
3-6
7-12
13-20
21-60
61 ปขึ้นไป

จํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ ในเขตเทศบาล ป พ.ศ. 2556
ชาย
หญิง
รวม
486
438
924
674
590
1,264
1,013
913
1,926
1,655
1,489
3,144
8,310
8,525
16,835
1,679
2,081
3,760
จํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ ในเขตเทศบาล ป พ.ศ. 2557

อายุ (ป)
0-2
3-6
7-12
13-20
21-60
61 ปขึ้นไป

ชาย
471
666
1,047
1,597
8,416
1,738

หญิง
389
600
914
1,440
8,589
2,148

รวม
860
1,266
1,961
3037
17,005
3,886

จํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ ในเขตเทศบาล ป พ.ศ. 2558
อายุ (ป)
0-2
3-6
7-12
13-20
21-60
61 ปขึ้นไป

ชาย
277
417
626
886
4,625
996

หญิง
257
375
563
797
4,805
1,237

รวม
534
792
1,189
1,683
9,430
3,470
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ดานโครงสรางพื้นฐาน
- การคมนาคม การจราจร
(1) ถนนสายหลัก ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3017 จากแยกพหลโยธิน – อําเภอ
พัฒนานิคม ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3302 จากอําเภอพระพุทธบาท – ตําบลโคกตูม ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3333 จากตําบลโคกตูม – ทางหลวงหมายเลข 21
(2) ถนนภายในเขตเทศบาล บริเวณตําบลโคกตูมสวนใหญจะเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนลาดยางในเขตตําบลโคกตูม แบงไดเปน สาย 1 ซาย ถึงสาย 4 ซาย และถนนซอย จากถนนสาย
เหมืองแร ถึงซอย 10
(3) รถประจําทางผานในเขตเทศบาลจํานวน 6 สาย ไดแก สายลพบุรี – วังมวง ,
สายสระบุรี – ลพบุรี , สายลพบุรี – เขานอย , สายลพบุรี – หนองถ้ํา , สายลพบุรี – ดงจําปา,
สายกรุงเทพ-ลพบุรี
- การประปา
(1) จํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปา 765 ครัวเรือน
(2) หนวยงานเจาของกิจการ คือ เทศบาลตําบลโคกตูม
(3) น้ําประปาที่ใชเฉลี่ย 550 ลบ.ลิตร / วัน
(4) แหลงน้ําดิบที่ใชผลิตประปา คือ น้ําบาดาล
- การไฟฟา
(1) จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา 9,938 ครัวเรือน
(2) พื้นที่ที่ไดรบั บริการไฟฟา รอยละ 99.75 ของพื้นที่ทั้งหมด
(3) ไฟฟาสาธารณะจํานวน 1,515 จุด ครอบคลุมถนน 80 สาย
- การสื่อสาร
(1) จํานวนโทรศัพทพื้นฐาน (โทรศัพทประจําบาน) ในพื้นที่ 4,225 หมายเลข
(2) จํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นที่ 32 เลขหมาย
(3) ที่ทําการไปรษณียโทรเลข 1 แหง
(4) ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายขาวในพืน้ ที่ ใหบริการครอบคลุมรอยละ 75
(5) หนวยงานที่มีขายวิทยุสอื่ สารในพื้นที่ 6 หนวยงาน

-7ดานเศรษฐกิจ
- โครงสรางทางเศรษฐกิจ
รายไดเฉลี่ยของประชากรในเขตเทศบาลตําบลโคกตูมแยกเปน รายตําบล
ตําบลโคกตูม
- แยกเปนรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 283,376 บาท /ครัวเรือน/ป
- รายจายครัวเรือนเฉลี่ย 148,058 บาท/ครัวเรือน/ป
- แยกเปนรายไดบุคคลเฉลี่ย 84,665 บาท/ คน/ป
- รายจายบุคคลเฉลี่ย 44,236 บาท /คน/ป
ตําบลนิคมสรางตนเอง
- แยกเปนรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 301,054 บาท/ครัวเรือน/ป
- รายจายครัวเรือนเฉลี่ย 174,470 บาท/ครัวเรือน/ป
- แยกเปนรายไดบุคคลเฉลี่ย 99,978 บาท/ คน /ป
- รายจายบุคคลเฉลี่ย 57,940 บาท /คน/ป
ประชากรประกอบอาชีพคิดเปนรอยละแยกเปนรายตําบล
ตําบลนิคมสรางตนเอง
 รับจาง
ประมาณรอยละ
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประมาณรอยละ
 ประกอบอาชีพการเกษตร
ประมาณรอยละ
 ประกอบอาชีพคาขาย
ประมาณรอยละ
 พนักงานบริษัท
ประมาณรอยละ
 ธุรกิจสวนตัว
ประมาณรอยละ
 ไมมีอาชีพ
ประมาณรอยละ
 นักเรียน นักศึกษา
ประมาณรอยละ
 อื่น ๆ/ไมระบุ
ประมาณรอยละ
ตําบลโคกตูม
 รับจาง
ประมาณรอยละ
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประมาณรอยละ
 ประกอบอาชีพการเกษตร
ประมาณรอยละ
 ประกอบอาชีพคาขาย
ประมาณรอยละ

34.52
8.85
8.01
5.04
5.38
3.42
8.89
19.16
6.71
33.37
2.78
17.24
5.71
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พนักงานบริษัท
ประมาณรอยละ 7.24
ธุรกิจสวนตัว
ประมาณรอยละ 1.57
ไมมีอาชีพ
ประมาณรอยละ 9.87
นักเรียน นักศึกษา
ประมาณรอยละ 18.81
อื่น ๆ/ไมระบุ
ประมาณรอยละ 3.43
- การเกษตร
ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในทองถิ่น ไดแก ทําไร ปศุสัตว กสิกรรม
จํานวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 4,080 ครัวเรือน
ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ ําคัญ ไดแก ขาวโพด ขาวฟาง ทานตะวัน ขาวและถั่วตาง ๆ
- การพาณิชยกรรมและการบริการ
(1) สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม
ก. สถานีบริการน้ํามัน 16 แหง
ข. รานคาเบ็ดเตล็ด / รานขายของชํา 186 แหง
ค. รานอาหาร 10 แหง
ง. รานขายวัสดุกอสราง 5 แหง
จ. รานซอมเครื่องยนต / ปะยาง 43 แหง
ฉ. รานขายอาหารสัตว ปุย ยาฆาแมลง 12 แหง
ช. รานขายยา 4 แหง
ซ. โรงสี 2 แหง
(2) สถานประกอบการเทศพาณิชย
ก. ประปา จํานวน 1 แหง
(3) สถานประกอบการดานบริการ
ก. โรงแรม / รีสอรท 5 แหง
ข. สถานที่จําหนายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 66 แหง
(4) หมูบานจัดสรร จํานวน 10 แหง
(5) สถานที่ราชการ จํานวน 10 แหง

-9- การอุตสาหกรรม
ตารางที่ 1 โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล
ชื่อโรงงาน

สถานที่ตั้ง

บ.มินีแบอิเลคทรอนิคส ประเทศไทย จํากัด
บ.เบอรลี่ ไดนาพลาส จํากัด
บ.ร็อคเวิลค อินดัสทรี้ จํากัด
บ.สุรินทรออมยา เคมีคอล (ประเทศไทย)จํากัด
บ.แซนด แอนด ซอยล อุตสาหกรรม จํากัด
บ.คิวเอ็มอินเวนท จํากัด
บ.ควอลิตี้ มิเนอรัล จํากัด
บ.โนวาซาวด จํากัด
บ.เทอรนาโก อินดัสตรี่ (ไทยแลนด) จํากัด
บ.เค.พี.อะโกร อินดัสทรี้(ลพบุรี)
บ.บี.เค.มิเนอรัลจํากัด
บ.ลพบุรี หลอยาง
เทียรประเสริฐ หจก.
บ.เกรียงไกรกุล จํากัด
หจก.เทียรประเสริฐ
บ.ยูเนี่ยนลิงค จํากัด
วังเจริญการคา
โคกตูมพืชผล
บุญสืบการเกษตร
บ.คิวมิกซซัพพลาย จํากัด
บ.ไทยธาดากรุป จํากัด
รง.คอนกรีตผสมเสร็จ ลพบุรี
ช.อิมหลีคาเหล็ก 1999
สหพันธพานิช
สววิศว บจก.

หมูที่ 8 ต.นิคมฯ
หมูที่ 3 ต.นิคมฯ
หมูที่ 12 ต.โคกตูม
หมูที่ 5 ต.โคกตูม
หมูที่ 5 ต.โคกตูม
หมูที่ 12 ต.โคกตูม
หมูที่ 12 ต.โคกตูม
หมูที่ 10 ต.โคกตูม
หมูที่ 2 ต.โคกตูม
หมูที่ 2 ต.โคกตูม
หมูที่ 2 ต.โคกตูม
หมูที่ 2 ต.นิคม ฯ
หมูที่ 8 ต.นิคม ฯ
หมูที่ 3 ต.นิคม ฯ
หมูที่ 5 ต.โคกตูม
หมูที่ 5 ต.โคกตูม
หมูที่ 2 ต.โคกตูม
หมูที่ 3 ต.โคกตูม
หมูที่ 5 ต.โคกตูม
หมูที่ 2 ต.นิคมฯ
หมูที่ 2 ต.นิคมฯ
หมูที่ 8 ต.นิคมฯ
หมูที่ 2 ต.นิคมฯ
หมูที่ 8 ต.นิคมฯ
หมูที่ 2 ต.นิคมฯ

ประเภทการผลิต
อุปกรณ ,ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา
พลาสติก
บดยอยแรแคลไซท
บดยอยแรแคลไซท
บดยอยแคลไซท
อุปกรณ ,ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา
บดยอยแรแคลไซด
ชิ้นสวนอุปกรณอิเล็คทรอนิกส
ผสมสี
บดยอยหิน
บดยอยหิน
โรงงานหลอยางรถยนต
วัสดุกอสราง
คาของเกา
บดยอยหิน
บดยอยหิน
วัสดุกอสราง
รับซื้อ-ขายผลิตผลการเกษตร
รับซื้อ-ขายผลิตผลการเกษตร
วัสดุกอสราง
ขายรถยนต
ผสมปูน
ซื้อ-ขายของเกา
ซื้อขายสินคามือ 2
ขายเฟอรนิเจอร

จํานวนแรงงาน
9,500
540
35
220
216
52
65
65
15
26
10
20
30
20
20
20
15
15
15
15
20
10
10
15
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- การทองเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยว
อางซับเหล็ก
อางหวยสม
ทุงทานตะวัน
วัดเขาตระกราทอง
วัดเขาจีนแล
วัดถ้ําพระธาตุ
เขาเกาชั้น
สวนนก

ลักษณะแหลงทองเที่ยว
อางเก็บน้ํา
อางเก็บน้ํา
เทศกาลทานตะวันบาน
ศาสนสถาน
ศาสนสถาน
ถ้ําตามธรรมชาติ
ปาไม ภูเขา
ปาไม ธรรมชาติ

จํานวนนักทองเที่ยว (คน / ป)
10,500
2,500
7,800
3,200
4,000
1,200
1,500
1,000

- การปศุสัตว
การปศุสัตวในเขตเทศบาล 1,378 ครัวเรือน
ดานสังคม
- หมูบานและชุมชน
หมูบาน มีจํานวน 27 หมูบาน (ชุมชน 33 ชุมชน) จํานวน 9,904 หลังคาเรือน
จํานวนประชากรในเขตเทศบาล รวม 28,028 คน
- ศาสนา
ผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล ศาสนาอิสลาม
รอยละ 0.05 ศาสนาคริสตรอยละ 0.15 มีวัด จํานวน 31 แหง
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
หนวยงานราชการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่ตั้งอยูใ นเขตเทศบาลมีสถานีตํารวจ
จํานวน 2 แหง

-11 แสดงขอมูลชุมชนยอยในเขตเทศบาล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชุมชนยอย
ชุมชนบานหวยขมิ้น
ชุมชนบานโคกตูม 1
ชุมชนบานโคกตูม 2
ชุมชนบานโคกตูม 3
ชุมชนบานสามพันตา
ชุมชนบานหนองแกเตื่อย
ชุมชนบานน้ําซับ
ชุมชนบานหวยสม
ชุมชนบานหวยจันทร
ชุมชนบานหวยบงสามัคคี
ชุมชนบานหนองหอย
ชุมชนบานคีรีวงก
ชุมชนบานหนองแฝกเหลื่อม
ชุมชนบานศูนยหนึ่งพัฒนา
ชุมชนบานซอย 5
ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา
ชุมชนบานสระวัง
ชุมชนบานรวมใจหมู 16

ตั้งอยูต ําบล
โคกตูม/หมูบ าน
หมูที่ 1
หมูที่ 2
หมูที่ 2
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 4
หมูที่ 5
หมูที่ 6
หมูที่ 7
หมูที่ 8
หมูที่ 9
หมูที่ 10
หมูที่ 11
หมูที่ 12
หมูที่ 13
หมูที่ 14
หมูที่ 15
หมูที่ 16

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชุมชนยอย
ชุมชนบานดงจําปา 1
ชุมชนบานดงจําปา 2
ชุมชนบานนิคม 1 พัฒนา
ชุมชนบานทาเดื่อ-คงเจริญ
ชุมชนบานทาเดื่อนอย
ชุมชนบานนิคมหมู 6 สามัคคี
ชุมชนบานหนองขาม
ชุมชนบานหนองถ้ํา
ชุมชนบานหมู 8 สามัคคี
ชุมชนบานพล รพศ.1
ชุมชนบาน มทบ.13
ชุมชนบานนิคม 3
ชุมชนบานซับเสือแมบสามัคคี
ชุมชนรักโคกสะอาด
ชุมชนโรงงาน กสย.

ตั้งอยูต ําบล
นิคมสรางตนเอง
/หมูบาน
หมูที่ 1
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 4
หมูที่ 5
หมูที่ 6
หมูที่ 7
หมูที่ 7
หมูที่ 8
หมูที่ 8
หมูที่ 8
หมูที่ 9
หมูที่ 10
หมูที่ 11
หมูที่ 3
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แสดงขอมูลวัดและสํานักสงฆในเขตเทศบาล
ชื่อวัด/สํานักสงฆ
วัดศรีธรรมโสภณ
วัดใหมจําปาทอง
วัดถ้ําคูหาสวรรค
วัดทาเดื่ออุทุมพร
วัดนิคมสามัคคีชัย (บอ 6)
วัดเวฬุวัน (เขาจีนแล)
วัดเจริญธรรม (ถ้ําภูตอง)
วัดไตรคีรีวัน (เขาภูตอง)
วัดหนองถ้ํา
วัดหนองขาม
วัดสุวรรณปฏกเขาตะกราทอง
วัดปาจุฬามณี
วัดวังน้ําดํา
สํานักสงฆเขาหงษ
สํานักสงฆสุวรรณหงษ
วัดหวยขมิ้น
วัดถ้ําเตา
วัดสายโท
วัดน้ําซับ
วัดสายตรี
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดศรีรัตนาวาส
วัดวงษเพ็ชร
วัดราษฎรศรัทธาธรรม
วัดศรีจําปาธรรมาราม
วัดเสมาทอง
วัดคีรีวงก
วัดหนองผือ
วัดพีระภูมาราม
วัดปราสาทนิมติ
วัดโคกตูม

ที่ตั้ง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม
ตําบลโคกตูม

- 13 การศึกษา
ตารางที่ จํานวนสถานศึกษา จํานวนนักเรียนสังกัดตาง ๆ ในเขตเทศบาล
สังกัด
ทองถิ่น
เขตพื้นที่การศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
ลพบุรี เขต 1
ศูนยเด็กเล็ก
1) จํานวนโรงเรียน
8
2) จํานวนนักเรียน
205
3) จํานวนครู อาจารย
12
ระดับกอนประถมศึกษา
1) จํานวนโรงเรียน
1
11
3) จํานวนนักเรียน
409
394
4) จํานวนครู อาจารย
19
130
ระดับประถมศึกษา
1) จํานวนโรงเรียน
1
11
2) จํานวนนักเรียน
296
1,149
3) จํานวนครู อาจารย
19
130
ระดับมัธยมศึกษา
1) จํานวนโรงเรียน
1
2) จํานวนนักเรียน
419
3) จํานวนครู อาจารย
27
-

รวม
8
205
12
12
803
149
12
1,445
149
1
419
27

การศึกษาคนตาบอดฯ จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา 99 คน จํานวนครู 40 คน
โรงเรียนขยายโอกาส มีจํานวน 2 แหง จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 192 คน

- 14 แสดงขอมูลสถานศึกษาในเขตเทศบาล
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนโคกตูมวิทยา
โรงเรียนบานโคกตูม
โรงเรียนบานหวยสม
โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซาย
โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซาย
โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซาย
โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซาย (ขยายโอกาส)
โรงเรียนเทศบาล 1 ซอย 6
โรงเรียนวัดใหมจําปาทอง
โรงเรียนพิบูลสงเคราะห 1 (ขยายโอกาส)
โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
โรงเรียนบานหนองถ้ํา
โรงเรียนวัดซับเสือแมบ
โรงเรียนคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ําซอน

ระดับที่จัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 6
คนตาบอด ฯ

สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เทศบาลตําบลโคกตูม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิ

แสดงขอมูลสถานพยาบาลในเขตเทศบาล
ลําดับ

ชื่อสถานีอนามัย

1
2
3
4

สอ. ตําบลโคกตูม
สอ. วีรธรรมสุนทร
สอ. บานหวยจันทร
สอ. ตําบลนิคมสรางตนเอง

รายละเอียดการใหบริการ
รักษาพยาบาลทั่วไป, ปองกันโรค, สงเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาลทั่วไป, ปองกันโรค, สงเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาลทั่วไป, ปองกันโรค, สงเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาลทั่วไป, ปองกันโรค, สงเสริมสุขภาพ

สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
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การกีฬาและนันทนาการ
1) สนามกีฬาเอนกประสงค
2) สนามฟุตบอล
3) สนามบาสเกตบอล
4) สวนสาธารณะ
5) สนามเด็กเลน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

23 แหง
9 แหง
5 แหง
1 แหง
1 แหง

การสาธารณสุข
1) สถานีอนามัย
จํานวน 4 แหง
2) คลินิกเอกชน
จํานวน 5 แหง
3) บุคลากรทางการแพทย
- เจาหนาทีส่ าธารณสุข
จํานวน 16 คน
- ทันตภิบาล
จํานวน 2 คน
- อสม.
จํานวน 389 คน
4) ผูเขารับการรักษาในสถานีอนามัยและศูนยบริการสาธารณสุข
สาเหตุการเจ็บปวยทีเ่ ขารับการรักษา 3 อันดับแรก
ก.
คออักเสบ
ข.
อุบัติเหตุ
ค.
โรคความดันและเบาหวาน
ดานการสงเคราะหขอมูลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
จํานวนผูพิการหรือทุพพลภาพทัง้ หมด 410 คน
จํานวนผูพิการหรือทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนใหม จํานวน 48 คน
รวมจํานวนคนพิการ 458 คน
จํานวนผูปวยเอดส 15 คน
รวมผูป วยเอดส จํานวน 15 คน
จํานวนคนชราที่ขึ้นบัญชีผรู ับเบี้ยยังชีพ จํานวน 3,120 คน
จํานวนคนชราที่ขึ้นทะเบียนใหม จํานวน 274 คน
รวมผูส ูงอายุ จํานวน 3,394 คน
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การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถิติเพลิงไหมในรอบป (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556) และ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2557
ไฟไหมบาน 8 ครั้ง ไฟไหมหญา 29 ครั้ง วาตภัย 7 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 44 ครั้ง
2) รถยนตดับเพลิง จํานวน 1 คัน
2.1 จุน้ําได 3,000 ลบ.ม. ไดรับบริจาคจากสํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2537
3) รถบรรทุกน้ํา จํานวน 3 คัน
3.1 จุน้ําได 12,000 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536 ราคา 1,694,880 บาท
3.2 จุน้ําได 10,000 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 ราคา 5,816,160 บาท
3.3 จุน้ําได 12,000 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2551 ราคา 3,500,000 บาท
4) พนักงานดับเพลิง จํานวน 12 คน (พนักงานขับรถยนต 4 คน)
5) การฝกซอมบรรเทาสาธารณภัย ปทผี่ านมา จํานวน 1 ครั้ง
6) รถยนตตรวจการณ จํานวน 1 คัน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพภูมิประเทศพื้นที่เทศบาลตําบลโคกตูมอันประกอบดวยตําบลโคกตูมและตําบลนิคมสรางตนเอง
สวนใหญเปนพื้นที่ราบลาดเอียงตอเนื่องมาจากแนวภูเขาทางทิศตะวันตก ไดแก เขาจีนแล เขาพระพุทธ และ
เขาวง ลาดเอียงจากทิศตะวันตกมาดานตะวันออกมีความชันไมมากนัก สภาพของดินเปนดินรวนปนทราย
ที่ไมเก็บกักน้ําไดในชวงฤดูแลง มีแหลงน้ําผิวดินที่สําคัญ 2 แหง คือ อางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก ขนาดความจุ
9,046,080 ลูกบาศกเมตร และอางเก็บน้ําหวยสม ขนาดความจุ 12,500,000 ลูกบาศกเมตร ปจจุบันมีการใช
ประโยชนจากแหลงน้ําทั้งสองแหงเพื่อการเกษตรกรรมเปนหลัก
สภาพภูมิอากาศอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะภูมิอากาศในรอบป ตรวจวัดโดยสถานีตรวจอากาศจังหวัดลพบุรี สามารถจําแนกได ดังนี้
(ก) อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28.37 องศาเซลเซียส อุณหภูมสิ ูงสุดเฉลี่ยประมาณ 38.7 องศาเซลเซียส
ในเดือนเมษายน อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 13.4 องศาเซลเซียส
(ข) ความชื้นสัมพัทธตลอดปมีคาเฉลี่ยรอยละ 74 ความชื้นสัมพัทธมีคาสูงสุดในเดือนพฤษภาคม
ถึงตุลาคม ซึ่งเปนชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต คาเฉลี่ยรายเดือนอยูระหวางรอยละ 77.82 และในชวงมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมความชื้นสัมพัทธลดลงมากมีคาเฉลี่ยอยูในชวง
รอยละ 57 – 69
(ค) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 1,208.3 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกมากทีส่ ุดของปคอื เดือนกันยายน
- แหลงน้ํา
1) อางเก็บน้ํา จํานวน 2 แหง ไดแก
- อางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก คิดเปนพื้นทีเ่ ก็บกักน้ําประมาณ 9,046,080 ลบ.ม.
- อางเก็บน้ําหวยสม คิดเปนพื้นทีเ่ ก็บกักน้ําประมาณ 12,500,000 ลบ.ม.

-172) ลําหวย จํานวน 13 แหง ไดแก หวยซับเหล็ก หวยบง หวยจัน หวยขมิ้น หวยสม หวยน้ําซับ
หวยกระแทก หวยวังน้ําดํา หวยซอย 1 หวยขาด หวยซอย 4-5 หวยคลอและหวยหนองถ้ํา
- การระบายน้ํา
พื้นที่น้ําทวมถึง คิดเปนรอยละ 5 ของพื้นที่ทงั้ หมด ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ําทวมขังนานทีส่ ุด 5 วัน
ประมาณชวงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน
- ขยะ
1) ปริมาณขยะ 20 ตัน / วัน
2) รถยนตที่ใชจัดเก็บขยะ รวม 3 คัน แยกเปน
ก. รถยนตคันที่ 1 รถเก็บขนขยะแบบอัดทาย ขนาดความจุ 10 ลบ. หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548
ข. รถยนตคันที่ 2 รถเก็บขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ขนาดความจุ 10 ลบ. หลา ซื้อเมื่อ 2549
ค.รถยนตคันที่ 3 รถเก็บขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ 2550
ง. รถตักหนาขุดหลัง จํานวน 1 คัน จัดซื้อเมื่อ 2556
3) ขยะที่เก็บขนได จํานวน 20 ลบ. ม. / วัน
4) ขยะที่กําจัดได จํานวน 20 ลบ. ม. / วัน
กําจัดขยะโดยวิธี : จางเอกชนฝงกลบอยางถูกสุขหลักสุขาภิบาล 3 เดือน / ครั้ง
5) ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่กําลังใชปจ จุบันมี จํานวน 6 ไร 1 งาน 21 ตารางวา ตัง้ อยูที่
หมูที่ 11 ตําบลโคกตูม
หางจากเขตทองถิ่นเปนระยะทาง 2 กม.
ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่ใชแลว จํานวน 3 ไร
เหลือที่ดินกําจัดขยะไดอีก จํานวน 3 ไร 1 งาน 21 ตารางวา
คาดวาจะสามารถกําจัดขยะไดอีก 6 ป
6) สภาพการเปนเจาของที่ดินสําหรับกําจัดขยะ ที่ดินของนิคมสรางตนเอง
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ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
- โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล
ตําบลโคกตูม เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลซึ่งมีการจัดโครงสรางการบริหาร ดังนี้
โครงสรางการบริหารงานของเทศบาลตําบลโคกตูม
ทีปรึ กษานายกทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัด

กองคลัง
สํานักปลัด

รองปลัดเทศบาล

กองช่าง

กองสาธารณสุ ขฯ

กองการศึกษา

โรงเรี ยนเทศบาล
1 1 11

บุคลากรทั้งสิ้น
- สมาชิกสภาเทศาล
- ขาราชการประจํา
- ลูกจางประจํา
- ลูกจางชั่วคราว

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

8 คน
58 คน
3 คน
91 คน

กองการประปา
สํานักปลัด

- 19 เครื่องมือและอุปกรณสําหรับปฏิบัติงาน
1. รถยนตบรรทุกขยะ
2. รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค
3. รถดับเพลิง
4. รถยนตตู
5. รถบรรทุกติดเคนไฮโดรริคพรอมกระเชา จํานวน
6. รถตักหนาขุดหลัง
7. รถกระบะ
8. รถเกง
9. ระบบงานทะเบียนราษฎร
10. ระบบ GIS และเครือ่ งหาพิกัดดาวเทียม
11. เวทีการแสดง
12. ระบบ LAN
13. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุด
14. เครื่องสแกน
15. อาคารสํานักงาน
16. อาคารอเนกประสงค
17. ระบบ INTERNET ตําบล
18. ระบบโทรศัพทอัตโนมัตริ ะบบตูส าขา
19. เครื่องสูบน้ําและซับเมิรส
20. อาคารพัสดุ
21. เครื่องโทรสาร
22. เครื่องโทรสําเนา

จํานวน 3 คัน
จํานวน 3 คัน
จํานวน 1 คัน
จํานวน 3 คัน
1 คัน
จํานวน 1 คัน
จํานวน 8 คัน
จํานวน 1 คัน
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 2 ชุด
จํานวน 2 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 268 ชุด
จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน 1 หลัง
จํานวน 2 หลัง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 24 ชุด
จํานวน 1 หลัง
จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
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- การคลังทองถิ่น
- การบริหารรายรับในปงบประมาณทีผ่ านมา เปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป
- การบริหารรายจายในปงบประมาณที่ผานมา เปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป
รายการ

พ.ศ. 2555
(บาท)

พ.ศ. 2556
(บาท)

พ.ศ. 2557
(บาท)

รายรับ

122,264,578.75

137,104,152.20

178,005,995.99

รายจาย

51,132,335.42

87,058,767.64

84,006,268.44

รายรับ>รายจาย

71,132,243.33

50,045,384.56

93,999,727.95

รายการ

การดําเนินการกิจการพาณิชยของเทศบาล
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รายรับ

757,249.17

1,018,523.75

1,128,194.03

รายจาย

922,578.36

956,954.40

858,330.12

รายรับ>รายจาย

-165,329.19

615,69.35

269,863.91

จุดยืนทางยุทธศาสตร (positioning) ของเทศบาลตําบลโคกตูม
การกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)
ของกลุม จังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบดวย การรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยดูแลรักษาฐาน
ทรัพยากรการเกษตรทีส่ ําคัญ การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑหลักในพื้นที่ สงเสริมการใชวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตอาหารสงออกประเภทธัญพืช พืชไร
ปศุสัตว พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาเสนทางขนสง
และการแกปญหาน้ําทวม

