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บทที่ 3 แผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลโคกตูม
พ.ศ.2558-2562
๑ หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
- นโยบายรัฐบาล
1.นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2.นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
3.นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
4.การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5.การยกระดับคุณภาพการบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7.การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8.การพัฒนาสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9.การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการใชประโยชนและการอนุรักษ
10.การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ
11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 8 นโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก จํานวน 16 ขอ
ยุทธศาสตรที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
ยุทธศาสตรท3ี่ นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 5 นโยบาย ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 7 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
1.1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
1.1.2 เยียวยาและฟนฟูอยางตอเนื่องแกบุคคลทุกฝาย
1.1.3 สนับ สนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และคนหาความจริง เพื่อแนวทางปรองดอง
แหงชาติ (คอป.)
1.2 กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
1.4 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
1.5 เรงนํา สันติสุข และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต
1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
1.7 แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอ และราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง

-221.7.1 ชะลอการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว
1.7.2 จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพรถรับจางขนสงผูโดยสารสาธารณะใน
วงเงินที่เหมาะสมกับคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง
1.7.3 ดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปนธรรมแก
ผูบริโภคและผูผลิต
1.7.4 แกไขปญหาคาครองชีพโดยการดูแลราคาสินคาและการมีรายไดเพื่อเพิ่มกําลังซื้อสุทธิของ
ประชาชนโดยปองกันและแกไขการผูกขาด
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุ ลและความ
เขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอยที่มีหนี้ต่ํากวา 500,000 บาท อยาง
นอย 3 ป
1.8.2 ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท และผูที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท
1.8.3 จัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูที่มีอายุ 60-69 ป จะไดรับ
600 บาท อายุ 70-79 ป จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ป จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับ
1,000 บาท
1.8.4 ใหมีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเปนในชีวิตของประชาชนทั่วไป ไดแก
บานหลังแรกและรถยนตคันแรก
1.9 ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ 23 ในปพ.ศ.2555 และลดลงเหลือรอยละ 20 ในป
พ.ศ.2556
1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
1.10.1 เพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหงละ 1 ลานบาท
1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลานบาท
1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวไดในวงเงินประมาณ 1,000 ลานบาท ตอสถาบันอุดมศึกษาที่รวม
โครงการสนับสนุนการสรางผูประกอบการรายยอย
1.10.4 จัดสรรงบประมาณเขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML)ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.11 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน
1.12 เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและการ
ผลิตสินคาในทองถิ่น
1.13.1 สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณคา
1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหมีศักยภาพ
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ทใหแกโรงเรียน
1.16 เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง
ยุทธศาสตรที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย

-232.2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ
2.3 พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
2.5 เรงดํา เนินการแกไ ขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนีเขา เมือง
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน
ยุทธศาสตรที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.2 นโยบายสรางรายได
3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร
3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม
3.3.3 ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา
3.4 นโยบายโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาระบบรางเพื่อขนสงมวลชน การบริหารจัดการระบบ
ขนสงสินคาและบริการ
3.4.1 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ระบบประปา และระบบไฟฟาใหกระจาย
ไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งสงเสริมการประหยัดพลังงานและลดตนทุนการขนสง
3.4.2 ขยายการใหบริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคใหครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่
3.4.3 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางราง โดยเชื่อมโยงโครงขายและการบริหารจัดการขนสง
ผูโดยสารและสินคาและบริการ
3.4.5 เรงรัดโครงการรถไฟฟา 10 สายทางในกรุง เทพมหานครและปริมณฑลใหส ามารถเริ่ม
กอสรางไดครบใน 4 ป โดยเก็บคาบริการ 20 บาทตลอดสาย
3.4.6 พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี ขนสงเดินเรือชายฝงทะเล ทั้งทางดาน
ทะเลอันดามันและฝงดานทะเลอาวไทย
3.4.7 พัฒนาทาอากาศยานสากล ทาอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย
3.5 นโยบายพลังงาน
3.5.1 สง เสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลัง งานสามารถสรางรายไดใหป ระเทศซึ่ง ถือเปน
อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร
3.5.2 สรางเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหลงพลังงานและระบบไฟฟา
จากทั้งในและตางประเทศ
3.5.3 กํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม เปนธรรม และมุงสูการสะทอนตนทุนที่แทจริง
3.5.4 สง เสริม การผลิต การใช ตลอดจนการวิจัยและพัฒ นาพลัง งานทดแทนและพลัง งาน
ทางเลือก
3.5.5 สงเสริมและผลักดันการอนุรักษพลังงานอยางเต็มรูปแบบ
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.2 สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะ
3.6.3 สงเสริมการใชคลื่นความถี่อันเปนทรัพยากรของชาติใหมีป ระสิทธิภาพสูง สุดโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ

-243.6.4 สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
3.6.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง
4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ
4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
4.2 นโยบายแรงงาน
4.2.1 สงเสริมใหผูตองการมีงานทําในระบบสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนงงานวางของ
สถานประกอบการได
4.2.2 ใหการคุมครองแรงงานตามกฎหมาย โดยใหความสําคัญดานความปลอดภัยในการทํางาน
และสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคงในการทํางานแกผูใชแรงงาน
4.2.3 สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธใหทุกฝายที่เกี่ยวของสามารถแกไขปญหาแรงงานสัมพันธได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และอยูภายใตกรอบของกฎหมาย
4.2.4 เพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน ป ระกั น สั ง คมให ม ากขึ้ น เพื่ อ ผู ป ระกั น ตนสามารถเข า รั บ การ
รักษาพยาบาลไดอยางทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุมครองและสงเสริมใหเกิดความเขาใจและเห็น
ประโยชนในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ
4.2.5 เรงยกระดับแรงงานไรฝมือใหเปนแรงงานกึ่งฝมือ และแรงงานกึ่งฝมือใหเปนแรงงานมีฝมือ
4.2.6 เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคมอาเซียนในป 2558
4.2.7 กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเขามาทํางานของแรงงานตางดาว
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.3.1 ลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบอยางมี
บูรณาการเชื่อมโยงในทุกระบบ
4.3.2 ผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ
4.3.3 จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมาย เพื่อลดอัตราปวย ตาย และผลกระทบจาก
โรคไมติดตอเรื้อรัง
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน
4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตในชวงตั้งครรภ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ วัยบรรลุนิติ
ภาวะ วัยชราและผูพิการ
4.3.6 สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี
4.3.7 ขั บ เคลื่ อนให ป ระเทศไทยเป นเลิศ ในผลิ ตภั ณฑ และการบริก ารดา นสุ ขภาพและการ
รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย

-254.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.1 เรงดําเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการรวมเทิดทูนสถาบันหลัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
4.4.2 อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกที่รับผิดชอบ
ดานศาสนา
4.3.3 อนุรักษ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณแหลงศาสนา ศิลปะ วั ฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ที่เปนเอกลักษณและมีคุณคาทางประวัติศาสตร
4.3.4 สรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ
4.3.5 นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
4.3.6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
4.3.7 ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดภาคีการพัฒนา
ทุกภาคสวน
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.1 สงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุน
4.5.2 สรางหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
4.5.3 สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ ดวยการพัฒนาเด็ก
ตั้งแตอยูในครรภมารดา เด็กแรกเกิด เด็กกอนวัยเรียน และเยาวชนทุกชวงวัย
4.5.4 สนับสนุนบทบาทสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเสมอภาค
4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวยการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสาธารณะตางๆ สําหรับรองรับผูสูงอายุและคนพิการ
4.5.6 ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยที่สุด สงเสริม การเรียนรูการ
เดินทางและการใชการขนสงอยางปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 5 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
5.2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ
5.4 สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
5.5 สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.6 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
5.7 สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
5.8 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
6.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง
6.5 สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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7.1 เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
7.2 สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน
7.3 เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการระหวางประเทศ
7.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ และองคการ
ระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
7.5 สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีและความ
รวมมือทางวิชาการกับประเทศที่กําลังพัฒนา
7.6 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงใน
โลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย
7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
7.8 ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
7.9 ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ
7.10 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมีวิสัยทัศน
และมุงผลสัมฤทธิ์
8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง ยกระดับ
สมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
8.1.3 พัฒ นาและสง เสริม ระบบการบริห ารงานบุคคลภาครั ฐโดยยึดหลัก การบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางตอเนื่อง
8.1.5 เสริม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
8.1.6 สนับ สนุนการดําเนิน งานขององคก รปกครองสวนท องถิ่นใหมีร ะบบที่มีป ระสิท ธิภาพ
โปรงใสและสามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนไดตามความคาดหวัง
8.1.7 พัฒนาระบบขาราชการใหเปนระบบที่โปรงใสขึ้น
8.1.8 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน
8.1.9 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.1 ปฏิ รู ป ระบบกฎหมายและพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง ระบบให มี ค วามทั น สมั ย
สอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับหลักนิติธรรม
8.2.2 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรมดวยมาตรการเชิงรุก
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบถาม การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การนํา
มาตรการทางภาษีและการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชในการดําเนินงานการตอผูกระทําผิด
8.2.4 ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิง รุก โดยประชาชนมีสวนรวม จัดใหมีกลไกการ
บริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะหแนวโนมของอาชญากรรมลวงหนา
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สาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูล ขาวสารของประชาชน
8.3.2 สงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางดานเทคโนโลยี เครือขาย และปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการทําหนาที่
8.3.3 สงเสริมใหสื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอขอมูลขาวสารอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมและตระหนักตอจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งสงเสริมใหมีการสราง
ดุลยภาพของขาวสาร
นโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ป จะดําเนินนโยบายหลักดังนี้
1.นโยบายความมั่นคงของรัฐ ที่สําคัญคือ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยดํารงไว
ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริย นอมนําพระราชดําริทั้งปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอม
ทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
2.นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายไดที่เปนธรรม ปรับโครงสร างภาษีอากรทั้งระบบ มีนโยบายสราง
รายไดจากการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 เทาตัวในเวลา 5 ป ผลักดันไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคา
อาหารมีนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ สวนนโยบายโครงสรางพื้นฐานจะพัฒนาระบบขนสง ประปา ไฟฟาให
กระจายไปสูภูมิภาคอยางทัว่ ถึง เพียงพอ ขยายการใหบริการน้ําสะอาดใหครอบคลุมพื้นที่ พัฒนาระบบรถไฟฟา
ทางคูเ ชื่อมชานเมือง+หัวเมืองหลัก พัฒ นารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ+เชียงใหม กรุง เทพฯ – นครราชสีม า
กรุงเทพฯ – หัวหิน และเสนทางเชื่อมตอกับเพื่อนบาน ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร พอรต เรลลิงก
ตอจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยัง ชลบุรีและพัฒ นาเรงรัดโครงสรางรถไฟฟา 10 สายทางใน กทม. และ
ปริมณฑล ใหเริ่มกอสรางไดครบใน 4 ปคาบริการ 20 บาทตลอดสาย
3.นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต กระจายโอกาสทางการศึกษาใหเขาถึงทุกกลุม จัดโครงการ
เงิ นกู เ พื่อการศึก ษาที่ผู ก พันกั บ รายไดในอนาคต ส ง เสริ ม ใหแ รงงานเขา ถึง ขอ มูล ขา วสารตําแหนง วา งงาน
โดยสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแตชวงตั้งครรภ จนถึงวัยชรา และผูพิการสราง
หลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุก
รูปแบบ
4.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมแ ละสัตว
ทรัพยากรทางทะเล สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชทรัพยากรธรรมชาติ
5.นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัยและครู
วิทยาศาสตรใหเพียงพอ สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สงเสริมการรวมมือกับประเทศมุสลิมและองคกร
อิสลามระหวางประเทศ
6.นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับเพื่อน
บาน สงเสริมผลประโยชนของชาติในองคกรระหวางประเทศ
7.นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สรางเสริมมาตรฐานดานคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมใหทันสมัย สอดคลอง
หลักการประชาธิปไตย เรงรัดจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระและปรับปรุง
ระบบการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรมโดยงาย สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขาวสารจาก
ทางราชการ สื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ
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การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทย
จะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป
2558 จึงจาเปนตองนาภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียม
ความพรอมใหแกคน สัง คม และระบบเศรษฐกิจ ของประเทศใหส ามารถปรับ ตั วรองรับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน
“สังคมอยูร วมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม
และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตไดรับ ความคุมครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคทุก
ภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒ นา ภายใตร ะบบบริห ารจัดการภาครัฐที่
โปรงใส เปนธรรมพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความสรางสรรค
ของคนไทย
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิต อยางเหมาะสมในแต
ละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทัน กับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิ
ปญ ญา สรางความมั่น คงด านอาหารและพลั ง งาน ปรับ โครงสร างการผลิตและการบริโ ภคให เ ปน มิตร กั บ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม สนับ สนุนการมีสวนรวม ของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
การพั ฒ นาประเทศให ค นในสั ง คมอยู ร ว มกั น อย า งสงบสุ ข เศรษฐกิ จ เจริ ญ เติ บ โตอย า ง
มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณได
ยากและซับ ซอนมากยิ่ง ขึ้น การพัฒ นาในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11 จึง จําเปนตองกําหนดทิศทาง และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อป องกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐาน ของประเทศ
ดานตางๆ ใหเขมแข็ง ควบคูกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสัง คมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม
รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิต และการบริโภคที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร การพัฒนาที่สําคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจกครอบครัว และชุมชน
เพื่อใหเปนสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับ ตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ไดรับการคุมครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพเทาเทียมกันมี
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กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ไดรับการคุมครองสิทธิผลประโยชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินอยางเทาเทียม และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส
ยึดประโยชนสวนรวม และเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน ในกระบวนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคน ใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกัน เพื่อเขาสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคน ในทุกมิติใหความ
พรอมดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร
และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคู กับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม
และสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมขนทองถิ่นใหเขมแข็ง และ
สามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถ ใชประโยชนไดอยางยั่งยืน เพือ่ ให
ภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว และสัตวนา รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริม การสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิ
ปญญาทองถิ่นและความรูสรางสรรค การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญ กับการสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองไดและเผชิญกับปจจัยเสี่ยง
ตางๆ ไดอยางมั่นคง
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ความสรางสรรค ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น
เปนพื้นฐานสําคัญในการขับ เคลื่อนสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยื น ภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยและ
ระบบการแขง ขันที่ เ ปนธรรม เพื่อสรางภูมิคุม กันใหกั บ ประเทศ มุง ปรับ โครงสรางการค าและการลงทุนให
สอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิ่ม ใหกับสาขาบริการที่มีศักยภาพ
บนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรค และเมืองสรางสรรค เพิ่มผลิตภาพของ
ภาคเกษตร และสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ด ว ยเทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต ที่เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม พั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส สรางความมั่นคงดานพลังงาน ควบคูไปกับ การปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตางๆ ทาง
เศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่
เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มุง
เชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพืน้ ฐาน
ของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ผลประโยชนรวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาค

-30และภูมิภาค และสรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอม
ประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะที่ทันตอ
การเปลี่ยนแปลง ควบคูไปกับ การพัฒ นาการเชื่อมโยงดานขนสงและระบบโลจิส ติกสภายใตกรอบรวมมืออนุ
ภูมิภาค ปรับปรังกฎ ระเบียบการขนสงคนและสินคาเพื่อลดตนทุนการดาเนินธุรกิจและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่นใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง
6. ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น มุ ง บริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีสวนรวม
ของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ให ค นในสั ง คมไทย โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และสร า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเป นเศรษฐกิจ
และสังคมคารบ อนต่ําและเปนมิตรกับสิ่ง แวดลอม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ สรางภูมิคุมกันดาน
การคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอน และเพิ่มบทบาทประเทศไทย ในเวทีประชาคมโลกที่
เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 2 และแผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน (Vision) ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู มุงสูเมืองนาอยู
นิยามเมืองนาอยู ประกอบดวย
๑. การศึกษามีคุณภาพ
๒. สุขภาวะอนามัยที่ดี (กาย จิต สังคม)
๓. สิ่งแวดลอมดี
๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕. เมืองอุตสาหกรรมสะอาด
เปาประสงครวม
1) สรางความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจโดยเนนเกษตรปลอดภัย และทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
2) คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขนึ้
ประเด็นยุทธศาตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มการผลิตอาหารปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวและผลิตภัณฑการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาวะทีด่ ี
- กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาคุณภาพคน
3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
4. การสงเสริมผลิตภัณฑและความเขมแข็งของชุมชน
5. การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล

-31แนวทางดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
▪ กลุม อปท.ที่ตองเสริมดานโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม

ผลกระทบ
เสนทางคมนาคมไมครอบคลุมและทรุดโทรม

แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
-สนับสนุนงบประมาณกอสรางและปรับปรุงระบบ
คมนาคมใหไดมาตรฐาน โดยใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
-ให อบจ.เปนเจาภาพหลักในการพัฒนาแบบองครวม
โดยดําเนินการพัฒนาเสนทางคมนาคมใน อปท.ที่ขาด
แคลนงบประมาณ

สถานีใหบริการดานพลังงานไมเพียงพอและปดบริการ -สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทางเลือก
เร็ว
พื้นที่ดานชายแดนมีความคับแคบไมสามารถรองรับ
การจราจรในชั่งโมงเรงดวน

-ประสานหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพือ่ จัดใหมีศูนยบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) การตรวจ
ปลอยจุดเดียว (Single Services Inspection) และ
ดานศุลกากรแบบ Single window

▪ กลุม อปท.ที่ตองสงเสริมดานการคาและการลงทุน
ผลกระทบ

อุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงินทุน

-3 2 แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
-สนับสนุนใหสถาบันการเงินผอนปรนการปลอย
สินเชื่อในภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพในการ
ขยายและปรับปรุงเทคโนโลยีใหมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
-สนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับเกษตรกร

ผูประกอบการขาดความรูความเขาใจเรื่องกฎระเบียบ -ประสานหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการสรางความรู
พิธีศุลกากรสงผลใหมกี ารลักลอบทําการคาตามแนว ความเขาใจทางดานการคาการลงทุนและเรื่อง
ชายแดน
กฎระเบียบพิธีศุลกากร
ไมมีจุดกระจายสินคาและศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ

-สงเสริมการดําเนินการกอสรางศูนยกระจายและสง
สินคาและศูนยบริการเบ็ดเสร็จโดยให อปท. อํานวย
ความสะดวกในเรื่องขอมูลขอเสนอแนะ และประสาน
ใหเอกชนดําเนินการ
-จัดทําผังเมืองรวมเพื่อเปนทิศทางในการพัฒนาพื้นที่
การคาและการลงทุน

สินคาและการบริการที่แตละประเทศมีลกั ษณะ
คลายกัน

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพรขอมูล

-สงเสริมและพัฒนาดานการรวมกลุมผูประกอบการใน
ลักษณะของการรวมกลุม เครือขายอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม เพื่อใหผปู ระกอบการมีความเขมแข็ง
และสามารถเพิ่มอํานาจตอรองรับผูคารายใหญได

-เรงรัดใหมกี ารจัดทําระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีใหครอบคลุมทุก อปท.เชน ภาษีโรงเรือน
ภาษีปาย เปนตน อํานวยความสะดวกในเรื่องการจด
ทะเบียนการคา

-33▪ กลุม อปท.ที่ตองสงเสริมดานการทองเที่ยว

ผลกระทบ

แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหลง
-พัฒนาการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบ
ทองเที่ยว/การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว/การ และมีคุณภาพ ไดแก การพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
บํารุงรักษาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว
อนุรักษ การสรางเสนทางเครือขายทองเที่ยว/
กิจกรรมทองเที่ยวรวมกันระหวาง อปท.ทีม่ ีแหลง
ทองเที่ยว/กิจกรรมทองเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัด
และจังหวัดที่อยูติดกัน การจัดการความรูดานการ
ทองเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว
ใหมีความยั่งยืนและเกิดมูลคาเพิ่ม เปนตน-พัฒนา
บุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความรู
ความเขาใจ ในดานการใหบริการและดานภาษาเพื่อ
เปนการสรางมาตรฐานและความประทับใจแก
นักทองเที่ยว-ประสานทุกภาคสวนใหบํารุงรักษา
ฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยว โดยนําการจัดการ
ความรูมาใชในการดําเนินงาน-จัดเก็บภาษีจากการ
ทองเที่ยว

การประชาสัมพันธไมตอเนื่อง/สิง่ อํานวยความสะดวก -เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
เชน ปายชี้ทาง และศูนยบริการนักทองเที่ยวไมได
และกิจกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ไดแก
มาตรฐาน
เว็บไซต สื่อวิทยุ และโทรทัศน
-จัดทําปายชี้ทาง/แผนที่ทองเที่ยวสองภาษา
-จัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานและมี
เจาหนาที่ที่มีความรูดานภาษาตางประเทศใหบริการ
-ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวทราบถึงระเบียบและ
กฎจราจรของประเทศไทย และกําชับใหเจาหนาที่ทมี่ ี
สวนเกี่ยวของเขมงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว

-34▪ กลุม อปท.ที่ตองสงเสริมดานการศึกษา

ผลกระทบ
เจาหนาที่และประชาชนสวนใหญไมสามารถใช
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่ นบานในการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
-สนับสนุนใหสถาบันทางการศึกษาเรงรัดพัฒนา
เยาวชนใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและ
ตลาดแรงงาน
-จัดสรรงบประมาณในการจางครูสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพื่อนบาน/ครูชาวตางชาติให
เพียงพอกับความตองการของโรงเรียน
-ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาตางประเทศโดย
เนนที่การฟงและพูดเพื่อติดตอสือ่ สารกับ
ชาวตางชาติ

การสืบคนขอมูลของหนวยงานในประเทศมีอยูอยาง
จํากัดเนื่องจากการจัดทําขอมูลไมเปนระบบและมี
ความลาหลัง

-สรางชองทางการติดตอสือ่ สารทีเ่ ปนภาษาสากล
และมีการปรับเปลี่ยนขอมูลใหมีความทันสมัยอยู
เสมอ

การเรียนการสอนของไทยไมสอดคลองกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน

-ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับ
ประเทศสมาชิกเพือ่ อํานวยความสะดวกใน
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน และ
การศึกษาตอ
-สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศ
เพื่อนบาน

-35▪ กลุม อปท.ที่ตองสงเสริมดานสาธารณสุข

ผลกระทบ
ปญหาโรคติดตอ โรคระบาด และสุขอนามัย

แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
-สงเสริมดานสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง 14 ดาน
ไดแก
1) การสุขศึกษา (Health Education)
2) โภชนาการ (Nutrition)
3) การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล (Water
Supply and Sanitation)
4) การเฝาระวังโรคประจําถิ่น (Surveillance for
Local Disease Control)
5) การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Immunization)
6) การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว
(Maternal Child Health and Family Planning)
7) การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Simple
Treatment)
8) การจัดหายาที่จําเปน (Essential Drugs)
9) สุขภาพจิต (Mental Health)
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health)
11) การอนามัยสิง่ แวดลอม (Environmental Health)
12) การคุมครองผูบ ริโภค (Consumer Protection)
13) การปองกันและควบคุมอุบัตเิ หตุ และโรคไม
ติดตอ (Accident and Noncommunicable
Disease Control)

-36▪ กลุม อปท.ที่ตองสงเสริมดานสิง่ แวดลอม

ผลกระทบ

แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ปญหาขยะ แหลงน้ําเนาเสีย มลพิษทางอากาศ การ -จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให อบจ.เปน
รุกรานที่ดินทํากิน และการทําลายทรัพยากรปาไม แมขายในการสรางโรงกําจัดขยะรวม และการแยก
ขยะ-วางระบบกําจัดน้ําเสียรวมในเขต อปท.-ออก
ขอบัญญัติและเทศบัญญัติดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรตน
น้ํา และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
-จัดการที่ดินทํากินและแบงเขตพื้นที่ปาอุทยานและ
ปาสงวนใหมีความชัดเจน
-สงเสริมการศึกษาและการมีสวนรวมของประชาชน
ในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น เชน การจัดตัง้ อาสาสมัคร
รักษาปาและอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน
การสงเสริมอัตลักษณของตนเองและการเรียนรู
อัตลักษณของประเทศเพื่อนบาน “รูเขา รูเรา”

สงเสริมใหสถาบันการศึกษาเปนหนวยงานหลักใน
การถายทอดอัตลักษณของชุมชน อัตลักษณอาเซียน
และเผยแพรวฒ
ั นธรรมจารีตประเพณีของประเทศ
เพื่อนบาน ปลูกฝงอัตลักษณที่สําคัญใหแกเด็กและ
เยาวชน เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาทองถิ่น
การแตงกาย การละเลนพื้นบาน อาหาร และขนม
-สงเสริมการศึกษาและคนควาถึงแหลงที่มาของ
วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเชื่อมโยงใหรสู ึกผูกพันเปนหนึ่ง
เดียวกัน
-จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรประวัติศาสตรและอัต
ลักษณของทองถิ่น

-37ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน :
“ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู มุงสูเมืองนาอยู”
นิยามเมืองนาอยู ประกอบดวย
๑. การศึกษามีคุณภาพ
๒. สุขภาวะอนามัยที่ดี (กาย จิต สังคม)
๓. สิ่งแวดลอมดี
๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕. เมืองอุตสาหกรรมสะอาด
พันธกิจ (Missions):
1. ผลิตอาหารปลอดภัยตลอดหวงโซอุปทาน
2. อนุรักษและสืบสานภูมิปญ
 ญาทองถิ่น พรอมเสริมสรางศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม
3. การทองเที่ยวอยางยัง่ ยืนและสอดคลองกับวิถีชีวิตสมัยใหม
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน
5. วางแผนและเตรียมพรอมรับผลกระทบจากกระแสโลกทีเ่ ปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
6. การบริหารจัดการ การศึกษา ศาสนา สังคม และการสาธารณสุข ใหมีความพรอมตอการใหบริการประชาชน
เปาประสงครวม (Goals):
1. สรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนเกษตร ปลอดภัย และทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
ตัวชี้วัดตามเปาประสงครวมที่ 1
1.1 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) เพิ่มขึ้น รอยละ 4
1.2 รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของจํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับรองมาตรฐาน
- ขาว รอยละ 5
- โคนม รอยละ 2 - สัตวน้ํา รอยละ 2
1.3 รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนาย OTOP (เพิ่มขึ้นรอยละ 3)
1.4 รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว (เพิ่มขึ้นรอยละ 7)
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาวะที่ดี
ตัวชีว้ ัดตามเปาประสงครวมที่ 2
3.1 รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 3
3.2 รอยละของตําบลที่มีดานการดําเนินงานดานการจัดการสุขภาวะรอยละ 70
3.3 จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 รอยละของการจับกุมผูก ระทําผิดในคดีรายแรง
3.5 รอยละของหมูบ าน/ชุมชน ในจังหวัดทีม่ ีจํานวน ผูเ สพ/ผูคาลดลง รอยละ 25
3.6 จํานวนพื้นที่สีเขียวเพิม่ ขึ้น 100 ไร
3.7 จํานวนของแหลงน้ําที่ไดรับการฟนฟูบรู ณะ เพื่อแกปญหาภัยแลงและอุทกภัย
ตําแหนงการพัฒนา (Postinguing)
- แหลงผลิตขาวปลอดภัยและแปรรูปร (ออย, มันสําปะหลัง ไกเนื้อ โคนม)
- สงเสริมและฟนฟูการทองเที่ยวเมืองเกาทางธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น (manmade)

-38ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มการผลิตอาหารปลอดภัย
เปาประสงค :
1. เพิ่มรายไดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กลยุทธ :
1. สงเสริมกระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยใหไดมาตรฐาน
2. สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย
3. สงเสริมการบริการสินคาเกษตรปลอดภัย และพลังงานทดแทน
ตัวชี้วัด :
1. รอยละเฉลี่ยที่เพิม่ ขึ้นของรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร (รอยละ 3)
2. รอยละของจํานวนฟารมที่ไดรบั การรับรองมาตรฐาน (รอยละ 25)
3. จํานวนพื้นที่ปลูกขาวอินทรียเ พิ่มขึ้น (จํานวน 500 ไร)
4. รอยละที่เพิม่ ขึ้นของมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑของสถานประกอบการเปาหมาย (รอยละ 3)
5. รอยละของสถาบันเกษตกรมีผลการดําเนินงานไมขาดทุน (รอยละ 75)
6. รอยละที่ลดลงของตนทุนการผลิต (รอยละ 5)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว และผลิตภัณฑการทองเที่ยว
เปาประสงค:
รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
กลยุทธ:
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว
2. สงเสริมการนําเรือ่ งราวมาสรางมูลคาเพิม่ ดานการทองเทีย่ ว
ตัวชี้วัด:
1. รอยละที่เพิม่ ขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
2. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเทีย่ ว
3. รอยละที่เพิม่ ขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP
4. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาวะที่ดี
เปาประสงค:
1. ประชาชนมีศักยภาพทางการศึกษาและการเรียนรูเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตและมีคานิยมในการอนุรักษฟนฟู
สืบทอดศาสนา
2. ประชาชนมีสุขภาวะ กาย จิต สังคมที่ดี
3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุลและสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด:
1. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีเ่ พิ่มขึ้น(รอยละ 3)
2. รอยละของตําบลที่มกี ารดําเนินงานดานการจัดการสุขภาวะ
3. จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. รอยละของการจับกุมผูกระทาผิดในคดีรายแรง

-395. รอยละของหมูบาน/ชุมชนในจังหวัดที่มจี ํานวนผูเสพ/ ผูคาลดลง
6. จํานวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
7. จํานวนของแหลงน้ําที่ไดรบั การฟนฟูบรู ณะเพือ่ แกปญ
 หา ภัยแลงและอุทกภัย
กลยุทธ:
1. เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาและการเรียนรูเ พื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและมีคานิยมในการอนุรักษฟนฟูสบื ทอดศาสนา
2. เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนใหมสี ุขภาวะที่ดี
3. เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. สรางความตระหนักและจิตสํานึกดานสถาบันเพื่อความปรองดองสมานฉันท
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี
วิสัยทัศน
คุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การผังเมือง แหลงน้ํา สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน
2. การพาณิชยและสงเสริมการลงทุน
3. การสงเสริมการมีอาชีพ การมีงานทําและความเขมแข็งของหมูบ าน/ชุมชน
4. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูก ารเกษตรตามแนวพระราชดําริและการทําเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัย
5. การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคและตอยอดภูมิปญ
 ญาไทย
6. การสงเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด
2.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
2. การสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
3. การยกระดับมาตรฐานการใหบริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวในดานโครงสรางพื้นฐาน
3.ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนครอบครัวอบอุนและปลอดยาเสพติด
2. การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
3. การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา กิจกรรมนันทนาการและการพักผอนหยอนใจ
4. การสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
5.การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาและแหลงเรียนรูอยางหลากหลายและทันสมัย
6.การสงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัย

-404.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. การคุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การกําจัดขยะอยางถูกสุขลักษณะและจัดหาศูนยกําจัดขยะและระบบบําบัดน้ําเสียรวม
3. การจัดการสิง่ แวดลอมและมลพิษตางๆ
5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. การสงเสริมหลักการทํางานแบบบูรณาการในการพัฒนาทองถิ่น
2. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานขอมูล
3. การสรางมาตรฐานการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความโปรงใส
4. การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
5.การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร ดวยหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความสามัคคีในองคกร
การใชผังเมืองในการกําหนดแนวทางพัฒนา
วิสัยทัศนตามการวางผังเมืองรวมชุมชนโคกตูม
เมืองพึ่งตนเองทีเ่ พียบพรอมดวยโครงสรางพื้นฐานมุง สูก ารเปนเมืองอยูอาศัยชั้นดี ทามกลางแหลงเกษตรอินทรีย
และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหดีขึ้นในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อใหเมืองเพียบพรอมดวย
โครงสรางพื้นฐานในขนาดเมืองกระชับ
1. การพัฒนาถนนที่ยังไมมีทางเทา ทางจักรยาน เพื่อรองรับการทองเที่ยวและการขยายเมือง
2. ขยายเขตการใหบริการดานน้ําประปา
3. พัฒนาสถานศึกษาในเชิงคุณภาพ
4. พัฒนาดานสาธารณสุข
5.การสรางตลาดกลางเพื่อเปนการรองรับสินคาเกษตร
6.การสรางตลาดใหเพียงพอกับความตองการซือ้ สินคาอุปโภคบริโภค
7.ปรับปรุงสวนสาธารณะ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองอยูอาศัยชั้นดี
1. การใชพื้นที่ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกันอยูดวยกันได
2. การเนนการลดพลังงาน
3.ยุทธศาสตรสงเสริมเศรษฐกิจตามทรัพยากรที่ทองถิ่นมีอยู
1. สงเสริมเกษตรอินทรียโ ดยวางแผนการปลูกและการตลาด
2. ใหทองถิ่นเปนแหลงอาหาร
3. วางแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4. พัฒนาอุตสาหกรรมควบคูกับการรักษาสภาพแวดลอม
4.ยุทธศาสตรสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาและอนุรักษวัฒนธรรม
1. สงเสริมการเรียนรูทางประวัติศาสตร
2. อนุรักษความสําคัญทางพื้นที่เชิงประวัติศาสตร
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เทศบาลตําบลโคกตูม ไดดําเนินการพัฒนาเทศบาล คิดวาเปนการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุก ๆ ดาน โดยมุงการ
ใหบริการประชาชนเปนหลัก ซึ่งเปนการพัฒนาในดานตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
เมืองแหงคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิตอาหารทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุง เนนบริการ
ประชาชน
4.2 พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
1. สงเสริมพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร
2. สงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น
3. พัฒนาและสงเสริมการศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันตอเหตุการณ
5. สรางสังคมใหเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ยงั่ ยืนบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. จัดใหมีและบํารุงรักษาถนนและระบบสาธารณูปโภคตางๆ ใหเพียงพอกับความตองการ
7. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษและสงเสริมอาชีพนอกฤดูกาล
8. พัฒนาการใหบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหพอเพียง
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทองถิ่น
3. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอ
4. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ
5. เพื่ออนุรกั ษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรใหไดมาตรฐาน
7. เพื่อพัฒนาประชาชนในทองถิ่นใหมจี ิตสํานึกทางวัฒนธรรมและไดรบั การศึกษาอยางทั่วถึง
8. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรบั การบริการดานสาธารณสุขมูลฐานใหครอบคลุม
9. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการใหบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
10. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
วัตถุประสงค
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.พัฒนาระบบวางผังเมือง การใชประโยชนที่ดิน ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.พัฒนาระบบวางผังเมือง การใชประโยชนที่ดิน ปองกันและแกปญ
 หาน้ําทวม
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วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูของประชาชนใหมีคุณภาพที่ดี
2.เพื่อใหบริการสาธารณะและจัดสิง่ อํานวยความสะดวกแกประชาชนใหครอบคลุม
3.สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินรวมทัง้ สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและ
สืบทอดวัฒนธรรมอันดีใหกับชุมชน
4.สนับสนุนการกีฬาใหกับประชาชนในพื้นที่
5.สงเคราะหในทุกดานกับผูดอยโอกาสและผูประสบภัย
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของประชาชน
3. สงเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน
4. สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬา
5. สรางหลักประกันทางสังคมใหกบั เด็ก/ เยาวชน คนชรา ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส
6. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7.สงเสริมภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยงั่ ยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศที่ไดมาตรฐาน
2.พัฒนาเปนแหลงผลิตอาหารทางการเกษตรที่ปลอดภัย
3.เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น
4.เพื่อพัฒนาเสนทางการขนสงและตลาดเครือขายในการนําสงผลผลิต
5.เพื่อสงเสริมการแปรรูปผลผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
แนวทางการพัฒนา
สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหแกประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมและพัฒนา
ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศพัฒนาความรูในการผลิตอาหารปลอดภัยสงเสริมการแปรรูป สรางมูลคาเพิม่ ผลผลิต
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑสง เสริมการตลาดเครือขายและพัฒนาเสนทางขนสง
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
1.เพื่อเสริมสรางศักยภาพขององคกรและมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2.เพื่อสงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหพัฒนาอยางยัง่ ยืน
3 เพื่อพัฒนาและสงเสริมประชาชนใหใชผลิตภัณฑทางธรรมชาติในทองถิ่น
4.เพื่อพัฒนาจิตสํานึกของประชาชนใหอยูรวมกับธรรมชาติโดยไมเบียดเบียน
5.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
แนวทางการพัฒนา
1.สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ
3.สงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมที่ดี
4.สงเสริมการเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยรวมทัง้ การผลิตปุยอินทรีย
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วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานและการปฏิบัตงิ านใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยมาชวยในการปฏิบตั ิงาน
3.เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหโปรงใส เปนธรรม
4.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลขาวสารใหทันสมัยและทันเหตุการณ
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน
2.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.ปรับปรุงระบบขอมูล สารสนเทศ และสรางนวัตกรรมการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
5.พัฒนาระบบ แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจของขาราชการ

-443.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
- ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ปญหา
สังคมโดยรวมภายในเทศบาลตําบลโคกตูม ยังเปนสังคมระบบอุปถัมภ แมจะมีการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่นมากขึ้น แตประชาชนก็ยังไมใชสิทธิหนาที่ของตนเองที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญ เพื่อใหการบริหารงานเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได สําหรับปญหาที่นาจะมีผลกระทบ
ตอองคกรภายในเขตไดแก
1. ปญหายาเสพติดในชุมชน
2. ปญหาการอพยพแรงงานในฤดูแลง ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย
3. ปญหาสวัสดิการของผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูปวยเอดส
4. ปญหาฝนแลงและไมมีแหลงกักเก็บน้ํา
5. ปญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน
6. ปญหาน้ําทวมพืชผลทางการเกษตร
7. สถานที่สําหรับการเลนกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผอนหยอนใจ ยังไมเพียงพอ
ปญหาดานสังคมที่กลาวมาทั้งหมด จะตองมีการประชาคมหมูบาน เพื่อหาแนวทางแกไขและ
ปองกันในอนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
1.เนื่องจากประชาชนสวนใหญไดรับสารอาหารที่มปี ระโยชน ปลอดสารพิษ จึงทําใหประชาชนในเขตเทศบาล
มีอายุยืนยาว เปนพิเศษ ฉะนั้น จึงเปนเหตุใหจํานวนผูสงู อายุเพิ่มมากขึ้น จํานวนกิจกรรมทีส่ งเสริมใหผสู ูงอายุ
สามารถใชเวลาวางในการมีชีวิตอยูนั้นเกิดประโยชนอยางสูงสุด ยังมีคอนขางนอย
2.ในเขตพื้นที่ของในเขตเทศบาลตําบลโคกตูมสวนใหญมีอากาศรอนชื้น เหมาะแกการเกิดโรคไขเลือดออก
ในแตละป สถิติการเกิดโรคไขเลือดออกมีจํานวนเพิ่มมากขึน้
3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม ขาดการปลูกจิตสํานึกในดานรักบานเกิด รักในอาชีพของ
พอแม ประชาชนในพื้นทีส่ วนใหญ อายุระหวาง 18-35 ป อยูนอกพื้นที่ ไปศึกษาเลาเรียน หรือไปทํางานที่อื่น
4. ปญหาดานยาเสพติด เปนปญหาทีร่ ัฐบาลไดกําหนดใหเปน วาระแหงชาติ แตปญหานี้กลับไมลดนอยลงเลย
เพราะกลุม เสี่ยงสวนใหญ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมูบา น การปกปดปญหาหรือไมมีขอมูลที่เปนจริง จึงยาก
แกการแกไข กําหนดมาตรการที่ชัดเจน
การคาดการณแนวโนมในอนาคต เทศบาลตําบลโคกตูมจะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนทั้งทาง
ดานสาธารณสุข จัดวิทยากรมาอบรมใหความรู ความเขาใจ และจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุขเปนตัวแทนของ
เทศบาลตําบลโคกตูม คอยดูแลสอดสองปญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังเทศบาล
เพื่อใหความชวยเหลือ และจัดใหมีโครงการดานสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมูบานตาง ๆ อยางทั่วถึง สวนในดาน
การลดปญหาตางๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสําคัญการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมสามารถชวย
ไดดีและลงทุนนอย เชน การปลูกฝงในเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของหมูบ าน/ชุมชน ใหเด็กและเยาวชนเล็งเห็น
ความสําคัญในถิ่นที่อยู บานเกิด อาชีพดั้งเดิม สวนเรื่องของยาเสพติด หากกลุม นี้ไดรับรูถึงโทษของยาเสพติด
โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปญหาลงได และการสงเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
มีการสงเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การติดตามสภาเด็กและเยาวชนเพือ่ สรางความ
ตระหนักและเทศบาลตําบลโคกตูม ไดสง เสริมกิจกรรมดานประเพณีและวัฒนธรรม
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ไดสงเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสรางสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณกีฬาในการฝกซอมและแขงขัน หรือมี
การสงตัวแทนใหเปนนักกีฬาระดับหมูบ าน อําเภอ และระดับจังหวัด ก็เปนทางเลือกที่ดี สวนสถานทีห่ รือ
สวนสาธารณะของเทศบาล จัดสงเสริมการปลูกตนไมในชุมชนและที่สาธารณะตาง ๆ การปรับภูมิทัศนในพื้นที่
สาธารณะประโยชน ลดมลภาวะโลกรอน ทุกอยางเปนสิง่ จําเปนทีเ่ ทศบาลตองดําเนินการและคาดการณไวใน
อนาคตประชาชนตองการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง เด็ก เยาวชนไดรับการปลูกฝงให
อยูในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของทองถิ่นอันดีงาม มีลูกหลานสานตออาชีพเกษตรกรรมอยางภาคภูมิใจ
และสถานที่พกั ผอนหยอนใจ สถานทีเ่ ลนกีฬา ออกกําลังกายและนันทนาการอยางเพียงพอ และใชพื้นทีส่ าธารณะ
ประโยชนหรือพื้นที่วางเปลาใหเกิดประโยชนสงู สุด
ข. ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานโครงสรางพื้นฐาน และการใหบริการสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตําบลโคกตูมยังคงเปนปญหาหลักตอความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปจจัยหลักในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานก็คือ ดานงบประมาณ ดังนั้น เทศบาล
ตําบลโคกตูมซึ่งเปนองคกรปกครองทองถิ่นจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองบริหารงบประมาณที่มีอยูอ ยางจํากัด แกปญหา
โครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสมและเปนธรรมอยางทีส่ ุด สวนอีกปญหาทีส่ ําคัญ และจําเปนจะตองวางแผนรองรับ
ความเจริญเติบโตทั้งดานเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมือง
รองรับปญหาในอนาคต ซึ่งปญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญๆหรือชุมชนใหญกําลังประสบปญหามาก เพราะไมมีการ
วางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สําหรับเทศบาลตําบลโคกตูม ไดดําเนินการจางทีป่ รึกษาจัดทําผังเมือง
รวมชุมชนโคกตูมเรียบรอยแลวเพื่ออนาคตจะไมประสบปญหาหรือประสบกับปญหาก็ไมรุนแรงมากนัก
ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
1.เสนทางคมนาคม บางเสนทางคมนาคมภายในหมูบ านมีสภาพเปนถนนลูกรัง และเปนหลุมเปนบอ จนเปนเหตุให
เด็กนักเรียน และประชาชนทีส่ ญ
ั จรไปมาไดรบั ความเดือดรอนซึง่ มีปริมาณของยานพาหนะผานไปมามากพอสมควร
2.ทางระบายน้ํา ลําคลอง บางแหงยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ลําหวยสงน้ํามีวัชพืชปกคลุม ทอระบายน้ํายังถูกน้ํา
กัดเซาะพังทลายตองแกไขปญหาทุกป และบางแหงทอระบายน้ําเล็กทําใหการระบายน้ําในชวงฤดูน้ําหลากไมทัน
ทําใหเกิดปญหาน้ําทวม
3.ไฟฟาและแสงสวาง ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม ประชาชนบางหลังคาเรือนยังไมมรี ะบบไฟฟา และพื้นที่
สาธารณะหลายแหงยังไมไดขยายเขตไฟฟาอยางทั่วถึง
4.ระบบประปาหมูบ าน มีระบบประปาทุกหมูบ านการผลิตน้าํ เพื่ออุปโภค บริโภคไมเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน แตระบบประปาบางหมูบานกอสรางมานานหลายปแลว ทําใหถังลูกบอลเก็บน้ําประปาเปนสนิม พุพัง
ทําใหตองซอมแซมบอยครั้ง จนทําใหระบบประปาเกิดความเสียหาย ชํารุด พัง ตองทําการซอมแซมจน
งบประมาณในการบริหารขาดดุล และไมเพียงพอ
5.แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เกษตรกรสวนใหญอาศัยน้ําตามธรรมชาติในฤดูฝนทําพืชไร บางครัง้ เกิดปญหาภัยแลงทําให
น้ําไมเพียงพอตอการปลูกพืชไร เกษตรกรแกไขปญหาโดยการขุดเจาะบอบาดาลในพื้นทีข่ องตนเองทําใหเพิม่ ตนทุน
การผลิต เชน คาขุดเจาะบอบาดาล คาไฟฟา เปนตน บางพืน้ ทีพ่ บปญหาสภาพน้ํากรอยไมสามารถทําการเกษตรได
6.การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปจจุบันสวนใหญชาวบานจะใชโทรศัพทมอื ถือในการ
ติดตอสื่อสาร และการสงสิ่งของใชไปรษณียอนุญาต สวนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอรเน็ตมีบริการฟรีที่
เทศบาล แตในภายในหมูบานสวนใหญจะติดไวใหลูกหลานตนเองทีก่ ําลังเรียนหนังสือไดใชเฉพาะครัวเรือน

-46การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแกไข ปรับปรุงได โดยการจัดหาเงินงบประมาณให
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน และในสวนของพื้นที่ เขตติดตอกับตําบลขางเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา เพือ่ ดําเนินการของบ
สนับสนุนจากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ความตองการของประชาชน
1.กอสราง ปรับปรุง เสนทางการคมนาคมใหสะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมูบาน
๒.กอสรางทอลอดเหลี่ยม และวางทอระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
๓.ขยายเขตไฟฟาใหครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๔.กอสรางฝายน้ําลน ขุดลอกคลอง
๕.จัดหาแหลงกักเก็บน้ํา ในการอุปโภค บริโภค
๖.สนับสนุนปจจัยในการผลิต
๗.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแกประชาชน
๘.สรางตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๑๐.สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ
๑๑.สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
๑๒.จัดใหมีการอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๓.จัดการเผยแพรความรูใหเห็นถึงโทษของการใชสารเคมีในพืช
๑๔.สนับสนุนใหมีกจิ กรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ดานเศรษฐกิจ
ปญหา
สภาพเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม ยังมีปญ
 หาราคาผลผลิตตกต่ําประชาชนยังวางงานไมมกี ารใช
เวลาวางใหเปนประโยชนเนื่องจากขาดอาชีพเสริมหลังหมดฤดูกาลเกษตร การรวมกลุม อาชีพของประชาชนยัง
ไมเขมแข็งพอ การสงเสริมอาชีพขาดการตอเนื่อง เพราะการทํางานของกลุม อาชีพมีเพียงไมกี่คน ขาดสถานที่
ดําเนินงาน สถานที่ทองเที่ยวยังขาดการสงเสริมดูแลอยางจริงจังดังนั้น จึงเปนปญหาสําคัญทีจ่ ะตองคิดตอไปวา
ทําอยางไรจึงจะทําใหเศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ้นในดานศักยภาพในการบริหารงาน การแกปญหาของเทศบาล
ตําบลโคกตูมยังตองอาศัยงบประมาณในการแกไขจัดการปญหาตางๆ เชน ปญหาโครงสรางพื้นฐาน ปญหาดาน
สังคม ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาเรื่องน้ํา ปญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งปญหา
ที่กลาวมา ถือเปนปญหาเรงดวน บางปญหาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอื่นพรอมทั้ง
ยังตองอาศัยงบประมาณทีม่ ีอยูที่คอนขางจะจํากัด เพื่อบริการจัดการปญหาใหเกิดประโยชนสูงสุด และรองรับการ
ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม มีอาชีพหลัก คือ การเกษตร รองลงมาเปนอาชีพรับจาง ขอบเขต
และปริมาณของปญหา หรือกลุม เปาหมาย ก็ยงั เปนกลุม เกษตรกรรมเปนสวนใหญ ฉะนั้น อาจรวมกลุมผูมีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาใหความรู ความเขาใจ ในทุกๆ ดาน ใหการสงเสริมอาชีพอยาง
ตอเนื่อง
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
ภาคการเกษตรเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะตองดําเนินการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูมเล็งเห็นความสําคัญเปนอยางมาก
การจัดสรรงบประมาณ การจัดทําโครงการ/กิจกรรมจะเนนหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้งการเพิ่มพูน
ความรู ใหกับเกษตรกร เปนนโยบายที่ตอ งดําเนินการในอนาคตอยางแนนอน
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ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม ตองการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ และตองการความรูในการ
เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และสถานทีจ่ ําหนายสินคาที่มั่นคงถาวร เพราะลดปญหาการกดราคาผลผลิต
ดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและกีฬา
นันทนาการ
ปญหา
ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม ยังขาดสถานทีส่ ําหรับออกกําลังกายและที่พักผอนหยอนใจทีเ่ พียงพอ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตยังไมครอบคลุมและทั่วถึง งบประมาณในการพัฒนาและสงเสริมดานการศึกษา มีจํานวนนอยเมือ่
เปรียบเทียบกับความตองการในการพัฒนาการเรียนการสอน เด็กที่เขารับการศึกษาจะมีปญหาดานโภชนาการ
เนื่องจากตอนเชาไมไดรบั สารอาหารทีเ่ พียงพอ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม บางแหงเปนที่สงู มีลําคลองผานในชวงฤดูน้ํา
หลาก กระแสน้ํารุนแรงกอใหเกิดการพังทลายของหนาดิน ในพื้นทีก่ ารเกษตรเสียหายและ มีการนําสิ่งสกปรกลง
ในแหลงน้ําธรรมชาติดานสิง่ แวดลอมโดยรวมภายในเขตเทศบาลตําบลโคกตูมถือเปนปญหาสําคัญ เชน ปญหา
การจัดเก็บขยะปญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผอน เพื่อเปนสถานทีอ่ อกกําลังกาย และเพือ่ เปนปอด
ชุมชน ซึ่งปญหาดานสิ่งแวดลอมภายในเขตเทศบาล ถือวาไมรุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทาง
ดานเศรษฐกิจ เปนไปอยางคอยเปนคอยไป และการขยายตัวของชุมชนไมมาก ทําใหปญ
 หาดานตาง ๆ ไมรุนแรง
ปริมาณขยะในแตละวันก็ไมมากนัก แตมีปญหาในเรือ่ งบริหารจัดการ
ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโคกตูมมีพื้นทีเ่ ปนแหลงเกษตรกรรม ฟารมเลี้ยงสัตวในพื้นทีส่ งผลใหมี
กลิ่นรบกวน สงผลใหเกิดการทําลายของระบบนิเวศน ประชาชนยังไมเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
ปองกันและดูแลเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
เทศบาลตําบลโคกตูม จัดหาพื้นทีส่ าธารณะประโยชนในเขต เพื่อสรางเพิ่มพื้นที่สเี ขียว ลดปญหาภาวะโลกรอน
และใชพื้นที่วางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมสงเสริมและสนับสนุนการใชปุยชีวภาพ ลดปญหาสารเคมีตกคาง
ในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว จัดโครงการ/กิจกรรม ใหความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษ ปองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และทําใหประชาชนหวงแหน
ความตองการของประชาชน
ประชาชนตองการ มีความรูในการดูแล อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และมี
เครื่องมือเครื่องใชและบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ สรางจิตสํานึก
และมีความตระหนักในการอนุรักษ ปองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการเมือง/การบริหาร
ปญหาดานการเมืองและการบริหารนั้น ถือวาเปนปญหาสําคัญตอการบริหารงานในทองถิ่น โดยเฉพาะปญหา
”ซื้อเสียง” ซึ่งเปนการทําลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาดานตางๆตามมามากมายในอนาคต
ปญหาดานการเมือง การบริหาร สามารถแยกเปนขอๆดังนี้
1.ปญหาประชาชนขาดความรูในดานการเมือง การบริหาร
2.ปญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานของเทศบาลมีความเชื่องชา
3.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือรน ในการมีสวนรวมทางการเมือง การบริหารอยางจริงจัง

-484.การสงเสริม พัฒนาและปรับปรุงในสวนของการจัดเก็บรายไดของเทศบาลไมเพียงพอตอการบริหารงาน
5.สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงานไมเพียงพอและไมทันสมัย
จากทัง้ หมดที่กลาวมาถือเปนปญหาสําคัญที่มผี ลตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงจําเปน
อยางยิ่งทีป่ ระชาชนจะตองพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่ และมีสวนรวมทางการเมืองการบริหารของทองถิ่น
เพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานดานตางๆใหเปนไปตามความตองการของทองถิ่น
ขอบเขตและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม บางสวนขาดความตระหนัก ความกระตือรือรน ในการทีจ่ ะรวม
กิจกรรมทางการเมือง การบริหารงานเชน การประชาสังคม การเขารวมประชุม อบรมหรือการใหความรู ในเรื่อง
ตางๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบางสวนไมไดอยูในพื้นที่ ดานการมีสวน
รวมของประชาชนบกพรอง ทําใหไมทราบความตองการของประชาชนอยางแทจริง และการบริหารงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคสวนในดานของการปฏิบัตงิ านปฏิบัตหิ นาที่ของบุคลากรในเทศบาลบางสวนไมยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัตงิ าน ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน อาจเนื่องมาจากขอจํากัดของทรัพยากร ไมวาจะเปน เงิน
คน หรือสวนอื่น ขาดการสงเสริมพัฒนาดานพื้นฐานของการทํางาน ดานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชของเทศบาล
ยังมีไมเพียงพอ
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
เทศบาลตําบลโคกตูม จัดใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรและสงเสริมใหประชาชนมีความสนใจในการเมือง
การบริหารโดยใชสื่อตางๆของเทศบาล จัดอบรมแกนนําในชุมชน/หมูบานและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุม ตัวแทนของชุมชน/หมูบาน ในดานตางๆ สวนในเรื่องบุคลากรของ
เทศบาล จัดใหมกี ารสงเสริมพัฒนาระบบการทํางาน โดยการสงอบรมอยางตอเนื่องเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและมี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน สรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัตงิ าน ทําใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และใหทกุ คน
ยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยางแทจริง สวนดานการพัฒนาการจัดเก็บรายได จัดใหมีการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการชําระภาษี การตอใบอนุญาตตางๆ
ความตองการของประชาชน
สรางความตระหนักใหประชาชนเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในดานการเมือง การบริหารของเทศบาล
ตําบลโคกตูมและสนใจที่จะมีสวนรวมกิจกรรมทางเทศบาลจัดขึ้นผูบริหาร บุคลากรของเทศบาล ไดรับการพัฒนา
สามารถปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว เทศบาลสามารถจัดเก็บรายไดอยาง
ทั่วถึง และครบถวน เปนธรรม เพื่อมีรายไดใหเพียงพอตอการบริหารงานและดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานตางๆ
มีการสงเสริมและสนับสนุนกลุม สรางอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อกอใหเกิดการสรางงานและ
กระจายรายได อยางยั่งยืน
- ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของทองถิ่น
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis)
จากขอมูลสภาพทั่วไปรวมทัง้ ขอมูลเฉพาะแตละดานตลอดจนแนวรับการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
ที่เผชิญอยูและคาดวาจะเกิดขึ้นไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคประกอบภายในและภายนอกกําหนดเปน
ขอมูล โดยนําเอาขอมูลเท็จจริงของเทศบาลตําบลโคกตูมมาเปนแบบในการวิเคราะห
ปจจัยภายใน ประกอบดวย
จุดแข็ง (Styength) หมายถึง ทรัพยากรดานตาง ๆ ที่ไดเปรียบหรือสวนทีเ่ ขมแข็งภายในองคกร
ที่สามารถใชประโยชนเพื่อผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน ดาน
โครงสราง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ กฎหมาย เปนตน

-49ดานภูมิศาสตร
1. พื้นที่เขตเทศบาลใหญโต กวางขวาง มีทรัพยากรธรรมชาติ เชน แรธาตุ แหลงน้ําธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวหลายแหงที่มีศักยภาพสําหรับการพัฒนาในอนาคต เชน อางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก อางเก็บน้ําหวย
สม ถ้ํา วัด สวนเกษตรเชิงนิเวศ มีพื้นทีจ่ ัดงานเที่ยวทุงทานตะวันที่กวางใหญและเปนทีร่ ูจกั ของประชาชนทั่วไป
2. เปนแหลงวัตถุดิบอาหารเพราะพื้นทีส่ วนใหญเปนพื้นที่ดินทําการเกษตร เชน ปลูกพืชไร
ไดแก ขาวโพด,ออย,ทานตะวัน ฯลฯ อาชีพเลี้ยงสัตว ไดแก โคนม,สุกร, ได ฯลฯ
3. ผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ การอุตสาหกรรม มีผูเลี้ยงและประกอบการคาดานอาหารสัตว
มีศักยภาพเพียงพอตอการแปรรูปและการสงออก
4. พื้นที่อยูใกลตัวเมืองปจจุบันมีการขยายความเจริญเขาสูเทศบาลทัง้ ในรูปแบบรานคา
บานพักอาศัย โรงงาน หนวยงานราชการ และมีที่ดินติดถนนสายหลัก เชน ถนนพหลโยธิน ถนนสายลพบุรีไปยัง
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
5. มีศักยภาพในการจัดการที่ดินสําหรับเปนที่ทิ้งขยะและกําจัดขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสีย
เนื่องจากมีพื้นที่กวางขวางและเปนที่ดินที่ยังไมไดใชประโยชนประกอบกับมีบานเรือนประชาชนอยูไมหนาแนนนัก
6. มีศักยภาพในการจัดหาที่ดินเพื่อสรางสวนสาธารณะ ลานกีฬา ไดไมยากนักเนื่องจากมีที่ดิน
ในสวนที่หนวยราชการไมไดใชประโยชนแลว
7. พื้นที่เปนทางผานไปสถานที่ทองเที่ยวทีส่ ําคัญของจังหวัดลพบุรีไดแก เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
8. มีกลุม องคกรเอกชนภายในเขตพื้นที่หลายองคกร
9. ประชาชนในเขตพื้นที่ใหความรวมมือในกิจกรรมทีเ่ ทศบาลจัดขึ้น
10. มีแหลงอุตสาหกรรมจํานวนมากและหลากหลายโดยมีวัตถุดิบในเขตพื้นที่ เชน แรแคลไซด
ดานอาชีพรายได
1. ประชาชนสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมหากมีการใหความรู วางแผนเพิ่มผลผลิต
และแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิม่ มูลคาของสินคา รวมทั้งชองทางตลาดที่ดีพืชผลทางการเกษตรจะมีชองทางที่สดใส เชน
การปลูกพืชปลอดจากสารพิษ
2. หาอาชีพเสริมชวงนอกฤดูเก็บเกี่ยว เชน สินคาหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ ธุรกิจตอเนื่อง
3. มีรายไดจากโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ซึ่งมีหลายแหง
4. ประชาชนที่มที ี่ดินของตนซึง่ สามารถเปนแหลงเงินทุน
5. ที่ดินอยูติดถนนสายหลัก เชน ถนนพหลโยธิน หากมีการสงเสริมอาชีพคาขายสินคา
แกผูเดินทางสัญจรไปมาจะทําใหมรี ายไดเพิ่มขึ้น หรือเทศบาลจัดลานคาชุมชนเพื่อเปนแหลงคาขายของประชาชน
ในทองถิ่นก็จะเปนชองทางสรางรายไดทางหนึง่
ดานการศึกษา
1. มีสถานที่ศึกษาหลายแหง เชน โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนชั้นประถม มัธยมศึกษา
แมกระทัง่ โรงเรียนคนตาบอด ทําใหประชาชนมีโอกาสศึกษาเลาเรียนมากขึ้น
2. มีวัดและแหลงศึกษาทางประวัติศาสตร ธรรมชาติ ปราชญชาวบาน หลากหลายมากมาย
3. เทศบาลเริ่มใหความสนใจและมีนโยบายหลักที่ชัดเจนในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ

-50ดานการเมืองการปกครอง
1. ประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวในการมีสวนรวม ตระหนักถึงสิทธิของตนตามที่กฎหมายรับรอง
เนื่องจากมีการศึกษามากขึ้นมีชองทางเรียนรูขาวสารบานเมืองหลายชองทาง มีการเลือกตัง้ หลายระดับทัง้ ใน
ระดับชาติ ระดับทองถิ่น
2. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจึงใหความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครองเพราะเห็นวา
เปนเรื่องซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและอาชีพของตน
3. มีการแขงขันกันทํางานระหวางตัวแทนของทองถิ่น (นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ผูนําชุมชน) กับตัวแทนของราชการสวนภูมิภาค (กํานัน ผูใหญบาน) ทําใหประชาชนไดรับประโยชน ในดานตางๆ
เชน การรับฟงปญหา การแกไขปญหา การตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกัน การจัดการงบประมาณทีส่ ะทอน
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง
4.มีประชากรแฝง (อาศัยอยูแตไมมชี ื่อในทะเบียนบาน) หากสามารถโนมนาวใหประชากรเหลานี้
ยายชื่อมาอยูในเขตเทศบาลจะทําใหไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาลทั้งในรูปเงินอุดหนุน เงินภาษี เพิ่มขึ้น
ดานบุคลากร
1. มีบุคลากรทีม่ ีความรูดานวิชาการ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และความรู ความเขาใจ
2. เทศบาลมีการนํารูปแบบการบริหารจัดการสมัยใหมทมี่ ีประสิทธิภาพเชน ระบบธรรมา
ภิบาลทําใหทิศทางที่ถูกตองชัดเจน เปนธรรม สามารถสรางแรงจูงใจแกบุคลากร ทําใหมีความคิดสรางสรรคงาน
ใหมๆ และศรัทธาตอองคกร ประกอบกับระเบียบกฎหมายมีการแกไขใหปฏิบัตงิ านไดคลองตัว
3. มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
4. มีการเพิ่มคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง
ดานการบริหารจัดการ
1. ผูบริหารเปนคนมีความรูในการบริหารงาน
2. เริ่มมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
3. มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือในการใหบริการประชาชน เชน รถเก็บขยะมูลฝอย รถดับเพลิง
คอมพิวเตอร ระบบทะเบียนราษฎรสมัยใหมมาใชในการบริหาร
4. มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหาร
5. มีการใหความสําคัญเกี่ยวกับดานประชาสัมพันธ
6. มีวัฒนธรรมองคกรทีเ่ อื้อประโยชน เชน การชวยเหลืองานซึง่ กันและกันไมมองวาเปนงาน
หนวยงานใดโดยเฉพาะ
7. สภาเทศบาลมีเสียงขางมากทําใหการบริหารงานสะดวกคลองตัว
ดานงบประมาณ
1. มีงบประมาณรายจายที่ตองจายเปนคาใชจายประจํามีสัดสวนนอย ทําใหมีเงินงบประมาณ
ลงทุนในสัดสวนสูง
2. มีการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลที่ถูกตอง ทําใหการใชจายงบประมาณมีแบบแผนและแกไข
ปญหาความเดือดรอนตรงประเด็น
จุดออน (Weakness) หมายถึง ขอเสียเปรียบ ขอผิดพลาดในองคกรทีเ่ ปนขอดอยหรือขอจํากัด
ตางๆ ที่สง ผลทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน ดานโครงสราง ระบบงาน บุคลากร
งบประมาณ กฎหมาย เปนตน

-51ดานภูมิศาสตร
1. พื้นที่เขตเทศบาลกวางขวาง เสนทางคมนาคมไมสะดวก
2. สาธารณูปโภคพื้นฐานขาดแคลน
3. พื้นที่เปนดอนขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ํา
4. ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์
5. มีเหมืองแรและโรงานอุตสาหกรรมกอเกิดปญหามลพิษ ทั้งดานปญหาฝุนละออง น้ําเสีย
กลิ่น เสียง ขยะอุตสาหกรรม
6. ขาดการวางผังเมือง
7. ปญหาขยะจัดเก็บไมทั่วถึง
8. ปญหาไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย
9. ไมมีสวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานออกกําลังกาย
10. ปญหาเขตการปกครองกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มอี าณาเขตติดตอกัน
11. ดานอาชีพรายได
1. ประชาชนสวนรวมมีอาชีพเกษตรกร พืชผลทางการเกษตรประสบปญหาความผันผวนของ
ราคาซึ่งสวนมากราคาตกต่ําทําใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทุนปญหาพืชผลถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง
2. ขาดอาชีพเสริมในชวงฤดูเก็บเกี่ยว
3. มีแรงงานวางงาน
4. ประชาชนมีคานิยมใชเงินเกินตัว
5. ขาดหนวยงานในพื้นที่ทสี่ งเสริมอาชีพ
ดานการศึกษา
1. ประชาชนไมไดเรียนตอภายหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
2. เรียนจบแลวไมไดประกอบอาชีพตามหลักสูตรทีเ่ รียนมา
3. นโยบายดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมชัดเจนและสนับสนุนเพียงพอ
4. กระทรวงศึกษาธิการยังไมถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหทองถิ่น
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความพรอมดานการจัดการศึกษา
6. ขาดศูนยการเรียนรูชุมชน เชน หองสมุดประจําตําบล หมูบาน ชุมชน
7. ประชาชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเห็นความสําคัญของปราชญชาวบานภูมิปญญา
ทองถิ่น
8. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทอ งถิ่นถูกละเลย
ดานการเมืองการปกครอง
1. ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการเลือกตัง้ ระดับทองถิ่น ไมเห็นความสําคัญของการเลือกตัง้
2. ประชาชนขาดความรูความเขาใจการปกครองในรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น
3. ขาดความเชื่อมโยงความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชน
4. ปญหาความสับสนในบทบาทหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน กับเทศบาลและผูนําชุมชนทําให
เกิดภาพแบงแยงงานกันทําหรือเกี่ยงกันทํางาน
5. ปญหาความขัดแยงระหวางกลุม การเมืองในทองถิ่น และปญหาการเมืองระดับชาติเขามา
แทรกแซงครอบงํา

-526. นโยบายของทองถิ่นยังไมไดสะทอนมาจากความตองการของประชาชนอยางครอบคลุม
ทั่วถึงขาดการบูรณาการ
7. การแกไขปญหาเชื่องชาเนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมายหรือการบริหารจัดการที่ไม
เอื้ออํานวย
8. ประชาชนในพื้นที่ตําบลนิคมสรางตนเอง มีทัศนคติที่ไมดีตอเทศบาล มองวางบประมาณ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่ตําบลนิคมสรางตนเองไดนอยกวาตําบลโคกตูมเพราะสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญ
เปนคนในพื้นที่ตําบลโคกตูม
9. ขาดการมีสวนรวมเสนอปญหาของประชาชน ตรวจสอบการบริหารงาน ประชาชนไมรูถึง
ชองทางเรียกรองสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
10. ปญหาประชากรแฝง
11. จังหวัดและอําเภอยังไมใหความชวยเหลือแนะนําวิธีปฏิบัตริ าชการอยางเพียงพอ
12. องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความพรอมในการรับถายโอนบริการสาธารณะ
13. การบริหารงานไมมีความเปนเอกภาพ ขาดศาสตรและศิลปในการบริหารงาน
14. เทศบาลมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอยางจํากัด
ดานบุคลากร
1. บุคลากรขาดความรูดานวิชาการ การปฏิบัตงิ าน และขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
ของปญหาทองถิ่น
2. บุคลากรพนักงานทองถิ่นขาดความคิดริเริ่ม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิ าน และขาด
ศรัทธาตอองคกร สาเหตุทั้งจากตัวบุคคล เชน เปนคนเฉื่อยชา ไมยอมปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ถูกครอบงําแทรกแซงการปฏิบัตงิ านฝายจากการเมือง หรือเหตุจากองคกร เชน ระเบียบกฎหมาย การบริหาร
จัดการที่ไมดี
3. ขาดแคลนกําลังเจาหนาที่ หรือขาดแคลนเจาหนาที่ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
เฉพาะดาน เชน ดานกฎหมาย สาธารณสุข เปนตน
4. วัฒนธรรมองคกรเปนอุปสรรคตอพนักงานทองถิ่นที่ตั้งใจทํางาน ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ยึดติดในการทํางานแบบเดิม มีทัศนคติที่ไมดีตอประชาชน
5. บุคลากรมีปญ
 หาเรือ่ งรายไดไมพอกับคาใชจาย
6. บุคลากรไมใชคนในทองถิ่นทําใหไมเขาใจปญหาของทองถิ่น
7. ผูนําขาดภาวะ ไมมีมนุษยสัมพันธกับผูใตบงั คับบัญชาและกับประชาชนทั่วไป
ดานการบริหารจัดการ
1. การบริการจัดการยังไมมีประสิทธิภาพเพราะปจจัยหลายอยาง เชน บุคลากรมีนอยทําใหตอง
แบกรับภาระหลายเรื่อง การติดตอประสานงานระหวางเทศบาลกับหมูบาน ชุมชน ยังไมคลองตัวเพราะมีเขตการ
ปกครองกวางขวางมาก
2. ยังไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
3. ขาดวัสดุอุปกรณเครือ่ งมือในการใหบริการ ประชาชน เชน รถเก็บขนมูลฝอย รถดับเพลิง
4. ไมมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช หรือมีแตใชงานไมเต็มสมรรถนะ
5. การประชาสัมพันธไมดี
6. ภารกิจหนาที่มีมากมายทําใหบริการงานไดไมทั่วถึงหรือมีประสิทธิภาพ

-53ดานงบประมาณ
1. มีงบประมาณจํากัด มีความไมแนนอนเพราะรายไดสวนใหญมาจากภาษีที่รัฐบาลจัดสรร
2. งบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบ (ประชาชน ถนนหนทาง ภารกิจ พื้นที่
รับผิดชอบ) ยังคงมีในอัตราสวนที่ไมสมดุลกัน
3. งบประมาณรายจายไมไดสะทอนการแกไขปญหาหรือการพัฒนาทองถิ่นครอบคลุมทุกมิติ
4. มีการกระจุกตัวของเงินงบประมาณรายจายเฉพาะบางสวน
5. สมาชิกสภาเทศบาลยังขาดประสบการณและความเขาใจในบทบาทหนาที่
โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมทีม่ ีลกั ษณะ
เกื้อกูลตอการบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป : เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี สภาพแวดลอมการดําเนินงาน : ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนุนปจจัย
ดานแรงงาน ดานสถานการณนานาชาติ ไดแก
- รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณใหแกทองถิ่นมากขึ้นอันเปนผลมาจากกฎหมาย
- ความเจริญจากตัวเมืองสูเ ขตเทศบาล ฯ ทําใหที่ดินมีราคาขึ้น
- ประชาชนรูจ ักวาเปนแหลงทองเที่ยว เชน ทุงทานตะวันเขาจีนแล อางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก โอกาสที่
จะมีรายไดจากนักทองเที่ยวมีมากขึ้น
- มีการขยายปรับปรุงเสนทางคมนาคม เชน ทางหลวงแผนดินสายลพบุรี – วังมวง
- มีการขยายตัวของสาธารณูปโภค เชน ระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาค
- โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการบริการขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากอยูใกลตัวเมือง
- มีแนวโนมที่จะมีการออกเอกสารสิทธิ์ใหแกที่ดินทําใหที่ดินมีราคาเพิ่มขึ้นในอนาคต (สอดรับกับ
นโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน)
- นโยบายหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เอื้อตอการขยายตลาดสินคา ที่มีมาตรฐานสูงของกลุมจังหวัด
- รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน
- รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวโดยเฉพาะการทองเทีย่ วเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ
- รัฐบาลมีนโยบายดานการควบคุมความปลอดภัยของอาหารและผลผลิตทางการเกษตร
- นโยบายกองทุนหมูบาน สรางโอกาสในการระดมเงินทุนใหแกประชาชน
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยทีเ่ กิดสภาพแวดลอมภายนอกที่มลี ักษณะ
อุปสรรค ขัดขวางหรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบตอการบริหารงานขององคกร เชน สภาพแวดลอม
การดําเนินงาน : ดานลูกคา ดานสภาพการแขงขัน ดานผูส นับสนุนปจจัย ดานแรงงาน ไดแก
- ภัยธรรมชาติ เชน ความแหงแลง วาตภัย
- ภัยจากจากความคืบคลานของโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ กอมลพิษ เชน ขยะอุตสาหกรรม กลิ่น เสียง
น้ําเสียจากโรงงานที่ไมผานกระบวนการบําบัด
- ภัยจากยาเสพติดที่อาจกลับมาคุกคามอีกครัง้
- ภัยจากคุมคามของวัฒนธรรม คานิยมวัตถุดิบ บริโภคนิยม การหลอกลวงแรงงาน ฯลฯ ความผันผวน
ของเศรษฐกิจในระดับชาติซึ่งสงผลกระทบตอรายไดของประชาชนในทองถิ่น เชน ราคาพืชผลทาง
เกษตรตกต่ําเนื่องจากราคาในตลาดโลกต่ํา หรือนายทุนคนกลาง กดราคาสินคา
- ปญหาหนีส้ ินอันเกิดจากนโยบายของรัฐบาล เชน กองทุนหมูบาน พักชําระหนี้ ธนาคาร คนจน แปลง
สินทรัพยเปนทุน เปนตน

-

-
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ประชาชนในทองถิ่น
การคุกคามของกลุม การเมืองภายในภายนอกทั้งในระดับชาติ ทองถิ่น ทําใหเกิดการแกงแยงตอสู
ทางการเมืองถึงขั้นรุนแรง อันมีแรงจูงใจอันเกิดจากกลุมการเมืองภายนอกพยายามสอดแทรกเขามา
มีบทบาทในทองถิ่นเพราะเห็นวาเทศบาลมีงบประมาณมากขึ้น มีความเปนไปไดสูงที่จะพัฒนาเปน
เทศบาลขนาดใหญในอนาคต
นายทุนภายนอกกวานซื้อที่ดินแปลงใหญเพื่อประโยชนทางธุรกิจ หรือการเมือง ทําใหเกิดความ
ขัดแยงกับประชาชนในทองถิ่นเพราะผลประโยชนไมตรงกัน
ภัยจากขยะอุตสาหกรรมหรือขยะจากเครื่องไฟฟาซึง่ มีแนวโนมมาเพิม่ มากขึ้น แตหาสถานที่ทิ้งยาก
เมื่อเทศบาลมีพื้นที่มากยอมมีความเสี่ยงที่จะถูกนํามาทิ้ง
ภัยจากอาชญากรรมซึ่งคืบคลานมาพรอมความเจริญทางวัตถุ
ภัยจากโรคระบาด ซึ่งเทศบาลขาดความพรอมสําหรับการเฝาระวัง
ภัยจากบุคคลภายนอกที่จะเขามาแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยูจ ํากัด
ภัยจากอุบัตเิ หตุทางทองถนนซึ่งมีแนวโนมเพิม่ มากขึ้น เพราะมีถนนสายหลักและสายรองหลาย
เสนทาง
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วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
เมืองแหงคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิตอาหารทางการเกษตร
ปลอดภัย แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เสริมสรางธรรมาภิบาลในการการบริหารจัดการ มุงเนนบริการประชาชน
พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
1. สงเสริมพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร
2. สงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น
3. พัฒนาและสงเสริมการศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันตอเหตุการณ
5. สรางสังคมใหเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ยงั่ ยืนบนพืน้ ฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. จัดใหมีและบํารุงรักษาถนนและระบบสาธารณูปโภคตางๆ ใหเพียงพอกับความตองการ
7. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษและสงเสริมอาชีพนอกฤดูกาล
8. พัฒนาการใหบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหพอเพียง
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทองถิ่น
3. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอ
4. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ
5. เพื่ออนุรกั ษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรใหไดมาตรฐาน
7. เพื่อพัฒนาประชาชนในทองถิ่นใหมจี ิตสํานึกทางวัฒนธรรมและไดรบั การศึกษาอยางทั่วถึง
8. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรบั การบริการดานสาธารณสุขมูลฐานใหครอบคลุม
9. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการใหบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
10. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ชองเทศบาลตําบลโคกตูม
แบบ ยท.01
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม พ.ศ. 2558-2562
ยุทธศาสตร
จังหวัดลพบุรี

สงเสริม
กระบวนการ
ผลิตสินคา
เกษตร
ปลอดภัยใหได
มาตรฐาน

ยุทธศาสตรการสราง
มูลคาเพิม่ การผลิตอาหาร
ปลอดภัย

สรางมูลคาเพิ่ม
สินคาเกษตร
อุตสาหกรรม
เกษตรและ
อาหาร
ปลอดภัย

สงเสริมการ
บริหารสินคา
เกษตร
ปลอดภัยและ
พลังงาน
ทดแทน

ยุทธศาสตรสรางมูลคาเพิ่ม
ดานการทองเที่ยวและ
ผลิตภัณฑการทองเที่ยว

พัฒนาระบบ
บริหารและ
จัดการการ
ทองเที่ยว

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูประกอบการ
และสถาน
ประกอบการ

ยุทธศาสตรการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหมสี ุขภาวะที่ดี

สราง
มูลคาเพิ่ม
ดานการ
ทองเที่ยว

สงเสริม
ศักยภาพดาน
การศึกษาและ
เรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

เสริมสราง
คุณภาพชีวิต
ประชาขนใหมี
สุขภาวะที่ดี

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต
จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
เทศบาลตําบล
โคกตูม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค

ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการดาน
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
การเพิม่ ขีด
ความสามารถทาง
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองอยางมีคณ
ุ ภาพ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจให
ยั่งยืนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการ
บริการประชาชนโดย
ใชหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรการสราง
มูลคาเพิม่ การผลิตอาหาร
ปลอดภัย

ยุทธศาสตร
จังหวัดลพบุรี

สงเสริม
กระบวนการ
ผลิตสินคา
เกษตร
ปลอดภัยใหได
มาตรฐาน

กรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต
จังหวัดลพบุรี

สรางมูลคาเพิ่ม
สินคาเกษตร
อุตสาหกรรม
เกษตรและ
อาหาร
ปลอดภัย

สงเสริมการ
บริหารสินคา
เกษตร
ปลอดภัยและ
พลังงาน
ทดแทน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค

แนวทางการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
การผังเมือง แหลง
น้ํา สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหได
มาตรฐาน

แนวทางการ
พัฒนาการพาณิชย
และการสงเสริมการ
ลงทุน

แนวทางการสงเสริม
การมีอาชีพ การมีงาน
ทําและความเขมแข็ง
ของหมูบาน/ชุมชน

แนวทางการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู
การเกษตรตามแนว
พระราชดําริและการ
ทําเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัย

แนวทางการ
สงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรคและตอ
ยอดภูมิปญญาไทย

แนวทางการสงเสริม
และสนับสนุน
พลังงานสะอาด

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
เทศบาลตําบล
โคกตูม

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองอยางมีคณ
ุ ภาพ
และยั่งยืน

แนวทางการ
พัฒนา
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ

แนวทางการ
พัฒนาระบบการ
วางผังเมืองการใช
ประโยชนทดี่ ิน
ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

โครงการ

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจให
ยั่งยืนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางสงเสริม
การสรางงาน/
อาชีพ/รายได
ใหแกประชาชน
โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจ
โครงการ

แนวทางสงเสริม
การตลาด
เครือขายและ
พัฒนาเสนทาง
ขนสง

แนวทางการ
พัฒนาความรูใน
การผลิตอาหาร
ปลอดภัย

โครงการ

แนวทางสงเสริม
การแปรรูป/สราง
มูลคาเพิ่มผลผลิต
และพัฒนา
คุณภาพใหได
มาตรฐาน
โครงการ
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โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.โครงการกอสรางถนนแอสฟสทตกิ คอนกรีต
3.ซอมแซมและบํารุงรักษาทาง
4.ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
5.กอสรางบํารุงรักษาสะพาน
6.กอสรางหอถังน้ํา
7.ขุดลอกแหลงน้ํา
8.กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร
9.ขุดเจาะบอบาดาล
10.กอสรางฝายทดน้ํา
11.เปาลางบอบาดาล
12.โครงการกอสรางสะพายลอยคนขาม
13.ขยายระบบประปาสวนภูมิภาค
14.ปรับปรุงระบบทอเมนประปาของเทศบาลตําบลโคกตูม
15.ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
16.วางทอระบายน้ําและทางระบายน้ํา
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ดานการทองเที่ยวและ
ผลิตภัณฑการทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
จังหวัดลพบุรี

พัฒนาระบบ
บริหารและ
จัดการการ
ทองเที่ยว

กรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต
จังหวัดลพบุรี

พัฒนา
ศักยภาพ
ผูประกอบการ
และสถาน
ประกอบการ

สรางมูลคาเพิ่ม
ดานการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการดาน
การทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
เทศบาลตําบล
โคกตูม

3

แนวทางการยกระดับ
มาตรฐานการใหบริการ
และปจจัยสนับสนุน
การทองเที่ยวในดาน
โครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการสงเสริม
กิจกรรมการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองอยางมีคณ
ุ ภาพ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจให
ยั่งยืนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการ
พัฒนา
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ

แนวทางสงเสริม
และพัฒนาดาน
การทองเที่ยวเชิง
นิเวศ

โครงการ

โครงการ
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โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการอนุบาลพันธสัตวน้ํากอนปลอยลงสูแหลงน้ําเพือ่ เพิ่มผลผลิต
2.โครงการสงเสริมอาชีพระยะสั้น
3.โครงการเพิม่ ศักยภาพดานอาชีพ
4.โครงการจัดประกวดสินคาชุมชน
5.โครงการสงเสริมเลี้ยงหมูหลุม
6.โครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ผูป ระกอบการรานอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร
7.โครงการอบรมผูประกอบการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
8.โครงการอบรม ฝกอบรม และทัศนศึกษาดูงานผูป ระกอบการรับจางแตงผม
9.โครงการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน
10.โครงการจัดซื้ออาคารโรงรับจํานํา
11.โครงการมัคคุเทศกนอ ย
12.โครงการจัดงานทุงทานตะวันบาน
13.โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
14.โครงการสนับสนุนงานกระทอน
15.โครงการอาหารปลอดภัย
16.โครงการงานคุมครองผูบริโภค
17.โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรการเพิ่มผลผลิตพืชไร
18.โครงการสงเสริมการปลูกพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP
19.โครงการสงเสริมสนับสนุนสินคาหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
20.โครงการกอสรางศูนยจําหนายสินคาชุมชน
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ยุทธศาสตร
จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตรการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหมสี ุขภาวะที่ดี

สงเสริม
ศักยภาพดาน
การศึกษาและ
เรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

กรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต
จังหวัดลพบุรี

เสริมสราง
คุณภาพชีวิต
ประชาขนใหมี
สุขภาวะที่ดี

ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ที่
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การเพิม่ ขีด
ความสามารถทาง
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

แนวทางการสงเสริม
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนครอบครัว
อบอุนและปลอดยา
เสพติด

แนวทางการสังคม
สงเคราะหและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส

แนวทางการสงเสริม
สาธารณสุข กีฬา
กิจกรรมนันทนาการ
และการพักผอน
หยอนใจ

แนวทางการสงเสริม
ศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

แนวทางการสงเสริม
และพัฒนาการศึกษา
และแหลงเรียนรู
อยางหลากหลาย
และทันสมัย

แนวทางการสงเสริม
การจัดระเบียบชุมชน
สังคม การรักษาความ
สงบเรียบรอยและการ
บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
เทศบาลตําบล
โคกตูม

แนวทางการสงเสริม
และพัฒนาการเรียนรู
ของประชาชน

แนวทางการสงเสริม
และสนับสนุนดาน
การกีฬา

แนวทางการสราง
หลักประกันทางสังคม
ใหกบั เด็ก เยาวชน
คนชรา ผูยากไร ผู
พิการและผูด อยโอกาส

โครงการ

แนวทางการคุม ครอง
ดูแลบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทางการกําจัด
ขยะอยางถูกลักษณะ
และจัดหาศูนยกําจัด
ขยะและระบบบําบัด
น้ําเสียรวม

แนวทางการจัดการ
สิ่งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการสงเสริม
และพัฒนาการ
บริการสาธารณสุข
และสุขภาพอนามัย
ของประชาชน

แนวทางการสราง
จิตสํานึกและตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทางการเพิม่
ประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะ

แนวทางการสงเสริม
ความเขมแข็งของ
ชุมชนและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

แนวทางการ
สงเสริมและรักษา
สภาพแวดลอมที่ดี

แนวทางการ
สงเสริมเกษตร
อินทรียและเกษตร
ปลอดภัย

โครงการ
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กรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต
จังหวัดลพบุรี

5

ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางการสงเสริม
หลักการทํางานแบบ
บูรณาการในการ
พัฒนาทองถิ่น

แนวทางการสงเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยี
และระบบฐานขอมูล

แนวทางการสราง
มาตรฐานการทํางาน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมี
ความโปรงใส

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
เทศบาลตําบล
โคกตูม

แนวทางการ
ปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน

แนวทางการสงเสริม
วัฒนธรรมองคกร
ดวยหลักคุณธรรม
จริยธรรมสรางความ
สามัคคีในองคกร

ยุทธศาสตรการ
บริการประชาชนโดย
ใชหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
และเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน

แนวทางการสงเสริม
ใหประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา

แนวทางการปรับปรุง
ระบบขอมูลสารสนเทศ
และสรางนวัตกรรมการ
ทํางานโดยอาศัย
เทคโนโลยีสมัยใหม

โครงการ

โครงการ

โครงการ

แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารอยางเปนระบบ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา
ระบบแรงจูงใจ
คุณภาพชีวิตการ
ทํางานเพื่อเสริมสราง
ขวัญกําลังใจ
โครงการ

โครงการ
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โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการบัณฑิตนอยสูโลกกวาง
2.โครงการจัดหาครุภัณฑการศึกษา
3.โครงการจัดสงนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
4.โครงการกิจกรรมคายลูกเสือเนตรนารี
5.โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน
6.โครงการรณรงควันภาษาไทยแหงชาติ
7.โครงการสนับสนุนงานการศึกษา
8. โครงการอบรมดนตรีไทย
9. โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานดานการศึกษา
10. โครงการศึกษาเรียนรูนอกสถานที่
11. โครงการฝกอบรมทักษะ กีฬา ศิลปะ ดนตรีและสันทนาการ
12. โครงการจัดตั้งหองสมุดประชาชน
13. โครงการสงเสริมภาษาอังกฤษแกเยาวชนและผูส นใจ
14. โครงการกิจกรรมเยาวชน กลุมผูส นใจในเขตเทศบาล
15. โครงการจัดสรางเรือนเพาะชํา
16. โครงการประชาสัมพันธเสียงตามสาย
17.โครงการติดตั้งหอกระจายขาว
18.โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน
19.โครงการสงเสริมความรูกฏหมายที่ใชประจําวัน
20.โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธนอกเขตพื้นที่ปกครอง
21.โครงการกอสรางของสวนสาธารณะ
22. โครงการอาหารเสริม (นม)
23.โครงการอาหารกลางวัน
24.โครงการจัดหาครุภัณฑการแพทย
25.โครงการฝกอบรมและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดและทัศนศึกษาดูงาน
26.โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผูสงู อายุ
27.โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุขเคลือ่ นที่และบริการสาธารณสุขมูลฐาน
28.โครงการรณรงคสรางเสริมสุขภาพ
29.โครงการอุดหนุนยาและเวชภัณฑ
30.โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
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31.โครงการควยคุมโรคไขหวัดนก
32.โครงการควบคุมปองกันโรคเอดส
33.โครงการควบคุมและปองกันโรคทางเดินอาหาร
34.โครงการปองกันและกําจัดแมลงที่เปนพาหะนําโรค
35.โครงการใหความรูเ รือ่ งระบบทางเดินหายใจ
36.โครงการใหบริการวางแผนครอบครัว
37.โครงการรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลายและกําจัดแหลงลูกน้ํายุงลาย
38.โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา
39.โครงการรณรงค ลด ละ เลิก เหลาบุหรี่
40.โครงการชวยเหลือคนพิการ
41.โครงการกีฬาหนวยงานสัมพันธ
42.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาล และเมืองพัทยา
43.โครงการแขงขันมหกรรมกีฬาทองถิ่น
44.โครงการแขงขันมหกรรมกีฬาอนุบาลทองถิ่น
45.จัดการแขงขันกีฬาชุมชน/หมูบาน/โรงเรียนและจัดหาวัสดุและอุปกรณกีฬา(รวมทั้งเครื่องเลนสนาม)
46.จัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ
47.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับอําเภอ/จังหวัด/ประเทศ
48.โครงการสรางสวนสุขภาพและสนามเด็กเลน
49.โครงการสรางลานกีฬาอเนกประสงค
50.โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ/ผูสงู อายุและผูปวยเอดส
51.โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส/ผูประสบภัย
52.โครงการสนับสนุนและใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
53.โครงการซอมแซมบานที่อยูอาศัยและชวยเหลือผูประสบภัย
54.โครงการจัดงานวันสําคัญแหงชาติ
55.โครงการคายเยาวชน
56.โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน
57.โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน
58.โครงการเยาวชนทําดีเพื่อในหลวง
59.โครงการสนับสนุนการฝกอบรม อปพร.

.

-65โครงการ/กิจกรรม
60.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
61.โครงการจัดงานวันประเพณีตางๆ
62.โครงการสงเสริมกิจกรรมงานราชพิธี
63.โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา
64.โครงการจัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรม
65.โครงการเยาวชนอนุรักษธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
66.โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
67.โครงการศึกษาดูงานผูนําชุมชนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
68.โครงการสงเสริมทอบอดักไขมันในครัวเรือน
69.โครงการจัดหาที่รองรับขยะมูลฝอย
70.โครงการลดปริมาณขยะในครัวเรือน
71.โครงการจัดหาที่ดินเพื่อรถรับขยะมูลฝอย
72.โครงการสงเสริม / การจัดทําธนาคารขยะใหกับชุมชนและโรงเรียน
73.โครงการศึกษาดูงานดานการจัดการขยะ
74.โครงการจัดทําหัวเชื้อจุลินทรีย EM
75.โครงการตรวจแนะนําผูประกอบการเหมืองแร
76.โครงการลางทอระบายน้ําและทําความสะอาด
77.โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
78.โครงการอบรมใหความรูเรื่องการบําบัดน้ําเสีย
79.โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขตเทศบาล
80.โครงการสงเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ
81.โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขตเทศบาล
82.โครงการผลิตปุยอินทรีย

