ส่วนที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ตามที่ เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้จั ดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางระบบการ
วางแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกม่วง เพื่อเป็นการเตรียมการสําหรับการวางแผนในการเทศบาล
ตํ า บลในอนาคตโดยได้ ดํา เนิ น การจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเพื่ อให้ มี ความสอดคล้ องกั บ
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและอําเภอ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
ฉบับที่ 11
ทั้งนี้ เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และเพื่อให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว้สําเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลโคกม่วง จึงได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ของเทศบาล
ตําบลโคกม่วงขึ้น ตามแนวทางการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเตรียมการสําหรับการพัฒนาใน
อนาคตโดยได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒ นา ทั้ งในด้ านนโยบายการพั ฒ นาท้ องถิ่ น เนื้ อหาสาระ กระบวนการ ขั้ น ตอนและระยะเวลา
ดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตและเป็นไปตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาที่กําหนดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงความสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลในช่วงเวลาสามปีให้มีความสอดคล้อง
และสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะดําเนินการ
ตามเอกสารงบประมาณประจําปีและสามารถนําไปปฏิบัติได้เมื่อได้รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
พระราชบั ญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํ านาจให้ แก่ องค์ กร ปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 19 บัญญัติให้เทศบาลตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กําหนดรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการใช้ ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ให้เป็ นไปตามวั ตถุป ระสงค์ นโยบาย และ
เป้าหมายที่วางไว้
เทศบาลตํ า บลโคกม่ ว ง จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา และจั ด ทํ า
แผนพัฒนาสามปี โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : สํารวจข้อมูล
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอความคิดเห็นและปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อกําหนดอุดมการณ์ร่วมและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนครอบคลุม
ภารกิจทุกๆ ด้านตามที่กฎหมายได้กําหนดอํานาจไว้และ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ และครอบคลุมพื้นที่ในทุกหมู่บ้าน
ในเขตตํ าบลโคกม่ ว ง โดยมี ความสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของประเทศ นโยบายรั ฐ บาล
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและอําเภอ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบล
โคกม่วง ได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมของท้องถิ่น เพื่อนํานโยบายมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ความเป็นไปได้และประโยชน์สูงสุดของชุมชนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 2 : เตรียมการจัดทําแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น นําข้อสรุปที่ได้จากวาระการประชุม
ของคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่ นเสนอต่อผู้ บ ริห าร เพื่ อให้ทราบถึ งแนวทางและภารกิ จ ที่จ ะต้ อง
ดําเนินการต่อไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ผ่าน
ปลัดเทศบาลตําบลเพื่อเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 3 : คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งพิจารณาข้อมูลที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง จากการสํ า รวจปั ญ หาและความต้ อ งการของชุ ม ชนและสภาพการณ์ เ ชิ ง ประจั ก ษ์
ตลอดจนพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของจังหวัด อําเภอ และนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางในการจัดทําโครงการและกิจกรรมกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 : เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็น
ต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี และนํามาวิเคราะห์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
เพื่อกําหนดรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเหมาะสมถูกต้องตามเทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องพิจารณาใน 4 ประเด็นหลักๆ คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี
ขั้นตอนที่ 5 : กําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
เมื่อได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 6 : การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ
คั ดเลื อ กโครงการกิ จ กรรมที่ ส อดคล้ องกั บ แนวทางการพั ฒ นาในช่ ว งสามปี มาจั ด ทํ ารายละเอี ย ด
โครงการโดยพิจารณาทั้งในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 7 : จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า โครงร่ า ง
แผนพัฒนาสามปี และจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขอรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้มีความสมบูรณ์แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 8 : เสนอขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. เทศบาลตําบลโคกม่วงมีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพื่อนําไปปฏิบัติให้
สอดคลองตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทําไว้
2. เทศบาลตําบลโคกม่วงจะมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
สําหรับผู้บริหารและเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้บริ หารงบประมาณที่มีอยู่ อย่างจํ ากัดในการใช้ จ่ายเงิ น
งบประมาณเพื่อใช้พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และการดําเนินการตามแผนที่ตั้ง
ไว้จะเป็นแนวทางในการกําหนดข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปใน
อนาคต

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง
เทศบาลตําบลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง
ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 มีหมู่บ้านจํานวน 15 หมู่บ้าน
ในเขตท้องที่รับผิดชอบ เป็นตําบลในเขตการปกครองท้องที่ของอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่
โดยประมาณ 67.994 ตารางกิ โ ลเมตร หรือประมาณ 45,000 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครทาง
รถยนต์ประมาณ 860 โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อเทศบาลตําบลนาโหนด
ทิศตะวันออก ติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเขาชัยสนและควนขนุน
ทิศใต้
ติดต่อเทศบาลตําบลควนเสาธง
ทิศตะวันตก ติดต่อเทศบาลตําบลคลองเฉลิม
หมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตําบลโคกม่วง ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ดังนี้
1. หมู่ที่ 1 บ้านเกาะทองสม
มีนายจิตร ดําหนก
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2. หมู่ที่ 2 บ้านทางเกวียน
มีนายเจริญศักดิ์ ชูสง
เป็นกํานันตําบล
3. หมู่ที่ 3 บ้านโคกม่วง
มีนายสุนทร คงอินทร์
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
4. หมู่ที่ 4 บ้านไร่ลุ่ม
มีนายวีระศักดิ์ เส็นบัตร
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
5. หมู่ที่ 5 บ้านท่าควาย
มีนายสมมาตร อินสง
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
6. หมู่ที่ 6 บ้านคลองแมว
มีนายมีชัย เมืองสง
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
7. หมู่ที่ 7 บ้านควนหมอทอง มีนายทวี พรหมสังคหะ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
8. หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งมวงกวาง
มีนายประทิว ด้วงตุด
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
9. หมู่ที่ 9 บ้านควนยวน
มีนายนอม รัตนรังสี
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
10. หมูที่ 10 บ้านโคกม่วง
มีนายบรรจบ ภักดีสุวรรณ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
11. หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งยาว
มีนายมนูญ สุขรัตน์
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
12. หมู่ที่ 12 บ้านควนท้อน
มีนายประภัสร์ รองเลื่อน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
13. หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งเคียน
มีนายพิเชษฐ์ กาญจนอนันต์
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
14. หมู่ที่ 14 บ้านท่าควายออก มีนางจุรีย์ ราชเล็ก
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
15. หมู่ที่ 15 บ้านเกาะทองสม มีนายวิโรจน์ เหตุทอง
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
1.2 สภาพภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ
- สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปในพื้นที่เขตเทศบาลเป็นพื้นที่เนินและที่ราบลุ่มกระจายทั่วไป
ลักษณะกายภาพจะมีลักษณะเป็นพื้นที่สูงจากด้านทิศตะวันตกและค่อยลาดเอียงต่ําลงสู่ทิศตะวันออก
กระจายทั่วไปมีลําคลอง และห้วยไหลผ่านเช่น คลองท่าควาย ห้วยสังแก พื้นที่เหมาะแก่การประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมคือการทําสวนยางและปศุสัตว์

- สภาพภูมิอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้นมี 2 ฤดู
1. ฤดู ฝ น ระหว่ างเดื อน กรกฎาคม – กุ มภาพั น ธ์ ช่ ว งฝนตกมาที่ สุ ด ระหว่ างเดื อ น
พฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี
2. ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม – มิถุนายน
- อุณหภูมิเฉลี่ย 27.29 องศาเซลเซียส
1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- ลักษณะของเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโคกม่วง ขึ้นอยู่กับการ
เกษตรกรรม
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม/ขนส่ง
- การคมนาคม มีถนนเชื่อมต่อภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านแต่ส่วนมากยังเป็น
ถนนลูกรังและหินผุ มีถนนลาดยางเชื่อมต่อถนนเอเชีย (หมายเลข 4) จํานวน 4 สาย คือ ถนนสาย
ลานช้าง-บ้านพูด ผ่าน หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสายปากทางเกาะทองสม-ควนอินนอโม ผ่านหมู่ที่ 10 หมู่
ที่ 1 ถนนสายไร่ลุ่ม-ป่าแก่ ผ่านหมู่ที่ 12 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ถนนสายในทอน-บ่วงช้าง ผ่านหมู่ที่ 6 หมู่ที่
5
2.2 การไฟฟ้า
ประชากรได้ใช้กระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน
2.3 การประปา
ในเขตเทศบาลตําบลโคกม่วง ประชาชนได้รับบริการน้ําประปาจากประปาภูเขา
2.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
- วิทยุกระจายเสียงสามารถรับฟังสัญญาณวิทยุ เอ.เอ็ม และเอฟ.เอ็ม ได้จากตัวจังหวัด
และจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง และสามารถติ ด ต่ อ กั บ เทศบาลได้ ท างอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยผ่ า ย Website
www.kokmuang.go.th
- วิ ท ยุ โ ทรทั ศน์ ส ามารถรั บ ชมรายการจากสถานี โ ทรทั ศน์ ที่แพร่ ภ าพออกอากาศจาก
กรุงเทพ ฯ ได้ทุกช่อง
2.5 การจราจร
เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้วางระบบเส้นทางการจราจรในเขตเทศบาลไว้เพียงพอสําหรับ
รองรับความเจริญเติบโตไว้ระยะยาวในอนาคต แต่มีถนนบางสายต้องทําการปรับปรุงเพื่อให้การ
สัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น
2.6 การใช้ที่ดิน
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น ในเขตเทศบาลส่ ว นมากจะใช้ การประกอบกิ จ การด้ า นการ
เกษตรกรรมเป็นหลัก
3. ด้านเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึ้นกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย

ข้อมูลทรัพยากรด้านเกษตร ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของตําบลโคกม่วง มีพื้นที่
ปลูกยางพารา ประมาณ 27,340 ไร่ ข้าว 11,544 ไร่ ไม้ผล 595 ไร่ ไม้ยืนต้น 250 ไร่ พืชผัก/พืชไร่
500 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ 1,711 ไร่
(ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตร ตําบลโคกม่วง ประจําปี 2556 – 2558)
พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก คือ ข้าวเล็บนก, ข้าวชัยนาท, ข้าวขาวเบตง และข้าวสังข์หยด
หน่วยธุรกิจ ในเขตเทศบาลตําบลโคกม่วง มีโรงสีข้าว 21 โรง ร้านค้าปลีก 13 ร้าน ร้านซ่อม
รถจักรยานยนต์ 9 ร้าน ร้านซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร 2 ร้าน สถานที่จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 17
แห่ง โรงรมยางและรับซื้อน้ํายางสด จํานวน 4 โรง
4. ด้านสังคม
4.1 จํานวนประชากรภายในเขตเทศบาล 10,223 คน แยกเป็นชาย 4,999 คน หญิง
5,224 คนมีจํานวนครัวเรือน 3,219 ครัวเรือน (ข้อมูลทางทะเบียนราษฎรเมื่อ 30 เมษายน
2556) จําแนกได้ดังนี้
หมู่บ้าน

จํานวน/หลัง

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะทองสม
192
313
318
631
หมู่ที่ 2 บ้านทางเกวียน
277
425
427
852
หมู่ที่ 3 บ้านโคกม่วง
294
475
479
954
หมู่ที่ 4 บ้านไร่ลุ่ม
299
529
602
1,131
หมู่ที่ 5 บ้านท่าควาย
209
330
363
693
หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง
278
362
416
778
หมู่ที่ 7 บ้านควนหมอทอง
257
410
388
798
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งมวงกวาง
139
193
219
412
หมู่ที่ 9 บ้านควนยวน
255
349
376
725
หมู่ที่ 10 บ้านโคกแมว
200
303 296
599
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งยาว
202
314 322
636
หมู่ที่ 12 บ้านควนท้อน
155
258 267
525
หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งเคียน
134
206 211
417
หมู่ที่ 14 บ้านท่าควายออก
175
293 304
597
หมู่ที่ 15 บ้านเกาะทองสมใหม่
152
239
236
475
(ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง : การตรวจสอบบ้านจาก
ทะเบียนบ้าน)
4.2 การศึกษา ศาสนาและเพณี
การศึกษา ในเขตเทศบาลตําบลโคกม่วง จําแนกได้ ดังนี้
เทศบาลตําบลโคกม่วง มีสถานศึกษาซึ่งอยู่ในความดูแลขณะนี้
- ระดับอนุบาล ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย์

- ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 แห่ง
- ระดับชุมชน ประกอบด้วย ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 14 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 9)
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลโคกม่วง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 9)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สถานศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน (หมู่ที่ 9)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง (หมู่ที่ 7)
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย (หมู่ที่ 14)
4. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเกาะทองสม (หมู่ที่ 10)
5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดไร่ลุ่ม (หมู่ที่ 4)
6. โรงเรียนวัดท่าควาย
7. โรงเรียนบ้านควนยวน
8. โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
9. โรงเรียนบ้านโคกม่วง
10. โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
รวม

จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรียน
จํานวนครู /
ครู
นักเรียน
รวม
รวม
5/129
129
5
3/60
60
3
2/31
31
2
3/54
54
3
2/34
34
2
19/140
140
19
22/278
278
22
12/223
223
12
/95
95
21/172
172
21

ศาสนาและวัฒนธรรม
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโคกม่วง ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัด 5 แห่ง และมี
มัสยิด 4 แห่ง
ประเพณีของชาวพุทธ มีลักษณะคล้ายกับชาวพุทธทั่วไปในจังหวัดอื่นทางภาคใต้ ได้แก่
การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ การบวชนาค งานบุญเดือนสิบ งาน
ลอยกระทง พิธีงานศพ เป็นต้น
ส่วนประเพณีวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ที่สําคัญได้แก่ ประเพณีแต่งงาน พิธีถือศีลอด (ถือ
บวช) ประเพณีมาแกปูโล๊ะ (กินเหนียว) พิธีการเข้าสุนัต ประเพณีวันรายอปอซอ ประเพณีวันฮารี
รายอ
4.3 การสาธารณสุข
การบริการด้านการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตําบลโคกม่วง มีการให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง โดยมีสถานบริการ ดังนี้
- สถานีอนามัย 3 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านเกาะทองสม (หมู่ที่ 10) สถานีอนามัยบ้านควน
หมอทอง (หมู่ที่ 4) และสถานีอนามัยบ้านท่าควาย (หมู่ที่ 5)
- ร้านขายยา 2 ร้าน

5. ด้านการเมือง-การบริหาร
5.1 โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลโคกม่วง
โครงสร้างการบริหาร (องค์กร) ประกอบด้วย
1) สภาเทศบาล ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด และควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
2) คณะผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ทําหน้าที่ ทางด้านการบริหาร กําหนดนโยบายในการบริหารงานในท้องที่ของเทศบาล ตามที่ได้รับ
อนุมัติ หรือเห็นชอบจากสภาเทศบาล และตามระเบียบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
เทศบาลตําบลโคกม่วง มีอํานาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้
- การตราเทศบัญญัติ
- การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
- สนับสนุนให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ๆ
- รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- ให้มีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และ
บํารุงรักษาทางระบายน้ํา
- ป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคน
เจ็บไข้
- ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง รวมทั้งให้มี และบํารุงไฟฟ้าและแสงสว่าง
- ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม
- บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
- ให้มีน้ําสะอาดและการประปา
- ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น
- เทศพาณิชย์
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล หรือตาม
หนังสือสั่งการ

5.2 การคลังท้องถิ่น
1) ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายรับ (ปี)
2554
2555
2556

จํานวนเงิน (บาท)
28,300,000
35,000,000
35,203,000

2) ประมาณการรายจ่าย
ประมาณการรายจ่าย (ปี)
2554
2555
2556

จํานวนเงิน (บาท)
28,300,000
35,000,000
35,203,000

5.3 การดําเนินกิจกรรมพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือขององค์กรชุมชน
5.4 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
เทศบาลมีการบริการประชาชนได้ทั่วถึง และการคลังของเทศบาลสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง และการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนได้รับข่าวสารการปฏิบัติงานของเทศบาล และผล
การปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน
5.5 การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
1) ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดนับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่า
เป็นปัญหาที่
รุนแรง ทางเทศบาลตําบลโคกม่วง ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดย
ทางเทศบาลพยายามสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนให้เห็นถึงโทษของภัยยาเสพติด และจัดกิจกรรมการ
ต่อต้านยาเสพติดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
2) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหานี้ทางเทศบาลได้มีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาโดย
พยายามจัดให้ทุกพื้นที่มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชนทั้งในด้านการขับขี่ยวดยานพาหนะ และป้องกันเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัยความมืด ในการ
เข้าก่อเหตุร้ายต่าง ๆ ขึ้นมา
5.6 สถิ ติ แ ละข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ การเลื อกตั้ ง ท้ อ งถิ่ น (นายกเทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภา
เทศบาล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
จํานวนบัตรเสีย
จํานวนผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน

เขต 1
3,400
3,012
56
26

เขต 2
3,955
3,428
81
8

นายกเทศมนตรี
7,355
6,440
115
32

6. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 ทรัพยากรน้ํา
- ประชากรมีน้ําประปาใช้ 2,500 ครัวเรือน
- คลองชลประทาน 161 ครัวเรือน
- คลองส่งน้ํา 140 ครัวเรือน
- สระน้ํา 470 ครัวเรือน
- บ่อน้ําตื้นสาธารณะ/ส่วนตัว 792 ครัวเรือน
- บ่อบาดาลสาธารณะ/ส่วนตัว 506 ครัวเรือน
6.2 ทรัพยากรป่าไม้
- มีพื้นที่ป่า
- ตร.กม. (ไม่มี)
- มีสัตว์ป่า
- ตร.กม. (ไม่มี)
6.3 ทรัพยากรธรณี ไม่มี
6.4 สภาพสิ่งแวดล้อม
- อากาศ อากาศอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ทําให้เกิดมลพิษ
อยู่ในเขตเทศบาล
- น้ําเสีย ในเขตเทศบาลไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเสีย

ส่วนที่ 3
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาเทศบาลในช่วงระยะของแผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนา
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตําบลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ปรากฏผล ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
1. สภาพพื้นที่เหมาะสมกับการกสิกรรมและปศุสัตว์เอื้อต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด
2. การเมืองท้องถิ่นมีความนิ่ง และมีการประสานการดําเนินงานระหว่างฝ่าย
ปกครองกับฝ่ายบริหาร
3. มีทั้งตั้งที่เชื่อมต่อระหว่างอําเภอหลายอําเภอและศูนย์กลางจังหวัดสามารถเป็น
ศูนย์กลางตลาดยางพาราได้
4. ประชาชนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา
5. มีกลุ่มองค์กรที่หลากหลาย
6. มีการประสานงานกับหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมที่เป็นภาคีเครือข่าย
2. จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดแคลนแหล่งน้ําธรรมชาติ
2. ระบบคมนาคมขนส่งในตําบลไม่ได้มาตรฐาน
3. พื้นที่กว้าง จํานวนประชากรมากส่งผลให้การบริการสาธารณะไม่ทั่วถึงครอบคลุม
4. ขาดการบริหารจัดการดินน้ําที่มีประสิทธิภาพ
5. ประชาชนเริ่มขาดจิตสาธารณะ
6. กระแสบริโภคนิยม
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เอื้อต่อการพัฒนา
2. แนวโน้มการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น
3. ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
4. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงสังคม
อุปสรรค (Threats)
1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ค่าครองชีพสูง
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวน
3. การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ําท่วม

3.2 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา
1. ประชาชนอยู่ดีมีสุข
1.1 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 1 สาย
1.2 การก่อสร้างถนนลาดยาง
จํานวน 3 สาย
1.3 การซ่อมแซมบํารุงผิวจราจรถนนที่ชํารุดหมู่ที่ 1-15
จํานวน 1 โครงการ
1.4 การก่อสร้าง ซ่อมบํารุงแหล่งน้ํา
จํานวน 3 โครงการ
1.5 การปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 1 โครงการ
1.6 การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จํานวน 1 โครงการ
1.7 การฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
จํานวน 1 โครงการ
1.8 การฝึกอบรมสมาชิก อปพร.
จํานวน 1 โครงการ
1.9 การลดอุบัติเหตุการจราจร
จํานวน 1 โครงการ
1.10 การอุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดพัทลุง
จํานวน 1 โครงการ
1.11 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
จํานวน 1 โครงการ
1.12 การปลูกผักปลอดสารพิษ
จํานวน 1 โครงการ
1.13 การฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและประชาชน จํานวน 1 โครงการ
1.14 การฝึกอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 1 โครงการ
1.15 การดําเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1 โครงการ
1.16 การปรับปรุงบํารุงดิน
จํานวน 1 โครงการ
1.17 การจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง
จํานวน 1 โครงการ
1.18 การจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง
จํานวน 1 โครงการ
2. ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
จํานวน 5 โครงการ
2.3 ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
จํานวน 3 โครงการ
2.4 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
จํานวน 6 โครงการ
2.5 การปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ
จํานวน 1 โครงการ
2.6 การส่งเสริมการศึกษา
จํานวน 8 โครงการ
2.7 การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
จํานวน 1 โครงการ
2.8 การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
จํานวน 1 โครงการ
2.9 การพัฒนาเด็กและเยาวชน
จํานวน 1 โครงการ
2.10 การส่งเสริมบทบาทสิทธิสตรีในตําบล
จํานวน 1 โครงการ

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 การประหยัดพลังงานในสํานักงาน
3.2 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ISO 14001

จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.1 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินงานขององค์กร
จํานวน 1 โครงการ
4.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบประชาคม จํานวน 1 โครงการ
4.3 การพัฒนาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
จํานวน 3 โครงการ
4.4 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนท้องถิ่น
จํานวน 1 โครงการ
4.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
จํานวน 1 โครงการ
4.6 การจัดทําแผนที่ภาษี
จํานวน 1 โครงการ

ส่วนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน์ ( Vision )การพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
“เทศบาลตําบลน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล สาธารณูปการก้าวหน้า การศึกษาคู่คุณธรรม
เกษตรกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
จากที่เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้กําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาไว้
แล้ว เทศบาลตําบลโคกม่วง กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ 18
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบาย
น้ํา
1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค
1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5 ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น

3.4 ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
6.3 เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินงานขององค์กร

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง
4.3.1 วิสัยทัศน์พัทลุง (Vision)
“ เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
4.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร นอกจากภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการค้าระหว่างประเทศ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของตลาด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการเกษตร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและ สนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก โดยการปลูกพืช
พลังงานและ ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร นอกจากภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการค้าระหว่างประเทศ
4.2 พันธกิจ(Mission)การพัฒนาท้องถิ่น
1.การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ทั้งภาคองค์กรและภาคประชาชนเน้นการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนา การตัดสินใจและการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส
2.พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาวะ สวัสดิการสังคม และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
4.ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่มวัย ควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
5.ส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักของตําบล
7.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4.3 จุดมุ่งหมาย(Goal)เพื่อการพัฒนา
1. เทศบาลสามารถบริหารงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าและชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
2. โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนมีความทั่วถึง เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
3. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และได้รับสวัสดิการสังคม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างมีคุณภาพ
4. ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขัน
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมฐานความรู้ ได้รับการการศึกษาอย่างมีคุณภาพพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. มีการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทางการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน
7. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกม่วงแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.5 แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน
4. พัฒนาและสร้างเสริมความมั่นคงของชีวิตและสังคม
5. การพัฒนาภาคการเกษตร
6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบควบคู่การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม
2. การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน
4. การส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การควบคุมมลภาวะ
2. การฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ยั่งยืน
3. การพัฒนาและกาพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการ
ประชาสังคม
2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

3.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์พัทลุง (Vision)
“ เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ ( Mission)
บริหารเชิงพื้นที่ และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกําหนด
พันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้
1. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได้
เป้าประสงค์รวม ( Objectives)
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ฉะนั้น เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 4 ปี
จังหวัดจึงกําหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้
1. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
2. สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานภายใต้การมี
ส่วนร่วมของชุมชน
3. คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่นและมีการจัดการที่ดินของรัฐเพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
4. ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ศักยภาพ ความสามารถในการ
แข่งขันรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมฐานความรู้ ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มี
สุขภาพที่สมบูรณ์ทุกมิติ ได้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส มีหลักประกันด้านความมั่นคงใน
ชีวิต มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สังคมมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด มีสภาพแวดล้อมที่ดี
ไปสู่สังคมสงบสุข
5. บุคลากรภาครัฐนํานโยบายและกฎหมายไปใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสังคม
อย่างถูกต้อง และเข้าถึงได้โดยสะดวก มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัด อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ประชาชนมีส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา
และร่วมรับผิดชอบ ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติหน้าที่โดย
คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์ที่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ของจังหวัด
(การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น)

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของจังหวัด
(พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)

1.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสินค้า
อุตสาหกรรมต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
ปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของ
ตลาด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3.ส่งเสริมและ สนับสนุนการผลิตและใช้พลังงาน
ทางเลือก โดยการปลูกพืชพลังงานและ ใช้วัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจัดจําหน่วย
ให้กับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น
5. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคเกี่ยวกับบริการสาธารณะ

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
และระบบบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
มีมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1. การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการ
และสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของจังหวัด
2. การคุ้มครองและฟื้นฟูที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญ
(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เชิงระบบนิเวศน์ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ยั่งยืน)
ชีวภาพ รวมทั้งการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐาน
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
3. การอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ดินและป่าตามแนวพระราชดําริ โดยการส่งเสริมการ
ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
4. การบริหารจัดการจ้ําอย่างเป็นระบบ และเกิด
ประสิทธิผลเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งมี
ระบบเตือนภัยป้องกันอุทกภัย

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่ก่อให้เกิดมลพิษ
จากขยะ น้ําเสีย ฝุ่นละออง กลิ่นและเสียง รวมทั้ง
การส่งเสริมการนํามาใช้ประโยชน์ซ้ําหรือหมุนเวียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคน
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของจังหวัด
เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
(การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ)
ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม เอื้ออาทร มีจิตสํานัก รู้คุณค่า และ
ดําเนินชีวิตตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นความเป็นไทย
2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน
โดยการส่งเสริมระบบคุณธรรมจรรยาบรรณสร้างจิต
สํานักและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรภาครัฐในการ
นํานโยบายและกฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยกระบวนการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามระบอบ
ประชาธิปไตย ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา
ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของจังหวัด
(เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน
โดยการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณสร้างจิตสํานักและเพิ่มสมรรถนะให้แก่
บุคลากรภาครัฐในการนํานโยบายและกฎหมายไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยกระบวนการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามระบบ
ประชาธิปไตย ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา
ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพประชาชน

4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงและการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
3.1.3 นโยบายการพัฒนาของอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
วิสัยทัศน์ : เกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง
พันธกิจ 1. พัฒนาและส่งเสริมเกษตรให้มีความก้าวหน้า ยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของ
อําเภอ
2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมทั้งพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยว
3.เสริมสร้างและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์
4.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
5.เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1.เพิ่มมูลค่าผลผลิต และรายได้การเกษตร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน สถานที่ท่องเที่ยวมีคุณภาพ สร้างรายได้สู่ชุมชน
3.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4.คืนระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับสู่ธรรมชาติ
5.คนดี มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพ รู้เท่าทันสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง
6.ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
7.มีศูนย์กีฬาที่มีมาตรฐาน มีกิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมความรัก สามัคคี มีน้ําใจเป็น
นักกีฬา
8.สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากอบายมุข สิ่งเสพติด
9.บุคคลากรภาครัฐนํานโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่างๆไปใช้ในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10.บุคลากรภาครัฐปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบ และมีจรรยาบรรณการทํางาน
11.ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ
12.ผู้นําชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนา มีองค์ความรู้ที่นําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
13.ส่วนราชการมีการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรภายใต้ข้อจํากัด ได้คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด

3.1.4 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตําบลโคกม่วง
1. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา
1.1 จัดตั้งและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ให้มีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน โดย
ดําเนินการตามนโยบายกลยุทธ์ ปี 2551 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
1.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนตามความต้องการ
1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกรูปแบบ เพิ่มศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสม
1.4 ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
1.5 สนับสนุนการจัดโรงเรียนอิสลามศึกษาในพื้นที่ โดยคํานึงถึง ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยกําหนดรูปแบบ หลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันต่อ
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬา นันทนาการ แก่ประชาชนทุกวัยรวมถึงสถานศึกษาทุก
โรงในเขตเทศบาล
2. นโยบายด้านสาธารณูปโภค
2.1 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้สามารถ
บริการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2.2 ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมและบํารุงรักษาถนน สะพาน
ตามความจําเป็น
เร่งด่วน
2.3 จัดให้มีระบบการระบายน้ํา ภายในเขตชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมตามความ
เหมาะสม
2.4 เพิ่มระบบไฟฟ้า และแสงสว่างในถนนสายหลัก และเขตชุมชน
2.5 ขยายเขตระบบเสียงตามสาย เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง
ครอบคลุม
2.6 จัดให้มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล โดยเตรียมความพร้อม ด้าน
บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ตามความจําเป็นและเหมาะสม
3. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นโดยดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มสิทธิประโยชน์ทุกกลุ่ม
3.3 จัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม จัดหา และปรับปรุงที่อยู่อาศัย แก่ผู้ด้อยโอกาส ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง
3.4 จัดระบบเพื่อดูแล เด็ก เยาวชน และสตรี ให้พ้นจากการกระทํา และการปฏิบัติอัน
ไม่เป็นธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมดูแลผู้ด้อยโอกาสที่ขาดการดูแลอย่างเหมาะสม

3.5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจกรรม หรือชมรมซึ่งดําเนินกิจกรรม ด้านสุขภาพและสังคม
เช่น ชมรมแอโรบิค ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ชมรมแพทย์แผนไทย กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการป้องกันอัคคีภัย และสาธารณภัย อื่น ๆ โดยเพิ่ม
ศักยภาพด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยตามความจําเป็นและ
เหมาะสม
3.7 ส่งเสริมอาชีพแก่สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการตามความถนัด
3.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความพร้อมตามภารกิจถ่ายโอน
3.9 สนับสนุนโครงการศูนย์แพทย์ประจําตําบล มีแพทย์ประจําหมุนเวียนปฏิบัติงาน
3.10 เพิ่มศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็น
ระเบียบของชุมชน จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบสวัสดิการด้านต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม
3.11 จัดให้มีการจราจรที่มีความเป็นระเบียบ เป็นวินัยจราจร ติดตั้งเครื่องหมายจราจร
และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้รถ ใช้ถนน
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง เช่น กลุ่มเสริมอาชีพต่าง ๆ
4.2 ส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่น ตามนโยบายจังหวัดและระดับชาติ โดยยึดศักยภาพของ
แต่ละหมู่บ้านเป็นฐานในการดําเนินการ
4.3 ส่งเสริมการเกษตรทุกรูปแบบ เน้นเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดภาระต้นทุนในการผลิต
รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ภาคเกษตรกรรม
แก่เกษตรกร
4.4 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร มีศูนย์รวมสินค้าทางการเกษตร การแปรรูปด้าน
การเกษตร และการตลาด
4.5 ศึกษาวิเคราะห์การจัดตั้งกิจการเทศพาณิชย์ เพื่อความมั่นคงด้านรายได้ของเทศบาล
ในระยะยาวและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
5.1 ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ป่าสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ภายในตําบล
5.2 สํารวจ ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
5.3 ฟื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาติ อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
5.4 จัดให้มีสวนสาธารณะตําบล เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนตามความ
เหมาะสม
6. นโยบายด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา จารีต ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นทุก
ศาสนาและกลุ่มชน
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมตําบล เพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคําสอนของทุกศาสนา
พร้อมสร้างความสมานฉันท์ ความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างทางความเชื่อและ
ศาสนา
7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
7.1 รณรงค์และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแก่เยาวชน ประชาชน และนักการเมือง
ท้องถิ่นโดยเน้นระบบคุณธรรม จริยธรรม
7.2 พัฒนาระบบและวิธีการบริหารงานของเทศบาล ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
ทั่งถึง รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบเวที
ประชาคมหมู่บ้าน และตําบล
7.4 พัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร พนักงาน และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อการ
ดําเนินงานบริการสาธารณะ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7.5 พัฒนาปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
7.6 ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะภาคี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
7.7 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตรวจสอบ และติดตามผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 5
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผล การนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล การนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติเพื่อให้
ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนพัฒนาต่อไป
ความหมายของการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินแผนพัฒนา
สามปี
การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
เป็นการนํ ากิจ กรรม / โครงการที่ กําหนดไว้ ในแผนพั ฒนาสามปีไปดําเนินการให้
เกิดผลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กําหนดวิธีการบริหาร
จัดการ
การติดตาม
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ตามแผนการ
พัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ในโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้หรือไม่
การประเมินผล
เป็นขั้นตอนในการแสดงคําตอบว่า
โครงการที่นําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ อยู่ในระดับใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการวัดระดับความสําเร็จและความล้มเหลวของ
การนําโครงการตามแผนไปปฏิบัติ
วิธีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา
วิ ธี ก ารนํ า แผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
องค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว เป็นหน่วยงานหลัก และกําหนดวิธีการบริหารจัดการโครงการ
ไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
วิธีติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
องค์กรที่รับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 กําหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผล ท เสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จ ากการติ ดตามและติ ด ตามประเมิ น ผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานที่เห็นสมควร
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปีไปปฏิบัติ

- การกําหนดขั้นตอนในการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมของแผนงาน /
โครงการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ
2) การติดตามและควบคุมโครงการ
3) การรายงานผล
- การกําหนดวิธีการประเมินผล ระดับความสําเร็จและล้มเหลว การดําเนิน
กิจกรรมของแผนงาน / โครงการ ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ
1) ผลผลิต
2) ผลลัพธ์
3) ผลลัพธ์สุดท้าย
ผลผลิต เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ
ซึ่งการวัดความสําเร็จหรือล้มเหลวของผลผลิตของแผนงาน / โครงการ เป็นการ
พิจารณาในเรื่องปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพและความพึงพอใจ
ผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดต่อจากผลผลิต ซึ่งวัดระดับความสําเร็จและล้มเหลา
ของผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ
ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการ ความบรรลุผลลัพธ์
สุดท้าย ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

