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สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
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สวนท่ี  1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตาํบลกุดจิก 

 
1. ดานกายภาพ 

  1.1  ลักษณะท่ีตั้ง  

เทศบาลตําบลกุดจิก  ตั้งอยูเลขท่ี 145 ถนนเทศบาล  1  ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัด 
นครราชสีมา  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด  5.92  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  3,700  ไร  ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา หางจากอําเภอสูงเนินโดยทางรถยนตตามถนนยุทธศาสตรประมาณ  7  
กิโลเมตร  และตามทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  2  (ถนนมิตรภาพ)  ประมาณ  9  กิโลเมตร 
 

  เทศบาลตําบลกุดจิก  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ จด บานกุดโคลน  หมูท่ี  8  ต.โคงยาง  อ.สูงเนิน 
   ทิศใต  จด บานหนองบอน  หมูท่ี  4  ต.นากลาง  อ.สูงเนิน 
   ทิศตะวันออก จด บานใหม  หมูท่ี  4  ต.กุดจิก  อ.สูงเนิน 
   ทิศตะวันตก จด บานบุหิน  หมูท่ี  9  ต.สูงเนนิ  อ.สูงเนิน 
      บานเมืองเกา  หมูท่ี  1  ต.โคราช  อ.สูงเนิน 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลกุดจิก สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปเปนท่ีราบ          

ใชเปนพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมสําหรับปลูกขาว และเปนท่ีอยูอาศัย  
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปเทศบาลตําบลกุดจิก มีสามฤดูกาล คือ  
- ฤดูรอน  ตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกป  
- ฤดูฝน  ตั้งแตเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ของทุกป  
- ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ของทุกป 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดิน จัดอยูในชุมดินสูงเนิน (Sung Noen series:Sn) เปนกลุมชุดดินท่ี 29 

การจําแนกดิน Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic, Typic Paleustults การกําเนิดเกิดจาก
ตะกอนของหินตะกอนเนื้อละเอียดชะมาทับถมบนพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผนดินสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1 - 5 %  การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ําปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง ปลูกพืชไร 
การแพรกระจาย ดานใตของท่ีราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือการจัดเรียงชั้น Ap-Bt  ลักษณะและสมบัติดิน
เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราบแปงหรือดินรวน สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย
แปงหรือดินรวนดินเหนียวและเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราบแปงในดินลางลึกลงไป สีน้ําตาลปนแดง
หรือสีแดงปนเหลือง จะเห็นคราบดินเหนียวบนผิวเม็ดดินอยางชัดเจน  จะพบจุดประสีเทาในดินลางลึกลงไป 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงปานกลาง (pH 5.5 – 7.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5 – 5.5) 
ท่ีมา : ขอมูล http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Sn.htm 
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 
          เทศบาลตําบลกุดจิก  ครอบคลุมพ้ืนท่ี  2  ตําบล  4  ชุมชน ดังนี ้

- ตําบลกุดจิก  มี   2  หมูบาน ไดแก   
    หมูท่ี 1 บานกุดจิก  
    หมูท่ี 2 บานบุ 

- ตําบลนากลาง   มี  1  หมูบาน ไดแก  
     หมูท่ี 4 บานหนองบอน  (บางสวน) 

                            ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก 
1. ชุมชนวัดกุดจิก 
2. ชุมชนตลาดกุดจิก 
3. ชุมชนบานบุสามัคคี 
4. ชุมชนเจริญพรพัฒนา 

2.2 การเลือกตั้ง 
      เทศบาลตําบลกุดจิก   แบงเขตการเลือกตั้ง  2  เขต  ดังนี้ 

- เขตท่ี 1  ครอบคลุม 2 ชุมชน ไดแก  
1. ชุมชนวัดกุดจิก  
2. ชุมชนตลาดกุดจิก 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Sn.htm


4 
 

- เขตท่ี 2  ครอบคลุม 2 ชุมชน ไดแก  
1. ชุมชนบานบุสามัคคี  
2. ชุมชนเจริญพรพัฒนา 

 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ขอมูล ณ  เดือน พฤษภาคม  2562   

หนวย
เลือกตั้ง 

หมู/ตําบล 
 

สถานท่ีเลือกตั้ง จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน
บาน ชาย หญิง รวม 

1 1  ต.กุดจิก ศาลาการเปรียญวัดกุดจิก 287 319 606 195 

2 1,2 ต.กุดจิก อาคารกลุมแมบานดาวเรือง 39 210 258 468 140 

3 1,2 ต.กุดจิก ศาลาเอสเอ็มแอล SML (บานบุ) 251 299 550 164 

4 1,2 ต.กุดจิก 
4 ต.นากลาง 

อาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบล
กุดจิก 

258 288 546 192 

ท่ีมา : ขอมูลสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลกุดจิก 
 

3. ประชากร 
 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

          จํานวนประชากรและความหนาแนนประชากร จากขอมูลของสํานักทะเบียนทองถ่ิน
กรมการปกครอง ณ เดือน  พฤษภาคม 2562  ของเทศบาลตําบลกุดจิก มีจํานวนท้ังสิ้น 2,676  คน         
จําแนกเปนชาย 1,266  คน หญิง 1,410 คน  และมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 1,220  ครัวเรือน 
 

ตารางแสดงสถิติจํานวนประชากร เทศบาลตําบลกุดจิก ป พ.ศ. 2557 – 2561 
ป พ.ศ. ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม ประชากร 
เพ่ิมข้ึน/ลดลง (คน) 

เพ่ิมข้ึน/ 
ลดลง (%) 

2557 1,258 1,394 2,679 9 -0.34 

2558 1,268 1,387 2,655 24 -0.90 

2559 1,274 1,385 2,659 4 0.15 

2560 1,266 1,388 2,654 5 -0.19 

2561 1,265 1,393 2,658 4 0.15 

2562 1,266 1,410 2,676 18 0.67 
ท่ีมา : ขอมูลสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลกุดจิก (ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม  2562) 
 

3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ชวงอายุ (ป) ชาย หญิง รวม 

เด็ก (ทารก–3 ป) 48 42 90 

เด็ก (4-6 ป) 58 47 105 
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ชวงอายุ (ป) ชาย หญิง รวม 

เด็กโต (7-12 ป) 86 87 173 

วัยรุน (13-18 ป) 76 67 143 

ผูใหญ (19-60 ป) 804 853 1,657 

ผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป) 193 297 490 

         ท่ีมา : ขอมูล สํานักงานทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลกุดจิก ณ เดือน  พฤษภาคม 2562 
 

      4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

        ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกมีโรงเรียน  3  แหง  เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาในพ้ืนฐาน  2  แหง 

  1)  โรงเรียนบานกุดจิก  (รัชชุศิริอนุกูล)  ในปการศึกษา  2562 
   มีครู   ท้ังหมด            9    คน 
   มีนักเรียน  ท้ังหมด         101   คน 
  2)  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี  ในปการศึกษา  2562 
   มีครู   ท้ังหมด          10    คน 
   มีนักเรียน  ท้ังหมด          98    คน 

 

           โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  1  แหง  คือ 
  1)  โรงเรียนกุดจิกวิทยา  ในปการศึกษา  2562 
   มีอาจารย  ท้ังหมด           31   คน 
   มีนักเรียน  ท้ังหมด         542   คน 

 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุดจิก  ในปการศึกษา  2562 
   มีครูผูสอน        ท้ังหมด          6    คน 
   มีนักเรียนอนุบาล 1 ท้ังหมด        40    คน 
   มีนักเรียนอนุบาล 2 ท้ังหมด        42    คน 
   มีนักเรียนอนุบาล 3 ท้ังหมด        42    คน 
          รวมท้ังหมด       124   คน 

 

4.2  สาธารณสุข 
       ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1 แหง  ไดแก 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดจิก   ซ่ึงสามารถใหบริการคนไขเฉพาะอาการข้ันตน  โดยมีบุคลากรดังนี้ 
-  ผูอํานวยการ รพ.สต.กุดจิก      จํานวน    1    คน   
-  เจาพนักงานสาธารณสุข    จํานวน    1    คน 
-  พยาบาลวิชาชีพ     จํานวน    2    คน  
-  นักวิชาการสาธารณสุข      จํานวน    1    คน   
-  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข      จํานวน    1    คน 
-  พนักงานผูชวยเจาหนาท่ีสถานีอนามัย   จํานวน    1    คน 
-  ผูชวยทันตภิบาล     จํานวน    1    คน 
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-  เจาพนักงานบันทึกขอมูล    จํานวน    1    คน   
-  คนงาน      จํานวน    1    คน 

 

      4.3  อาชญากรรม 
    เทศบาลตําบลกุดจิก ไมมีเหตุอาชญากรรม  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติเหตุอยาง
ถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก  นับไดวาไดรับการ
อํานวยการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยูในเกณฑดี ซ่ึงมีการอํานวยการเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน  และสวัสดิการของประชาชน   ดังนี้ 

1)  สถานีตํารวจภูธรสูงเนิน    
2)  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลกุดจิก  ซ่ึงมีเจาหนาท่ี และ

เครื่องมือ  เครื่องใชในการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย   ดังนี้ 
  -  รถยนตบรรทุกน้ํา  10  ลอ  เอนกประสงค  จํานวน       1     คัน 
  -  รถยนตดับเพลิง  ชนิดมีถังน้ําในตัว   จํานวน       1     คัน 

-  รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม  จํานวน       1     คัน 
-  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จํานวน       2     เครื่อง 
-  อัตรากําลังเจาหนาท่ีดับเพลิง    จํานวน       8     คน 
-  อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน      80     คน 

 

    4.4  ยาเสพติด  
       ปญหายาเสพติดในเทศบาลตําบลกุดจิก พบวามีผูติดยาเสพติด เทศบาลตําบลกุดจิก

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี เชนการรณรงค  การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู    
ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี 
 

  4.5  การสังคมสงเคราะห 
       การสังคมสงเคราะห เทศบาลตําบลกุดจิกไดใหการสงเคราะหตามแนวนโยบายแหงรัฐ 

คือ สงเคราะหผูสูงอายุในการใหไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวนท้ังหมด  427  คน  ขอมูลผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ
แบงตามกลุมอายุ อายุ 60-69 ป ไดรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท อายุ 70-79 ป ไดรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 
700 บาท  อายุ 80-89 ป ไดรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท อายุ 90 ปข้ึนไป ไดรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 
1,000 บาท  
 

      การสงเคราะหผูพิการโดยการสํารวจขอมูลพิการใหไดรับเบี้ยยังชีพใหครบถวน ซ่ึงขอมูล          
ณ วันท่ี 1  พฤษภาคม  2562  มีผูพิการท่ีมาข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท จํานวน  83 คน  
ในดานเบี้ยสงเคราะหผูปวยเอดสเดือนละ 500 บาท ไดสงเคราะหตามจํานวนผูท่ีมารับการชวยเหลือเขต
เทศบาลตําบลกุดจิก  โดยในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก ไมมีสถานสังคมสงเคราะห   แตประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
การสังคมสงเคราะห  รวมท้ังสวัสดิการหรือการบริการของรัฐดานตางๆ  ตามสิทธิท่ีพึงไดรับตามท่ีรัฐจัดไวให   
ตลอดจนไดมีชมรมผูสูงอายุ ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแล ของเทศบาลตําบลกุดจิก ซ่ึงทางเทศบาลไดใหความ
ชวยเหลือทางดาน ปจจัย , เครื่องอุปโภค – บริโภค , เครื่องแตงกาย เปนตน   
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนสง (ทางบก, ทางน้ํา, ทางราง ฯลฯ) 

         ถนนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก  มีท้ังหมด  53  สาย  ประกอบดวย 
   ถนนคอนกรีต   จํานวน     30     สาย 
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   ถนนลาดยางแอสฟสติกคอนกรีต จํานวน       3     สาย 
   ถนนลาดยางเคพซิล  จํานวน       7     สาย 
   ถนนหินคลุก   จํานวน      10    สาย 
   ถนนลูกรัง , ถนนดิน  จํานวน       3     สาย 
 

5.2  การไฟฟา 
         ปจจุบันการดําเนินการจําหนายไฟฟาใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก        

อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 

สถิติผูใชไฟฟาในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก 
 

พ.ศ. จํานวนผูใช / ราย 

พ.ศ.2558 898 

พ.ศ.2559 912 

พ.ศ.2560 957 

พ.ศ.2561 998 

พ.ศ.2562 1,058 

(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 

5.3  การประปา 
         อยูในความรับผิดชอบของ  กองการประปา  เทศบาลตําบลกุดจิก  ปจจุบันมีจํานวน
ผูใชน้ํา  1,011  ครัวเรือน  ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
   1.  โรงสูบน้ําดิบ  จํานวน  1  โรง  (ตั้งอยูบริเวณวัดกุดจิก) 
   2.  โรงกรองน้ํา    จํานวน  2  โรง 
    โรงกรองน้ําท่ี    1    กําลังผลิต    20    ลูกบาศกเมตรตอวัน 
    โรงกรองน้ําท่ี    2    กําลังผลิต    20    ลูกบาศกเมตรตอวัน 
   3.  ถังน้ําใส  จํานวน  2  ถัง 
    ถังท่ี  1  ขนาดความจุ  100  ลูกบาศกเมตร 
    ถังท่ี  2  ขนาดความจุ  200  ลูกบาศกเมตร 
   4.  ถังสูงสงน้ํา  จํานวน  3  ถัง 
    ถังเหล็ก  ขนาดความจุ  45  ลูกบาศกเมตร 
    ถังปูน     ขนาดความจุ  45  ลูกบาศกเมตร 
    ถังปูน  ขนาดความจุ  60  ลูกบาศกเมตร 
   5.  กองการประปาเทศบาลตําบลกุดจิก  แบงผูใชน้ําเปนสาย  จํานวน  4  สาย  ซ่ึง
แบงตามเสนถนน  ประกอบดวย 
      สายท่ี  1   -  ถนนเทศบาล 1 , ถนนยุทธศาสตร , ถนนเทศบาล 14  ตั้งแตทางรถไฟถึง 
    ถนนมิตรภาพ , ถนนเทศบาล 15 , ถนนเทศบาล 16 , ถนนเทศบาล 17 , 
    ถนนเทศบาล 18  และถนนเทศบาล 19 
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     สายท่ี  2   - ถนนเทศบาล 2 ถึงถนนเทศบาล 7 , ถนนเทศบาล 3 , ถนนเทศบาล 4 , 
    ถนนเทศบาล 5 , ถนนเทศบาล 6 , ถนนเทศบาล 7 , ถนนเทศบาล 8 , 
    ถนนเทศบาล 9 
     สายท่ี  3   -  ถนนเทศบาล 2  ตั้งแตแยกถนนเทศบาล 7  ถึงถนนเทศบาล 10 , 
    ถนนเทศบาล 10 , ถนนเทศบาล 11 
     สายท่ี  4  - ถนนเทศบาล 2  ตั้งแตแยกถนนเทศบาล 7 (หนาประปา) ตลอดสาย , 
    ถนนเทศบาล 12 , ถนนเทศบาล 13 , ถนนเทศบาล 14 ต้ังแตทางรถไฟ 
    ถึงวัดกุดจิก 
 

5.3  โทรศัพท 
         การบริการดานโทรคมนาคมท้ังในระบบอัตโนมัติและโทรศัพทสาธารณะในเขตเทศบาล  
มีโทรศัพทใชในสวนราชการ  บานพักประชาชน  ธุรกิจ  รานคา  มีโทรศัพทสาธารณะ  4  เครื่อง  
กระจายอยูในยานชุมชนแตยังไมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
 

5.5  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
                  เทศบาลตําบลกุดจิก  มีท่ีทําการไปรษณียโทรเลข  1  แหง ไดแก ไปรษณียกุดจิก   
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

             ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาล  ประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก ขาวเปนพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญและปลูกมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรสวนใหญมีสภาพเปนทุงนาและทุงไรกระจาย
อยูรอบ ๆ พ้ืนท่ีชุมชน  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ไดแก  ถ่ัวงอก  ซ่ึงการเพาะถ่ัวงอกจะทําในบริเวณ
แหลงพักอาศัย  และมีการปลูกพืชไร  เชน  ขาวโพด  มันสําปะหลัง 
  พ้ืนท่ีการใชท่ีดินการเกษตร 
  หมูท่ี  1    บานกุดจิก    มีพ้ืนท่ีการเกษตร  จํานวน  1,312  ไร  แยกเปน 
    ท่ีนา    จํานวน     1,267    ไร 
    พืชสวน    จํานวน         39    ไร 
    ทุงหญาเลี้ยงสัตว    จํานวน          5    ไร 
    อ่ืน ๆ    จํานวน       504    ไร 
  หมูท่ี  2    บานบุ    มีพ้ืนท่ีการเกษตร    จํานวน  822  ไร  แยกเปน 
    ท่ีนา    จํานวน       778    ไร 
    พืชสวน    จํานวน         26    ไร 
    ทุงหญาเลี้ยงสัตว    จํานวน        15    ไร 
    อ่ืน ๆ    จํานวน       427    ไร 
 

6.2  การประมง 
        เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลกุดจิกไมมีการประมง 

 

6.3  การปศุสัตว 
                สําหรับสัตวท่ีนิยมเลี้ยง  ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด  ไดแก  โค  กระบือ  สุกร  เปด  และไก 
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6.4  การบริการ 
       รานเสริมสวย  จํานวน  4   แหง 
        สถานประกอบการรานอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสขุฯ  จํานวน   10  แหง 

 

6.5  การทองเท่ียว 
       ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกไมมีแหลงทองเท่ียว แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนใน

ชุมชน เชน การจัดงานประเพณีตาง ๆ  
 

6.6  อุตสาหกรรม 
              ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกมีการประกอบการอุตสาหกรรม  ไดแก 
    1.  บริษัทเทพวิมลพลาสติก  ทําการผลิตกลองโฟม 
        ท่ีตั้งเลขท่ี  200 ถนนยุทธศาสตร หมู 4  ต.นากลาง  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา 
        มีพ้ืนท่ี  5,392  ตารางเมตร  ประกอบดวย  อาคาร  7  หลัง 
   2.  โรงงานเฟอรนิเจอร  (บริษัท  อิสแพนอินดัสทรี  จํากัด) 
        ท่ีตั้งเลขท่ี 135/2 ถนนเทศบาล 1 หมูท่ี 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
        มีพ้ืนท่ี  1,664  ตารางเมตร  ประกอบดวย  อาคาร  2  หลัง 
    3.  โรงสีไทยณรงค 
        ท่ีตั้งเลขท่ี  77  ถนนมิตรภาพ  หมู  4  ต.นากลาง  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา 
            มีพ้ืนท่ี  10,637  ตารางเมตร  ประกอบดวย  อาคาร  7  หลัง 
   4.  โรงสีเบ็ญจวรรณ 
        ท่ีตั้งเลขท่ี 188 ถนนเทศบาล 1  หมู  4  ต.นากลาง  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา 
         มีพ้ืนท่ี  2,909.65  ตารางเมตร  ประกอบดวย  อาคาร  6  หลัง 
    5.  ลานขนถายสินคาตูคอนเทรนเนอร  (Container Yard)  หรือ CY เพ่ือรองรับ
การขนสงสินคาไปยังเขตอุตสาหกรรมนวนคร  และอุตสาหกรรมใกลเคียง   
    6.  โรงอิฐบล็อก ส.มานะอิฐบล็อก 
         ท่ีตั้ง  149 หมู 4  ถนนเทศบาล 1 ต.นากลาง  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา 
 

6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
                  สภาพทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไป  ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกประกอบ
อาชีพทางการเกษตรกรรมและอาชีพอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ  ไดแก  การคาขาย  รับราชการ  และแรงงานตามโรงงาน
ธุรกิจการคา การบริการ และจํานวนสถานประกอบการในพ้ืนท่ี ในเขตเทศบาลมีปมน้ํามัน 1 แหง ,ตลาดสด 1 แหง 
มีแผงคา 78 แผง (มีผูคาขาย 100 ราย)  และรานคาขายของชํา  (43 แหง) 
 

6.8  แรงงาน 
       จากโครงสรางประชาการจําแนกประเภทตามชวงอายุ  เทศบาลตําบลกุดจิกมีโครงสราง

ประชากรวัยทํางานชวงอายุ 15 – 59 ป จํานวนท้ังสิ้น 1,762 คน แยกเปนเพศชาย 859 คน เพศหญิง 
903 คน  คิดเปนรอยละ 65.84 ของจํานวนประชากรท้ังหมด   
 

      7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  7.1  การนับถือศาสนา 
         ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ในเขตเทศบาลมีวัด  จํานวน  2  แหง 
   1.  วัดกุดจิก    หมูท่ี  1    บานกุดจิก 
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   2.  วัดสันติสลีาราม (วัดปา) หมูท่ี  2    บานบุ 
   มีศาลเจา  1  แหง  ไดแก  ศาลเจาพอเจาแมกุดจิก 
 

  7.2  ประเพณีและงานประจําป 
          ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ไดแก   

1. ประเพณีวันข้ึนปใหม   
2. ประเพณีวันสงกรานต   
3. ประเพณี  เขาพรรษา – ออกพรรษา   
4. ประเพณีลอยกระทง   
5. ขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบาน (ประเพณีกินเขาคํ่า) 

         งานประจําปของเทศบาลตําบลกุดจิก  ไดแก 
          - งานฉลองศาลเจาพอเจาแมกุดจิก 
 

  7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
         กวา 100 ป ท่ีชุมชนกุดจิกไดข้ึนชื่อวาเปนตนกําเนิดของหม่ีโคราช ซ่ึงอาชีพดั้งเดิมของ
ชาวกุดจิก คือ ทํานา หลังฤดูเก็บเก่ียว ชาวบานจะนําขาวเปลือกมาสีดวยเครื่องสีขาวโบราณ แลวนําขาวสารมา
ตําดวยครกกระเดื่อง เรียกวา การซอมขาว แลวนําปลายขาวท่ีแตกหักมาโมเปนแปง ดวยเครื่องโมหิน เพ่ือใช
เปนวัตถุดิบในการทําหม่ี ถือเปนภูมิปญญาท่ีชาวบานนํามาใชแปรรูปและถนอมอาหาร ซ่ึงเสนหม่ีโคราช มี
ลักษณะคลายเสนกวยเตี๋ยวแตบางกวาเล็กนอย 

       เอกลักษณของ กุดจิกหม่ีโคราช 100 ปนี้ คือ การทําเสนหม่ีจากแปงขาวท่ีโมสดๆ ไมมี
สวนผสมอ่ืนใดอีก ไมตองแชน้ํากอนปรุง หม่ีไมติดกันเปนกอน และเสนเหนียวนุม อีกท้ังมีความหอมออนจาก
ขาว รสชาติหวานธรรมชาติจากขาวแทๆ  
 

  7.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
         หม่ีกุดจิก หม่ีโคราช 100 ป 
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       8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  น้ํา 

       เทศบาลตําบลกุดจิก   มีลําตะคลองเปนแหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน  เรียกวา  คลองจิก    
ซ่ึงประชาชนใชน้ําไดตลอดป  และเปนแหลงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา 
 

ขอมูลแหลงน้ําของเอกชนและแหลงน้ําสาธารณะในเขตเทศบาล 
 

ลําดับ สถานท่ี ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม) จํานวน/บอ หมายเหตุ 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
 

9. 
 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

แหลงน้ําเอกชน 
สระน้ําหลังโรงสีเบ็ญจวรรณ 
สระน้ําท่ีดินและโรงสีไทยณรงค 
สระน้ําท่ีดินสวน  น.ส. แดง   คําแยม 
สระน้ําหลังบาน นางศรัณญา  ประเสริฐ 
สระน้ําติดคลองน้ําขาว 
สระน้ําท่ีดินของ นายปลอด  กองโคกกรวด 
สระน้ําวัดกุดจิก 
สระน้ําท่ีดินของ นายพวง  ยอยสูงเนิน 
 
 
สระน้ําท่ีดินของ นายยง  สุวรรณดวง 
 
สระน้ําท่ีดินของ นายวันชัย  โพธิ์ศรีสุข 
สระน้ําท่ีดินของ นายสุระเกียรติ  พยายาม 
สระน้ําท่ีดินของ ครูยา 
สระน้ําท่ีดินของ นางวันเพ็ญ  คําโคกกรวด 
สระน้ําท่ีดินของ นายปราโมทย  แซเลา 
สระน้ําท่ีดินของ นายไหล  ขวัญสูงเนิน 
สระน้ําท่ีดินของ นายเหลือ  สุวรรณดวง 
สระน้ําท่ีดินของ นายประจักษ  ฟตสูงเนิน 
สระน้ําท่ีดินสวน นายแมน  อินออน 

 
8,000 
3,200 
1,000 
1,600 
600 

3,600 
4,000 
1,000 
800 
400 
400 
800 
800 
400 
400 
800 
800 
100 
100 

3,600 
300 

3,600 

 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
ผลิตน้ําประปา 
 
 
 
 
 
 
 

 

19. 
20. 

  
21. 
22. 
23. 
24. 

สระน้ําท่ีดินของ นายสมัย  แซเลา 
สระน้ําท่ีดินของ นางกลิ่นธูป  ภูไพจิตรกุล 

แหลงน้ําสาธารณะ 
สระน้ําหนองกระทุม 
สระน้ําสิงหทอง 
สระน้ําหลังประปาเทศบาล 
สระน้ําท่ีวัดสันติสีลาราม (วัดปา) 

400 
350 

 
7,000 
1,300 
7,100 
1,000 

1 
1 

 
1 
2 
1 
1 

 

รวม 46,600 29  
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  ขยะมูลฝอย 
 เทศบาลตําบลกุดจิก เปนชุมชนขนาดเล็ก มีจํานวนประชากรไมมากนัก ซ่ึงมีปริมาณขยะมูล
ฝอย ประมาณ  1.5  ตัน / วัน  โดยทางเทศบาลเปนผูจัดเก็บขยะมูลฝอย  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีผูใชบริการ  
จํานวน   2,658   ราย   
 

ปจจุบันมีเจาหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน   5  คน   แยกเปน 
1.  พนักงานขับรถขยะ  3 คน 
2.  พนักงานจัดเก็บขยะ  2 คน 
 

         และมีอุปกรณท่ีใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอย  ดังนี้ 
1. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดเล็ก  ( รถอีแตน )    
     จาํนวน   1   คัน 
2.  รถจักรยานยนตพวงขาง 
 จํานวน   2   คัน 
3.  ถังรองรับขยะมูลฝอย 

    -  ชนิดพลาสติก  มีฝาปด-เปด    ความจุถังละ  20  ลิตร  
             สีแดง        ใชสําหรับขยะพิษ 
             สีเหลือง     ใชสําหรับขยะท่ัวไป 
             สีเขียว        ใชสําหรบัขยะเปยก 
             จํานวน      800    ชุด 
 

น้ําเสีย   
  ปริมาณน้ําเสียท้ังหมดในเขตเทศบาล  ประมาณ 470 ลูกบาศกเมตร / วัน และปริมาณน้ํา
เสียท่ีกําจัดได  ประมาณ  240 ลูกบาศกเมตร / วัน   คิดเปนรอยละ  52  ของปริมาณน้ําเสียท้ังหมด  ซ่ึงทาง
เทศบาลยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย แตเทศบาลไดดําเนินการจัดทําบอพักน้ําท้ิง  จํานวน 2 บอ  เพ่ือใหน้ําเสีย
เหลานี้ไดรับการบําบัด  และไดมีการติดต้ังบอดักไขมันเพ่ือบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน จํานวน 480 ครัวเรือน 
เพ่ือเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาในเขตเทศบาล กอนท่ีจะระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติตอไป 
 
  8.2  ปาไม 
         ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกไมมีปาไม 
 
  8.3  ภูเขา 
                           ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกไมมีภูเขา 
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  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                           พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลกุดจิก สวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก และท่ีอยูอาศัย
ตามลําดับ มีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ไดแก ดิน น้ํา ตนไม อากาศท่ี
ไมมีมลพิษ  
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สวนท่ี  2 
ยุทธศาสตรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
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สวนที่  2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 

ยุทธศาสตรชาติ ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึง   
ประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตร
ชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสู การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณา
การ และสรางความเขาใจถึง อนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ท้ัง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและ รักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ
และบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให ประเทศมีขีด
ความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี สังคมมี
ความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม  
 

ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไปจะ 
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  

๑. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
๖. ยุทธศาสตดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนา 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุด
ลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยูระหวางการเสนอรางแผนซ่ึงได
กําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว  

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตําบลกุดจิก 
มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงไดจัดทําแผนท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซ่ึงมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและ 

ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 

 

วิสัยทัศน  
“โคราชเมืองนาอยู  มุงสูวัตกรรมใหม  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 

 

เปาประสงครวม 
  ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
  ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
  ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 

 ๔.  เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปองกันสถาบัน 
หลักของชาติ 
  ๕.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
  ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
  ๒.  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
  ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 
  ๔.  การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ  เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
1. ยุทธศาสตร   การสานตอแนวทางพระราชดําริ 

        แนวทางการพัฒนา 
    ๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เม่ือป 2538 เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
    ๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
    1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใหเขาใจเรื่องการใช
น้ําและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคุมคา 
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2.ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษา 
       แนวทางการพัฒนา 

2.1  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดให          
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

2.2  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ใหเปนผู 
มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ 
การศึกษาเปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

2.4 สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ 
สงเสริมใหประชาชนทุกหมูทุกระดับใหเตรียมพรอมและตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียน
ในทุกดาน เชน ดานแรงงาน ดานอาชีพ ฯลฯ โดยเฉพาะดานการใชภาษาในสังคมอาเซียน เชน ภาษาอังกฤษ 
เปนตน 
  2.5  สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

๓.ยุทธศาสตร  การพัฒนาการเกษตร 
       แนวทางการพัฒนา 

3.1   พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะไดเพ่ิมผลผลิต  
โดยสงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุพืชใหมๆท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอ
ความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.2  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพมี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.3  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมูบาน (อกม.) หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุง
รูปแบบเกาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.4 สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพนํา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถ่ิน สงเสริมการ
กระจายสินคาไปสูท้ังภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

3.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจ พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

3.6  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภค เพ่ือจําหนาย
และเพ่ือการอนุรักษโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

๔. ยุทธศาสตร  การพัฒนาสังคม 
      แนวทางการพัฒนา 

4.1  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือเปนผูนํา 
การพัฒนาชุมชนและทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ  

4.2  สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบาน ใหพ่ึงตนเองได  ใหประชาชนมีฐานะดีข้ึน  มี 
ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและเขาถึงทุกชุมชน 
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4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
โดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือดําเนิน การพัฒนา       
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่องรวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป 

4.4  สงเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคม 
ตอไปในอนาคต 

4.5  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ินเพ่ือเตรียม 
ยกระดับ เขาสูประชาคมอาเซียน 

4.6 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือ
ปองกันและใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 

4.7  ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพ่ือใหบริการประชาชน  และรับทราบปญหา อุปสรรค 
และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

4.7 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม 
รวมท้ังจัดสรางหอเกียรติยศ ( Hall of Fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผูมีคุณูปการและสรางชื่อเสียงใหแก
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๕. ยุทธศาสตร  การพัฒนาสาธารณสุข 
      แนวทางการพัฒนา 

5.1   สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน (อสม.)        

 5.2  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบานและชุมชน
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ โดยรวมมือกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ หนวยงาน หรือองคกรท่ีเก่ียวของ 

5.3  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชนใหมีสุขภาพ
แข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง  การ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอน
และวิธีการทางการแพทย 
 

๖. ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
     แนวทางการพัฒนา 
 6.1  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให
สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
 6.2  กอสรางปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง ใหสามารถตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนโดยเฉพาะเสนทางการขนสงผลผลิตทางการเกษตร แหลง
ทองเท่ียว และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิตของประชาชน 
 6.3  ประสาน สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการกอสราง ปรับปรุงเสนทาง         
คมนาคม 
 6.4   ประสานในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริมให 
ประชาชนเขาใจและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
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 6.5   ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ความ
ปลอดภัย และความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
 

7.ยุทธศาสตร  การพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
       แนวทางการพัฒนา 
    ๗.๑  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ิน โคราชเพ่ือการอนุรักษสืบสานและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

 7.2  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม  สรางแหลงทองเท่ียวใหมรวมท้ังกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียว    และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึน โดยรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด หนวยงานและสวนราชการ
ตลอดจนองคกรภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 

7.3  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว และสราง
เครือขาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจบัคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

7.4  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
ตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ และมีแรงจูงใจใน
กิจกรรมกีฬา รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพใน ระดับชาติและนานาชาติ 
  

8.ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
       แนวทางการพัฒนา 

8.1  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  เพ่ือใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังนี้รวมถึงการสราง
ความสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติในดานตางๆกับองคกรปกครองทองถ่ินในประชาคมอาเซียน
และของประเทศตางๆในโลก    

8.2  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  เพ่ือใหบริการกับประชาชน
ใหสะดวกรวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน  ผูรับบริการเปนสําคัญ    

8.3  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม  การทําวิจัย  เพ่ิมพูนความรู เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน        

8.4  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา   

8.5  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

9.ยุทธศาสตร  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
       แนวทางการพัฒนา 

9.1  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ         
  9.2  สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี
เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย    
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      9.3  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ 
เพ่ือสรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

9.4  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน และอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมูบาน 
 

10.ยุทธศาสตร  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
         แนวทางการพัฒนา 

10.1  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ         

10.2  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาค  
เอกชน ในการรณรงคสรางจิตสํานึก  เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน
ทองถ่ินทุกระดับ 

10.3  สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 
 

2.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือเปนการพัฒนาเทศบาลตําบลกุดจิกบรรลุวัตถุประสงค  พันธกิจและวิสัยทัศนท่ีไดรวมกัน 

วางไว จึงไดกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตรดังนี้ 
 

 2.1  วิสัยทัศน 
“กุดจิกเมืองนาอยู  เชิดชูคุณธรรม 

งามล้ําวัฒนธรรมประเพณี 
ประชาชนสามัคคี 

ชีวิตและทรัพยสินปลอดภัย” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาเสนทางการคมนาคมใหท่ีมีมาตรฐานและท่ัวถึง 
2. พัฒนาเสนทางระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟาและไฟแสงสวางสาธารณะใหท่ัวถึง 
๔. พัฒนาระบบประปาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภค - บริโภค  
๕. จัดใหมีสัญญาณจราจรและพัฒนาระบบจราจร 
6. สงเสริมและสนับสนุนการวางผังเมืองเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอยางมีระเบียบแบบแผน 

 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได  
2. สงเสริมการจัดตั้งสหกรณชุมชน ธุรกิจ SMEs และพัฒนาตลาดชุมชน รานคาชุมชน 
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3. สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีคงไวซ่ึงความหลากหลายของ
พันธุพืชและสัตวทองถ่ิน 

4. เสริมสรางองคความรูและเทคโนโลยีตางๆท่ีเหมาะสมทางการเกษตร 
5. สงเสริมการมีสวนรวมขององคการภาคการเกษตร ในการระบบตลาดกลางสินคาเกษตร

และตลาดซ้ือขายเกษตรลวงหนาใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  
 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางมี 
ความสุข 

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการศึกษาของประชาชนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได และเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใน

ชุมชน 
3. สงเสริมดานการสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน 
4. สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขมูลฐาน  เสริมสรางสุขภาพอนามัยและการปองกัน

โรคติดตอ 
5. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
6. สงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสนับสนุนการรักษาความสงบ 

เรียบรอยและความม่ันคง 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการบริการใหมีศักยภาพในการสรางรายได 
2. สงเสริมการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา 

ทองถ่ิน 
3. สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและสรางเครือขายการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยาง    
ย่ังยืน    

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา ปาไม) ใหอุดม

สมบูรณอยางยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักเกณฑการบริหารจัดการ 
บานเมืองท่ีดี 

  แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาระบบการบริการใหมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
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2.3 เปาประสงค 
๑. เสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง รองรับการ 

ขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
๒. ประชาชนมีอาชีพ และรายไดเพียงพอตอการยังชีพ 

 ๓. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเอง
ไดและ  ปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สังคมสงบสุข 

๔. เพ่ิมศักยภาพแหลงทองเท่ียวเพ่ือสรางรายได  
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไมใหเกิดมลพิษและมีความสมดุลอยาง 

ยั่งยืน 
6. ระบบการบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีสวนรวมตามกระบวนการ 

ประชาธิปไตย 
 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. จัดใหมีเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง เพ่ือ 

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในอนาคต 
๒. เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจดานอาชีพ  ผลิตภัณฑของชุมชนและภาคการเกษตร 

ใหเขมแข็ง เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน  
๓. สงเสริมการศึกษาของประชาชนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและมี 

คุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและปลอดยาเสพติด เสริมสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 

๔. พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพ  ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน 
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการใหมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑการ 

บริหารกิจการ บานเมืองท่ีดีและสงเสริมการมีสวนรวมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 

2.5 คาเปาหมาย 
๑. มีเสนทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง เพ่ือ 

รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได 
๒. ประชาชนมีอาชีพ และรายไดตอหัวท่ีเพ่ิมข้ึนและเพียงพอตอการดํารงชีพในปจจุบัน 

  ๓. ประชาชนมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ชุมชนเขมแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองไดและสังคมปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สังคมสงบสุข 
  ๔. มีแหลงทองเท่ียว และสามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีได  
  ๕. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือไมใหเกิดมลพิษและมีความสมดุล
อยางยั่งยืน 

6. การบริหารงานและการบรกิารมีประสทิธิภาพ ประชาชนมีสวนรวมตามกระบวนการ 
ประชาธิปไตย 
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 2.6  กลยุทธ 
  1. สงเสริมการใหความรูดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสกับหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และเอกชน 
  2. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดลดรายจายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. สนับสนุนการสรางอาชีพในครัวเรือนในชุมชนตางๆ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. สงเสริมการเรียนการสอนของครูเพ่ือใหนักเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตรท่ี
กําหนด 
  5. สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูแกประชากรในทุกพ้ืนท่ี ในทุกดาน 
  6. การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  7. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  8. การสรางความโปรงใสในองคกร 
  10.เพ่ิมขีดความสามารถการจัดเก็บรายไดขององคกร 
  11.การพัฒนาบุคลากร 
  12.การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดมุงหมายสําคัญของการพัฒนาเทศบาลตําบลกุดจิก เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 

และการจัดการอยางตอเนื่อง  โปรงใส  เปนธรรม  ประหยัด  และมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได โดยแบงตาม
พันธกิจ ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการใหมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและสงเสริมการมีสวนรวมตามกระบวนการประชาธิปไตย  

2. พัฒนาดานเศรษฐกิจ เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจดานอาชีพ  ผลิตภัณฑของ 
ชุมชนและภาคการเกษตรใหเขมแข็ง เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน  

3. สงเสริมการศึกษาของประชาชนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและปลอดยาเสพติด เสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 

4. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน จัดใหมีเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในอนาคต 

5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน 
6. การพัฒนาดานการทองเท่ียว ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมี 

ศักยภาพ ทํานุ บํารุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน  
๑. ปญหาและความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  -  ปญหาถนนชํารุด และความตองการกอสรางถนนดินหินคลุกใหเปนถนนคอนกรีตยังคงเปน
ปญหาอยู เนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลกุดจิกอยูตรงขามกับเขตอุตสาหกรรมนวนคร  สงผลใหมีคนตางถ่ินเขามาอาศัย
จํานวนมากข้ึนอยางรวดเร็ว มีการกอสรางบานเรือน และหมูบานจัดสรร เกิดข้ึน  มีรถบรรทุกขนดินวิ่งในพ้ืนท่ี
ตลอดเวลา ถนนท่ีสรางข้ึนรับน้ําหนักไมไหวกอใหเกิดสภาพถนนชํารุดเสียหาย ซ่ึงผูบริหารไดตระหนักถึงปญหา
นี้ และไมนิ่งนอนใจท่ีจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว  
  -  ปญหาการขาดทางระบายน้ํา และตองการทางระบายน้ําท่ีสามารถระบายน้ําไมใหเกิดการ
ทวมขังและน้ําเนาเสียซ่ึงยังมีปญหาในทุกหมูบานโดยเฉพาะในหมูบานท่ีเปนแหลงท่ีอยูอาศัยหนาแนน หมูบาน
จัดสรรตางๆ ซ่ึงคาดวาจะแกไขในชุมชนท่ีมีปญหาหนักท่ีสุดกอน ซ่ึงงานวางทอเปนโครงการท่ีตองใช
งบประมาณเปนจํานวนมาก  
    -  ปญหาการเรื่องความตองการไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ ตามจุดตางๆท่ีอาจเกิดปญหา
ตอภัยอันตรายตางๆ ยังคงมีปญหาเหลืออยูอีกไมมากในทุกหมูบาน สวนใหญจะอยูในจุดท่ีไมมีผูคนอาศัยอยู  
 

๒. ปญหาและความตองการดานแหลงน้ํา 
-  ปญหาการไหลเขาของน้ําลงสูอางเก็บน้ําหวยบานยาง ซ่ึงเสนทางเดิมถูกปดก้ัน และไมได 

รับการขุดลอก ซ่ึงเปนผลกระทบตอหลายตําบลท่ีตองรวมกันแกไขปญหากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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  -  ปญหาน้ําอุปโภค บริโภคไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนท่ีเขามาอยูอาศัยเพ่ิม
จํานวนมากข้ึน เรื่อยๆ จําเปนตองขยายเขตระบบประปาหมูบาน และหาแหลงน้ํา ท้ังใตดิน และผิวดินไวรองรับ
ในอนาคตในบางหมูบาน ท่ียังไมมีระบบประปาเขาถึง   
 

๓. ปญหาและความตองการดานเศรษฐกิจ 
  -  ปญหาการวางงาน และความตองการรายไดเพ่ิม ซ่ึงทางเทศบาลมีความประสงคใหมีการ
ฝกอบรมการอาชีพ และการสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งและกาวหนาไปไดใน
ชุมชน  และเปนหนวยงานประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาแหลงงานและดําเนินการฝกอบรมอาชีพตางๆ 
ใหกับประชาชนในชุมชน สรางงานสรางอาชีพใหกับผูสนใจ และใหการสนับสนุนงบประมาณใหกับกลุมอาชีพท่ี
มีอยูแลวใหเขมแข็ง  

-  ปญหาการจัดการและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหสามารถ มีศักยภาพในการสรางงาน สราง 
อาชีพใหกับประชาชนใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน และใหเปนแหลงคนควา ศึกษาหาความรู และศึกษาดูงานของ
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และการรวมกันอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
เปาหมายมีท้ังประชาชนในพ้ืนท่ี และนอกพ้ืนท่ี 
 

๔. ปญหาและความตองการดานสังคม 
-  ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินซ่ึงมีความตองการใหอาสาสมัครปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน หรืออาสาตํารวจหมูบานในทุกหมูบานเพ่ือชวยเหลือ ตรวจสอบ ดูแล 
ปองกันภัยตางๆ ตลอดจนประสานงานกับตํารวจท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี เม่ือมีเหตุ 

-  ตองการใหมีการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนทุกๆป โดยมีเปาหมายคือ ประชาชน เยาวชน  
และเด็กเขารวมกิจกรรมตางๆ คาดวาจะมีการดําเนินการในทุกๆ ป 

-  ปญหาการดูแล  และสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสตางๆ ในพ้ืนท่ี ท่ีอาจไดรับ 
การดูแลไมท่ัวถึง ในทุกๆหมูบาน โดยเฉพาะผูท่ีมีท่ีพักอาศัยไมม่ันคงแข็งแรง  

-  ปญหาการขยายตัวของชุมชนท่ีเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีการขยายตัวของ 
หมูบานจัดสรรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สิ่งท่ีตามมาคือแรงงานจากตางพ้ืนท่ีเขามาอาศัย และทํางานในพ้ืนท่ีสง
ผลกระทบตอทองถ่ิน ดานสาธารณูปโภคไมเพียงพอ และอาจกอใหเกิดปญหาเรื่องยาเสพติดไดในอนาคต 
 

๕. ปญหาและความตองการดานสาธารณสุข 
-  ตองการใหมีการปองกัน เก่ียวกับโรคติดตอใหเปนไปอยางตอเนื่องทุกๆป  โดยเปาหมายให 

ครอบคลุมและท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 4 ชุมชน คาดวาจะดําเนินการใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีใหหมดอยางตอเนื่องทุกๆ 
ป 

-  ตองการใหมีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่องทุกๆ 
ป โดยเปาหมายใหครอบคลุมและท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 4 ชุมชน และใหมีกลุมเตนเพ่ือสุขภาพ 
 

๖. ปญหาและความตองการดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ตองการใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยาง 

ท่ัวถึง โดยเปาหมายใหครอบคลุม และท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 4 ชุมชน  
- ตองการมีการใหสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดมีการละเลนกีฬา  

นันทนาการ การพักผอนหยอนใจอยางท่ัวถึง  และมีสถานท่ีเพียงพอ  โดยเปาหมายใหครอบคลุม  
- ตองการใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดมีการจัดกิจกรรม 
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ทางดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอยางตอเนื่องท่ัวถึง โดยเปาหมายใหครอบคลุมและท่ัวถึงในพ้ืนท่ี 

- ตองการใหมีการสงเสริมและสนับสนุนให ภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญทองถ่ินไดรับการ 
สนับสนุน ชวยเหลือและดํารงการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตอไป   
   

๗. ปญหาและความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  - ตองการใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดมีการจัดตั้งกลุม
อาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึน เพ่ือใหเกิดการปลูกจิตสํานึกกับประชาชนอยาง
ตอเนื่องท่ัวถึง  
  - ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มลภาวะเปนพิษตางๆ ซ่ึงตองการใหมีการจัดการอยาง
เหมาะสมในทุกพ้ืนท่ี โดยใหทุกครัวเรือนคัดแยกขยะตั้งแตครัวเรือน  และนําขยะเปยกไปทําปุยหมักชีวภาพไป
ใชงานตอไป 

- ดําเนินการรณรงคปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนโดยมีการจัดกิจกรรมทุกๆป เปาหมาย 
รณรงค ๑ - ๒ ครั้งในทุกป  
    - ใหมีการปลูกปา ปลูกตนไม และบํารุงรักษา ตลอดจนการใหมีการกอสรางสวนสาธารณะ
เพ่ิมข้ึนหรือปรับปรุงสวนท่ีมีใหดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสาธารณะของทุกหมูบาน โดยกระทําอยางตอเนื่องและ
ท่ัวถึง คาดวาจะดําเนินการใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องทุกๆ ป  
 

๘. ปญหาและความตองการดานการเมือง การบริหาร 
   -  ตองการใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับใหมีคุณภาพและมีขวัญกําลังใจดี 
โดยมีเปาหมายคือผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง ตลอดจนผูนําหมูบานทุกคน คาดวาจะดําเนินการใหมี
การพัฒนาครบทุกคนอยางตอเนื่องทุกๆ ป 
  - ตองการใหมีการพัฒนาระบบการใหบริการใหมีความทันสมัย รวดเร็ว ท่ัวถึง เปาหมายใหกับ
ประชาชนท่ีมารับบริการท้ังสิ้น คาดวาจะดําเนินการใหมีการพัฒนาใหมีความทันสมัย รวดเร็ว ท่ัวถึง อยาง
ตอเนื่องทุกๆป 
  - ตองการใหมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพอยาง
ท่ัวถึงเปาหมายใหกับประชาชนท่ีมารับบริการหรือมาเสียภาษีอากรท้ังสิ้น 
  - ตองการใหมีการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน ท้ังการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคมภายในพ้ืนท่ี ใหเกิดความรู ความเขาใจ และตองออกมารวมคิด รวมทํา มากข้ึน  

 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคต 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ไดพิจารณารวมกันวิเคราะห จุดแข็ง จุดออนโอกาสหรือ SWOT  
เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ ซ่ึงชวยใหผูบริหารกําหนดจุดแข็ง และจุดออนจากสภาพแวดลอม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอ
การทํางานขององคกรและขอจํากัดในการพัฒนา สรุปไดดังนี้ 
 

การวิเคราะห  SWOT  ของเทศบาลตําบลกุดจิก 
1. จุดแข็ง  (S : Strength) 

   1)  มีลําตะคองไหลผานและเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการพัฒนา  
และความเปนอยูของประชาชน 
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  2)  เปนชุมชนเมืองก่ึงชนบท  ท่ีมีลักษณะความเปนอยูท่ีรักสงบ  และมีความประสานสัมพันธ
กันอยางเหนียวแนน 
  3)  มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจขนาดใหญอยูใจกลางชุมชน  สําหรับใหประชาชนไดออก 
กําลังกาย  และพักผอนหยอนใจ 
  4)  ทําเลท่ีตั้งอยูใกลเมือง  การเดินทางไปมาสะดวก   สามารถเดินทางไดท้ังทางรถยนต 
และรถไฟ 
  5)  ประชาชนมีสวนรวมและตื่นตัวทางการเมืองสูง  รวมท้ังการมีสวนรวมกิจกรรมตาง  ๆ 
ในการพัฒนาทองถ่ิน     
  6)  คณะผูบริหารมีความหวงใยและเอาใจใสปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 

2. จุดออน (W : Weakness) 
1) งบประมาณมีจํานวนจํากัด  จึงไมสามารถดําเนินการตามโครงการใหครบถวน 

ทุกโครงการได 
  2)  ชุมชนยังไมสามารถพ่ึงพาตนเองไดและขาดเงินทุนสนับสนุน 
  3)  แผนชุมชนยังขาดประสิทธิภาพ  เนื่องจากเปนปแรกท่ีไดดําเนินการ 

4)  ปญหาเรื่องขาดแคลนน้ํา น้ําดิบมีคุณภาพต่ํา และขาดระบบบําบัดน้ําเสีย 
5)  ประชาชนมีรายไดนอย  เนื่องจากยังไมมีอาชีพเสริม 
6)  เทศบาลตําบลกุดจิกไมมีจุดเดน  จึงไมคอยเปนท่ีรูจักจากบุคคลภายนอก 

 

3.  โอกาส ( O : Opportunity) 
1)  การไดรับการสนับสนุนใหเปนศูนยกลางการขนถายสินคาทางรถไฟไปยังเขต 

อุตสาหกรรม 
2)  การกําหนดใหเทศบาลตําบลกุดจิกเปนเขตพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรม 
3)  มีความรวมมือกันระหวางหนวยงานภายในอําเภอสูงเนิน 

 

4.   ขอจํากัด (T : Threat) 
1) ภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน  ไดสรางเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนและพ้ืนท่ี 

ทางการเกษตรเปนจํานวนมาก 
2) ผลกระทบจากเศรษฐกิจสงผลใหเทศบาลฯ  ไดรับเงินจัดสรรนอย  จึงไมสามารถดําเนิน 

โครงการไดตามเปาหมายและลาชา 
3) ไมมีสถานท่ีทองเท่ียว  จึงไมคอยมีคนตางถ่ินเดินทางเขามา 
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ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
สภาพปญหาของเทศบาลตําบลกุดจิก 

 

ช่ือปญหา สภาพปญหา 
ความตองการของ

ประชาชน 

1.ปญหาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1.1 ปญหาเสนทาง
คมนาคม 

1. เสนทางหลักในการสัญจรบางเสนเปนถนนดินหรือถนน
ลูกรัง ในฤดูฝนมีสภาพเฉอะแฉะไมสะดวกในการสัญจร 

2. งบประมาณมีไมมีเพียงพอในการสรางถนนใหไดตาม
มาตรฐานครบท้ัง 4  ชุมชน 

-  ตองการใหมีการ
กอสรางและปรับปรุง
ถนนเสนทางคมนาคมให
ท่ัวถึงทุกหมูบาน 

1.2 ปญหาการระบาย
น้ําเสียและการระบาย
น้ําทวมขังในฤดูฝน 

1. ยังไมมีรางระบาย/ทอระบายน้ําเสียและน้ําทวมขังของ
ครัวเรือน ราษฎรครบทุกเสนทาง เนื่องจากการขยายตัว
ของแหลงชุมชนอยางรวดเร็ว มีการกอสรางบานเรือน
ขวางทางไหลของน้ํา 

- ตองการใหมีการสราง
รางระบายน้ํา หรือทอ
ระบายน้ําเพ่ือใหการ
ระบายน้ํามีความสะดวก 
ลดการทวมขัง 

1.3 ปญหาไฟฟา
สาธารณะและขยาย
เขตไฟฟา 

1. มีการกอสรางบานเรือนเพ่ิมข้ึน  ขยายบริเวณชุมชน
ออกไปจากชุมชนเดิม 

2. การติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามถนน หรือซอยตางๆ ยัง
ไมท่ัวถึง 

- ตองการใหมีการขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะและ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะใน
ท่ีเสี่ยงอันตราย 

1.4 ปญหาดาน
น้ําประปาในหมูบาน 

1. มีการขยายตัวของหมูบานประชากรเพ่ิมข้ึนระบบ
ประปาท่ีมีอยูเดิมมีขนาดเล็ก ทําใหเกิดปญหาน้ําประปา
ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
2. ปญหาขาดการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง และคุณภาพ
น้ําไมดี 

- ตองการใหติดตั้งระบบ
ประปาหมูบานพรอมท้ัง
ขยายเขตประปาและ
ควบคุมคุณภาพน้ําใหดี
ข้ึนและใหมีการบํารุง 
รักษาระบบประปาอยาง
ตอเนื่อง 

2. ปญหาดาน
เศรษฐกิจ                       
2.1 ปญหาผลผลิต
ทางการเกษตร 

1. ตนทุนการผลิตสูง ขายผลผลิตไดในราคาต่ํา 

2. การเพาะปลูกอาศัยน้ําฝน ไมมีระบบชลประทานใน
พ้ืนท่ี 
3. การสงเสริม แกปญหา การผลิตอยางจริงจังท่ัวถึงและ
ตอเนื่องจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
4. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการผลิต เชน การ
ใชสารเคมีจํานวนมาก 

- ตองการใหมีการ
สงเสริมและ  พัฒนา
อาชีพในชุมชนเพ่ือให
ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

 5. ไมมีการจํากัดการผลิต ทําใหผลผลิตมีมากเกินความ
ของการของตลาดสงผลใหราคาสินคาตกต่ํา 

 

2.2 ปญหารายไดไม
เพียงพอ 

1. ประชาชนวางงานหลังฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิต 

2. อัตราคาแรงงานในภาคเกษตรกรรมไมแนนอน 
3. มีการอพยพแรงงานไปทํางานตางจังหวัด ทําใหการ
รวมกลุมหรือ แกไขปญหาเปนไปไดยาก 
 

- ตองการฝกอบรมอาชีพ
และพัฒนาอาชีพดาน
การเกษตร 
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ช่ือปญหา สภาพปญหา 
ความตองการของ

ประชาชน  
4. ประชาชนไมอดทนในการทํางานท่ีใชแรงงานตองการ
ทํางานท่ีใชแรงนอย แตไดคาตอบแทนสูง 

 

 5. การเลิกจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  ทําใหอัตรา
วางงานในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 6. ขาดท่ีดินทํากินเปนของตนเองทําใหรายไดไมเพียงพอ
ตอการดํารงชีพ 

 

2.3 ปญหาหนี้สิน
เกษตรกร 

- เกษตรกรบางสวนไมมีทุนในการผลิตตองกูยืมเงินนอก
ระบบบางปประสบปญหาภัยธรร มชาติ หรือประสบ
ปญหาราคาผลผลิตต่ํา ทําใหไมสามารถใชหนี้เงินกูได 

- อยากใหมีการจัดตั้ง
สหกรณการเกษตรเพ่ือ 
ใหสามารถกูยืมเพ่ือการ
ลงทุนดานการเกษตร 

3.ปญหาดานสังคม 

3.1 ปญหายาเสพติด 

1. เกิดการแพรระบาดของยาเสพติด เชน ยาบา ในชุมชน 

2. เยาวชน นักเรียน นักศึกษาอยากรูอยากลองหรือ ตาม
เพ่ือน ทําใหยาเสพติดไดงาย หาซ้ือไดงาย 
3. ปญหาครอบครัวแตกแยก ทําใหหันไปพ่ึงยาเสพติด 

- ตองการใหสนับสนุน
อุปกรณ  การกีฬาและ
สนามกีฬาชุมชน 

3.2 ปญหาสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห 

1. การดูแลคุมครองคนชรา คนพิการ สตรี เด็กและ
เยาวชนของรัฐบาลไมท่ัวถึง 
2. การขาดการดูแลเอาใจใสสมาชิกในครอบครัว 

- ตองการใหมีการสนับ 
สนุนการฝกอบรมแก
คนชรา คนพิการ  สตรี 
และดูแลเด็กท่ีถูกทอดท้ิง 

3.3 ปญหาดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

1. เกิดการลักขโมย ทรัพยสิน ปญหาการพนัน และไฟฟา
สาธารณะตามถนนยังไมท่ัวถึง 

2. การชวยเหลือผูประสบภัยกระทําไดชาเนื่องจากพ้ืนท่ี
ใหญและไมมีอุปกรณชวยเหลือ 

- ตองการใหมีทุกๆคนใน
ชุมชนชวยกันคอยดูแล
ความปลอดภัยของ
ประชาชนในชุมชนของ
ตนเอง 

3.4 ปญหาความ
เขมแข็งของชุมชน 

1. การขาดผูนําชุมชนหรือผูนํากลุมท่ีมีความรู
ความสามารถ 

2. การขาดความสามัคคี การเสียสละแรงใจ แรงกายของ
สมาชิกกลุมเพ่ือประโยชนสวนรวม 

- ตองการใหมีการ
ฝกอบรมภาวะผูนําใหแก
ผูนํา 

3.5 ปญหาการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

1. ขาดงบประมาณในการจัดหาแหลงพักผอนหยอนใจ
และสถานท่ีออกกําลังกาย อุปกรณในการออกกําลังกาย 
2. ขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอ
ตอความตองการ 

- ตองการปรบัปรุงสภาพ
ภูมิทัศนและความ
สะอาด สถานท่ีออก
กําลังกาย และเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจง 
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ช่ือปญหา สภาพปญหา 
ความตองการของ

ประชาชน 

4. ปญหาดานแหลง
น้ํา 

1. แหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญตื้นเขิน 

2. การทําการเกษตรในพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน หากเกิดปญหา
ฝนแลงพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหายเนื่องจาก
ไมมีระบบชลประทานเขาถึงพ้ืนท่ีการเกษตร 

- ตองการปรับปรุงแหลง
น้ําสาธารณะใหสามารถ
กักเก็บน้ําเพ่ือใชในการ
อุปโภคบริโภคได 
 

 3. แหลงน้ําท่ีใชในการอุปโภคไมเพียงพอเนื่องจากการ
ขยายตัวของแหลงชุมชนอยางรวดเร็ว 

- ปรับปรุงหรือกอสราง
ระบบชลประทานเพ่ือ
แกปญหาน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

5. ปญหาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. การรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ไมมีการจํากัด
ขอบเขต ทําใหเกิดการเลียนแบบ 

2. การขาดการสงเสริมและสืบสานการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. ประชาชนมีคานิยมฟุมเฟอยเลียนแบบวัฒนธรรม
ตะวันตก 
4. ประชาชนไมใหความสําคัญในการทํากิจกรรมทาง
ศาสนา 
5. ประชาชนมีฐานะยากจนทําใหบุตรหลานขาดโอกาสใน
การศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน 

- ตองการใหสงเสริม
การศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
- สนับสนุนและสงเสริม
ใหประชาชนสนใจและมี
สวนรวม ในกิจกรรมการ
พัฒนา การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 6. ปญหาดาน
สาธารณสุข 

6.1 การควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอ 

1. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการปองกัน
โรคติดตอ การรักษาสุขภาพอนามัยและการระบาดของ
โรคติดตออยางถูกตอง 
2. ลักษณะพ้ืนท่ีเปนปาซ่ึงเปนแหลงเพาะพันธยุงลาย 

- ตองการสงเสริมและ
สนับสนุนดานการ
สาธารณสุขมูลฐานให 
ท่ัวถึง 

7. ปญหาดาน
การเมืองการบริหาร 

1. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการเลือกตั้ง 

2. ประชาชนเบื่อหนายกับการเลือกตั้งบอยครั้ง 
3. การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในหมูบาน และการ
ประชาคมหมูบานคอนขางเบาบาง 
4. เขตรับผิดชอบกวางและปริมาณงานมีมากทําใหความ
สะดวกในการปฏิบัติงานอาจลาชา 

- ตองการใหสงเสริมให
ความรู  ประชาธิปไตย
แกประชาชน 
- ตองการใหการปฏิบัติ 
งานรวดเร็วยิ่งข้ึน   
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ประชาชน 

8. ปญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

8.1 ปญหาการเผาปา 
เผาออยเพ่ือเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

1. เม่ือถึงฤดูแลง หรือฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต จะใชการเผา
เพ่ือใหงายตอการเก็บเก่ียว แตไมสามารถควบคุมไฟไดจึง 

อาจลุกลามไปยังพ้ืนท่ีขางเคียง ขยายวงกวาง ทําใหเกิด 
อันตรายตอบานเรือนใกลเคียงได 

- ตองการให เทศบาล 
ชวยดูแลและควบคุม
ไมใหเกิดการลุกลามเปน
อันตราย 

8.2 ปญหาการกําจัด
ขยะ 

1. ปริมาณขยะมีมากเกิดปญหาขยะลนถัง และไมมีฝาผิด
บางสวน ทําใหสงกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน 

2. เจาหนาท่ีและรถขยะไมเพียงพอ 

- ตองการใหการจัดการ
ขยะมูลฝอยมีประสิทธิ-
ภาพมากกวานี้ 

8.3 ปญหาดิน
เสื่อมสภาพ 

- การใชสารเคมีมากเกินไปทําใหดินเสื่อมสภาพ ไม
สามารถเพาะปลูกพืชไดดีดังเดิม 

- ตองการใหชวยแนะนํา
วิธีปรับปรุงคุณภาพดิน
ใหมีความอุดมสมบูรณ 
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สวนท่ี  3 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่น   

ไปสูการปฏิบัติ 
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สวนที่  3 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 1 การพัฒนาโครงสราง 1. การพัฒนา 1.1 แผนงาน กองชาง  
 พื้นฐาน โครงสรางพืน้ฐาน อุตสาหกรรมและ   
   การโยธา   
   1.2 แผนงานการ กองการประปา  
   พาณิชย   

2 2. การพัฒนาดาน 1. การพัฒนาสังคม 2.1 แผนงาน กองสวัสดิการฯ  
 เศรษฐกิจและบรรเทา  สังคมสงเคราะห   
 ปญหาความยากจน     

3 3. การพัฒนาดาน 1. อนุรักษทรัพยากร 3.1 แผนงานเคหะ กองสาธารณสุขฯ  
 คุณภาพชีวิตและ ธรรมชาติและสิ่ง และชุมชน   
 เสริมสรางสังคมใหอยู แวดลอม    
 รวมกันอยางมคีวามสุข 2. การพัฒนาการ 3.2 แผนงาน กองการศึกษา  
  ศึกษา การศึกษา   
  3. การรักษาความ 3.3 แผนงานการ สํานักปลัดเทศบาล  
  ปลอดภัยในชีวติและ รักษาความสงบ   
  ทรัพยสิน ภายใน   
   3.4 แผนงาน สํานักปลัดเทศบาล  
   บริหารงานทั่วไป   
   3.5 แผนงาน กองสาธารณสุขฯ  
   สาธารณสุข   

4 4. การพัฒนาดานการ 1. ดานการ 4.1 แผนงาน กองการศึกษา  
 ทองเที่ยว ศาสนา  ทองเที่ยว ศาสนา ศาสนาวัฒนธรรม   
 ประเพณ ีและวฒันธรรม วัฒนธรรม ประเพณ ี และนนัทนาการ   
  และกีฬา    

5 5. การพัฒนาทรัพยากร 1. การอนุรักษ 5.1 แผนงานเคหะ กองสาธารณสุขฯ  
 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาต ิ และชุมชน   
 ใหเกิดความสมดุลอยาง และสิ่งแวดลอม 5.2 แผนงาน กองสาธารณสุขฯ  
 ยั่งยืน  สาธารณสุข   

6 6. การบริหารราชการ 1. การบริหาร 6.1 แผนงาน สํานักปลัดเทศบาล  
 ตามหลักเกณฑการบริหาร จัดการบานเมืองที่ด ี บริหารงานทั่วไป   
 จัดการบานเมืองที่ด ี  6.2 แผนงานการ สํานักปลัดเทศบาล  
   รักษาความสงบ   
   ภายใน   
   6.3 แผนงาน กองคลัง  
   บริหารงานคลัง   

รวม 6 ยุทธศาสตร 8  ดาน 10 แผนงาน   
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สวนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 

4. การติดตามและประเมินผล 
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะ 
ตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2561  ขอ ๑2  และในการประเมิน
แผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕62  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
๒๕61  
 

 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะ 

ตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2561  ขอ ๑2  และในการ
ประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕62  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
๒๕61  
 

 4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีเทศบาลตําบลกุดจิก ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ 

พัฒนาเทศบาล ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  หมวด ๖  ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 12  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการ
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือความ 

สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย 

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   
 

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

 

 4.4 ขอเสนอแนะในการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
  4.4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองผานกระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซอน 

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได   
 

  4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน   
๒.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณการคลัง

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
๓.  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔.  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี

จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
***************************** 

http://www.dla.go.th/
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