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ค าน า 

 

   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓            
เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development; GDGs) โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นให้ด าเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ี
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาห้าป ีอีกท้ังยัง
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์    ตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นก็สามารถท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ ข้อ ๑๗  และ หมวด ๔  ข้อ ๒๑  
ข้อ ๒๒  ข้อ ๒๒/๑  และ ข้อ ๒๒/๒ 
 

              เทศบาลต าบลวังชัย มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ   เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และเพื่อมีข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลวัง
ชัย ใหส้ามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อใหบ้ริการประชาชนตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 
          เทศบาลต าบลวังชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
     

ส่วนที่  1   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

เทศบาลต้าบลวังชัย อ้าเภอน้้าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
 
1. ด้านกายภาพ  
 

    1.1 ที่ต้ังของเทศบาลต้าบลวังชัย 
เทศบาลต าบลวังชัยเดิมคือ สุขาภิบาลต าบลวังชัย  ซึ่งได้จัดต้ังตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เมื่อ  25  พฤษภาคม  พ.ศ.2531  และได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาล  ตาม  พ.ร.บ. เปล่ียนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาล  เป็นเทศบาล  พ.ศ.2542  เมื่อวันท่ี  25  พฤษภาคม  2542  

          เทศบาลต าบลวังชัย  เป็นพื้นท่ีราบสูงจากระดับน้ าทะเล  ปานกลางโดยเฉล่ีย 190 – 200 เมตร   
 ส านักงานต้ังอยู่บริเวณ ท่ีว่าการอ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น ระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 43 
กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดอุดรธานี)  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  
2039  (สายอ าเภอน้ าพอง – อ าเภอกระนวน)  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2183  (สายอ าเภอน้ าพอง - บ้าน
โคกสี) พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลวังชัย ประมาณ 9.48 ตารางกิโลเมตร  
 

1.2  อาณาเขต  
  ทิศเหนือ  ต้ังแต่หลักเขตท่ี  1  ซึ่งต้ังอยู่ในเส้นแนวตั้งฉากจากหลักกิโลเมตรท่ี  484  ของทาง
หลวงรถไฟสายนครราชสีมา – อุดรธานี  ไปทางทิศตะวันตก  2,000  เมตร   จากหลักเขตท่ี 1 เป็นเส้นต้ังฉากกับ
ทางรถไฟสายนครราชสีมา– อุดรธานี ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดซึ่งอยู่ในแนวตั้งฉากหลักกิโลเมตรท่ี 2 ของทาง
อ าเภอกระนวนไปทางทิศเหนือ 370 เมตร  เป็นหลักเขตท่ี  2   
  ทิศตะวันออก  จากหลักเขตท่ี  2  เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟสายนครราชสีมา – อุดรธานี  ไป
ทางทิศใต้  เป็น  ระยะ  2,000  เมตร  เป็นหลักเขตท่ี  3 
  ด้านทิศใต้  จากหลักเขตท่ี  3  เป็นเส้นต้ังฉากกับหลักเขตท่ี    2    และหลักเขตท่ี    3  ไปทาง
ทิศตะวันตก  เป็นระยะ  3,000  เมตร  เป็นหลักเขตท่ี  4 
  ทิศตะวันตก  จากหลักเขตท่ี  4     เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับ  หลักเขตท่ี  1 
 
  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
         ลักษณะอากาศ  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู  คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่ปลายเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ปลายเดือน
ตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์  ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียปีละ 1,500 มิลลิลิตร ซึ่งมีไม่มาก  นอกจากนี้ยังประสบปัญหากับ
สภาวะฝนท้ิงช่วง  จึงเป็นสาเหตุให้การเพาะปลูกของเกษตรกรได้ผลผลิตไม่เต็มท่ี 
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2 .  ด้านการเมือง/การปกครอง  
 เขตการปกครอง   
  -  เทศบาลต าบลวังชัย มีพื้นท่ีในเขตเทศบาล  จ านวน  2  ต าบล  6 หมู่บ้าน 14  ชุมชน  คือ 
  ต้าบลวังชัย มี 5  ชุมชน  ประกอบด้วย  

- ชุมชนวังเกิ้ง 1   - ชุมชนวังเกิ้ง 2 
- ชุมชนวังเกิ้ง 3    ,   - ชุมชนศรีประเสริฐ  
- ชุมชนประชานิมิต   

    ต้าบลหนองกุง มี 9 ชุมชน  ประกอบด้วย 
  - ชุมชนหัวหนองกุง 1  - ชุมชนหัวหนองกุง 2 
  - ชุมชนตลาด   - ชุมชนโรงเรียน 
  - ชุมชนศรีบุญเรือง  - ชุมชนศรีหนองกุง  
  - ชุมชนหนองนกเขียน 1  - ชุมชนหนองนกเขียน 2 
  - ชุมชนหนองนกเขียน 3  
 

- พื้นท่ีเทศบาลท้ังหมดจ านวน 9.48 ตารางกิโลเมตร 
ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ    484  กิโลเมตร 
ห่างจากศาลากลาง     35  กิโลเมตร 

 
ตารางแสดงจ้านวนประชากรและจ้านวนหลังคาเรือน  (ขอ้มูล ณ  เมษายน  2564) 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ้านวนประชากร จ้านวน
หลังคาเรือน 

 

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ก้านนั 
ชาย หญิง รวม 

 ต้าบลวังชัย      
4 บ้านวังเกิ้ง 486 514 1,000 314 นายอเนก  หรรษา 

10 บ้านศรีประเสริฐ 303 295 598 417 นายรณชัย  ทรนงค์ 
11 บ้านประชานิมิต 348 373 721 283 นายสมเกียรติ วงษ์นุช 

 ต้าบลหนองกุง      
1 บ้านหนองกุง 850 937 1,823 1,032 นายฉัตรชัย โลหะมาตย์ 
6 บ้านหนองนกเขียน 487 446 933 274 นางพิทยา  หาปัญนะ 

10 บ้านหนองกุง 619 699 1,318 572 นายสายันต์  สนทอง 
รวมทั้งสิ้น 3,093 3,264 6,393 2,892  
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 การเลือกต้ัง 

 ตารางแสดงจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามหน่วยเลือกต้ัง (ในเขตเทศบาล  11  หน่วยเลอืกต้ัง) 
(ข้อมูลเม่ือวันที่  28  มีนาคม 2564) 

หน่วย
เลือกต้ัง

ท่ี 

 

สถานที่เลือกต้ัง 
จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  

จ้านวน
บ้าน 

เขต
เลือกต้ัง 

ท่ี 
ชาย หญิง รวม 

1 หอประชุมโรงเรียนน้ าพอง ม.1 261 296 557 163 1 
2 หอประชุมโรงเรียนหนองกุงวิทยา ม.1 260 31 578 211 1 
3 ศาลาเอนกประสงค์วัดหนองกุง ม.1 200 257 457 336 1 
4 ศาลากลางบ้านหนองกุง  ม.10 270 280 554 150 1 
5 เต็นท์หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.วังชัย 253 294 547 188 1 
6 ศาลากลางเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลน้ า

พอง 
212 246 458 119 2 

7 ศาลากลางบ้านวังเกิ้ง ม.4 165 184 349 126 2 
8 ลานเอนกประสงค์โรงเรียนน้ าพองศึกษา ม.

10 
229 235 464 174 2 

9 ลานเอนกประสงค์บ้านประชานิมิต ม.11 261 299 560 184 2 
10 ศาลากลางบ้านหนองนกเขียน ม.6 200 188 388 98 2 
11 ศาลาเอนกประสงค์วัดหนองนกเขียน ม.6 154 176 330 123 2 

รวมทั้งสิ้น 2,465 2,777 5,242 1,932  
    

แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  2  เขต 
 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  5,242  คน 
 จ านวนผู้ท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   3,513  คน  คิดเป็นร้อยละ 67.01     
  
 คณะผู้บริหารเทศบาลต้าบลวังชัย    ประกอบด้วย  
  1. นายกิตติ  ค าแก่นคูณ   นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
  2. นายสมพงษ์  ค าแก่นคูณ  รองนายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
  3. นายมนัส  แก้วจันทร์   รองนายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
  4. นายชัยวัฒน์  ค าแก่นคูณ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
  5. นางสาวนันท์วภัส  ปิติสิวะพัฒน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
 

 คณะสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลวังชัย  จ านวน  12  คน  ดังนี้ 
  1. นางสาวฉัทธนา ทรนงค์        ประธานสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
  2. นางสมจิตร์  พินิจมนตรี       รองประธานสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
  3. นายชินวัตร   ประคองทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
  4. นางสมภาร  กูดอั้ว      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
  5. นางสิริยาภรณ์ ธาตุบุรมย์     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
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6. นางสมพร   โลหะมาตย์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
  7. นายโรม  ทองเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
  8. นางอัจฉรา   สังข์รอด      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
  9. นายวิษณุ  แซ่คู      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
  10. นางวาสนา   บุญเชิด      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
  11. นางสาวฉวีวรรณ์ รัตนปัญญา     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
  12. นายชนะ  เย็นสบาย     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
 

 3.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวนประชากร 

รายการ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 
ประชากรชาย 3,237 3,194 3,171 3,109 3,093 
ประชากรหญิง 3,411 3395 3,367 3,327 3,300 
รวมประชากร 6,648 6,589 6,538 6,436 6,393 
ครัวเรือน 2,730 2,774 2,842 2,871 2,812 

ท่ีมา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลวังชัย 
  

3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร   (ข้อมูล  ณ   เมษายน  2564) 
      ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า  1  ปี 16 23 39 

1 18 19 37 
2 25 13 38 
3 28 21 49 
4 31 23 54 
5 21 28 49 
6 28 30 58 
7 23 25 48 
8 19 29 48 
9 34 30 64 

10 35 27 62 
11 42 32 74 
12 24 31 55 
13 42 38 80 
14 30 26 56 
15 55 29 84 
16 51 37 88 
17 28 30 58 
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      ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

18 42 42 84 
19 34 40 74 
20 33 33 66 
21 37 40 77 
22 33 23 66 
23 43 47 90 
24 44 42 86 
25 46 43 89 
26 37 47 84 
27 44 49 93 
28 52 46 98 
29 47 39 86 
30 49 37 86 
31 50 43 93 
32 36 44 80 
33 40 42 82 
34 47 44 91 
35 57 45 102 
36 26 49 75 
37 40 41 81 
38 46 45 91 
39 52 43 95 
40 46 56 102 
41 52 46 98 
42 44 46 90 
43 34 59 93 
44 57 38 95 
45 41 43 84 
46 44 39 83 
47 39 47 86 
48 44 43 87 
49 45 50 95 
50 58 58 116 
51 38 55 93 
52 58 62 120 
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      ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
53 60 67 127 
54 50 65 115 
55 68 61 129 
56 60 72 132 
57 60 64 124 
58 37 52 89 
59 42 53 95 
60 46 62 108 
61 38 52 90 
62 48 56 104 
63 36 44 80 
64 30 48 78 
65 33 45 78 
66 31 42 73 
67 25 36 61 
68 25 31 56 
69 36 35 71 
70 22 40 62 
71 24 25 49 
72 29 28 57 
73 21 28 49 
74 18 24 42 
75 19 26 45 
76 14 26 40 
77 17 20 37 
78 18 14 32 
79 17 14 31 
80 8 20 28 
81 7 11 18 
82 6 9 15 
83 10 11 21 
84 3 10 13 
85 7 5 12 
86 8 4 12 
87 4 6 10 
88 5 2 7 
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      ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
89 1 1 2 
90 3 2 5 
91 1 4 5 
92 1 6 7 
93 2 3 5 
94 0 3 3 
95 3 4 7 
96 4 0 4 
97 5 8 13 
98 2 2 4 
99 1 0 1 

100 2 0 2 
อายุมากกว่า 100 ปี 1 2 3 

รวม 3,093 3,300 6,393 
ท่ีมา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลวังชัย 

 
 4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา  
     -  ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓) โดยมีสถานศึกษา   ดังนี้   

5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)   3  แห่ง  คือ 
    1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังชัย 

2)  โรงเรียนอนุบาลพูลสวัสด์ิ 
3)  โรงเรียนอนุบาลน้ าพอง 

   5.2 ระดับประถมศึกษา  มี  3  แห่ง  คือ 
1) โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 2)  โรงเรียนน้ าพอง    
3) โรงเรียนอนุบาลพูลสวัสด์ิ 

5.3 ระดับมัธยมศึกษา  มี  2  แห่ง  คือ       
1)  โรงเรียนน้ าพองศึกษา 
2)  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา  (โรงเรียนขยายโอกาส) 

 

4.2  การสาธารณสุข   
        ด้านการรักษาพยาบาล  

- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังชัย  ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลวังชัย   1 แห่ง   
- มีสถานบริการเอกชน (คลินิก)  จ านวน  4  แห่ง 

       การบริการด้านสาธารณสุข  
- มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าพอง  1  แห่ง      
- มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลวังชัย  1  แห่ง  
-     มีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ - กู้ภัย) 
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          4.3  อาชญากรรม 
 - ไม่มี - 
 
          4.4  ยาเสพติด 
 - ไม่มี – 
 

4.5  การสังคมสงเคราะห์   
ท่ี รายการ จ้านวน 

(คน) 
รวมงบประมาณ 

(บาท/ป)ี 
หมายเหตุ 

1 ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 843 7,242,000  
2 ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้พิการ 174 1,756,800  
3 ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 13 72,000  

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  9,070,800  
    ข้อมูลจาก : งานสวัสดิการสังคม ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลวังชัย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 
 

5.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคม/ขนส่ง  ใช้เส้นทางบก โดยมีถนนสายต่าง ๆ ดังนี้ 
  -  ถนนสายหลัก  1 สาย  คือ  ถนนมิตรภาพ   หลวงแผ่นดินหมายเลข  2   ( ขอนแก่น  –  
อุดรธานี )  
  -  ถนนสายรอง   4  สาย คือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2039 (สายน้ าพอง-กระนวน) 
ระยะทาง 36 กม. และถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข  2183  (หนองกุง - หนองตูม)   ระยะทาง   37  กม.  
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2183  (สายอ าเภอน้ าพอง - บ้านโคกสี)   และทางหลวงชนบท สายบ้านโนนพยอม 
ถึง อ าเภอน้ าพอง  ระยะทาง  10  กม. 
  -  ทางรถไฟ  1  สาย  จากกรุงเทพ ฯ ถึง จังหวัดหนองคาย  ( ผ่านอ าเภอน้ าพอง  จังหวัด
ขอนแก่น ) 

-  ถนนในซอยเทศบาล  มีจ านวน 59 สาย  ขึ้นทะเบียนทางหลวง จ านวน  13  สาย 
  

5.2  การโทรศัพท์ 
  - มีการให้บริการท้ังโทรศัพท์ประจ าท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายใต้การให้บริการของบริษัท TOT 
และ บริษัท 3BB   

- มีการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด  โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS 
DTAC  และ TRUE  
 
 5.3  การไฟฟ้า 

- มีครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ 100 
- หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า  คือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  จ านวน  747  จุด  ครอบคลุมถนน  59  สาย 
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5.4  การประปา 
- มีครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปา   คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
- หน่วยงานเจ้าของประปา  คือ  การประปาส่วนภูมิภาค 
- แหล่งน้ าดิบท่ีใช้ผลิตน้ าประปา คือ เข่ือนอุบลรัตน์และแหล่งน้ าส ารอง คือ  เข่ือนหนองหวาย 
5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ไปรษณีย์   จ านวน  1  แห่ง 
- สถานีวิทย ุ   จ านวน  1  แห่ง 
- ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน  จ านวน  4  ราย 

  5.6  ด้านสาธารณูปโภค 
 -    บริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน (มหาชน) จ ากัด  (ต้ังอยู่นอกเขตเทศบาล) 
 -    ส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค  (ต้ังอยู่นอกเขตเทศบาล) 
 
6.  ด้านเศรษฐกิจ 

6.1  เกษตรกรรม   
  - เทศบาลต าบลวังชัย  มีพื้นท่ีท าการเกษตรกรรม ประมาณ  1,779  ไร่  แยกเป็น  

1. พื้นท่ีท านา  1,400            ไร่ 
2. พื้นท่ีท าสวน    250     ไร่ 
3. พื้นท่ีท าไร่    129     ไร่ 

6.2  การปศุสัตว์    
ประชาชนในเขตพื้นท่ีของเทศบาล  ไม่มีการด าเนินการด้านปศุสัตว์  

 6.3  การอุตสาหกรรม    
   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  คือ  โรงสีข้าว จ านวน  2  โรง  นอกนั้นเป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน 

6.4  การพาณิชย ์  แยกเป็น 

 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   จ านวน    36   แห่ง 
  2. ร้านค้าเบ็ดเตล็ด   จ านวน  120   แห่ง 
  3. ธนาคาร    จ านวน      3   แห่ง   
  4. ร้านค้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย์   จ านวน   73   แห่ง 
  5. ร้านค้าทอง    จ านวน     6   ร้าน 
  6. สถานบริการน้ ามัน   จ านวน     2   แห่ง 
  7. ร้านอาหาร    จ านวน   35   ร้าน  
  8. ร้านสะดวกซื้อ   จ านวน     4   แห่ง 
 6.5  แรงงาน 
 -  แรงงานในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะค้าขายและเกษตรกรรม  เนื่องจากบริบทของพื้นท่ียังเป็นพื้นท่ีกึ่ง
เมืองกึ่งชนบท 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  -  ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ในเทศบาลต าบลวังชัย  นับถือศาสนาพุทธ โดยทุกภาคส่วนมีการ
รณรงค์ให้ประชาชนเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าและเป็นชุมชนคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ได้แก่ การนับถือศาสนา ปฏิบัติ 
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ตามหลักธรรม     ค าสอน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  มีวิถีชีวิตตามประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมให้
คนในชุมชนน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี ลดปัญหา
ความขัดแย้ง      ลดปัญหาทางสังคม ท าให้เป็นชุมชนชนบทท่ีมีความรัก สามัคคี  สืบทอดวัฒนธรรม  
ฮีตสิบสอง คลองสิบส่ีให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม มีกิจกรรมทางศาสนาทุกหมู่บ้านตามปฏิทินของประเพณี
ส าคัญโดยร่วมกันด าเนินกิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน 
   - จ านวนวัด 4 แห่ง ได้แก่  วัดหนองกุง  วัดหนองนกเขียน  วัดป่ามหาวัน วัดศิลาอาสน์  
        7.2   ประเพณีและงานประจ้าปี  
  ปฏิทินประเพณีวันส้าคัญ 

วัน เดือน ป ี ชื่องานประเพณี สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
 

เดือนอ้าย 
 

บุญเข้ากรรม 
 

ทุกหมู่บ้าน 
เป็นประเพณีที่ต้องการท าเพ่ือให้พระที่ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสสต้องท าพิธีเข้ากรรม จะท า
ในข้างข้ึนหรือข้างแรมก็ได้ 

 
เดือนย่ี 

 
บุญคูนลาน 

 
ทุกหมู่บ้าน 

เป็นประเพณีแสดงออกถึงความเคารพบูชา
ข้าง ท าขวัญข้าว เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่
ชาวบ้ านและ เป็นการบูชาสิ่ งศัก ด์ิสิท ธ์ิ
ทั้งหลายที่มีส่วนเก่ียวข้องกับข้าว 

 
เดือนสาม 

 
บุญข้าวจี่ 

 
ทุกหมู่บ้าน 

ชาวบ้านจะท าข้าวจี่หรือข้าวเกรียบ พร้อมจัด
อาหารคาวหวานไปถวายพระที่วัดต่างๆใน
หมู่บ้าน 

 
เดือนสี่ 

 
บุญมหาชาติ 

 
ทุกหมู่บ้าน 

เป็นประเพณีที่ท าข้ึนเกี่ยวกับเรื่องราวของ
พระเวสสันดร นิยมท ากันในวันใดวันหน่ึง
ของเดือนสี่ 

 
เดือนห้า 

บุญสงกรานต์ รดน้ า ด าหัวขอ
พรผู้สูงอายุ 

 
ทุกหมู่บ้าน 

ถือเป็นวันข้ึนปีใหม่ไทย ชาวบ้านจะร่วมกัน
ท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวขอ
พรผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง 

 
เดือนหก 

 
บุญบั้งไฟ 

 
บางหมู่บ้าน 

ประเพณีชาวอีสานมีความเชื่อว่าจะน ามาซึ่ง
ความอุดมสมบูรณ์ของฟ้าฝน และข้าวปลา
อาหาร 

 
เดือนเจ็ด 

 
บุญช าฮะ (บุญเบิกบ้าน) ศาลากลางบ้านทุกหมู่บ้าน 

เป็นประเพณีที่ท าข้ึนเพ่ือปัดรังควาน ขับไล่ 
เสนียดจัญไร ภูตผีปีศาจ ออกจากหมู่บ้าน 

 
เดือนแปด 

 
บุญเข้าพรรษา 

 
ทุกหมู่บ้าน 

เป็นประเพณีที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องเข้าจ า
พรรษาพักผ่อนศึกษาธรรม ไม่เดินทางสัญจร
ไปค้างคืนที่ไหน 

 
เดือนเก้า 

 
บุญข้าวประดับดิน 

 
บางหมู่บ้าน 

อีกอย่างเรียกว่า บุญข้าวสากน้อย  เป็นการ
ส่งอาหารคาวหวานให้แก่ผีตาแฮก และผี
บรรพบุรุษ เพ่ือให้ผีดังกล่าวดลบันดาลให้
ชีวิตความเป็นอยู่ ทรัพย์สิ่งของ ข้าวปลา
อาหารอุดมสมบูรณ์ ไม่มีภัยร้ายใดๆ  
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วัน เดือน ป ี ชื่องานประเพณี สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
 

เดือนสิบ 
 

บุญข้าวสาก 
 

ทุกหมู่บ้าน 
เป็นประเพณีที่ท าเพ่ืออุทิศให้แก่ผู้ตายหรือ
เปรต ห่างจากบุญข้าวประดับดินเพียง ๑๕  
วัน เป็นการท าข้าวห่อส่งให้เปรต ซึ่งรวมถึง
บรรพบุรุษญาติพ่ีน้องของผู้ท าบุญ และเปรต
ไม่มีญาติด้วย 

 
เดือนสิบเอ็ด 

 
บุญออกพรรษา 

 
ทุกหมู่บ้าน 

เป็นวันสิ้นการจ าพรรษาแห่งพระสงฆ์  
ชาวบ้านจะไปรวมกันท าบุญที่วัด ไปถวายแด่
พระสงฆ์ ถวายผ้าจ าน าพรรษา ฟังเทศน์ 

 
เดือนสิบสอง 

 
บุญกฐิน 

 
ทุกหมู่บ้าน 

เป็นการท าบุญกับกระสงฆ์ที่อยู่จ าพรรษา
ครบไตรมาส ถวายจีวรหรือกฐินให้พระที่มี
ความเพียรอดทน เป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  -  ภูมิปัญญาประจ าถิ่น ได้แก่  การจัดท าพานบายศรี  การท าลูกประคบ 

7.4  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  -  น้ าสมุนไพรมะม่วงหาว มะนาวโห่  และลูกประคบ 
 
8.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.1  ทรัพยากรดิน   
   สภาพดินท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย  มีพื้นท่ีท้ังหมด  5,925 ไร่  เป็น พื้นท่ีท านา  พื้นท่ีท าไร่   
พื้นท่ีท าสวน  พื้นท่ีเล้ียงสัตว์  พื้นท่ีอยู่อาศัย  และพื้นท่ีประกอบธุรกิจ 

 

 8.2  ทรัพยากรป่าไม้   
   เทศบาลต าบลวังชัยเป็นเขตชุมชนเมือง   ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ 
 

 8.3  ทรัพยากรน้้า  มีล าห้วย  3  สาย  และบึง  1  แห่ง คือ 
  1.  ล าห้วยยาง  อยู่ทางทิศเหนือของเทศบาล 

 2.  ล าห้วยแสง ยาวประมาณ 2 กม. เริ่มจากด้านทิศตะวันออกของเทศบาลไหลลงบึงห้วยซัน 
 3.  ล าห้วยหินขาว  ยาวประมาณ  1.5  กม.  อยู่ทางทิศตะวันออกของเทศบาล 

          4.  บึงห้วยชันเป็นบึงขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีคาบเกี่ยว  2  ท้องถิ่น  คือ   เทศบาลต าบลวังชัย  และ  
                        องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย  
 

           8.4  ด้านสิ่งแวดล้อม  
  คุณภาพน้้าและน้้าเสีย    
   ภายในเขตเทศบาลเทศบาลต าบลวังชัย  น้ าเสียท่ีเกิดจากอาคารบ้านเรือน ตลาดสด หรือสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะปล่อยลงสู่ทางระบายน้ าสาธารณะ ซึ่งจะไหลลงสู่ล าห้วยสาธารณะต่อไป  
เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาล 
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การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
   เทศบาลยังไม่มีท่ีดินส าหรับใช้เป็นสถานท่ีท้ิงขยะเป็นของตนเอง  ปัจจุบันได้ใช้ท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์ในเขตของ  อบต.หนองกุง  ท่ีบ้านหลุมหิน   เนื้อท่ีประมาณ   10  ไร่   อยู่ห่างจากชุมชนเขตเทศบาล
ประมาณ   2  กิโลเมตร เป็นท่ีท้ิงขยะอยู่ในปัจจุบัน  บ่อขยะใช้วิธีแบบฝังกลบ  ท าให้มีปัญหาน้ าขยะไหลลงในนา
ข้าวของราษฎรในช่วงฤดูฝน ซึ่งทางเทศบาลต าบลวังชัยจะต้องหาวิธีบริหารจัดการขยะท่ีดีต่อไป    
 
 ******************************************** 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศ
ไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะท่ี  2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 2 
คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวง
และแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างท่ีกลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

 
2. สาระส้าคัญ 
     2.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 
2.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ

ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ี
มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมท้ังมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียว  

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1.1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 ลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
1.5 เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
1.6 การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภารกิจ

ธุรกรรมท าธุรกิจเพื่อสังคม 
1.7 การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
2.1 การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้

ต่ าสุด 
2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบครัวครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศ  เพื่อขยายความ      

คุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการท่ีสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 
 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ 
 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 4.2 การบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความสมดุล  และยั่งยืน 
 4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
 4.6 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.7 บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ 
 4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
5.1 รักษาความมั่นคงภายใน 
5.2 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
5.4 การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
5.5 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 

 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 6.3 เพิ่มประสิทธิภาพการและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
 7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล 
 7.6 การพัฒนาสาธารณูปโภคการด้านน้ าประปา 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 8.1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
 8.2 พัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง   
 9.2 การพัฒนาเมือง 
 9.3 การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า  

และบริการของไทย 
10.2 พัฒนาการเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือ 

ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การบริการ  และการลงทุนท่ีโดดเด่นใน    

ภูมิภาค 
 10.4 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment) ของผู้ประกอบการไทย  
 10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร 
 ท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 10.6 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

10.9 บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
 10.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 
 

1.3  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) 
 

วิสัยทัศน์   “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเช่ือมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ    
              อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
พันธกิจ 

                     1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยนื 
 

18 



 

          
 

          3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

                   4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
       
เป้าประสงค์รวม 

                    1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
                     2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

    3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
                     4. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ จากการเช่ือมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 
1. ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและ 

เช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions :     MICE City)  
 
 

1.4  กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 
   

 วิสัยทัศน์  
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และเมืองหลักเศรษฐกิจของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 

 พันธกิจ 
       1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ 

และการท่องเท่ียว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ 

ท่องเท่ียวของชุมชนท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ 

แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  
 

2. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลต้าบลวังชัย 
2.1  วิสัยทัศน์  (VISION)     

“เทศบาลต้าบลวังชัย ถึงพร้อมด้วยบริการข้ันพื้นฐาน พัฒนาส่งเสริมเพิ่มอาชพีและรายได้ ให้ทุกครัวเรือน” 
พันธกิจ  (MISSION) 

  1. ส่งเสริมวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง  เพื่อสร้างแกนน าในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา   การสังคมสงเคราะห์  การสาธารณสุข  การกีฬา  ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีงาม    เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน 
 5.  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท าให้ชุมชนปลอดยา
เสพติดและปลอดอบายมุขโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีได้มาตรฐาน 
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ระบบบริหารจัดการภาครัฐเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น 

 

2.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
  ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาการบริหารการจัดการท่ีดี 
 

          2.3  เป้าประสงค ์  
  เป้าประสงค์/แนวทางในการพัฒนา 

 1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
 2. มีระบบสาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
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 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ท่ีเพียงพอ 
 4. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 7. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 8.ประชาชนได้รับสวัสดิการท่ีดีอย่างเพียงพอ 
 9.ประชาชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 11.พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการท่ีดี 
 

2.4  ตัวชี้วัด 
1.จ านวนถนนท่ีเพิ่มขึ้นและได้รับการบ ารุงรักษา 
2.จ านวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพิ่มขึ้น 
3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
4.ร้อยละของระบบจราจรท่ีได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
5.ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพิ่มขึ้น 
6.จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการ

แปรรูปสินค้า 
7.ร้อยละของจ านวนประชากรท่ีได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
8.ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น 
9.ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
10.ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและท่ัวถึง 
11.ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
12.ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับ

การสงเคราะห์ 
13.จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของกิจกรรมท่ีส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจ านวนท่ีเพิ่มขึ้น 

ของแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู 
14.ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสีย และ 

การบริหารการจัดการขยะ ส่ิง ปฏิกูล 
15.จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
16.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานท่ีได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
17. จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีท่ีเพิ่มขึ้น 
18. ระดับความส าเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
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2.5  ค่าเป้าหมาย 
1.เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน 

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

2.เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  

3.เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง 
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

5.เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 
2.6  กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
กลยุทธ์  
1.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา      
2.การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 
3.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
4.การพัฒนาและส่ิงเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  
5.การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
6.ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย      

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

กลยุทธ์ 
 1.ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   
 2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
 4.บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า      

5.สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจรและการ 
ลดอุบัติเหตุ 

6.พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆในชุมชน 
7.พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
8.ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ 

ครบวงจร 
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9.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชมชนให้มี 
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการ 

แปรรูปสินค้าทางการเกษตร   
2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 
3. ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์รวม 

กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาสตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 

และยั่งยืน 
2.  การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียและส่ิงปฏิกูล 
3.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
4.  สร้างสังคมและพลเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและ 

สังคม 
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ 

บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 
5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม 

ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาท้องถิ่น 
2.3 เป้าประสงค์ (Goals) 

 (1) เพื่อการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการพัฒนาการ  
คมนาคมและการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความเช่ือมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค 

  (2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมบูรณ์และ  
มาตรฐาน 

 (3) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ด้วย  
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  (4) เพื่อส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์หรือสืบสาน  
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(5) การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน  
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การระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น 
  (6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
  (7) ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหา  

ความต้องการของประชาชน 
  (8) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  

(9) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะท่ีมี  
คุณภาพแก่ประชาชน 

 (10) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
(๑1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน ชุมชน  
(12) การพัฒนาการท่องเท่ียวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม  

ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 
2.3 เป้าหมายในการพัฒนา  (Goal) 

1. พัฒนาเสริมสร้างชุมชนในเขตเทศบาลให้น่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล 
มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา   เพื่อให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน 

2. เร่งพัฒนาเทศบาลให้มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ด้านเศรษฐกิจสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม 

3. เร่งรัดพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีต่อประชาชน  ให้ได้รับ 
ความสะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรม  รวมถึงการบริหารจัดการ  ระบบงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและการ
ด าเนินงาน    ท่ีโปร่งใส 

4. มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี   ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   (Good Governace)       และจะค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า 
แผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ    การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

2.4 ตัวชี้วัด 
 (1) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของทางหลวงท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน  
 (2) ร้อยละของสาธารณูปโภคท่ีได้รับการพัฒนา 
 (3) ร้อยละของเด็กก่อนระดับวัยเรียน/ประถมศึกษาท่ีได้รับบริการด้านการศึกษาของท้องถิ่น 

    (4) จ านวนกิจกรรมท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 (5) จ านวนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 (6) ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (7) ร้อยละของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นลดลง  
 (8) ร้อยละประชาชนท่ีมีการข้องเกี่ยวกับติดยาเสพติดท่ีลดลง  
 (9) ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดต่อท่ีลดลง  
(10) ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น  
(11) ร้อยละของผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ท่ีได้รับการช่วยเหลือด้าน สวัสดิการ 

สังคม หรือการสังคมสงเคราะห์ 
  (12) ร้อยละประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตร/การประกอบอาชีพ 

(13) ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ  
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(14) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ท่ีมีส่วนได้เสียต่อการบริการสาธารณะของ  

ท้องถิ่น  
(15) ร้อยละประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาของท้องถิ่น  
(16) ร้อยละของปริมาณขยะครัวเรือนท่ีลดลง  
(17) ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  

ส่ิงแวดล้อม  
2.5 ค่าเป้าหมาย 

 1. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 4. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา  

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
5. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน จาก 

สาธารณภัยอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  
6. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  
7. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง  
8. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น  

ประชาชนมีอาชีพ รายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้  
9. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  
10. ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการบริการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
11. ปริมาณขยะตกค้างครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการ  

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
12. ท้องถิ่นมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวช สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยจัดการ  

ของชุมชน  
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
                       การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลวังชัย จะก าหนด
ตามกรอบความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12, 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด)  และ
แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น แผนทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับชาติ ลงมาจนถึงแผนพัฒนาเทศบาลจะมุ่งเน้นการพัฒนาไปท่ีการพัฒนาคนและสังคม ให้เป็นสังคมท่ีดี มี
ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม ท้ังในภาคประชาชน และภาครัฐท่ีจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส 

           การพัฒนาความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยการ
เสริมสร้างพลังทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพึ่งตนเองและจัดการตนเอง ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเท่ียว เพื่อการแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจะแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยได้อย่างยั่งยืน 

           พัฒนาและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีความอุดม 
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้
สมดุลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  โดยด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน 
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ตลอดจน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน ท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายสู่การพัฒนาท่ียังยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชนเกษตรกรรมตาม แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 

 การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ของเทศบาลต าบลวังชัย   เพื่อประเมินสถานภาพ  ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ    SWOT Analysis   ซึ่งผลการวิเคราะห์
มีดังนี้ 
   จุดแข็ง (Strength)   

1.มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็นท่ียอมรับของสังคมและมีวิสัยทัศน์การพัฒนาท่ี 
กว้างไกล ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ 
  2.  ผู้น าชุมชน / ก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน มีความสามัคคี สมานฉันท์ ไม่มีปัญหาในการปกครองและ
การบริหารจัดการ โดยผู้น าชุมชนและผู้บริหารของเทศบาลเทศบาลต าบลวังชัย   มีการประสานการท างาน
ร่วมกันเป็นอย่างดีท่ีในพื้นท่ี 
  3.  หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี      ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง  ๆ ท้ังในด้านงบประมาณ และบุคลากร 
  4.  สถานศึกษาในพื้นท่ีมีเพียงพอสามารถรองรับประชากรได้โดยมีต้ังแต่ระดับพื้นฐาน  ถึง
ระดับสูงได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม (ม.1 – ม.6 )   
  5. ภาคประชาชนในพื้นท่ีให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต 
  6.  เทศบาลต าบลวังชัย    มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

จุดอ่อน  (Weakness)   
  1.  เป็นชุมชนด้ังเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอย่างหนาแน่น ขาดระบบการจัดการ
ด้านผังเมือง 
  2.  งบประมาณไม่เพียงพอ  ต้องพึ่งพิงงบประมาณจากส่วนกลาง   

         โอกาส  (Opportunity) 
  1. เทศบาลต าบลวังชัย     ต้ังอยู่บนเป็นเส้นทางคมนาคมเช่ือมผ่านไปยังต่างต าบล และต่าง
อ าเภอ  ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น East – West Economic Corridor ไปสู่ลาว กัมพูชา  
และเวียดนาม  จึงควรได้รับการพัฒนาให้เป็นจุดศูนย์กลางในการคมนาคม  
  2. มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมไปสู่แหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ สวนสัตว์ขอนแก่น  
(อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น – อุดรธานี) 
  3. เทศบาลต าบลวังชัยมีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นอย่างเหนียว
แน่นสามารถส่งเสริมให้เป็น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  และแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

  อุปสรรค  / ข้อจ้ากัด / ภัยคุกคาม  (Threat)  
  1. ปัญหายาเสพติด  
  2. ปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคม 
  3. กระแสโลกาภิวัตน์  (ทุนนิยม  บริโภคนิยม)  และนโยบายประชานิยม 
  4. ทัศนคติด้านลบ ( Negative Attitude) ของประชาชนต่อระบบการบริหารงานของรัฐ 

5. นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง 
 ******************************** 
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ส่วนที่ 3 
การน้าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิตั ิ

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงาน

สนับสนุน 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

 
 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานสวัสดิการสังคม 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
กองการศึกษา  

 
ด้านการด าเนินงานอื่น 

 

 
แผนงานงบกลาง 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมอืงและ

ชุมชนให้น่าอยู่ 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง -กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน 
- อบจ. 

แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง  
ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

4 ยุทธศาสตร์ที่  4   
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
 

 

 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

แผนงานการเกษตร งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

5 ยุทธศาสตร์ที่  5   
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

 

ด้านการด าเนินงานอื่น 
 

 

แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

 

27 



 

    
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต้าบลวังชัย  อ้าเภอน้้าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

 

แบบ ผ.01 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2566 ปี 2567 ปี 2568   ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม  

 

  1.1 แผนงานการศึกษา     14 997,000 14 997,000 14 997,000 14 997,000 14 997,000 70 4,985,000 

  1.2 แผนงานสาธารณสุข 16 928,000 16 928,000 16 928,000 16 928,000 16 928,000 80 4,640,000 

  1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 10 1,250,000 

 1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

13 1,570,000 13 1,570,000 13 1,570,000 13 1,570,000 13 1,570,000 65 7,850,000 

 1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 2,863,200 1 2,863,200 1 2,863,200 1 2,863,200 1 2,863,200 5 14,316,000 

รวม 46 6,608,200 46 6,608,200 46 6,608,200 46 6,608,200 46 6,608,200 230 33,041,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่

 

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 43 110,116,800 47 117,801,800 39 112,145,800 48 133,688,800 54 134,281,800 231 608,035,000 

   2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 9 420,000 9 420,000 9 420,000 9 420,000 9 420,000 45 2,100,000 

รวม 52 110,536,800 56 118,221,800 48 112,565,800 57 134,108,800 63 134,701,800 276 610,135,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชุนเพื่อ
การแข่งขัน 

 

   3.3 แผนงานเกษตร 7 1,350,000 7 1,350,000 7 1,350,000 7 1,350,000 7 1,350,000 35 6,750,000 

รวม 7 1,350,000 7 1,350,000 7 1,350,000 7 1,350,000 7 1,350,000 35 6,750,000 

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

  4.1 แผนงานเกษตร 5 160,000 5 160,000 5 160,000 5 160,000 5 160,000 25 800,000 

  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 330,000 5 330,000 5 330,000 5 330,000 5 330,000 25 1,650,000 

รวม 10 490,000 10 490,000 10 490,000 10 490,000 10 490,000 50 2,450,000 

2
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ยุทธศาสตร์ 
ปี  2566 ปี 2567 ปี 2568   ปี 2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรหิารการ
จัดการที่ดี  

 

  5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน    

11 945,000 11 945,000 11 945,000 11 945,000 11 945,000 55 4,725,000 

  5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 16 550,000 16 550,000 16 550,000 16 550,000 16 550,000 80 2,750,000 

รวม 27 1,495,000 27 1,495,000 27 1,495,000 27 1,495,000 27 1,495,000 135 7,475,000 

 
รวมทั้งสิ้น 

 

 
142 

 
120,480,000 

 
146 

 
128,165,000 

 
138 

 
122,509,000 

 
147 

 
144,052,000 

 
153 

 
144,645,000 

 
726 

 
659,851,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
                              เทศบาลต้าบลวังชัย 

 
 

โครงการพัฒนา 
ที่น้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

และแผนพัฒนาชุมชน 

ปี  2566 ปี 2567 ปี 2568   ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 1,350,000 2 100,000 5 228,000 2 100,000 7 1,180,000 18 3,450,000 

 

รวมทั้งสิ้น 
 
4 

 
1,350,000 

 
2 

 
100,000 

 
5 

 
228,000 

 
2 

 
100,000 

 
7 

 
1,180,000 

 
18 

 
3,450,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

แบบ ผ.01/1 

3
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                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

                        เทศบาลต้าบลวังชัย  อา้เภอน้้าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
         แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการนิทรรศการการ
เรียนรู้น าสู่โลกกว้าง 

เพื่อรายงานผลการจัดการ 
ศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ 
เพื่อจัดแสดงผลงานการ 

เด็กเล็กจ านวนประมาณ70 
คน 
ผู้ปกครอง จ านวนประมาณ 
70 คน  ได้เข้าร่วมโครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง 80% เข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้ปกครองได้รับทราบ
พัฒนาการการเรียนรู้
ของบุตรหลาน 

กองการศึกษา 

2 โครงการกิน  กอด  แปรง 
เล่า เล่นสนุกกับหนูน้อย 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้
ร่วมกิจกรรมกอด กิน แปรง 
เล่า เล่นกับเด็กเล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ปกครอง  ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กร้อยละ 100 
พัฒนาการสมวัย 

เด็กได้เรียนรู้ภาษาและ
ได้รับความรักความ
ผูกพันจากผู้ปกครอง  
ชุมชน 

กองการศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย 
ออกก าลังกาย  หรือเล่นกีฬา 
เพื่อสร้าง
สุขภาพ  พลานามัย  ที่
แข็งแรงสมบูรณ์  
 มีพัฒนาการสมวัย 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลวังชัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90ของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกายและมีสุขภาพ
พลานามัยที่แช็งแรง
สมบูรณ ์

เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วม
กิจกรรมเคลื่อนไหวทาง
ร่างกาย ออกก าลังกาย
หรือเล่นกีฬา มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์และมี
พัฒนาการสมวัย   

กองการศึกษา 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 
3
1
 



 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

เพื่ อ ส่ ง เ ส ริมและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียน
การสอน 

ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลวังชัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ของครูมี
การผลิตสื่อและใช้สื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อทางการ
ศึกษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

5 โครงการหนูน้อย
นักวิทยาศาสตร์ 

(Science Junior) 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลวังชัย 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
นักเรียนเกิด
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
ในทางที่เหมาะสม 

นักเรียนใช้จินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์
ในทางที่เหมาะสม 

กองการศึกษา 

6 โครงการห้องเรียนเสริม
ปัญญา 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลวังชัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 ของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้
มีความพร้อมครบทุก
ด้าน 

เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความพร้อมครบทุกด้าน 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการทัศนศึกษาแหลง่
เรียนรู้นอกสถานที่ 

เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลวังชัย
ได้เกิดการเรียนรู้จากประสบ 
การณ์จริง 

เด็กเล็กจ านวนประมาณ 
70 คน ในศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กเทศบาลต าบลวังชัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กร้อยละ 100 ได้
เรียนรู้ นอกสถานที่ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
วังชัยได้เกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง 

กองการศึกษา 

8 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรทางศึกษา  
สังกัดกองการศึกษา  ได้รับ
การส่งเสริม พัฒนาการจัด
การศึกษา 

บุคลากร สังกัดกองการศึก 
ษาทุกคน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากร ร้อยละ 
100 

บุคลากรทางศึกษา  
ได้รับการส่งเสริม  
พัฒนาด้านการจัด
การศึกษา 

กองการศึกษา 

9 โครงการเย่ียมบ้านสาน
สัมพันธ์  สายใยรัก 

เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองได้ใกล้ชิด เกิด
ความคุ้นเคยไว้วางใจกัน
ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาเด็ก 
และแก้ไขปัญหา 

ผู้ดูแลเด็กทุกคน เย่ียมบ้าน
เ ด็ ก เ ล็ ก แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กร้อยละ 100  
ได้รับการเย่ียมบ้าน 

ผู้ดูแลเด็กแลผู้ปกครอง 
ร่วมมือกันสนับสนุน  
ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาของเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

10 โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้
องค์ราชันย์ 

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรู้ตลอด 
ปีการศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม  ไม่น้อย
กว่า 2  กิจกรรม /ปี 

เด็กเล็กได้เรียนรู้เหมาะ 
สมตามวัย อย่างเต็ม 
ศักยภาพ 

กองการศึกษา 

11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่เด็กเพื่อให้ผู้ใหญ่เห็น
ความส าคัญของเด็ก 

จัดกิจกรรมวันเด็ก 1 คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมวันเด็ก 
1 คร้ัง/ป ี

- เด็กและเยาวชน
มีชวัญและก าลังใจ 
-ผู้ใหญ่เห็นความส าคัญ 
ของเด็ก 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

เพื่ อ ให้การจัดการศึกษา
ป ฐ ม วั ย มี คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐาน 
 

1.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
2.ผู้ปกครองนักเรียน 

       กองการศึกษา 

-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

- เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมมือ
และเสนอแนะในการพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

ผู้ปกครองนักเรียน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลวังชัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครอง ร้อยละ 
100 เข้าร่วมประชุม 

ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแล
บุตรหลานและการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากเด็กเล็ก 

- เพื่อให้ เ ด็กเล็กได้รับการ
ดูแลสุขภาพช่องปากอย่าง
ถูกวิธี 
 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กเทศบาลต าบลวังชัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กเล็ก  ร้อย
ละ 70   มีสุภาพฟัน
ที่ดี 

เด็กเล็กได้รับการดูแล
สุขภาพช่องปากอย่าง
ถูกวิธ ี

 

-กิจกรรมป้องกันควบคุม
โรคติดต่อใน ศพด.ทต.วังชัย 

-เพื่อให้เด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
เรียนรู้วิธีควบคุม ป้องกัน
โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น 
 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผู้ปกครอง  ชุมชน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ศพด.ทต.วังชัย ปลอด
โรคติดต่อ 

เด็กเล็ก ผู้ปกครองได้
เรียนรู้วิธีควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น 

 

-กิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหาเด็กอ้วน ผอม 
เต้ียกว่ามาตรฐาน 

-เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของ
เ ด็ ก อ้ ว น ผ อ ม  เ ต้ี ย ก ว่ า
มาตรฐานให้มีภาวะการ
เจริญเติบโตปกติ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ อ้วน ผอม เ ต้ียกว่ า
มาตรฐาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กร้อยละ 100 
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงตามเกณฑ ์

 

-กิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

-เพื่อให้มีการประเมินตนเอง 
อย่างเป็นระบบ 
 
 

งานวิชาการ  
งานบริหารงานทั่วไป 
งานบุคลากร 
งานงบประมาณ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ศพด.ทต.วังชัย ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน 

มีการประเมินตนเอง
อย่างเป็นระบบ 

 

-กิจกรรมดาวแห่งความดี 

 

-เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้การ 
ท า ค ว า ม ดี  มี คุ ณ ธ ร ม  
จริยธรรม 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคุณธรรม  จริยธรรม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กร้อยละ 90   มี
คุณธรรม 

เด็กเล็กรู้จักเก็บออมเงิน  

3
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

         กองการศึกษา 

-เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เพื่อให้เด็กเล็กทุกคนที่เข้ารับ 
บริการได้รับประทานอาหาร 
ครบ 5 หมู่และถูกต้องตาม 
หลักโภชนาการ 

เด็กเล็กประมาณ 80 คน  
ได้รับประทานอาหาร 
กลางวันตลอดปีการศึกษา 

412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 เด็กร้อยละ 100 ได้
รับประทาน อาหาร
กลางวันทุกวัน 

เด็กเล็กทุกคนที่เข้ารับ 
บริการในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กได้รับประทาน 
อาหารกลางวันครบ 5 
หมู่ 

 

-เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  เพื่อให้ เ ด็กเล็กมีหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็กให้เหมาะสม
ตามวัย 

เด็กเล็กจ านวนประมาณ   
80  คน  มีหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียนเคร่ืองแบบ 
นักเรียน  และมีการจัดกิจ 
กรรมพัฒนาผู้เรียน 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 เด็กเล็กร้อยละ  100 
ได้รับ หนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน  ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 : การสร้างเสริมทุนทางสงัคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
         แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน 
ประชาชนและผู้สูงอายุได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นใหค้งอยู่สืบไป 

เยาวชน ประชาชนและ
ผู้ สู งอา ยุ ในเขตเทศบาล
ต าบลวังชัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
เยาวชน ประชาชน
และผู้สูงอายุได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมและร่วม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการสืบสาน
อนุรักษ์ปราชญ์ชาวบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป   

กองการศึกษา 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ  

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
         แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมและเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น
และโรคติดต่อในท้องถิ่นและ
โรคอุบัติการณ์ใหม่ 

เพื่อด าเนินการอบรมกลุ่ม
อาสาสมัครเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดต่ออุบัติการณ์
ใหม ่

-อาสาสมัคร 
จ านวน 170 คน 
 -อบรม 1 คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อสม.มีความรู้ในการ
เฝ้าระวังป้องกันโรค
อุบัติการณ์ใหม่
สามารถดูแลตนและ
ชุมชนได้ 

เทศบาลมีอาสาสมคัร
เฝ้าระวังโรคติดต่อที่มี
ความรู้และมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข 
ฯ 

2 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

เพื่อรณรงค์เฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

-จ านวน 1 คร้ัง/ปี 
 -14 ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ทุกชุมชนได้รับการ
เฝ้าระวังและป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลปลอดภัยจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

กองสาธารณสุข 
ฯ 

3 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

-เพื่อรณรงค์เฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
 -เพื่อลดอัตราป่วยด้วยด้วย
โรคไข้เลือดออกในเขต
เทศบาล 
 -เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมโรคไข้เลือดออก 

-14 ชุมชน 
 -5 โรงเรียน 
 - 1 ศูนย์เด็กเล็ก 
 -รวม 3 คร้ัง/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -อัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกไม่เกิน 
50 ต่อแสนประชากร 

-อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

 -ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุข 
ฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

-เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ ความสามารถ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมว 
 -เพื่อให้ ทต.วังชัย เป็นเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

-จัดรณรงค์ 1 คร้ัง 
 -สุนัขและแมว อายุ 
2 เดือนขึ้นไปทุกตัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สุนัขและแมวอายุ 2 
เดือนขึ้นไปทุกตัว
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าร้อยละ 80 ชอง
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลปลอภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าเทศบาล
ต าบลวังชัยเป็นเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างย่ังยืน 

กองสาธารณสุข 
ฯ 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยหญิงต้ังครรภ์ หญิง
หลังคลอดบุตรและทารกแรก
เกิด 

เพื่อดูแลสุขภาพหญิง
ต้ังครรภ์หญิงหลังคลอดบุตร
และทารกแรกเกิด 

-หญิงมีครรภ์จ านวน 
60 คน 
 -ออกติดตามเย่ียม 
เดือนละ 1 คร้ัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 80  ของ
หญิงมีครรภ์ หญิง
หลังคลอดและทารก
แรกเกิดได้รับ 

หญิงต้ังครรภ์และหญิง
คลอดสุขภาพแข็งแรง
และทารกแรกเกิดมี
สุขภาพแข็งแรงได้รับ
วัคซีน 

กองสาธารณสุข 
ฯ 

6 โครงการเฝ้าระวังป้องกันการ
ขาดสารอาหารในเด็ก 0-5 ปี 

เพื่อส ารวจเด็กและเฝ้าระวัง
ป้องกันภาวะขาดสารอาหาร
และส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

-เด็ก 0-5 ปี 420 คน 
 -ติดตามเฝ้าระวัง 
ภาวะโภชนาการ 
3 เดือนต่อคร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การดูแลร้อยละ 90 
ของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับการเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการ 

-มีภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์อายุ-เด็ก 0-5 ปี 
ได้รับการดูแลเฝ้าระวัง
ทางโภชนาการ 

กองสาธารณสุข 
ฯ 

7 โครงการป้องกันและบริหาร
จัดการเอดส์ในหน่วยงาน 

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
บุคคลากรในหน่วยงานให้มี
สุขภาพที่สมบูนณ์แข็งแรง
พร้อมส าหับปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนชาชน 
2.เพื่อพ ฒนางานด้านเอดส์
ในสภานที่ท างานและ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ของบุคคล 

บุคลากร 75 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ใน
เร่ืองการดูแลสุขภาพ
และมีทัศนะคติเชิง
บวกกับผู้ติดเชื้อ HIV 
มากขึ้น 

บุคคลากรในหน่วยงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และผู้
ติดเชื้อ HIV ได้รับการ
ยอมรับและการปฏิบัติที่
เป็นปกติ 

กองสาธารณสุข 
ฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 

-เพื่อสร้างจิตส านึกในการ 
ด าเนินการเพื่อผู้บริโภค 
 -เพื่อให้มีเครือข่ายในการ 
เฝ้าระวังการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคในชุมชน 

-อาสาสมัครคุ้มโครง 
ผู้บริโภค จ านวน 43  คน 
 -ผู้ประกอบการ 
จ าหน่ายสินค้าและ 
อาหาร 70 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค มีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
ให้ค าแนะน า
ประชาชนทั่วไปได้-
ผู้ประกอบการมี
ความรู้สามารถเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ที
ปลอดภัยมาจ าหน่าย
ได้ 

เทศบาลมีเครือข่ายคอย
เฝ้าระวังเพื่อผู้บริโภค
โดยส่วนรวม 

กองสาธารณสุข 
ฯ 

9 โครงการติดตามเย่ืยมและ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนฟื้นฟูและ
ส่งเสริมพัฒนาการในผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

1.เพื่อส ารวจข้อมูลผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
2.เพื่อให้การช่วยเหลือผู้
พิการผู้ ด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3.เพื่อพัฒนางานด้านการ
ดูแลแบบองค์รวม(ร่างกาย 
จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ) 
4.เพื่อพัฒนางานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

-ผู้พิการและผู้ด้อย 
โอกาส จ านวน 85 คน 
 -เดือนละ 1 คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแล 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นและไม่
มีภาวะแทรกซ้อนที่เป็น
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

กองสาธารณสุข 
ฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและชุมชนพัฒนา
งานด้านการดูแลผู้สูงอายุใน
(ชุมชน 14 ชุมชน)(ส่งเสริม
กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง LTC) 

1.เพื่อด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงและ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
2.เพื่อพัฒนางานด้านการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชนของ อสม. 

-ผู้สูงอายุ 700 คน 
 -ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 170 
คน 
 -ติดตามเย่ียม 
เดือนละ 1 คร้ัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุได้รับการ
ติดตามเย่ียมดูแล
อย่างต่อเน่ือง 

-อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุทุกคนมี
ความรู้ สามารถดูแล
ผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
ฯ 

11 โครงการพัฒนางานบริการ
สาธารณสุข 

1.เพื่อพัฒนางานการบริการ 
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ทต.วังชัยให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
2.เพื่อให้บริการด้าน
การแพทย์และการ
รักษาพยาบาลได้อย่าง 
ครอบคลุม 
3.เพื่อบูรณาการงานด้าน
การบริการร่วมกับ รพ.น้ า
พอง 

-ให้บริการนอกเวลา 
ราชการ สัปดาห์ละ 
1 วัน (ทุกว้นอังคาร) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้รับการ
บริการตรวจ/
รักษาพยาบาลอย่างมี
คุณภาพโดยแพทย์
พยาบาล และเภสัช
กร 

การบริการ ณ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ทต.วังชัยมี
ประสิทธิภาพประชาชน
ในเขตเทศบาลได้รับ
บริการด้านการ
รักษาพยาบาลอย่าง
ทั่วถึงและสะดวก 

กองสาธารณสุข 
ฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการให้บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 
 

-เพื่อพัฒนาการให้บริการ
แพทย์ฉุกเฉิน และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที 

-หน่วยกู้ชีพ 1 แห่ง 
 -อาสากู้ชีพ จ านวน 
14 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนทุกคน
ได้รับการบริการอย่าง
ทันท่วงทีกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุ 

ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทน 

กองสาธารณสุข 
ฯ 

13 โครงการอาหารสะอาด
รสชาดอร่อยพร้อม
ปลอดภัย (Clean 
 Food  GOOD  Test) 

เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัย 

-ร้านอาหาร 24 ร้าน 
 -แผงลอย 19 แผง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ
ร้านอาหารและแผง
ลอยได้รับการตรวจ
ประเมิน 

ผู้บริโภคอาหารมีความ
ปลอดภัยจากโรคต่างๆ 

กองสาธารณสุข 
ฯ 

14 โครงการส่งเสริมการ 
ออกก าลังกายในชุมชน 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความตระหนัก
และให้ความส าคัญในการ 
สร้างสุขภาพมากกว่า 
การซ่อมสุขภาพ 
2. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีการรวมกลุ่มใน
การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
3. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์  แขง็แรง  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

1.กลุ่มออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพในชุมชน จ านวน  
2  กลุ่ม 
2.จ้างเหมาบริการผู้น าการ
ออกก าลังกายในชุมชน กลุ่ม
ละ 1 คน/เดือน 
3. มีการจัดกิจกรรมการออก
ก าลังกายเป็นประจ า อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 3 คร้ัง 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ความพึงพอใจ ในการ
จัดกิจกรรม มากกว่า
ร้อยละ 

1 มีกลุ่มออกก าลังกาย
ในชุมชน2 กลุ่ม 

2 มีผู้น าออกก าลังกาย
ในชุมชนโดยคนใน
ชุมชน 

3 มีกิจกรรมออกก าลัง
กายในชุมชนประจ า
ต่อเน่ืองทุกวัน 

กองสาธารณสุข 
ฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
การระบาดของโรคระบาดใน
สัตว ์Lumpy skin disease 
virus 

-เพื่อรณรงค์เฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบาดของโรค
Lumpy skin disease 
virus 
 -เพื่อลดอัตราป่วยด้วยด้วย
โรคLumpy skin ในเขต
เทศบาล 
 -เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมโรค Lumpy 
skin 

-  ทั้ง 14 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบและสัตว์
ป่วยตายได้รับการ
ช่วยเหลือในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคทุกราย 

-อัตราการป่วยด้วยโรค
Lumpy skin disease 
virus ลดลง 

 -ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมและป้องกัน
Lumpy skin disease 
virus 

กองสาธารณสุข 
ฯ 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
การแพทย์แผนไทย เทศบาล
ต าบลวังชัย 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและ
เชี่ยวชาญ 
2.เพื่อพัฒนากิจการของ
ศูนย์การแพทย์แผนไทย  
ทต.วังชัย 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ศูนย์แพทย์แผนไทย
เทศบาลต าบลวังชัย
จ านวน 1 แห่ง ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข 

1.มีศูนย์แพทย์แผนไทย
ที่ได้รับมาตรฐาน 

2.ประชาชนมีอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

3.ประชาชนรู้จักการน า
สมุนไพรพื้นบ้านมาใช ้

กองสาธารณสุข 
ฯ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
         แผนงาน  สังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปันน้ าใจสู่ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ 

1.เพื่อตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน 
2.เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มต่างๆที่ประสบภัยหนาว 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ประสบภัยหนาว  
จ านวน 900 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90% ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.ผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม
ต่างๆได้รับความ
ช่วยเหลือและการ
สงเคราะห์ในด้านปัจจัย
ขั้นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต 

2.ผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม
ต่างๆที่ประสบภัยหนาว
ได้รับการช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน 

(งานสวัสดิการ
สังคม) 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
พิการ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง การดูแล และ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 

ผู้ สู งอา ยุ ในเขตเทศบาล
จ านวน  80 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีโรงเรียนผู้สูงอายุ
ของเทศบาลต าบลวงั
ชัย 

ผู้สูงอายุเขตเทศบาลที่
เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างง
กายและจิตใจไม่ทอดทิ้ง
กันมีการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือกัน มีความสุข 
มีรอยย้ิมไม่เป็นโรค
ซึมเศร้า 

(งานสวัสดิการ
สังคมฯ) 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
         แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
วังชัยคัพ 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนรักการออก
ก าลังกายเล่นกีฬาให้เป็น
กิจวัตรประจ าวัน 
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ห่างไกลจาก
อบายมุข และสิ่งเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ 
เด็ก เยาวชน ประชาชน 
อย่างน้อย 1 คร้ัง /ปี 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง / 
ปี  

 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนรักการออก
ก าลังกายเล่นกีฬาเป็น
กิจวัตรประจ าวันใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลจาก
อบายมุข และสิ่งเสพติด 

กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬาตาม
โครงการรวมพลังความ
สามัคคีรวมของดีน้ าพอง 

เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาน้ าพอง 
เกมส์ของอ าเภอน้ าพอง 

เข้าร่วม กิจกรรม 1 คร้ัง / ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เข้าร่วม กิจกรรม 1 
คร้ัง / ป ี

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมการ
แข่งขันกีฬาเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา 

เพื่อสร้างทักษะในการเล่น
กีฬาแต่ละชนิด 

การฝึกอบรม และการ 
จัดการแข่งขันกีฬา ส าหรับ 
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง / 
ปี  

 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีทักษะใน
การเล่นกีฬาที่ดีขึ้น และ
พัฒนาต่อยอดไปสู่การ
เป็นนักกีฬาเฉพาะ 
ประเภท 

กองการศึกษา 

4 อุดหนุนโครงการรวมพลัง
ความสามัคคี ของดีน้ าพอง 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้  
อ าเภอน้ าพองในการ
ด าเนินการ 

อุดหนุนงบประมาณ  
1 คร้ัง / ปี 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อุดหนุน งบประมาณ 
1 คร้ัง / ป ี

อ าเภอน้ าพองมี
งบประมาณเพียงพอใน
การจัดงาน 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสืบสานงานประเพณี
สงกรานต์ 

- เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณี 
สงกรานต์ให้อยู่สืบไป 
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความรักที่มีต่อผู้สูงอายุ 

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
จ านวน 1 คร้ัง/ ปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง / 
ปี 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์และ
แสดงออกถึงความรักที่
มีต่อผู้สูงอายุ 

กองการศึกษา 

6 โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

- เพื่อร่วมอนุรักษ์จารีต 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รู้คุณค่าของ
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีแห่เทียน 
เข้าพรรษาจ านวน 1 คร้ัง/ ปี 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง / 
ปี 

เด็กเยาวชนและประชา
ขนได้ร่วมอนุรักษ์สืบ
สานจารีตประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

7 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

- เพื่อร่วมอนุรักษ์จารีต 
ประเพณีอันดีงามของไทยให้
อยู่สืบไป 
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รู้คุณค่าของ
ประเพณีไทย 

จัดงานประเพณีวันลอย 
กระทง จ านวน 1 คร้ัง/ ปี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง / 
ปี 

เด็กเยาวชนและประชา
ขนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบ
สานจารีตประเพณีอันดี
งามของไทย 

กองการศึกษา 

8 โครงการสืบสานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

- เพื่อร่วมอนุรักษ์จารีต 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รู้คุณค่าของ
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 จ านวน 1 คร้ัง/ ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง / 
ปี 

เด็กเยาวชนและประชา
ขนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบ
สานจารีตประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นและเกิด
ความรักสามัคคีใน
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการบุญกฐินเพื่อการ
เรียนรู้ 

- เพื่อร่วมสืบทอดพุทธ
ศาสนาให้อยู่สืบไป 
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนร่วมกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

จัดงานบุญกฐิน 
จ านวน 1 คร้ัง/ ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง / 
ปี 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนร่วมสืบทอด
พุทธศาสนาให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 

10 โครงการค่ายพุทธบุตร เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับการ 
ปลูกฝังคณุธรรม  จริยธรรม 

เด็ก และเยาวชนในเขต 
เทศบาลต าบลวังชัย 
จ านวนประมาณ 100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง / 
ปี 

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนา 

กองการศึกษา 

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

- เพื่อร่วมสืบทอดพุทธ
ศาสนาให้อยู่สืบไป 
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนร่วมกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

เด็ก  เยาวชน ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง / 
ปี 

เพื่อให้เด็กเยาวชน และ
ประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังคณุธรรม  
จริยธรรมในการร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 

กองการศึกษา 

12 โครงการเส้นทางสายบุญ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง 
ศาสนาใหป้ระชาชนแต่ละ 
ชุมชนได้ร่วมท าบุญ 

เด็ก  เยาวชน ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง / 
ปี 

เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังคณุธรรม
จริยธรรมในการร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 

กองการศึกษา 

13 โครงการร าบวงสรวง"ร าดอก
คูณ"ในเทศกาลไหมสากล
ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาด 

เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีผูก
เสี่ยวให้คงอยู่สืบไป 

ร่วมกิจกรรมร าบวงสรวง 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีผูก
เสี่ยวให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรพร้อมปรับปรุงผิว
จราจรไหล่ทางเดิน  ถนน
แก้วพรรณา   

(ชุมชนโรงเรียน/ตลาด) 

1.เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา  ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 

1.ก่อสร้างและปรับปรุงผิว
จราจรไหล่ทางเดิม ขนาด
กว้างประมาณ 1.00 ม. 
ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ความยาวรวมประมาณ300 
ม.หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อย
กว่า 300 ตร.ม. 
 
2.ก่อสร้างเสริมผิวแอสพัลท์ 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 ม. 
ความยาวรวม 600 ม.  
หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่ น้อย
กว่า3 ,600 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. 
 

- 
 

 

 

 

 

- 

 

350,000 
 

 

 

 

 

950,000 

- 
 

 

 

 

 

- 

- 
 

 

 

 

 

- 

- 
 

 

 

 

 

- 

จ านวนถนนที่ได้รับ
การก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวกรวด 
เร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  
ถนนราษฎร์บ ารุง   

(ชุมชนศรีบุญเรือง)) 

1.เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา  ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 

โ ด ยท า ก า ร ป รั บ ป รุ ง ผิ ว
จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
ขนาดกว้างประมาณ 4.50 
ม.ความหนาเฉลี่ย 0.03 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 460 
ม . ห รื อ มี พื้ น แ อ ส ฟั ล ต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,070 
ม. 
 

- - - 1,000,000 -- 
 

จ านวนถนนที่ได้รับ
การก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวกรวด 
เร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนนศรีปัญญา 

(ชุมชนโรงเรียน) 

1.เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร  ไป-มา  ของ
ประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง 
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 

- ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล.ข้างละประมาร1.00ม.  
ด้านทางทิศใต้ของถนน  
ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ความยาวรวมประมาณ 
400 ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่
น้อยกว่า  400 ตร.ม. 

- - - 500,000 - จ านวนถนนที่ได้รับ
การก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวกรวด 
เร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนชุมชนประชานิมิต 
เร่ิมต้นจากสี่แยกถนนซอย 
(โรงสี)  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือแนวเขต
คลองชลประทาน (ชุมชน
ประชานิมิต)   

 

1.เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มาของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตร 
ฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 
 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม.  หนาเฉลี่ย 
0 .15  ม . ค ว ามยาวรวม
ประมาณ 216  ม.หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  
1,800 ตร.ม. 
 

- - - 900,000 - จ านวนถนนที่ได้รับ
การก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวกรวด 
เร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. ถนนวังเก้ิง 2 จากสี่
แยกถนนวังเก้ิง 2ไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงหน้าวัดศิลา
อาสน์   

(ชุมชนวังเก้ิง 2) 

1. เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขงั  
และระบายน้ าเสีย 
2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ 
มั่นคง 
3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ 
โรคต่าง ๆ 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. 
ถนนวังเก้ิง 2 จากสี่แยกถนน
วังเก้ิง 2  ไปทางทิศตะวันตก
ถึงหน้าวัดโดยท าการวางท่อ
ระบายน้ า  คสล .  อัดแรง
ขนาด Ø0.40 ม.จ านวนไม่
น้อยกว่า 260 ท่อ พร้อมบ่อ
พัก  คสล.จ านวนไม่น้อยกว่า
39 บ่อพักความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 300 ม. 
 
 

- - - 320,000 - จ านวนรางระบายน้ า
ที่ได้รับการก่อสร้าง
และปรับปรุง 

1.ลดและแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบายน้ า 
ที่ดีมั่นคง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. ถนนหน้าวัดศิลาอาสน์ 
(ด้านทิศตะวันออก)  

(ชุมชนวังกิ้ง 2) 

1. เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขงั  
และระบายน้ าเสีย 
2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ 
มั่นคง 
3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ 
โรคต่าง ๆ 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพักคสล. ถนน 
หน้าวัดศิลาอาสน์ (ด้านทิศ 
ตะวันออก)  โดยท าการวาง 
ท่อระบายน้ าคสล. อัดแรง 
ขนาด Ø 0.40 เมตรจ านวน 
ไม่น้อยกว่า420ท่อพร้อม
บ่อพัก คสล. จ านวนไม่น้อย 
60 บ่อพัก ความยาวรวมไม่ 
น้อยกว่า 480 เมตร 
 
 

- - - - 900,000 จ านวนรางระบายน้ า
ที่ได้รับการก่อสร้าง
และปรับปรุง 

1.ลดและแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบายน้ า 
ที่ดีมั่นคง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ซอยสดชื่น  ถ.ศรี
หนองกุง 

(ชุมชนศรีหนองกุง) 

1. เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขงั  
และระบายน้ าเสีย 
2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ 
มั่นคงทั่วถึง 
3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ 
โรคต่าง ๆ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอนสดชื่น  ถนนศรีหนองกุง 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  
100  ม.   
 
 
 
 
 
 

- - - 200,000 - จ านวนรางระบายน้ า
ที่ได้รับการก่อสร้าง
และปรับปรุง 

1.ลดและแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบายน้ า 
ที่ดีมั่นคง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต  ถนนบ้านวังเก้ิง 
ช่วงที่ 2  

1.เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร  ไป-มาของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง 
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอส 
ฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านวัง
เกิ้ง  ช่วงที่ 2 ขนาดความ
กว้าง 9.00  ม.   
ความยาว 900  ม.  
ความหนา 0.05  ม 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ,100 
ตร.ม.. 

- 4,450,000 - - - จ านวนถนนที่ได้รับ
การก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต  ถนนบ้านวังเก้ิง 
ช่วงที่ 1  

1.เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร  ไป-มาของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง 
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอส 
ฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านวัง
เก้ิง  ช่วงที่ 1 
ขนาดความกว้าง 7.50  ม.   
ความยาว 500  ม.  
ความหนา 0.05  ม 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ,750 
ตร.ม.. 

- 2,000,000 - - - จ านวนถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างและปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
คอนกรีต ถนนแกว้พรรณา  

(ชุมชนโรงเรียน) 

1.เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร  ไป-มาของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง 
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอส 
ฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านวัง
เก้ิง  ช่วงที่ 1 
ขนาดความกว้าง 6.00  ม.   
ความยาว 900  ม.  
ความหนา 0.05  ม 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ,400 
ตร.ม.. 
 

- - 3,970,000 - - จ านวนถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างและปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรคอนกรีต ซอยวรภูมิ   

(ชุมชนวังเก้ิง 2) 

1.เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

- ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คอนกรีต ซอยวรภูมิ   
(ชุมชนวังเก้ิง 2)  โดยท า 
การก่อสร้างขยายผิวจราจร 
รกว้างเฉลี่ย 1.00  ม. 
ความยาวรวมทั้งสองข้าง  
ไม่น้อยกว่า  230   ม. 

- - - 100,000 - จ านวนถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างและปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนนเทิงวิเศษ   

(ชุมชนศรีประเสริฐ)   

1. เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา  ของ
ประชาชน 
2. เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

ก่อสร้างขยายผิวจราจรกว้าง 
เฉลี่ย 1.00 เมตร ความหนา 
เฉลี่ย0.15 เมตร ความยาว 
ประมาณ 100 เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. 

55,000 - - - - จ านวนถนนที่ได้รับ
การก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต ถนนทางเข้า
สระหนองกุงและรอบสระ
หนองกุง เร่ิมต้นจากสี่แยก
ถนนราษฎร์บ ารุง ไปทางทิศ
ตะวันออกหน้าศาลา
กลางบ้านและรอบสระหนอง
กุง 

(ชุมชนหัวหนองกุง1) 

 

1. เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา  ของ
ประชาชน 
2. เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอส
ฟั ล ท์ ค อ น ก รี ต  ก ว้ า ง
ประมาณ 4.00 เมตร และ
กว้าง 8.00 เมตร ความยาว 
ประมาณ 270 เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม. 

- - - 890,000 - จ านวนถนนที่ดีรับ
การปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ที่ดิน นสล. 

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ม ี
ความสวยงาม 

โดยท าการปรับปรุงพื้นที่ทั้ง 
หมดถมดินปรับระดับพื้นที่   
กั้นร้ัวท าแนวเขตที่ดินปลูก 
ต้นไม้ประดับ 
 

- - - 890,000 - ภูมิทัศน์ได้รับการ
ปรับปรุง 

1.เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร สนง.เทศบาลต าบลวัง
ชัย   

 

1.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงานให้มั่นคง
แข็งแรงถาวร 

โดยท าการปรับปรุงซ่อมแซม  
กระเบื้องมุงหลังคาฝ้าเพดาน
ภายในอาคาร โครงสร้าง
เหล็กหลังคาที่ช ารุดรวมถึง
ประตูหน้าต่าง และสุขภัณฑ์
หรือสุขภัณฑ์อ่ืนๆ ประจ า
อาคารส านักงาน 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  อาคารส านักงานได้
ท าการปรับปรุง  เป็น
ที่ท างานให้น่าอยู่ 

1.อาคารส านักงาน 
มีความมั่นคง
แข็งแรง 
2.เพื่ออ านวยความ 
สะดวกในการ
ท างาน 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังภายในเขตเทศบาล  
เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้
งานได้ดี 

1. เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา  ของ
ประชาชน 
2. เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

โดยท าการซ่อมแซมถนนดิน 
ลูกรังภายในเขตเทศบาล   
เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ 
ใช้งานได้ดี 

300,000 300,000 300,000 100,000 100,000 จ านวนถนนดินลูกรัง
ได้รับการปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขตและ
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมทั้งจัดระเบียบ
สายไฟฟ้าในเขตเทศบาล  
และอาคารตลาดสด 

1.เพื่อเพิ่มจ านวนไฟฟ้า
สาธารณะริมถนนสายต่าง ๆ 
2.เพื่อเพิ่มความสว่าง ลด
ปัญหาอาชญากรรม 
3.เพื่อให้ระบบไฟฟ้า
สาธารณะใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดการ
สิ้นเปลือง 
 

เ พื่ อ ข ย า ย เ ข ต แ ล ะ
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
พ ร้ อ ม ทั้ ง จั ด ร ะ เ บี ย บ
สายไฟฟ้าในเขตเทศบาล  
และอาคารตลาดสด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะได้รับการ
ปรับปรุง 

1.ไฟฟ้าสาธารณะม ี
ครบทุกสายของ
ถนนในเขตเทศบาล 
2.ปัญหา
อาชญากรรมลดลง 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขตน้ าประปา
ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล 

1.เพื่อเพิ่มบริการน้ าประปา
ให้ทั่วถงึทุกชุมชน 

จ านวน  14 ชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100 ของผู้มี
น้ าใช้อุปโภค-บริโภค 

ประชาชนมี
น้ าประปา 
ใช้ส าหรับอุปโภค 
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงและจัดท า
ติดต้ังป้ายแนะน าทาง 4 มุม
เมืองป้ายชื่อถนน  ชื่อชุมชน  
และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง 
ๆ 

1.เพื่อบอกสถานที่ใหช้ัดเจน 
2.เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน 
3.เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

ภายในเขตเทศบาล 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ป้ายต่างๆได้รับการ
ติดต้ังและปรับปรุง 

 

1.แก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อประสานงาน
ต่าง ๆ 
2.บ้านเมืองมีความ 
เป็นระเบียบ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างอาคารจอด
รถยนต์  

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ 
มาติดต่อราชการ 

  โรงจอดรถยนต์ จ านวน 1
หลัง  6 ช่อง 

- - - 200,000 200,000 อาคารจอดรถยนต์
ได้รับการก่อสร้าง 

ผู้มาติดต่อราชการ 
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 

21 การจัดหาภาพถ่ายทาง
อากาศที่อยู่ในเขตเทศบาล 

เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 

ปีละ  1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีภาพถ่ายที่ใช้บอก
แนวเขตที่ชัดเจน 

อ านวยความ
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานและรู้
แนวเขตที่ชัดเจน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างลานกีฬา /
สนามกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตโดยรอบบริเวณ 

1.เพื่อให้บงึมีภูมิทัศน์
สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อน
และออกก าลังกาย 
 

บริเวณบึงห้วยซัน 
1.โดยท าการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
แ ล ะ ถ น น ค อ น ก รี ต เ พื่ อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงให้
เป็นสวนสาธารณะ /สถานที่
ท่องเที่ยว 
2.ก่อสร้างลานกีฬา  /  
สนามกีฬาของเทศบาล 
 
 

- - - 20,000,000 20,000,000 ลานกีฬาได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1.ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กาย    
2.มีแหลง่ท่องเที่ยว 
3.มีลาน/สนาม
กีฬา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่าง  ถนนมุขศิริพูล   

1.เพื่อเพิ่มจ านวนไฟฟ้าสา 
ธารณะริมถนนสายต่าง ๆ 
2.เพื่อเพิ่มความสว่าง ลด
ปัญหาอาชญากรรม 
3.เพื่อให้ระบบไฟฟ้า
สาธารณะใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่เกิด
การสิ้นเปลือง 

ถนนมุขศิริพูล 
โดยท าการติดต้ังเสาปฏิมา 
กรรมส าเร็จรูป ขนาดความ
สูง 7.00 ม. จ านวนไม่น้อย
กว่า 16 ต้น รวมความยาว 
ไม่น้อยกว่า  500  ม. 

- 1,200,000 - - - ร้อยละของจ านวน
ไฟส่องสาธารณะที่
ได้ติดต้ัง 

1.ไฟฟ้าสาธารณะ 
มีครบทุกถนนใน
เขตเทศบาล 
2.ปัญหา
อาชญากรรม 
ลดลง 
3.มีความเป็น
ระบบ 
 

กองช่าง 

24 โครงการตีเส้นจราจรบนถนน
สายต่างๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลวังชัย 

เพื่อตีเส้นจราจร 1. ถนนมุขศิริพูล 
2. ถนนแก้วพรรณา 
3. ถนนเทิงวิเศษ 
4. ถนนราษฎร์บ ารุง 
5. ถนนวังเก้ิง 
6. ถนนสกุลพานิช 
7. ถนนสหราษฎร์อุทิศ 
 

500,000 200,000 - - 500,000 จ านวนถนนได้ตี
เส้นจราจร 

ผู้สัญจรทางถนนได้ 
รับความปลอดภัย
และมีระเบียบวินัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง  ถนนภายในชุมชนวัง
เก้ิง 1,2,3 

1.เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มาของประชาชน 
2.ใหบ้้านเมืองมีความ
รุ่งเรืองน่าอยู่ 

โดยท าการลงดินลูกรัง 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 ม.  คาวม
ยาว รวม 1,000 ม.  โดยท า
การลงดินลูกรังหนาเฉลี่ ย 
0.20 เมตร มีปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  800 ลบ.
ม . พ ร้ อ ม ป รั บ เ ก ลี่ ย ใ ห้
เรียบร้อย 
 
 

- - - 157,000 - ถนนดินลูกรังที่
ได้รับการก่อสร้าง
และปรับปรุง 

1.ประชาชนได้รับ  
 ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
และรวดเร็วย่ิงขึ้น  
 2. ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

 

5
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. รูปตัวยู แบบมี
ตะแกรงเหล็ก  เปิด-ปิด เป็น
ช่วง ๆ  

(ชุมชนศรีบุญเรือง) 

1.เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ าที่เป็นมาตรฐาน และ
ทั่วถึง 
2.เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันน้ าท่วมขังและแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู ขนาดความกว้าง
ขอบรางประมาณ 0.64 
เมตรความลึกภายในราง
ประมาณ0.40 เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 200 
เมตร 
 
 
 

- - - - 500,000 จ านวนรางระบาย
น้ าที่ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1.ลดและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบาย
น้ าที่ดีมั่นคง 
3.ลดปัญหาแหล่ง 
เพาะพันธ์ยุงลาย 
และเชื้อโรคต่าง ๆ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร ถนนสกุลพานิช บ้าน
หนองนกเขียนทั้งสองข้าง
ถนน 

1. เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา  ของประชาชน 
2. เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 

ท าการขยายผิวจราจร คสล. 
ทั้งสองข้างถนน ขนาดกว้าง 
ข้างละประมาณ 1.50 เมตร  
ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
รวมความยาวสองข้างถนน
ประมาณ 400 ม .ห รือมี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า600  
ตร.ม. 
 

- - - - 300,000 จ านวนถนนที่ได้รับ
การก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

 

1. ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนนสหราษฎร์อุทิศ  

 

(ชุมชนโรงเรียน) 

1. เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา  ของประชาชน 
2. เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 

ท าการขยายผิวจราจร คสล. 
ชิดแนวเขตที่ดินประชาชน 
ทั้งสองข้างถนน ด้านทิศ 
เหนือของถนนเร่ิมต้นจากสี่ 
แยกถนนแก้วพรรณาไปตาม 
ถนนสหราษฏร์อุทิศ  โดยท า
การขยายผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
 

500,000 200,000 - - - จ านวนถนนที่ได้รับ
การก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1. ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกรวด 
เร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงรางระบาย
น้ า คสล.  พื้น คสล.  และ
อ่ืนๆ อาคารตลาดสด
เทศบาลต าบลวังชัย 

1.เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ าที่เป็นมาตรฐาน และ
ทั่วถึง 
2.เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันน้ าท่วมขังและแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค 
 

ท าการปรับปรุงรางระบาย
น้ า คสล. พื้น คสล.  และ
อ่ื น ๆ  อ า ค า ร ต ล า ด ส ด
เทศบาลต าบลวังชัย 

- - - - 300,000  จ านวนระบบการ
ระบายน้ าได้รับการ
ก่อสร้างและปรับปรุง 

1.ลดและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบาย
น้ าที่ดีมั่นคง 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงถนน  คสล.
บ่อพัก คสล. ถนนประดิษฐ์
อุทิศและถนนศรีบูรพา 

(ชุมชนตลาด) 

 

1. เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา  ของประชาชน 
2. เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

ท าการปรับปรุงถนน  คสล. 
บ่อพัก คสล. ถนนประดิษฐ์
อุทิศและถนนศรีบูรพา 

- 500,000 - - - จ านวนรางระบายน้ า
ที่ได้รับการก่อสร้าง
และปรับปรุง 

1. ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการตีเส้นจราจรถนนลูก
ระนาดชะลอความความเร็ว 
ป้ายแนะน า,สัญญาณเตือน 
และเคร่ืองหมายจราจรต่างๆ 
ในเขตเทศบาล 

เพื่อตีเส้นจราจรถนนลูก
ระนาดชะลอความเร็วป้าย
แนะน า,สัญญาณเตือน และ
เคร่ืองหมายจราจรต่างๆใน
เขตเทศบาล 

ถนนภายในเขตเทศบาล 
 

200,000 200,000 - - 300,000 จ านวนถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ผู้สัญจรทางถนนได้ 
รับความปลอดภัย
และมีระเบียบวินัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
อาคารตลาดสดเทศบาล 

1.เพื่อเพิ่มความสว่างใน
ตลาดสด 
2.เพื่อความสะดวกในการ 
ขายสินค้า 

ตลาดสดเทศบาล 200,000 100,000 - - 300,000 1.ในตลาดสดมีไฟฟ้า
ใช้ที่เพียงพอ  

 

1.ในตลาดสด
เทศบาลมีไฟฟ้าใช้
ที่เพียงพอ  
2.มีความสะดวกใน
การขายสินค้า 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษา
โครงสร้างเหล็กป้ายต่าง ๆ
ของเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงบ ารุงรักษา 
โครงสร้างเหล็กป้ายต่าง 

โครงสร้างเหล็กป้ายต่าง ๆ  
ในเขตของเทศบาล 

20,000 20,000 - - 50,000 จ านวนโครงป้าย
ได้รับการปรับปรุง 

1.เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้คน  
 2.เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.  แบบมีฝาปิด-เปิด
เป็นช่วง ๆ  

(ชุมชนหนองนกเขียน 2) 

1.เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ าที่เป็นมาตรฐาน และ
ทั่วถึง 
2.เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันน้ าท่วมขังและแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วง ๆ 
ถ น น ข้ า ง ห อ พ ร ะ ธ ร ร ม
กลางบ้าน  บ้านหนองนก
เขียน ทั้งสองข้างถนน 

400,000 - - - 100,000 จ านวนระบบการ
ระบายน้ าได้รับการ
ก่อสร้างและปรับปรุง 

 

1.ลดและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบาย
น้ าที่ดีมั่นคง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. ถนนหน้าโรตาร่ีน้ าพอง  
และถนนด้านข้างทิศ
ตะวันตกโรตาร่ีน้ าพอง 

(ชุมชนหนองนกเขียน 3) 

1.เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ าที่เป็นมาตรฐาน และ
ทั่วถึง 
2.เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันน้ าท่วมขังและแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  
ถนนหน้าโรตาร่ีน้ าพอง   
แ ล ะ ถ น น ด้ า น ข้ า ง ทิ ศ
ตะวันตกโรตาร่ีน้ าพองโดย
ท าการวางท่อ Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. 

- - - 500,000 200,000 จ านวนระบบการ
ระบายน้ าได้รับการ
ก่อสร้างและปรับปรุง 

1.ลดและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบาย
น้ าที่ดีมั่นคง 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.โดยท าการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. แบบมีฝา
ปิด-เปิด เป็นช่วง ๆ ถนน
ประชานิมิต - ศรีประเสริฐ 

 

1.เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ าที่เป็นมาตรฐาน และ
ทั่วถึง 
2.เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันน้ าท่วมขังและแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
โดยท าการก่อสร้างรางระ 
บายน้ าคสล. แบบมีฝา 
-เปิด เป็นช่วง ๆ 

- 500,000 500,000 - 500,000 จ านวนระบ บ ก า ร
ระบายน้ าได้รับ 
การก่อสร้าง 
และปรับปรุง 

1.ลดและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบาย
น้ าที่ดีมั่นคง 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวเสียงตามสายประจ า
ชุมชนในเขตเทศบาล  

1.เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 
อย่างทั่งถึง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวเสียง
ตามสาย จ านวน 14 ชุมชน 

- - - 500,000 500,000 จ านวนหอกระจาย
ข่าว 14 ชุมชน 

1.เพื่อประชาชนจะ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
และวางท่อระบายน้ า พร้อม
บ่อพัก คสล. ถนนซอยร่ม
ฉัตร 

1.เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป มาของประชาชน 
2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
และระบายน้ าเสีย 

เร่ิมต้นจากถนน คสล.เดิม 
ไปทางทิศตะวันออกแล้ว 
เลี้ ยวขวาไปตามถนนถึงสี่
แยกเลี้ยซ้าย โดยท าการ
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง4.00 ม.ความหนา 
0.14ม. ความยาวประมาณ 
66 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า264 ตร.ม. 
และวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. 
จ านวนไม่ น้อยกว่า 161 
ท่อนพร้อมวางบ่อพัก คสล.
ขนาดกว้าง 1.04x1.24 ม. 
จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ท่อน 
และล ง ดินลู ก รั ง หลั งท่อ
ระบายน้ าตลอดแนว 
 
 
 

- - - - 500,000 ถ น น แ ล ะ จ า น ว น
ระบบการระบายน้ า
ไ ด้ รั บกา รก่ อส ร้ าง
และปรับปรุง 

1.ประชาชนสัญจร 
ไป มา สะดวก 
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 

 

 

6
1
 



 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โคงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังถนนไปฝายน้ าล้นห้วย
หินขาว 

1.เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป มาของประชาชน 
2.เพื่อพัฒนาเมืองให้มีความ 
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 

  เ ร่ิ ม ต้นจ่ อจ ากถนน ดิน
ลูกรังเดิมไปทางทิศใต้ถึงล า
ห้วยหินขาว โดยท าการยก
ร่องถมดิน ขนาดกว้าง 3.50 
ม.ยาวประมาณ 207 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า290 ลบ.ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง
ประมาณ3.00 ม. ความ
หนาประมาณ0 .20  ม . 
ความยาวไม่น้อยกว่า 237 
ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 142 ลบ.ม. พร้อม
เก่ียวตกแต่งให้เรียบร้อย 
 

- - 44,000 - - จ านวนถนนดินลูกรัง
ที่ได้รับการก่อสร้าง
และปรับปรุง 

 

1.ประชาชนสัญจร 
ไป มา สะดวก 
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล.ถนนสหราษฎร์
อุทิศ 

1.เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป มาของประชาชน 
2.เพื่อพัฒนาเมืองให้มีความ 
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
3.เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

  เร่ิมต้นจากสี่แยกถนนแก้ว 
พรรณนา ไปตามถนนทาง
ทิศตะวันออก โดยท าการก่อ 
สร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ทั้งสองข้างถนน ขนาดกว้าง 
ข้างละประมาณ 3.00 ม. 
หนาประมาณ 0 .15 ม .
ความยาวรวมทั้ งสองข้าง
ถนนไม่น้อยกว่า 431 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
1,293 ตร.ม. 
 

- - - - 500,000 จ านวนถนนที่ได้รับ
การก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1. ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกรวด 
เร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กองช่าง 

 

 6
2
 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. แบบมีฝาปิดเปิด
เป็นช่วง ๆ ถนนซอยมุขศิริ
พูล5 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขงั
และระบายน้ าเสีย 
2.เพื่อให้มีระบบระยายน้ าที่ 
มั่นคงทั่วถึง 
3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

เร่ิมต้นจากสี่แยกไปทางทิศ 
เหนือถึงบ้านนางหมึม  
โ ดยท า ก า รก่ อส ร้ า ง ร า ง
ระบายน้ า คสล. แบบมีฝา
ปิดเปิด เป็นช่วง ๆ ขนาด
กว้าง0.64 x0.75 ม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 125 ม. 
 

- - - - 300,000 จ านวนรางระบายน้ า
ที่ได้รับการก่อสร้าง
และปรับปรุง 

1.ลดและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบาย
น้ าที่ดีมั่นคง 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ถนนสกุล
พานิช 

 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขงั
และระบายน้ าเสีย 
2.เพื่อให้มีระบบระยายน้ าที่ 
มั่นคงทั่วถึง 
3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

เร่ิมต้นจากสี่แยกถนน 
สหราษฎร์อุทิศไปตามถนน 
ส กุ ล พ า นิ ช  โ ด ยท า ก า ร
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล .  ขนาดØ 0.60 ม . 
จ านวนไม่ น้อยกว่า 325 
ท่ อนพ ร้อมบ่ อพัก  ค สล . 
ขนาด 1.04x1.24 ม. 
จ านวนไม่น้อยกว่า 37 บ่อ
พักความยาวไม่ น้อยกว่า 
362 ม. 
 
 

- - - - 800,000 จ านวนรางระบายน้ า
ที่ได้รับการก่อสร้าง
และปรับปรุง 

1.ลดและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบาย
น้ าที่ดีมั่นคง 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชน 

     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
         แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 
ร้ัวป้องกัน 

ประชาชน ทุกกลุ่มในเขต
พื้นที่เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของปัญหายา
เสพติดลงลง 

ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี
ห่างไกลยาเสพติด 

(งานป้องกัน) 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาล 

เพื่อให้มีผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันในระดับพื้นที่ 

ให้มีอาสาสมัครปฏิบัติ 
หน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเป็น
จิตอาสา 
 

มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ในขั้นต้นได้ 

(งานป้องกัน) 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนได้ 100% 

อุบัติเหตุลดลง (งานป้องกัน) 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

4 โครงการฝึกอบรมและซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง 
สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการในเขต 

เพื่อจัดท าแผนป้องกันและ
ระงับเหตุเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

-พนักงาน ลูกจ้าง  
 -สถานศึกษาในเขต 
 -สถานประกอบการ (โลตัส) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปฏิบัติตามแผน  
 อย่างน้อย 2 ครั้ง 
 /ป ี

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้สถาน
ประกอบการจัดการภัย
ได้เมื่อมีเหตุการณ์ 

(งานป้องกัน) 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.) 

เพิ่มศักยภาพมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที ่
เพื่อปลุกจิตส านึกกระตุ้นให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วม 

จัดให้มีสมาชิก อปพร. 
จ านวน 2% ของจ านวน 
ประชากร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มี อปพร.  2 % ของ  
ประชากร 

อปพร.มีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

(งานป้องกัน) 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

6 โครงการอบรมวินัยจราจร
และความปลอดภัยทางถนน 

เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับวินัย
จราจร และความปลอดภัย
ทางถนนแก่นักเรียนใน
สถานศึกษา  

สถานศึกษาในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

นักเรียนมีความรู้
เก่ียวกับวินัยการจราจร
และการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

(งานป้องกัน) 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

7 โครงการถนนปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของ 
ประชาชนในการสัญจร 
ไปมา 

ถนน ตัวอ ย่ า งที่ คั ด เ ลื อก
ภายในเขตเทศบาลต าบลวัง
ชัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติภัยด้านต่างๆใน
ชุมชนลดลง 

ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

8 โครงการจัดท าป้ายชื่อ  ถนน  
ซอย ป้ายจราจร 

เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของชุมชน 

จัดท าป้ายชื่อถนน ซอย ป้าย 
จราจร ภายในเขตเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน ประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกเพิ่มมากขึ้น 

ถนนทุกสายเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เกิด
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

(งานป้องกัน) 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

9 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ 
ในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาภัยธรรมชาติ 

ผู้น าชุมชน นักเรียน และ 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการ 

ผู้น าชุมชนนักเรียน และ
ประชาชน ได้รับความรู้
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

(งานป้องกัน) 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 

     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชุนเพื่อการแข่งขัน 
         แผนงาน  การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในเขตเทศบาล
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างรายได้ สร้างอาชีพ 
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล 

กลุ่มเกษตรกร ประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลวงัชยั 
จ านวน 100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวนผู้
เข้าอบรม 

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลรู้จักด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และมี
รายได้ในครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

งานสวัสดิการ
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
การประกอบอาชีพให้แก่กลุ่ม
สตรีในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ 
อาชีพให้แก่กลุ่มสตรีใน 
เขตเทศบาล 

กลุ่มสตรใีนเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรีได้พัฒนาฝีมือ 
และผลิตภัณฑ์ให้ดี
ย่ิงขึ้นและมีรายได้เสริม
เพิ่มขึ้น 

งานสวัสดิการ
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพระยะสั้น 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ 
อาชีพให้แกป่ระชาชนใน 
เขตเทศบาล 

กลุ่มอาชีพ และประชาชน 
ผูส้นใจทั่วไปในเขต 
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนได้พัฒนาฝีมือ
และผลิตภัณฑ์ให้ดี
ย่ิงขึ้น และมีรายได้เสริม
เพิ่มขึ้น 

งานสวัสดิการ
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สาธารณะ 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ปลูก 
พืชตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงและใช้ที่ดินสาธา 
รณะให้เกิดประโยชน์ 

ที่สาธารณะภายในเขต 
เทศบาลต าบลวงัชยั 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ที่สาธารณะประโยชน์
ในเขตเทศบาลได้รับ
การปรับปรุงพื้นที่เพื่อ
ใช้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เกษตรกรสามารถใช้
ที่ดินสาธารณะให้เกิด
ประโยชน์ 
 -มีรายได้เพิ่มขึ้น และ
ลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

งานสวัสดิการ
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 

     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชุนเพื่อการแข่งขัน 
         แผนงาน  การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมการผลิต
เมล็ดข้าวพันธ์ุดี 

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ดีให้เกษตรกรได้ซื้อ 
ในราคาถูกและได้บริโภค 
ข้าวที่มีคุณภาพ 

เกษตรในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีเมล็ดพันธุ์ดีไว้กระจาย 
พันธุ์ในท้องถิ่น 
เกษตรกรได้ซื้อในราคา
ถูกและได้บริโภคข้าวที่มี
คุณภาพ 

งานสวัสดิการ
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

6 โครงการเยาวชนไทยหัวใจ
พอเพียง 

1.เพื่อให้เยาวชนเข้าใจ
แนวคิดความพอเพียงและ
สามารถถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจแก่ชุมชนได้ 
2.เพื่อให้เยาวชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และประยุกต์ความรู้ให้ 
สอดคล้องตามสภาพของ
ชุมชน 

เยาวชนในเขตเทศบาล 
ต าบลวังชัยจ านวน  50  คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เยาวชนในเขต
เทศบาลเข้าใจแนวคิด
แบบพอเพียงสามารถ
น าไปถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนได้ 

1.เยาวชนเข้าใจแนวคิด 
ความพอเพียงสามารถ 
ไปถ่ายทอดความเข้าใจ 
แก่ชุมชน 
2.เยาวชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อ
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและประยุกต์
ความรู้ ให้สอดคล้อง
ตามสภาพชุมชนได้ 

งานสวัสดิการ
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

     4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         แผนงาน   เกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลต าบลวังชัย 
คลองสวยน้ าใส 

1.จัดกิจกรรมรักษาแหล่งน้ า 
ในวันน้ าโลก (22 มีนาคม) 
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนร่วมในการดูแล
รักษาความสะอาดแหล่งน้ า 

แหล่งน า้ในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแหล่งน้ าใน
เขตเทศบาลได้รับการ
ดูแลรักษาความ
สะอาด 

ประชาชนมีจิตส านึก 
ให้ความร่วมมือในการ 
ดูแลรักษาแหล่งน้ า 
เพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข
ฯ 

2 โครงการรณรงค์วันส าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม  

วันคุ้มครองโลก   22 เม.ย.
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 

วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. 

1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
คนทั่วไปทราบถึงวันส าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
2.จัดกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1.โรงเรียนในเขตเทศบาล 
2.ชุมชน 14 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อเน่ือง
เป็นประจ าทุกปี 

ประชาชนและนักเรียน 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
มีจิตส านึกในการดูแล 
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
ฯ 

3 โครงการส านักงานน่าอยู่ น่า
ท างาน 

1.เพื่อรณรงค์ให้เทศบาล 
ร่วมใจลดโลกร้อนโดยลด 
ปริมาณขยะ 
2.เพื่อปรับปรุงสนง.ให้น่าอยู่ 
น่าท างานมีความสะอาด 
เป็นระเบียบ 

-ส านักงานเทศบาล1 แห่ง 
-ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก1 แห่ง 
-ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 
1 แห่ง 

     ส านักงาน/อาคารของ
เทศบาลเป็นสถานที่
ท างานน่าอยู่ตาม
เกณฑ์การประเมิน 5 
ส. 

ส านักงานเทศบาล 
มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยและสะอาด 
น่าอยู่น่าท างาน 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

     4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         แผนงาน   เกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
 

1.ลดภาวะโลกร้อนเพิ่ม 
พื้นที่สีเขียวลดมลภาวะ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2.สร้างจิตส านึกให ้
ประชาชนรักและร่วมดูแล 
ต้นไม้ 

-สวนหย่อม 4 แห่ง 
 -ส านักงาน 3 แห่ง 
 -ปลกูตน้ไม ้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สวนหย่อมทุกแห่ง
ได้รับการปรับปรุง
เป็นสวนสาธารณะร่ม
ร่ืน 

 -ส านักงานทุกแห่ง
ได้รับการปรับปรุง
เป็นที่ท างานน่าอยู่ 

1.ลดมลพิษด้าน 
สิ่งแวดล้อม 
2.เทศบาลมีภูมิทัศน์ 
สวยงาม 
3.เทศบาลมีพื้นทีส่ีเขียว 
เพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข
ฯ 

5 โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อประชาสัมพันธ์และ 
สร้างจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14  ชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีจิตส านึก 
ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

     4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Wast) 

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน 
ลดปริมาณขยะ 
2.เพื่อให้ชุมชนมีการจัด 
การชยะครัวเรือน 

ลดปริมาณขยะในชุมชน 
ทั้ง 14 ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะโดยรวม
ลดลง มากมากกว่า
ร้อยละ 50 

ชุมชนในเขตเทศบาลมี
ปริมาณลดลงและชุมชน
สะอาดเรียบร้อย 

กองสาธารณสุข
ฯ 

2 โครงการบริหารจัดการขยะ
อันตรายในเขตเทศบาล 

1.เพื่อจัดการขยะอันตราย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้ประชาชนตระ 
หนักถึงความอันตราย 
ของขยะพิษ 

ขยะอันตรายในชุมชนได้ 
รับการจัดการอย่างเป็น 
ระบบและถูกต้องตาม 
หลักวิชาการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ขยะอันตรายได้รับ
การก าจัดที่ถูกวิธี
ลดลงจ านวนร้อยละ 
80 จากปริมาณขยะ
พิษที่พบในชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล
ปลอดภัยจากขยะ
อันตราย 

กองสาธารณสุข
ฯ 

3 โครงการขุดลอกท่อระบาย
น้ า/ร่องระบายน้ า 

เพื่อบรรเทาการท่วมขัง 
ของน้ าเวลาฝกตก และ 
ลดการวางไข่ของลูก 
น้ ายุงลาย 

ท่อ/รางระบายน้ าในเขต
เทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ของร่อง
ระบายน้ าได้รับการ
ขุดลอก 

ร่องระบายน้ าไม่อุดตัน
สามารถระบายน้ าได้ดี 
ไม่เป็น แหล่งเพาะพันธ์
ยุง 

กองสาธารณสุข
ฯ 

4 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน 

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น 
3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
ในชุมชน 

-ภายในเขต 14 ชมุชน 
 -ถนน 87 สาย 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมตามถนน
87 สายมีความ
สะอาด 

1.ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
2.มีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.เกิดความร่วมมือใน 
ชุมชน 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงดูแลถูมิ
ทัศน์ ตามถนนต่าง ๆ ภายใน
เขตเทศบาลโดยท าการ
ปรับแต่งกิ่งไม้ปลูกต้นไม้และ
ไม้ประดับตามไหล่ทางต่างๆ 

1.เพื่อความสวยงามเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
2. สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนและดูแลต้นไม้ 

1.สวนหย่อมในเขตเทศ 
บาล 
2.ถนนหรือไหล่ทางใน 
เขตเทศบาล 

     1.สวนหย่อมทุกแห่ง
ได้รับการปรับปรุง
เป็นสวนสาธารณะร่ม
ร่ืน 

 

1.ลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

2.เทศบาลมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

3.เทศบาลมีพื้นทีส่ีเขียว
เพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

           5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการที่ดี 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และศึกษาดูงานแก่
ผู้น าชุมชนคณะกรรมการ
ชุมชน และกลุ่ม  อสม.  และ
สตรีแม่บ้าน 

1.เพื่อให้ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชนและ
กลุ่มสตรีแม่บ้านมีโอกาศ
ได้รับประสบการณ์ใหม ่
เพื่อน าไปพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 
2.เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนสนับสนุน
การจัดกิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
มากย่ิงขึ้น 

ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ 
ชุมชน และกลุ่มสตรีเม่บ้าน 
 280 คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 80 % ของ
คณะกรรมการชุมชน 
และ  อสม. ได้เข้ารับ
การอบรม 

1.เสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่าง
ประชาชนในชุมชน
และเทศบาล 

2.ชุมชนมีความเข็ม
แข็งและสนับสนุน
กิจกรรมร่วมกันในชม
ชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่
 

1.อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนเข้าถึงบริการขั้น
พื้นฐาน 
2.รับฟังปัญหาความคิดเห็น
ของประชาชน 

ประชาชน 14 ชุมชน  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวังชัย
ได้รับความสะดวกใน
การให้บริการ 80% 

1.เสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่าง
ประชาชนกับ
หน่วยงานภาค
ราชการและประชา
ขนได้รับข้อมูลขาว
สารทั่วถึง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

3 โครงการประชาคมเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลหรือ
จัดท าประชาคมอ่ืนๆที่
ประชาชนมีส่วนร่วม 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอเการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลให้
ครอบคลุมทุกปัญหาความ
ต้องการของชุมชน  
 

1.ชุมชนทั้ง 14 ชุมชน 
2.แผนพัฒนา มีแผนชุมชน 
บรรจุไว้ไม่น้อยกว่า 70% 
3.การจัดท าแผนเป็นไปตาม 
หลักการบูรณาการ 
4.ชุมชนรับ รู้วิธีการจัดท า
แผนชุมชน และการน าเสนอ
เข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีแผนชุมชนบรรจุใน
แผนพัฒนามากกว่า 
70% และมีโครงการ
ในแผนพัฒนา
บรรจงบประมาณไม่
น้อยกว่า70% 

การจัดท าแผนพัฒนา
เป็นไปตามตัวชี้วัด
ของกรมมีการบูรณา
การจากทุกภาคส่วน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการประชุมประธาน
ชุมชน  ประธานและประธาน
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

1.เพื่อให้มีตัวแทนของชุมชน
ท าหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ 
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้ 
และเข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

1.ประธานชุมชน 
2.ประธาน อสม. 
3.ประธานกลุ่มสตรี 
4.ประธานตลาดสด 
รวมจ านวน 43 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80% ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.มีตัวแทนของชุมชน
ท าหน้าที่ประสานงาน
กับส่วนราชการ 

2.ประชาชนรู้จักและ
เข้าใจสิทธิหน้าทีข่อง
ตนเองตามระบบ
ประชาธิปไตย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(พัฒนาชุมชน) 

5 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
และเสริมสร้างความเข้มแขง็
ของครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
รับผิดชอบ มีจิตส านึกใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
และครอบครัว 
 
 

กลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ 
จ านวน 80 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวนผู้
เข้าอบรม 

กลุ่มสตรีในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง มีจิตสาธารณะ 
คุณธรรมจริยธรรม และ
ส านึกบุญคุณในแผ่นดิน
ต่อตนเองและชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

1.เพื่อจัดต้ังสภาเด็ก  
2.เพื่อให้มีการพัฒนา เด็ก /  
เยาวชนที่ได้รับเลือกเข้ามา
เป็นตัวแทนในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

 อบรม 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดต้ังและด าเนินงาน
ได้เป็นรูปธรรม 

มีตัวแทนเด็ก /เยาวชน
เข้ามาร่วมด าเนินงาน
และเป็นตัวแทนของคน
อีก 1 กลุ่ม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 โครงการส่งเสริมพัฒนา
รายได้และการจัดฝึกอบรม
อาชีพในชุมชน 

1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมเพิ่มรายได้ 
2.เพื่อให้มีทักษะความรู้ใน
เร่ืองการประกอบอาชีพและ
สามารถเลือกในอาชีพเสริม
ได้ 

ครัวเรือน 100 ครัวเรือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100 % ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.ประชาชนมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

2.ประชาชนในชุมชน
สามารถเลือกประกอบ
อาชีพได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(พัฒนาชุมชน) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสร้างผู้น ารุ่นใหม่ใน
โรงเรียน 

1.เพื่อให้เข้าใจบทบทหน้าที่
ของผู้น า 
2.เพื่อให้ฝึกทักษะ
กระบวนการ คิดวิเคราะห์ 
การวางแผน การแก้ปัญหา 
3.เพื่อน าไปพัฒนากิจกรรม
ของโรงเรียนและเป็นผู้น าที่ดี
ในอนาคต 

เด็กเยาวชนในเขตเทศบาลฯ 
จ านวน  50  คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 80 % ของกลุ่ม
เยาวชนเป้าหมาย 

1.เด็กเยาวชนเข้าใจ
บทบาท และหน้าที่ผู้น า
มีการท างานเป็นทึม 

2.เยาวชนมีทักษะ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์การวางแผน 
การแก้ไขปัญหาอย่างมี
ทักษะ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(พัฒนาชุมชน) 

9 โครงการพาลูกหลานเข้าวัด
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดี มี
จิตส านึกความเป็นไทยยึด
มั่น ในสถาบันชาติ  
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข 

เด็ก  เยาวชนและ 
ประชาชนทั่วไปในเขต 
เทศบาลต าบลวังชัย 
จ านวน  50  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 70% ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.เด็กและเยาวชนเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตส านึก
ความเป็นไทยยึดมั่นใน
สถาบันพระมหากบัตริย์ 
ศาสนาและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(พัฒนาชุมชน) 

10 โครงการจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลวังชัย 

1.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น 
2.เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในการช่วย 
เหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ภายในชุมชน 

คนในชุมชน 200 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ของ
สมาชิกกองทุนมี
สวัสดิการที่ดีขึ้น 

1.คุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนดีขึ้นตามล าดับ
2.คนในชุมชนมีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(พัฒนาชุมชน) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการขับเคลื่อนระบบ
ยุติธรรมชุมชน 

พัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนภารกิจในการ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ 
สามารถแก้ไขปัญหาความไม่
เป็นธรรมให้แก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อ
การเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชน 

ประชาชนที่ ไ ด้ รั บค วาม
เดือดร้อน/เร่ืองไม่เป็นธรรม 
ในเขตเทศบาลต าบลวังชัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน สามารถแก้ไขปัญหา
ความไม่เป็นธรรมให้แก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ส านักปลัด 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

        5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารการจัดการที่ดี 
         แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
ราชการช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อจ้างนักเรียน นักศึกษา 
ช่วยปฏิบัติงานราชการ   
ส่งเสริมให้มีรายได้ 

นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อย
กว่า 5 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้างนักเรียนไม่น้อยกว่า  
5 คน 

นักเรียน นักศึกษา
มีรายได้ เป็นการใช้
เวลาว่างระหว่าง
ปิดภาคเรียนให้เป็น
ประโยชน์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อท าบุญตักบาตร เลี้ยง
พระและจัดกิจกรรมต่างๆ 

วันเทศบาล วันที่ 24 
เมษายน ของทุกปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการ   
ปีละ 1 คร้ัง 

สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการอบรมภาษาต่างประ 
เทศส าหรับผู้บริหาร  สมาชิก 
สภาเทศบาลและพนักงาน 
ลูกจ้างเทศบาลต าบลวงัชัย 

1.เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ในเร่ืองภาษาต่างประเทศ 
2.เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พูดต่างประเทศได้ 
อย่างน้อย 50% 
ของผู้เข้ารับการ 
อบรม 

บุคลากรสามารถ
ติดต่อ สื่อสาร 
ประสานงานกับผู้
มารับบริการที่เป็น
ชาวต่างชาติได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาความรู้ของ 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาล 

เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ สามารถน ามา
ปรับใช้ในการท างานได้ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 
ต าบลวังชัย 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรของ
เทศบาลได้น า
ความรู้และ
ประสบการณ์ 
สามารถน ามาปรับ
ใช้ในการท างานได้ 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการจิตอาสา 
“เราท าความดีด้วยหัวใจ” 
 

เพื่อให้บุคลากรเทศบาล 
หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้บูรณา
การร่วมกัน   
จัดกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
 

จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์  อย่าง
น้อย 4 คร้ังต่อปีงบประมาณ 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 การจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์  
อย่างน้อย 4คร้ังต่อ
ปีงบประมาณ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล 
ต าบลวังชัยและ
ประชาชน มี
จิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการพัฒนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ สามารถน ามา
ปรับใช้ในการท างานได้ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 
ต าบลวังชัย 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรของ
เทศบาลได้น า
ความรู้และ
ประสบการณ์ 
สามารถน ามาปรับ
ใช้ในการท างานได้ 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจัดกิจกรรมงาน
เฉลิมพระเกียรติหรือตาม
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริหรือโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชเสาวนีย์
และงานตามนโยบายรัฐบาล 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

คณะผู้บริหาร พนักงาน  
ลูกจ้างได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะผู้บริหาร
พนักงาน ลูกจ้างได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ผู้บริหารพนักงาน 
ลูกจ้างยึดมั่นตามพระ
บรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวด้านความ
สุจริตเที่ยงตรงเสียสละ 
อดทน มีระเบียบวินัย มี
สติสมาธิอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
สุขภาพของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง 

เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
มีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบรมพนักงาน
เทศบาลเกิน 80% 

บุคลากรมีสุขภาพที่ดี 
พร้อมส าหรับการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 โครงการปรองดองสมานฉันท์ 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย 
ของ คสช. มท.โดยใช้หลัก
พุทธ หมู่บ้านรักษาศีล5 

  ชุมชนในเขตเทศบาล  
14 ชุมชน มีส่วนร่วมใน 
การด าเนินการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรม 1 คร้ัง / 
ปี 

คนในชุมชนมีความ
ปรองดองโดยน าหลัก
พุทธศาสนาไปใช้ 
"หมู่บ้านรักษาศีล 5” 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10 โครงการฝึกอบรมด้าน
จริยธรรม คุณธรรมและการ
ฝึกจิตวิปัสสนา ท าสมาธิ 

เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ปฏิบัติ
ตนเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งมั่น
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน 
 

คณะผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างเทศบาล ได้ท า 
กิจกรรมร่วมกัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบรมพนักงาน
เทศบาล ได้เกิน 
80% 

ผู้บริหารพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง  ยึด
มั่นในความสุจริต 
เที่ยงตรง เสียสละ  
อดทน  มีระเบียบวินัย  
มีสติสมาธิถูกต้อง
เหมาะสม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการอบรมการปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (E-LAAS) 

1.เพื่อให้บคุลากรขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(E-LAAS) ได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลัง ซึ่งน าไปสู่การ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

พนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลวังชัย  จ านวน  
25  คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 25 คน 1.บุคคลากรของ
เทศบาลต าบลวัง
ชัยได้รับความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการท า
บัญชีและการจัดท า
รายงานการเงิน
และการจัดซื้อจัด
จ้าง ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
และสามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส 
ตตรวจสอบได้ 
 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการอบรมแนวทางการ
ปฏิบัติ ตาม พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
กฏหมายที่เก่ียวข้อง 

1.เพื่อให้บคุลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับทราบหลักการ แนวคิด  
และวิธีปฏิบัติตามพรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และการด าเนินการเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
และถือปฏิบัติเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  
 

พนักงานเทศบาล  และ
ลู กจ้ า ง ผู้ ป ฏิบั ติ ง านของ
เทศบาลต าบลวังชัย  จ านวน  
50  คน 

20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 จ านวน 50 คน 1.บุคลากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้เข้า
รับการอบรมได้รับ
ทราบหลักการ 
แนวคิด และวิธีการ
มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริการ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพและ
ถือปฏิบัติเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการอบรมให้ความรู้
สร้างความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562 

1 เพื่อให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายใหม่ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ให้แก่ประชาชนและลดความ
โต้แย้งเก่ียวกับภาษี 
2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีโอกาสซักถามปัญหา 
หรือข้อเสนอแนะแนวที่เป็น
ประโยชน์    เก่ียวกับปัญหา
ต่างๆ ของที่ดินในเขต
เทศบาลต าบลวังชัย 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถทราบแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่
ถูกต้อง   ช่วยให้การจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 
 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวังชัย ผู้อยู่ในข่ายช าระ
ภาษี คณะผู้บริหาร สมาชิก
เทศบาล ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง จ านวน 100 
คน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 100 คน 1.  ประชาชนมี
ความพร้อมรองรับ
การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 
2.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบ
และกฎหมายใหม่
ตาม พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างพ.ศ. 2652 
3.  ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  
 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล 
-เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ
เทศบาล 
-เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูล
ของเทศบาล 
-เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
บริหารงานของเทศบาล 

ชุมชนทั้ง 14 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ใช้ในการประเมิน

รายการที่มาย่ืน    แบบ

แสดงรายการเสียภาษี 

1.เกิดความ
คล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เทศบาลมีรายได้
จากการปฏิบัติงาน 
3.เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
บริการแก่
ประชาชน 
4.มีข้อมูล
บริหารงานได้ 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

15 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

ป้ายไฟวิ่ง   ELD 
ป้ายไวนิล 
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อให้ประชาชนเกิด

ความรู้ความเข้าใจใน  

การช าระภาษี  อย่าง

น้อย 90% 

เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
บริการแก่ประชา 
ชน 

กองคลัง 

16 โครงการส ารวจภาคสนาม
และปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีที่มี
ระบบที่ 
ถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

เพื่อให้เข้าถงึฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลภาษีด้านต่างๆ 
และงานภูมิศาสตร์และ 
สารสนเทศ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อให้เกิดประ  สิทธิ

ภาพกับ องค์กรอย่าง 

น้อย  90   % 

สามารถทราบถึง
อัตราภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง  ภาษี
ป้ายเป้นต้น 

กองคลัง 
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                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                   ที่น้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
                    (พ.ศ.2566 – 2570)  
                    เทศบาลต้าบลวังชัย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ  

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
         แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ตรวจสุ ขภาพผู้ สู งอ า ยุ  
แ ล ะ ผู้ พิ ก า ร  ใ น เ ข ต
เทศบาล  อย่างน้อยปีละ 
2 คร้ัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผ ู้สูงอายุและผู้

พิการได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

ผ ู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น 
สามารถท าการรักษา
ได้ทันท่วงท ี

ชุมชนศรี
หนองกุง 

กอง
สาธารณสุข 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
         แผนงาน  สังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการมอบทุนการศึกษา
ส าหรับเด็กเรียนดี แต่ยากจน
และด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนเรียนดีแต่
ขาดทุนทรัพย์ได้รับ
ทุนการศึกษา 

เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ใ น เ ข ต
เ ท ศ บ า ล ที่ เ รี ย น ดี แ ต่
ยากจน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้รับทุน 

นักเรียนมีขวัญ
ก าลังใจในการศึกษา
เล่าเรียน 

ชุมชนศรี
หนองกุง 

งานสวัสดิการ
สังคมส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.02/1 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังซอยบูรพา เร่ิมต้นจาก
สามแยกซอยบูรพาไปทางทิศ
เหนือ  (ชุมชนหนองนกเขียน 
2) 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา  
ของประชาชน 
2. เพื่อให้มีถนนที่
เป็นมาตรฐานลด
ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 
3. เพื่อเป็นการ
พัฒนาเมือง 
ให้มีความรุ่งเรืองและ
น่าอยู่ 

โดยท าการซ่อมแซม ดิน
ลูกรังขนาดกว้างประมาณ 
4 . 0 0   ม . ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 260 ม .  ผิ ว
จราจรหนาเฉลี่ยประมาณ 
0.20 ม .มีปริมาตรดิน
ลูกรังไม่ น้อยกว่า 200  
ลบ.ม. 
 

- - 40,000 - - จ านวนถนนที่ได้รับ
การก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวกรวด 
เร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

ชุมชนหนอง
นกเขียน 2 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
กั้นล าห้วยหินขาว บ้านหนอง
นกเขียน และล าห้วยยาง 

 

(ตามแบบ มข 2527) 

1.เพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้ าอุปโภค
บริโภคและภัยแล้ง 
2.เพื่อลดและแก้ไข
ปัญหาน้ า 
ท่วมในฤดูน้ าหลาก 
3.เพื่อให้มีแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าจืด 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาด 
ความกว้าง 9.00 ม. 
ส้นฝายสูง 1.50 ม. ผนัง
ข้างสูง 2.50 ม. 

850,000 - - - - จ านวนฝายน้ าล้น
ได้รับการก่อสร้าง
และปรับปรุง 

1.ประชาชนมีแหล่ง
น้ าอุปโภคบริโภคใน
ฤดูแล้ง 
2.เพิ่มจ านวนแหล่ง 
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
ให้มากขึ้น 

ชุมชนหนอง
นกเขียน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

8
4
 



 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังถนนข้างวัดศิลาอาสน์ 
ด้านทิศตะวันตก 

(ชุมชนวังเก้ิง 1) 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร ไป-มา 
ของประชาชน 
2. เพื่อให้มีถนนที่
เป็นมาตรฐานลด
ปัญหาการเกิดอุบัติ 
เหตุ 
3. เพื่อเป็นการ
พัฒนาเมืองให้มี
ความรุ่งเรืองและน่า
อยู่ 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังถนน
ข้างวัดศิลาอาสน์ ด้านทิศ
ตะวันตกโดยท าการลงดิน
ลูกรังผิวจราจรกว้าง4.00 
ม . ค ว ามยาวประมาณ 
432  ม.มีป ริมาตรดิน
ลูกรังไม่ น้อยกว่า 260 
ลบ.ม. 
 
 

- - 50,000 - - จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวกรวด 
เร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

ชุมชนวังเก้ิง 
1 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเร่ิมต้นจากถนน คสล.
เดิม ไปทางทิศเหนือ ถึงแนว
เขตที่ดินบ้าน นายล้วน 

(ชุมชนหนองนกเขียน 1) 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา  
ของประชาชน 
2. เพื่อเป็นการ
พัฒนาเมืองให้มี
ความรุ่งเรืองและน่า
อยู่ 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
(ชุมชนหนองนกเขียน 1) 
 เร่ิมต้นจากสามแยกถนน 
คสล.เดิม ไปทางทิศเหนือ 
ถึงแนวเขตที่ดินบ้าน นาย
ล้วนโดยท าการลงดินลูกรัง
ผิ ว จ ร า จ ร ต ล อ ด ส า ย  
ขนาดกว้าง4.00 ม. ความ
ยาวประมาณ 240 ม.
ปริมาตรดินลูกรัง 192 
ลบ.ม. 
 

- - - - 95,000 จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

ชุมชนหนอง
นกเขียน 

1 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ทางเดินเท้ารอบสระน้ าหนอง
กุง 

(ชุมชนตลาด , ชุมชนหัว
หนองกุง 1และชุมชนหัว
หนองกุง 2) 

เพื่อเป็นการซ่อมแซม
และให้ประชาชนได้มี
ที่เดินออกก าลังกาย  
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

ท าการปรับปรุงซ่อมแซม
ทางเดินเท้ารอบสระน้ า
ห น อ ง กุ ง โ ด ย ท า ก า ร
ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นตัว
หนอนคอนกรีตที่ ช า รุด
เสียหาย 

- - - - 100,000 ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพดีขึ้นกว่า
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีสถานที่ 
ออกก าลังกาย  ท าให้
บริเวณสระน้ า
สวยงาม 

ชุมชนหัว
หนองกุง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝา
ปิด-เปิด รางระบายน้ า คสล.
ถนนซอยโรงหล่อ 

1. เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง และระบาย
น้ าเสีย 
2.เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ าที่มั่นคง
ทั่วถึง 
3.ลดแหล่งเพาะพันธ์
เชื้อโรคต่าง ๆ 

- ก่อสร้างปรับปรุงฝา 
ปิด-เปิด รางระบายน้ า 
คสล.ถนนซอยโรงหล่อท า
การก่อสร้างและปรับปรุง
ฝาปิด - เปิดใหม่ โดยเท
คอนกรีตเสริมเหล็กมีฝา-
ปิด-เปิดเป็นช่วงๆ  
ทั้งสองข้างถนน 
 

400,000 - - 200,000 200,000 จ านวนฝาราง
ระบายน้ าที่ได้รับ
การปรับปรุง 

1. ประชาชนสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวกรวด 
เร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน 

ชุมชน 
หัวหนองกุง 

1 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าซอยร่มฉัตร  

(ชุมชนหนองนกเขียน1) 

 

 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ าที่เป็น
มาตรฐาน และทั่วถึง 
2.เพื่อแก้ไขปัญหา
และป้องกันน้ าท่วม
ขังและแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค 

1. ก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล. รูปตัวยู แบบมีฝา 
ปิด-เปิดและฝาตะแกรง
เหล็กเป็นช่วง ๆ ขนาดราง
ระบายน้ ากว้างประมาณ 
0.64  ม.ความลึกภายใน
รางลึกประมาณ 0.40 ม.  
ค ว า ม ย า ว ร ว ม ทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 217 ม.  
2. ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล.อัดแรงขนาดØ 
0.60 x 1.00เมตรพร้อม
บ่อพัก คสล. และวางท่อ
ระบายน้ า  คสล.  อัดแรง  
Ø0 . 4 0  x 1 . 0 0  ม .  
จ านวน2 จุดรวมความยาว
ทั้งสิ้นประมาณ 160.00 
ม. 
 

- - - 500,000 200,000 จ านวนรางระบาย
น้ าที่ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1.ลดและแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบายน้ าที่
ดีมั่นคง 
3.ลดปัญหาแหล่ง 
เพาะพันธ์ยุงลาย 
และเชื้อโรคต่าง ๆ 

ชุมชน 
หนอง 

นกเขียน1  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ล าห้วยแสง  ช่วงที ่ 
1   (ชุมชนหัวหนองกุง 2)  

 

1. เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง และระบาย
น้ าเสีย 
2.เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ าที่มั่นคง 
3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรคต่าง ๆ 
 

ก่อส ร้างรางระบายน้ า  
คสล.แบบรูปตัวยู  ขนาด
กว้ า ง ป ระมาณ  2 .00 
เมตร ความยาวไม่ น้อย
กว่า 62 ม.ความลึกเฉลี่ย
ประมาณ 1.30 ม. 

- - - - 485,000 จ านวนรางระบาย
น้ าที่ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

1.ลดและแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 
2.มีระบบระบายน้ า 
ที่ดีมั่นคง 

ชุมชนหัว
หนองกุง 2 

กองช่าง 

9 โคงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังถนนไปฝายน้ าล้นห้วย
หินขาว 

1.เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป มา
ของประชาชน 
2.เพื่อพัฒนาเมืองให้
มีความ 
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 

  เร่ิมต้นจ่อจากถนนดิน
ลูกรังเดิมไปทางทิศใต้ถึง
ล าห้วยหินขาว โดยท าการ
ยกร่องถมดิน ขนาดกว้าง 
3.50 ม.ยาวประมาณ 
207 ม. หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่ น้อยกว่า290 
ลบ.ม. พร้อมลงดินลูกรัง
ผิ ว จ ร า จ ร ข น าดกว้ า ง
ประมาณ3.00 ม. ความ
หนาประมาณ0.20 ม. 
ค ว ามยาว ไ ม่ น้ อยก ว่ า 
237 ม. หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 142 
ลบ.ม. พร้อมเกี่ยวตกแต่ง
ให้เรียบร้อย 
 

- - 44,000 - 

 

- จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

 

1.ประชาชนสัญจร 
ไป มา สะดวก 
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
2.ลดและแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ชุมชนหนอง
นกเขียน 3 

กองช่าง 
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        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

     ส้าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ที่ใช้ส้าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน) 
                    เทศบาลต้าบลวังชัย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
         แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการก่อสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนนวัง
เกิ้ง (ชุมชนวังเกิ้ง 
2 และ 3) 
 

1. เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพ่ือให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพ่ือเป็นการพัฒนา
เมืองให้มีความรุ่งเรือง
และน่าอยู่ 
 
 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 10.00 เมตร  ความ
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
ความยาวประมาณ 140  
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์
ค อ น ก รี ต ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,400 ตารางเมตร   

489,000 489,000 489,000 489,000 489,000 1. เพ่ือพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2. เ พ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพ่ือลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
ย่ิงข้ึน 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/2 
8
9
 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 

โครงการก่อสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนนวัง
เ กิ้ ง ( ชุ ม ช น ศ รี
ประเสริฐ) 
 

1. เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพ่ือให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพ่ือเป็นการพัฒนา
เมืองให้มีความรุ่งเรือง
และน่าอยู่ 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ผิ ว จ ร า จ ร
แอ ส ฟั ล ต์ ค อ นก รี ต  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
8.00 เมตร  ความ
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
ความยาวประมาณ 
175  เมตร  หรื อมี
พ้ื น ที่ แ อ ส ฟั ล ต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 
   

489,000 489,000 489,000 489,000 489,000 1. เพ่ือพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2. เ พ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพ่ือลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
ย่ิงข้ึน 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

3 โครงการก่อสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนนเทิง
วิ เศษ  (ชุ มชนศรี
ประเสริฐ) 
 

1. เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพ่ือให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพ่ือเป็นการพัฒนา
เมืองให้มีความรุ่งเรือง
และน่าอยู่ 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ผิ ว จ ร า จ ร
แอ ส ฟั ล ต์ ค อ นก รี ต  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
8.00 เมตร  ความ
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
ความยาวประมาณ 
175  เมตร  หรื อมี
พ้ื น ที่ แ อ ส ฟั ล ต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร  
  

491,900 491,900 491,900 491,900 491,900 1. เพ่ือพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2. เ พ่ืออ าน วย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพ่ือลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
ย่ิงข้ึน 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 

โครงการก่อสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนน 
สหราษฎร์อุทิศ 
(ชุมชนโรงเรียน) 

1. เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพ่ือให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพ่ือเป็นการพัฒนา
เมืองให้มีความรุ่งเรือง
และน่าอยู่ 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ผิ ว จ ร า จ ร
แอ ส ฟั ล ต์ ค อ นก รี ต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ความหนา
เฉลี่ ย  0 .05  เมตร 
ความยาวประมาณ 
233 เมตร หรือมีพ้ืนที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่
น้ อ ย ก ว่ า  1 , 3 9 8 
ตารางเมตร   
 

489,000 489,000 489,000 489,000 489,000 1. เพ่ือพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2. เ พ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพ่ือลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
ย่ิงข้ึน 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

5 โครงการก่อสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนน
แก้วพรรณา 
(ชุมชนตลาด) 

1. เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพ่ือให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพ่ือเป็นการพัฒนา
เมืองให้มีความรุ่งเรือง
และน่าอยู่ 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ผิ ว จ ร า จ ร
แอ ส ฟั ล ต์ ค อ นก รี ต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร  ความยาว
ประมาณ 233 เมตร 
หรือมี พ้ืนที่แอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
1,398 ตารางเมตร 
 
 

494,400 494,400 494,400 494,400 494,400 1. เพ่ือพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2. เ พ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพ่ือลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
ย่ิงข้ึน 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

256 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 
 

โครงการก่อสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนนศรี
หนองกุง  
(ชุมชนศรีหนองกุง) 
 

1. เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพ่ือให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพ่ือเป็นการพัฒนา
เมืองให้มีความรุ่งเรือง
และน่าอยู่ 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ข น า ด ผิ ว
จราจรก ว้าง  6 .50 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความยาว
ประมาณ  216  เมตร  
หรือมี พ้ืนที่แอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,404 ตารางเมตร   

489,000 489,000 489,000 489,000 489,000 1. เพ่ือพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2. เ พ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพ่ือลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
ย่ิงข้ึน 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

7 โครงการก่อสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรี ต   ถนน
ราษฎร์บ ารุง (ข้าง
โ ร ง ฆ่ า สั ต ว์ เ ดิ ม ) 
(ชุมชนศรีบุญเรือง) 
 

1. เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพ่ือให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพ่ือเป็นการพัฒนา
เมืองให้มีความรุ่งเรือง
และน่าอยู่ 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ข น า ด ผิ ว
จราจรก ว้าง  6 .00 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความยาว
ประมาณ 200 เมตร  
หรือมี พ้ืนที่แอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร 

426,200 426,200 426,200 426,200 426,200 1. เพ่ือพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2. เ พ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพ่ือลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
ย่ิงข้ึน 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 
 

โครงการก่อสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนน
สกุลพานิช (ชุมชน
หนองนกเขียน) 

1. เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพ่ือให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพ่ือเป็นการพัฒนา
เมืองให้มีความรุ่งเรือง
และน่าอยู่ 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ข น า ด ผิ ว
จราจรกว้าง  8.00 
เมตร  ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร  ความยาว
ประมาณ 175 เมตร 
หรือมี พ้ืนที่แอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

489,000 489,000 489,000 489,000 489,000 1. เพ่ือพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2. เ พ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพ่ือลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
ย่ิงข้ึน 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

9 โครงการก่อสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนนสาย
หน้าวัดศิลาอาสน์  
(ชุมชนวังเก้ิง 2)   
 

1. เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพ่ือให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพ่ือเป็นการพัฒนา
เมืองให้มีความรุ่งเรือง
และน่าอยู่ 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ข น า ด ผิ ว
จราจรก ว้าง  6 .00 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร  ความยาว
ประมาณ 233 เมตร  
หรือมี พ้ืนที่แอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,398  ตารางเมตร   

494,400 494,400 494,400 494,400 494,400 1. เพ่ือพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2. เ พ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพ่ือลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
ย่ิงข้ึน 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 
 

โครงการก่อสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนนหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ชุมชนวังเก้ิง 2)   

1. เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร ไป -มาของ
ประชาชน 
2 . เ พื่ อ ใ ห้ มี ถ น น เ ป็ น
มาตรฐานลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3. เพื่ อ เป็นการพัฒนา
เมืองให้มีความรุ่ง เ รือง
และน่าอยู่ 
 

ก่อสร้างขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ค ว า ม ย า ว ป ร ะ ม า ณ 
233 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟัล ต์คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,398 ตาราง
เมตร 

489,000 489,000 489,000 489,000 489,000 1. เพื่อพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2 . เพื่ อ อ า น ว ย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพื่อลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

11 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนเด็กเล็ก 
200 คน 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการ
จั ดกา ร เ รี ยนกา รสอน
อย่างต่อเ น่ืองจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวั ง ชั ยอ ย่ า ง เ ต็ม
ศักยภาพเป็นการต่อยอด
พัฒนายกระดับคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ข ย า ย
โอกาสทางการศึกษา 

เ ด็ ก เ ล็ ก ใ น เ ขตพื้ นที่
เทศบาลต าบลวังชัยได้
เข้ารับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง 

6,193,500 6,193,500 6,193,500 6,193,500 6,193,500 เพื่อเป็นแหล่ง
บริการชุมชน
ด้านการศึกษา
เพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองใหบุ้ตร
หลานได้เรียนใน
สถานที่ใกล้บ้าน 

เด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบล
วังได้เข้ารับการ
เตรียมความ
พร้อมใน
สถานศึกษาใกล้
บ้าน 

 

 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 
 

โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  
ถนนหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
วังชัย  
(ชุมชนวังเก้ิง 2) 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เ มื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

เร่ิมต้ังแต่สี่แยกถนนหน้าวัด
ศิ ล าอาส น์   ไ ปตามถนน
ทางด้านทิศตะวันตก  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ความยาวประมาณ 233 
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,398 
ตารางเมตร  พร้อมตีเส้น
จราจร สีเทอร์โมพลาสติก 
หนา 3 มิลลิเมตร กว้าง 10 
เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
52.43 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนแผนผังเทศบาล
ต าบลวังชัย    

467,000 467,000 467,000 467,000 467,000 1. เพื่อพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2 . เพื่ อ อ า น ว ย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพื่อลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

13 โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  
ถนนสกุลพานิช 
(ชุมชนหนองนกเขียน) 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เ มื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

เ ร่ิม ต้ังแ ต่สี่ แยกถนนทาง
หลวงหมายเลข 2183 ไป
ต า ม ถ น น ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ความยาวประมาณ 175 
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 
ตารางเมตร  พร้อมตีเส้น
จราจร สีเทอร์โมพลาสติก 
หนา 3 มิลลิเมตร กว้าง 10 
เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
39.38 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนแผนผังเทศบาล
ต าบลวังชัย    

462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 1. เพื่อพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2 . เพื่ อ อ า น ว ย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพื่อลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

9
5
 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 
 

โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  
ถนนราษฎร์บ ารุง ข้าง
โรงฆ่าสัตว์เดิม (ชุมชน
ศรีบุญเรือง) 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เ มื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

เร่ิมต้ังแต่สามแยกถนนสายน้ า
พอง-กระนวน ไปตามถนน
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร ความยาวประมาณ 205 
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัล ต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1 ,230 
ตารางเมตร  พร้อมตีเส้นจราจร 
สี เทอร์โมพลาสติก หนา 3 
มิลลิเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร 
พื้ นที่ ไ ม่ น้ อยกว่ า  4 6 .13 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลต าบลวังชัย    

411,000 411,000 411,000 411,000 411,000 1. เพื่อพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2 . เพื่ อ อ า น ว ย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพื่อลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

15 โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  
ถนนศรีหนองกุง 
(ชุมชนศรีหนองกุง) 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เ มื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

เร่ิมต้นต้ังแต่สี่แยกถนนราษฎร์
บ ารุง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.50 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0 . 0 4  เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 216 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย
กว่ า  1 ,404  ตา รา ง เมตร   
พร้อมตีเส้นจราจร สีเทอร์โม
พลาสติก หนา 3 มิลลิเมตร 
กว้าง 10 เซนติเมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 48.60 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ต าบลวังชัย    

411,000 411,000 411,000 411,000 411,000 1. เพื่อพัฒนาให้
เ ป็ น ถ น น ที่ มี
มาตรฐาน 
2 . เพื่ อ อ า น ว ย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
3.เพื่อลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

9
6
 



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 
 

โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  
ถนนเทิงวิเศษ (ชุมชน
ศรีประเสริฐ) 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เ มื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

เร่ิมต้ังแต่แยกถนนมุขศิริพูล  
ไ ป ต า ม ถ น น ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวันตก โดยท าการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร ความยาวประมาณ 175 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร  
พร้อมตีเส้นจราจร  สีเทอร์โม
พลาสติก หนา 3 มิลลิเมตร 
กว้าง 10 เซนติเมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 39.38 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ต าบลวังชัย    

462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 1. เพื่อพัฒนา
ให้เป็นถนนที่มี
มาตรฐาน 
2.เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 
3 . เ พื่ อ ล ด
ปัญหาการเกิด
อุบั ติ เหตุทาง
ถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

17 
 

โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  
ถนนแก้วพรรณา 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เ มื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

โดยท าการก่อสร้างเส ริมผิ ว
แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดา
กว้าง 6.00 เมตร ความยาว
รวม 978 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
ทางไม่น้อยกว่า 5,868 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร สีเทอร์โม
พลาสติก หนา 3 มิลลิเมตร 
กว้าง 10 เซนติเมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 220.05 ตารางเมตร 
งานติดต้ังฝาบ่อพักเหล็กหล่อ 
(Ductile Iron 1 .00 x1.00 
m.) พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมฝา
บ่อพักเดิม  จ านวนไม่น้อยกว่า 
74  บ่ อ   ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลต าบลวังชัย    

3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000 1. เพื่อพัฒนา
ให้เป็นถนนที่มี
มาตรฐาน 
2.เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 
3 . เ พื่ อ ล ด
ปัญหาการเกิด
อุบั ติ เหตุทาง
ถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

9
7
 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 
 

โครงการ
ปรับปรุงเสริม
ผิวจราจร
แอสฟัลต์
คอนกรีต  
ถนนศรีบูรพา 
(ชุมชนตลาด) 
ถึงซอยโรงหล่อ 

1. เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
2 . เพื่ อ ใ ห้มี ถ นนเป็น
มาตรฐานลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เมืองให้มีความรุ่งเรือง
และน่าอยู่ 
 

ช่วงที่ 1 เร่ิมต้นจากสามแยกถนน
แก้วพรรณา  ไปตามถนนด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้จนถึงถนนทางเห
ลวงหมายเลข 2183 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 12.00 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความยาว
ประมาณ 189 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟัล ต์ ไม่ น้ อยกว่ า  2 ,268 
ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 เร่ิมต้ังแต่สี่แยกถนนทาง
หลวงหมายเลข 2183 ไปตามถนน
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง
ซอยโรงหล่อ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร ความยาวประมาณ 4.00 
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2 ,000 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรรวมทั้งสองช่วง  
สี เ ท อ ร์ โ ม พ ล า ส ติ ก  ห น า  3 
มิลลิเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.53 ตาราง
เมตร  งานติดต้ังฝาบ่อพักเหล็กหล่อ 
(Ductile Iron 1.00x1.00 m.) 
พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก
เดิม  จ านวนไม่น้อยกว่า 49 บ่อ  
ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ต าบลวังชัย    

2,950,000 2,950,000 2, 950,000 2,950,000 2,950,000 1. เพื่อพัฒนา
ให้เป็นถนนที่มี
มาตรฐาน 
2.เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 
3 . เ พื่ อ ล ด
ปัญหาการเกิด
อุบั ติ เหตุทาง
ถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

9
8
 



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในชุมชนวัง
เก้ิง 3 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เ มื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ 
4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 730 เมตร หรือมีพื้นที่  
คสล .  ไม่ น้อยกว่ า  2 ,920 
ตารางเมตร และลงดินลูกรังทั้ง
สองข้างกว้างข้างละประมาณ 
0.50 เมตร  มีป ริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 109 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยนตกแต่งดินลูกรัง
ให้เรียบร้อย  ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลต าบลวังชัย    

1,794,500 1,794,500 1,794,500 1,794,500 1,794,500 1. เพื่อพัฒนา
ให้เป็นถนนที่มี
มาตรฐาน 
2.เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 
3 . เ พื่ อ ล ด
ปัญหาการเกิด
อุบั ติ เหตุทาง
ถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 
 

โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  
ถนนวังเก้ิง 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เ มื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0 . 0 4  เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 330 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,980 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
8.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0 . 0 4  เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 540 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,320 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
7.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0 . 0 4  เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 195 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,365 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
8.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0 . 0 4  เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 310 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย
กว่ า  2 ,480  ตา รา ง เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรรวมทั้งหมด  
สี เทอร์โมพลาสติก หนา 3 
มิลลิเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร 
พื้นที่ ไม่ น้อยกว่า 309.38 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลต าบลวังชัย 

3,362,000 3,362,000 3,362,000 3,362,000 3,362,000 1. เพื่อพัฒนา
ให้เป็นถนนที่มี
มาตรฐาน 
2.เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 
3 . เ พื่ อ ล ด
ปัญหาการเกิด
อุบั ติ เหตุทาง
ถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

1
0
0
 



 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 
 

โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  
ถนนราษฎร์บ ารุง 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เ มื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
10.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.04 เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 150 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
18.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.04 เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 400 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย
ก ว่ า  7,200 ต า ร า ง เ ม ต ร 
พร้อมตีเส้นจราจรรวมทั้งหมด  
สี เทอร์โมพลาสติก หนา 3 
มิลลิเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร 
พื้ นที่ ไ ม่ น้ อยกว่ า  123.75 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลต าบลวังชัย 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ขก.ถ 
51-004   

2,827,000 2,827,000 2,827,000 2,827,000 2,827,000 1. เพื่อพัฒนา
ให้เป็นถนนที่มี
มาตรฐาน 
2.เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 
3 . เ พื่ อ ล ด
ปัญหาการเกิด
อุบั ติ เหตุทาง
ถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 

 

1
0
1
 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 
 

โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  
ถนนสหราษฎร์อุทิศ 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เ มื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0 . 0 4  เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 270 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,620 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
8.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0 . 0 4  เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 750 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อย
กว่ า  6 ,000  ตา รา ง เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรรวมทั้งหมด  
สี เทอร์โมพลาสติก หนา 3 
มิลลิเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร 
พื้นที่ ไม่ น้อยกว่า 229.50 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลต าบลวังชัย 

2,524,000 2,524,000 2,524,000 2,524,000 2,524,000 1. เพื่อพัฒนา
ให้เป็นถนนที่มี
มาตรฐาน 
2.เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 
3 . เ พื่ อ ล ด
ปัญหาการเกิด
อุบั ติ เหตุทาง
ถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 
 

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนนรอบ
บึงห้วยซัน 

1. เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
ของประชาชน 
2.เพื่อให้มีถนนเป็น
มาตรฐานลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
เ มื อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม
รุ่งเรืองและน่าอยู่ 
 

โดยท าการก่อสร้างผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ความยาวรวม 1 ,800 
เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พร้อมตี
เส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก 
หนา 3 มิลลิเมตร กว้าง 10 
เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
405 ตารางเมตร  พร้อมติดต้ัง
เ ส าหลั กน าท า ง ยา งพารา 
มาตรฐาน ทช.พิเศษ 1/2564 
จ านวน 58 ต้น  และเสาไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์  ขึ้นบัญชี
น วั ตกรรม ไทย   กั บ ส า นัก
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ผ ลิ ต จ า ก
ผู้ ป ระกอบการ SMEs และ
ไ ด้ รับการ รับรอง  Made in 
Thailand จ านวน 30 ต้น ตาม
แบบแปลนแผนผัง เทศบาล
ต าบลวังชัย 

9,914,000 9,914,000 9,914,000 9,914,000 9,914,000 1. เพื่อพัฒนา
ให้เป็นถนนที่มี
มาตรฐาน 
2.เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 
3 . เ พื่ อ ล ด
ปัญหาการเกิด
อุบั ติ เหตุทาง
ถนน 

1. ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกย่ิงขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 

 

 

1
0
3
 



 

 

 
                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
     ส้าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ที่ใช้ส้าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน) 

     เทศบาลต้าบลวังชัย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
         แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โ ค ร ง การ พัฒนา
แหล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว
เพ่ือความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชนบริเวณ
สวนสาธารณะบ้าน
ประชานิมิต  

1. เพ่ือให้ประชาชน 
เยาวชน ใช้ลานกีฬา 
และสถานที่ออกก าลัง
กายในช่วงเย็นถึงค่ า 
2. เพ่ือให้ประชาชน 
เ ย า ว ช น  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังเสาเหล็กเคลือบ
กัลวาไนซ์ ขนาด Ø 3"
สูง 6.00เมตร พร้อม
โคมไฟผลิตจากวัสดุ
ปลอดสนิม จ านวน 10 
ต้น 

490,700 490,700 490,700 490,700 490,700 เสาโคมไฟ

จ านวน 10 ต้น 

ประชาชนสามารถ
มาใช้บริการ
สวนสาธารณะได้
ทั้งในช่วงเวลา
กลางวัน และ
ในช่วงค่ าหรือช่วง
กลางคืนได้ เพราะ
มีไฟฟ้าสว่าง
เพียงพอ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

 

 

แบบ ผ.02/2 

1
0
4
 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 

โ ค ร ง การ พัฒนา
แหล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว
เพ่ือความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชนบริเวณ
สวนสาธารณะ 

บึงห้วยซัน  

1. เพ่ือให้ประชาชน 
เยาวชน ใช้ลานกีฬา 
และสถานที่ออกก าลัง
กายในช่วงเย็นถึงค่ า 
2. เพ่ือให้ประชาชน 
เ ย า ว ช น  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังเสาเหล็กเคลือบ
กัลวาไนซ์ ขนาด Ø 3"
สูง 6.00เมตร พร้อม
โคมไฟผลิตจากวัสดุ
ปลอดสนิม จ านวน 10 
ต้น 

490,700 490,700 490,700 490,700 490,700 เสาโคมไฟ

จ านวน 10 ต้น 

ประชาชนสามารถ
มาใช้บริการ
สวนสาธารณะได้
ทั้งในช่วงเวลา
กลางวัน และ
ในช่วงค่ าหรือช่วง
กลางคืนได้ เพราะ
มีไฟฟ้าสว่าง
เพียงพอ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 

โ ค ร ง การ พัฒนา
แหล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว
เพ่ือความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชนบริเวณ
สวนสาธารณะ 

สระหนองคู  

1. เพ่ือให้ประชาชน 
เยาวชน ใช้ลานกีฬา 
และสถานที่ออกก าลัง
กายในช่วงเย็นถึงค่ า 
2. เพ่ือให้ประชาชน 
เ ย า ว ช น  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังเสาเหล็กเคลือบ
กัลวาไนซ์ ขนาด Ø 3"
สูง 6.00เมตร พร้อม
โคมไฟผลิตจากวัสดุ
ปลอดสนิม จ านวน 10 
ต้น 

490,700 490,700 490,700 490,700 490,700 เสาโคมไฟ

จ านวน 10 ต้น 

ประชาชนสามารถ
มาใช้บริการ
สวนสาธารณะได้
ทั้งในช่วงเวลา
กลางวัน และ
ในช่วงค่ าหรือช่วง
กลางคืนได้ เพราะ
มีไฟฟ้าสว่าง
เพียงพอ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
6
 



 

 

  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 

โ ค ร ง การ พัฒนา
แหล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว
เพ่ือความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชนบริเวณ
สวนสาธารณะ 

ที่สถานีรถไฟ  

1. เพ่ือให้ประชาชน 
เยาวชน ใช้ลานกีฬา 
และสถานที่ออกก าลัง
กายในช่วงเย็นถึงค่ า 
2. เพ่ือให้ประชาชน 
เ ย า ว ช น  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังเสาเหล็กเคลือบ
กัลวาไนซ์ ขนาด Ø 3"
สูง 6.00เมตร พร้อม
โคมไฟผลิตจากวัสดุ
ปลอดสนิม จ านวน 10 
ต้น 

490,700 490,700 490,700 490,700 490,700 เสาโคมไฟ

จ านวน 10 ต้น 

ประชาชนสามารถ
มาใช้บริการ
สวนสาธารณะได้
ทั้งในช่วงเวลา
กลางวัน และ
ในช่วงค่ าหรือช่วง
กลางคืนได้ เพราะ
มีไฟฟ้าสว่าง
เพียงพอ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 1
0
7
 



 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
         แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก                             

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการ
จั ดกา ร เ รี ยนกา รสอน
อย่างต่อเ น่ืองจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวั ง ชั ยอ ย่ า ง เ ต็ม
ศักยภาพเป็นการต่อยอด
พัฒนายกระดับคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ข ย า ย
โอกาสทางการศึกษา 

เ ด็ ก เ ล็ ก ใ น เ ข ต พื้ น ที่
เทศบาลต าบลวังชัยได้เข้า
รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

2,863,200 2,863,200 2,863,200 2,863,200 2,863,200 เพื่อเป็นแหล่ง
บริการชุมชนด้าน
การศึกษาเพื่อเป็น
การแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองใหบุ้ตร
หลานได้เรียนใน
สถานที่ใกล้บ้าน 

เด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลวังได้
เข้ารับการเตรียม
ความพร้อมใน
สถานศึกษาใกล้บ้าน 

 

 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

1
0
8
 



 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
         แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
เ ด็ ก เ ย า ว ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลต าบลวังชัย ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด 

-  ติดต้ังพื้นยางสังเคราะห์
อเนกประสงค์จากวัสดุยาง
สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ย า ง
ธรรมชาติ ขนาดพื้นที่ของ
ลานกว้าง 17.00 เมตร 
ยาง 45.00 เมตร หรือมี
พื้ นที่ ไ ม่ น้อยกว่ า  765 
ตารางเมตร มีรายละเอียด
ดังน้ี ลงชั้นบล็อคความชื้น 
EPOXY MORTAR 7 6 5 
ตารางเมตร ติดต้ังพื้นยาง
สังเคราะห์อเนกประสงค์
จากวัสดุยางสัง เคราะห์
แ ล ะ ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์  765 ตาราง
เมตร ที่ลงทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยของส านัก
งบประมาณ   
( ม .11  ชุ มชนประชา
นิมิต) 

2,190,900 2,190,900 2,190,900 2,190,900 2,190,900 จ านวน 

ประชาชน / 

ครัวเรือนได้รับ 

ความพึงพอใจ 

และได้รับการ 

อ านวยความ 

สะดวกในการ 

ใช้บริการที่ ลาน

กีฬาฯ 

ประชาชน เด็ก
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลวัง
ชัย ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

 

 

1
0
9
 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - ติดต้ังพื้นยางสังเคราะห์
อเนกประสงค์จากวัสดุยาง
สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ย า ง
ธรรมชาติ ขนาดพื้นที่ของ
ลานกว้าง 25.00 เมตร 
ยาง 40.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร มีรายละเอียด
ดังน้ี ลงชั้นบล็อคความชื้น 
EPOXY MORTAR 1,000 
ตารางเมตร ติดต้ังพื้นยาง
สังเคราะห์อเนกประสงค์
จากวัสดุยางสัง เคราะห์
แ ล ะ ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์ 1,000 ตาราง
เมตร ที่ลงทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยของส านัก
งบประมาณ  
(ม.10 ชุมชนหัวหนองกุง 
1) 

2,863,100   2,863,100   2,863,100   2,863,100   2,863,100   จ านวน 

ประชาชน / 

ครัวเรือนได้รับ 

ความพึงพอใจ 

และได้รับการ 

อ านวยความ 

สะดวกในการ 

ใช้บริการที่ ลาน

กีฬาฯ 

ประชาชน เด็ก
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลวัง
ชัย ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

1
1
0
 



 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 

โครงการก่อสร้างลาน
กี ฬ า ก ล า ง บ ริ เ ว ณ
ชุมชนหัวหนองกุง 2  
(ม.10) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
เ ด็ ก เ ย า ว ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลต าบลวังชัย ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
คสล. ขนาดกว้าง 25.00 
เมตร  ยาว  45.00 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ,125 
เมตร พร้อมติดต้ังพื้นยาง
สังเคราะห์อเนกประสงค์
จากวัสดุยางสัง เคราะห์
และยางธรรมชาติ ขนาด
พื้นที่ของลานไม่น้อยกว่า 
1 ,125 ตาราง เมตร ที่
ล ง ท ะ เ บี ย น บั ญ ช ร
นวัตกรรมไทยของส านัก
งบประมาณ ตามแบบ
แปลนแผนผั ง เทศบาล
ต าบลวังชัย 
 

3,746,100 3,746,100 3,746,100 3,746,100 3,746,100 จ านวน 

ประชาชน / 

ครัวเรือนได้รับ 

ความพึงพอใจ 

และได้รับการ 

อ านวยความ 

สะดวกในการ 

ใช้บริการที่ ลาน

กีฬาฯ 

ประชาชน เด็ก
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลวัง
ชัย ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

1
1
1
 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
         แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ส น า ม กี ฬ า แ ล ะ
ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ
เทศบาลต าบลวังชัย  

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก
เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลวังชัย 
ไ ด้ ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ห่างไกลจากยา
เสพติดโดยการออกก าลัง
กาย และมีสถานที่ เพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ 

- ก่ อ ส ร้ า ง ล า น กี ฬ า
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์  ข น า ด 
30x50 ม. 
- ก่ อส ร้ า ง โ ร ง ยิม อ เ น ก
ประสงค์ ขนาด 30x50 
ม. 
-ก่อสร้างสนามฟุตบอล
พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่ 
- ก่ อ ส ร้ า ง อั ฒ จ ร ร ย์
คอนกรีตอ าเภอ ขนาดยาว 
40.50 ม. 
 

56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000 จ านวน 

ประชาชน / 

ครัวเรือนได้รับ 

ความพึงพอใจ 

และได้รับการ 

อ านวยความ 

สะดวกในการ 

ใช้บริการที่ 

ลานกีฬาฯ 

ประชาชน เด็ก
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลวัง
ชัยได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยา
เสพติดในการ
เล่นกีฬาออก
ก าลังกายและมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

1
1
2
 



 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

         แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตรย่ังยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพื่ อ ส ร้ า ง ง าน  ส ร้ า ง
รายได้จากการท าเกษตร 
และช่วยผู้ ว่ างงานและ
เกษตรกรในชุมชนมีความ
มั่นคงทางอาหาร 
-เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติม
ให้กับเกษตรกร 

- ท าโรงเรือนเพื่อปลูกผัก
สวนครัวกางมุ้ง ละปลูก
ข้าวปลอดสารพิษ 
- ขุดบ่อดินเพื่อเลี้ยงปลา 
- ติดต้ังหอถังสูงและงาน
ระบบจ่ายน้ า 
-ขุดเจาะบ่อบาดาล 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีศูนย์การเรียนรู้
ด้านการเกษตรคาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ชุมชนและผู้ว่างงาน
มีส่วนร่วม มีการ
พึ่งพาตนเองมีการ
สร้างงาน สร้างรายได้
จากการท าเกษตร 
สามารถบริหาร
จัดการตนเองและ
ชุมชนให้มีความสุขได้
อย่างย่ังยืน 
 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

 

 

 

1
1
3
 



 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต้าบลวังชัย 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

คุณลักษณะ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อย
กว่า 40 ลิตร/ชั่วโมง ขนาด
บรรจุน้ ายา ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 
แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง  

(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 กอง
สาธารณสุข 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถโดยสาร(ดีเซล) 
ขนาด 12 ท่ีน่ัง 

ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ าว่า 
2,400 ซีซี พรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 
กิโลวัตต์  จ านวน  1 คัน   

(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - 1,358,000 - - ส านักปลัด 

 

 

แบบ ผ.03 
1
1
4
 



 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต้าบลวังชัย 
 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

คุณลักษณะ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ - เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซี
ซี หรือก าลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่
ต่ ากว่า170 กิโลวัตต์ (แบบอัด
ท้าย) 

-  เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า
110 กิโลวัตต์ (แบบเปิดข้างเท
ท้าย) 

(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

2,400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
950,000 

2,400,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
950,000 

2,400,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
950,000 

2,400,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
950,000 

2,400,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
950,000 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

 

แบบ ผ.03 
1
1
5 



 

            

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต้าบลวังชัย 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

คุณลักษณะ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกน้ าดับเพลิง
แบบถังน้ าในตัว 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
มาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า  

(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
มาตรฐานราคาทอ้งตลาด) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักปลัด 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 

1
1
6 



 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต้าบลวังชัย 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

คุณลักษณะ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่  
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
พร้อมติดต้ังระบบ 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องวงจรปิด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ส านักปลัด 

   

แบบ ผ.03 
1
1
7
 



 

 

 
 

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมนิผล 

 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2559 

  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2559  

 

3. สรุปผลการพัฒนาทอ้งถ่ินในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผล 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวันท่ี 2  กุมภาพันธ์  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830  ลงวันท่ี  22  
พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน้าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
*************************** 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                  (ก) 
 

 
 
 

 

 
      ค าส่ังเทศบาลต าบลวังชัย    
           ท่ี  222/2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย 
-------------------------- 

 ด้วยเทศบาลต าบลวังชัย  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างในส่วนของคณะกรรมการ  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ  อ านาจหน้าท่ี  ตามพระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนั้น  จึงขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าส่ังเทศบาลต าบลวังชัย  ท่ี  242/2563  ลงวันท่ี  1 พฤษภาคม   
2563  โดยให้ใช้ค าส่ังนี้แทน 
   ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย ประกอบด้วย 

  (1)  นายกิตติ  ค าแก่นคูณ  ประธานกรรมการ 
    นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
  (2)  นายสมพงษ์  ค าแก่นคูณ       กรรมการ 
    รองนายกเทศมนตรีต าบลวังชัย     
  (3)  นายมนัส  แก้วจันทร์  กรรมการ 
    รองนายกเทศมนตรีต าบลวังชัย     
  (4)  นายชินวัตร  ประคองทรัพย์  กรรมการ 
    สมาชิกสภาเทศบาล 
  (5)  นางสิริยาภรณ์  ธาตุบุรมย์  กรรมการ 
    สมาชิกสภาเทศบาล     
  (6)  นางอัจฉรา  สังข์รอด  กรรมการ 
    สมาชิกสภาเทศบาล 
  (7)  พ.อ.ท.พงศธร  สนธิเส็ง  กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  (8)  นางสง่า  มะชะรา  กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  (9)  นายเรียง  ไชยดิษฐ์  กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  (10) นายองอาจ  พละสาร  กรรมการ 
    ผจก.กฟภ.สาขาน้ าพอง  ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  (11) นายอัชนันท์  อุ่นโสดา  กรรมการ 
    ผจก.กปภ.สาขาน้ าพอง  ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
          /(12)  นางอรุณรัตน์.. 



 

 
 
 

  (12) นางอรุณรัตน์  นามสมบัติ  กรรมการ 
     ท้องถิ่นอ าเภอ  ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  (13) นางเยาวมาลย์  นารอง  กรรมการ 
      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
  (14) นายอนงค์  แก้วดวง  กรรมการ 
     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
  (15) นางสุนันทา  ศรีพรรณ  กรรมการ 
     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
  (16) นายนันทวุฒิ  พิมพ์ดี  กรรมการ 
     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
   (17) นายสมบูรณ์  สายสอน  กรรมการ 
     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
  (18) นางฉลอง  สิทธิเดช  กรรมการ 
     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
  (19) ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  กรรมการและเลขานุการ 
     (20) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (21) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (22) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     
  ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย  มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
   (ก) อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
   (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
   (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการ 
ในยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
   (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
   (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
  ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการ
คลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

  (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท า 
ร่างแผนพัฒนา 

“ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ท่ี
เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ท่ีจะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หาก เกินศักยภาพ 
           /ของเทศบาล........ 

 



 

 
 

 
ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังให้เสนอ
ปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี” 
    (๓)  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
                       (๔)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
    (๕)  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                       (๖)  แต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร       

  
 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี  11  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

                               
              (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ) 
                                                 นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(ข) 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลวังชัย 

เรื่อง   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
……………………….............................................…. 

 
 

ด้วยเทศบาลต าบลวังชัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้ให้ความ 
เห็นชอบ  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาเทศบาลต าบลวังชัยและสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวังชัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 ข้อ 24  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ อนึ่ง หาก
ประชาชนผู้ใดสนใจจะขอข้อมูล หรือขอเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือขอเข้าตรวจดูเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ยื่นค าร้องขอข้อมูลข่าวสารได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลวังชัย ในวัน และเวลาราชการ  
 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

                     
        (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ) 
     นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
 
 
     
      
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


