
ขอมูลท่ัวไป 
 
  เทศบาลตําบลวังชัย   อําเภอนํ้าพอง  จงัหวัดขอนแกน     เดิมเปนสุขาภิบาลวังชัย   ไดรับ
การเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาล เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม   ๒๕๔๒    สํานักงานต้ังอยูเลขที่   ๙๙๙  หมู
ที่  ๑๐  ถนนมุขศิริพูล  อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแกน   
 

  เทศบาลตําบลวังชัย     ต้ังอยูบริเวณที่วาการอําเภอนํ้าพอง           อยูทางทิศเหนือของ
จังหวัดขอนแกน  ระยะทางหางจากจงัหวัดขอนแกน   ประมาณ   ๔๐    กิโลเมตร   บนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข   ๒    (จังหวัดขอนแกน – จังหวัดอุดรธานี)  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๒๐๓๙  (สายนํ้าพอง – 
กระนวน)    ทางหลวงจังหวัดหมายเลข   ๒๑๘๕   (สายอําเภอนํ้าพอง–บานโคกส)ี   พื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลวังชัย ประมาณ    ๙.๔๘   ตารางกิโลเมตร  (๕,๙๒๕  ไร) 

 
 
 
 



สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานของเทศบาลตําบลวังชัย 
 

ขอมูลเกี่ยวกับที่ต้ัง   
 

อาณาเขต  
 ทิศเหนือ  ต้ังแตหลักเขตที่  ๑  ซึ่งต้ังอยูในเสนแนวต้ังฉากจากหลกักิโลเมตรที่  ๔๘๔  ของทางหลวง
รถไฟสายนครราชสีมา – อุดรธานี  ไปทางทิศตะวันตก  ๒,๐๐๐  เมตร   จากหลกัเขตที่ ๑ เปนเสนต้ังฉากกบั
ทางรถไฟสายนครราชสีมา  –   อุดรธานี ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดซึง่อยูในแนวต้ังฉากหลักกโิลเมตรที่  ๒  
ของทางอําเภอกระนวน    ไปทางทิศเหนือ ๓๗๐ เมตร  เปนหลักเขตที่  ๒   
 ทิศตะวันออก   จากหลักเขตที่  ๒  เปนเสนขนานกบัทางรถไฟสายนครราชสีมา – อุดรธานี  ไป
ทางทิศใต  เปน  ระยะ  ๒,000  เมตร  เปนหลักเขตที่  ๓ 
 ดานทิศใต   จากหลักเขตที่    ๓    เปนเสนต้ังฉากกับหลักเขตที่    ๒    และหลักเขตที่    ๓     ไป
ทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เปนหลกัเขตที ่ ๔ 
 ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่  ๔     เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่  ๑ 
 

เขตการปกครอง 
   เทศบาลตําบลวังชัย มีพื้นที่ในเขตเทศบาลจํานวน  ๒  ตําบล   ๑๔ ชุมชน  คือ 
  ๑)  ตําบลวังชัย  มี  ๕ ชุมชน  ประกอบดวย  ชุมชนวังเกิ้ง  ๑ ชุมชนวังเกิ้ง  ๒    ชุมชนวัง
เกิ้ง  ๓   ชุมชนศรีประเสริฐ    และชุมชนประชานิมิต    
            ๒)  ตําบลหนองกุง  มี  ๙  ชุมชน  ประกอบดวย  ชุมชนหัวหนองกงุ ๑  ชุมชนหัวหนองกุง  
๒     ชุมชนตลาด ชุมชนโรงเรียน ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนศรีหนองกุง  ชุมชนหนองนกเขียน ๑  ชุมชนหนอง
นกเขียน  ๒    ชุมชนหนองนกเขียน  ๓ 
 

ประชากรและผลิตภัณฑมวลรวมรายได    
  เมื่อเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๔  จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากร ที่อยูในเขตปกครอง  
ดังน้ี 
 -จํานวนครัวเรือน  รวม        ๒,๓๓๐   ครัวเรือน  
  -ประชากร  รวม   ๖,๗๔๐    คน  แยกเปน  ชาย   ๓,๓๐๗   คน  เปนหญิง     ๓,๔๓๖     คน 
 

รายไดเฉลี่ย ตามเกณฑ จปฐ.    ๕๕,๖๘๑.-  บาท / คน / ป 
 

อาชีพหลัก 
  อาชีพหลักของประชากรในเขตเทศบาลตําบลวังชัย   คืออาชีพทํานา  ทําไร  เลี้ยงสัตว   
รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม   และรบัจางกอสราง  

 

การศึกษา  
   ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีสถานศึกษา  ๗    แหง    คือ   
   - กอนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ๑  แหง  คือโรงเรียนอนุบาลพูลสวัสด์ิ   
   -  ระดับประถมศึกษา  ๓  แหง คือ โรงเรียนนํ้าพอง โรงเรียนบานวังเกิง้ โรงเรียนชุมชน
หนองกงุวิทยา  -  โรงเรียนขยายโอกาส      ๑    แหง  คือ โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา    
   -  ระดับมัธยมศึกษา       ๑    แหง  คือ โรงเรียนนํ้าพองศึกษา  



  -  โรงเรียนปริยัติธรรม      ๑    แหง  คือ  วัดหนองกุง    
 
การสาธารณสขุ   
  -  การรักษาพยาบาล  มีสถานีอนามัยศรีประเสริฐ    ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบล
วังชัย   และ สถานบริการเอกชน (คลินิก)  จํานวน  ๒  แหง 
  -  การบริการดานสาธารณสุข  มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนํ้าพอง  ๑  แหง  
   -  สวมราดนํ้า    คิดเปนรอยละ  ๑๐๐  ของจํานวนหลังคาเรือน 
   -  นํ้าด่ืม    คิดเปนรอยละ  ๙๐  ของจํานวนหลังคาเรือน 
   -  การกําจัดขยะ   คิดเปนรอยละ  ๗๐  ของจํานวนหลังคาเรือน 
   -  อัตราการตายของมารดา  เกี่ยวกบัการคลอดบุตร  ไมม ี
   -  อัตราการตายของทารกแรกเกิด  และเด็กขาดสารอาหาร  ไมม ี
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     - ตูยามและกําลังเจาหนาที่ตํารวจ  จํานวน  ๓-๕  คน  บริการตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง 
  - เวรยามทองถ่ิน  จํานวน ๒ คน บริการบริเวณตลาดสดเทศบาล 
  - รถดับเพลงิจํานวน   ๒   คัน  รถยนตบรรทุกนํ้า    ๒    คัน  มีกําลังเจาหนาที่ดับเพลงิ 
ประจําการตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง 
  - หนวยกูชีพกูภัยเทศบาลตําบลวังชัย  มีกําลงัเจาหนาที่ใหบริการตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง 
 

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ แบงเปน 
   ๑)  ทรัพยากรดิน พื้นที่ของเทศบาลตําบลวังชัยทั้งหมด  มีจํานวน  ๕,๙๒๕  ไร แยกเปน 
         -   พื้นที่ทํานา         ๑,๔๐๐   ไร 
           -   พื้นที่ทําไร             ๑๒๙  ไร 
        -   พื้นที่ทําสวน        ๒๕๐  ไร 
        -  พื้นที่เลี้ยงสัตว          ๕๖๘  ไร 
        -  พื้นที่พักอาศัย  ๓,๕๗๘  ไร 
   ๒)   ทรัพยากรนํ้า   
            ๒.๑  ลําหวย  ๓  สาย  ไดแก 
     ๒.๑.๑  ลําหวยยาง อยูทางทิศเหนือของเทศบาล 
     ๒.๑.๒  ลําหวยแสง (เตย) เริ่มตนจากดานทิศตะวันออกของเทศบาล  ไหลลงบึงหวยซัน 
     ๒.๑.๓  ลําหวยหินขาว  อยูทางทิศตะวันออกของเทศบาล 
         ๒.๒) หนองบึง    ๓    แหง   ไดแก หนองหวยซัน,  หนองคู ,  สระหนองกุง  
 

 
สภาพแวดลอม 
  ๑)   ดานคุณภาพนํ้าและนํ้าเสีย   
                        ภายในเขตเทศบาลตําบลวังชัย    นํ้าเสียที่เกิดจากอาคารบานเรือนหรือสถาน
ประกอบการตาง ๆ  สวนใหญจะปลอยลงสูทางระบายนํ้าสาธารณะซึ่งจะไหลลงสูลําหวยสาธารณะตอไป  



ดังน้ัน   จึงอาจทําใหเกิดปญหานํ้าเสียจากการอุดตัน  นอกจากน้ี  เน่ืองจากเทศบาลยังไมมรีะบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมของเทศบาล  ซึ่งทางเทศบาลจะพยายามจะแกไขตอไป 
 
  ๒)  ดานการจัดการมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู   
                     การบริหารดานการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย  เทศบาล   มีรถบรรทุกขยะ    ๒    คัน  
ซึ่งไมเพียงพอกับการใหบรกิาร  สวนการกําจัดใชวิธีฝงกลบ    แตสภาพปจจุบันเทศบาลยังมอีุปสรรคอยูมาก  
เน่ืองจากขาดอุปกรณหรือเครื่องจักรกลในการปฏิบัติ ประกอบกับพื้นที่ทิง้ขยะไมไดอยูในเขตเทศบาล 
  ๓)   ดานมลภาวะทางอากาศและเสียง   
                        ภายในเขตเทศบาล   ไมมีผลกระทบทางอากาศและเสยีงมากนัก  สวนใหญจะเปน
ปญหาเฉพาะจุดเทาน้ันไมครอบคลุมทกุพื้นที่ แตเทศบาลก็ไดตระหนักที่จะแกไขปญหาดังกลาวใหลดนอยลง
ที่สุดเทาทีจ่ะทําได 
   ๔)  ลักษณะภูมิอากาศ 
            ลักษณะอากาศ  มีลักษณะรอนช้ืน ทําใหมปีริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยปนอย  นอกจากน้ียัง
ประสบกับสภาวะฝนทิ้งชวง  เปนเหตุใหการเพาะปลกูไดผลผลิตไมเต็มที ่
   ๕) สวนสาธารณะหรือสวนหยอม   มีพื้นที่รวม   ๓   ไร   ๘๒   ตารางวา  ไดแก 
   ๕.๑  หนาโรงสีเลี่ยงเซงไถ 
   ๕.๒ รอบสระหนองกุง 
   ๕.๓  สามแยก ถนนแกวพรรณนาตัดกับทางหลวงหมายเลข  ๒,๑๘๓ 
 

ขอมูลสถานะการคลัง 
  ปงบประมาณ ๒๕๕๒ รับจริงจํานวน  ๓๗,๔๖๗,๑๗๑.๒๖ บาท 
     จายจริงจํานวน  ๓๕,๖๓๒,๙๙๐.๑๙ บาท 
  ปงบประมาณ ๒๕๕๓ รับจริงจํานวน  ๓๔,๖๖๑,๓๓๓.๓๗ บาท 
     จายจริงจํานวน  ๓๒,๗๑๑,๘๘๖.๑๕ บาท 
  ปงบประมาณ ๒๕๕๔ รับจริงจํานวน  ๓๘,๒๗๙,๒๔๘.๔๑ บาท 
     จายจริงจํานวน  ๓๖,๓๒๓,๓๖๗.๙๐ บาท 
 

การคมนาคมจราจรและการขนสง 
   ๑)  การคมนาคม  มีถนนสายตาง ๆ ดังน้ี 
       ถนนสายหลัก  สภาพถนนเปนคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน  ๑  สาย  คือ  ถนนมิตรภาพ   
ทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๒  (ขอนแกน – อุดรธานี) 
     ถนนสายรอง  สภาพถนนเปนถนนราดยางแอสฟลท  จํานวน  ๒  สาย  คือ  ถนนทาง
หลวงจังหวัด  หมายเลข   ๒๐๓๙    (นํ้าพอง  –  กระนวน)   ระยะทาง   ๓๖   กิโลเมตร  และถนนทางหลวง
จังหวัดหมายเลข  ๒๑๘๓  (หนองกงุ – หนองตูม)  ระยะทาง   ๓๗   กิโลเมตร  ถนนภายในเขตเทศบาลตําบล
วังชัย  มีจํานวนมากแบงเปน  ถนนคอนกรีต  ถนนราดยางแอสฟลท  และถนนลกูรัง 
   ๒)  การจราจรและขนสง 
       -รถประจําทาง  ผานเทศบาลตําบลวังชัย  เวลา  ๑๐.๐๐   น. (จากบานแพง  –  
กรุงเทพฯ) 
รถโดยสารประจําทาง (กระนวน  –  ขอนแกน)  ผานเทศบาลตําบลวังชัย  วันละ  ๒๔  เที่ยว 



       -ทางรถไฟ  จากนํ้าพอง – ขอนแกน  ใชเวลาประมาณ  ๓๐  นาที  มี  ๓  ขบวน 
 

การสื่อสาร 
   ๑) โทรศัพทสาธารณะ  ไวบริการตามถนนสายตาง ๆ 
   ๒)  การไปรษณีย  มีที่ทําการไปรษณียโทรเลข  จํานวน  ๑  แหง 
  ๓)  สื่อมวลชนในพื้นที่มหีนังสือพมิพเดลินิวส 
   ๔)  สถานีวิทยุ จํานวน ๓ แหง ไดแก ๙๓.๒๕ MHz และ ๙๔.๒๕ MHz  คลื่น ๙๙.๗๕ MHz   
 

การประปา     
  จํานวนครัวเรือนที่ใชประปา  คิดเปนรอยละ  ๙๐  และหนวยงานเจาของกจิการประปา  คือ  
การประปาสวนภูมิภาค  แหลงนํ้าดิบที่ใชผลิตนํ้าประปาคือเข่ือนอุบลรัตนและแหลงนํ้าสํารอง คือ เข่ือนหนอง
หวาย 
 

ไฟฟา     
  จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา  คิดเปนรอยละ ๙๕  ไฟฟาสาธารณะครอบคลุมถนนภายในเขต
เทศบาล  คิดเปนรอยละ  ๘๐  พื้นที่ที่ไดรับบริการไฟฟารอยละ  ๙๕  ของพื้นทีท่ั้งหมด 
 

การเกษตรกรรม     
   เทศบาลตําบลวังชัย มีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมประมาณ     ๖,๗๔๔     ไร    แยกเปน   
   ๑)   พื้นที่ทํานา  ประมาณ   ๑,๙๙๕  ไร 
   ๒)   พื้นที่ทําสวน  ประมาณ     ๓๔  ไร 
   ๓)   พื้นที่ทําไร  ประมาณ    ๔,๖๘๘  ไร 
 

การอุตสาหกรรม   
   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  คือ  โรงสีขาว  ๒ โรง นอกน้ันเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 

การพาณิชยกรรมและบริการ  มีดังน้ีคือ 
   ๑) หางหุนสวนจํากัด  จํานวน  ๓๖  แหง 
   ๒) รานคาเบ็ดเตล็ด  จํานวน  ๑๒๐  ราน 
   ๓) ธนาคาร  จํานวน  ๒  แหง 
   ๔) รานคาที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่  จํานวน  ๓๐  ราน 
   ๕) รานคาทองคํา  จํานวน  ๔  ราน 
    ๖) สถานบรกิารนํ้ามัน  จํานวน  ๒  แหง 
   ๗) รานอาหาร  จํานวน  ๕๐  ราน 
   ๘) มีรานสะดวกซื้อ  ๒  แหง  คือ  รานเซเวนอีเลฟเวน  และ  รานโลตัสเอกเพรส 
  ๙) หางสรรพสินคา ขนาดกลาง    ๑  แหง  คือ  ตลาดโลตัส 
 

การศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑)   ศาสนา    ผูนับถือศาสนาพทุธ  รอยละ  ๙๙  ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขต
เทศบาล  มีวัดจํานวน  ๔  แหง    ผูนับถือศาสนาอื่น  รอยละ  ๑  ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
   ๒)  วัฒนธรรม 



    - ประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต  เดือนเมษายนของทกุป 
เทศบาลจะทําบญุตักบาตรและรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
    -  ประเพณีวันออกพรรษา  เทศบาลจะจัดประเพณีวันออกพรรษา  โดยจะทําบุญ
ตักบาตรและจัดลอยกระทงในวันน้ีดวย  ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
       - ประเพณีบญุกฐิน  เทศบาลจะทําการต้ังกองกฐิน (สามัคคี) ณ เทศบาล เพื่อนําไป
ทอดถวาย  ณ วัดตาง ๆ ในเขตเทศบาล  หลังจากประเพณีออกพรรษา 
       -  ประเพณีวันเขาพรรษา   จะจัดหาเทียนพรรษาและผาอาบนํ้าฝนไปถวายใหวัด
ตาง ๆ  ภายในเขตเทศบาล 
       - ประเพณีลอยกระทง    เทศบาลจะจัดงานโดยการประกวดขบวนแห    และ
กระทงทีป่ระดิษฐโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ และประกวดนางนพมาศ พรอมทั้งลอยกระทง ณ สระหนองกงุ 
ประมาณเดือนพฤศจกิายน  
 

กีฬานันทนาการและการพักผอน 
                 ๑)  ลานกีฬา  จํานวน  ๑  แหง  อยูในความดูแลของชุมชนโรงเรียน 
                 ๒)  สนามฟุตบอล    จํานวน  ๑  แหง สนามหนาอําเภอนํ้าพอง 
                 ๓)  สวนสาธารณะ   จํานวน  ๓  แหง  ไดแก  หนาโรงสีเลี่ยงเซงไถ  รอบสระหนองกุง 
และ   สามแยก ถนนแกวพรรณนาตัดกับทางหลวงหมายเลข  ๒๑๘๓ 
       ๔) ลานเครือ่งออกกําลงักายกลางแจง จํานวน   ๑๔  แหง  ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
       ๕) สนามเปตอง   จํานวน   ๗   แหง  ไดแก   ชุมชนหัวหนองกงุ ๑ ชุมชนหัว
หนองกงุ ๒ ชุมชนศรีหนองกุง  ชุมชนศรีบุญเรือง   ชุมชนประชานิมิต และชุมชนวังเกิง้ ๓ 
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