
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
เทศบาลต าบลวังชัย 

 
หลักการและเหตุผล 
 
                แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานของเทศบาลต าบลวังชัย  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการการวางแผน
ก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลและส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ เทศบาลการก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้
เทศบาลต าบลวังชัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่าง
ทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนด
กรอบอัตราก าลังจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1. ท าให้เทศบาลต าบลวังชัย สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จาก 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้เทศบาลต าบลวังชัยสามารถ
วางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้
ปัญหาที่เทศบาลต าบลวังชัย จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

2. ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลวังชัย  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3. การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลวังชัย ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
เทศบาลต าบลวังชัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

4. ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรง
ของปัญหานั้นลงได ้

5. ช่วยให้เทศบาลต าบลวังชัย สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะ
ของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่ เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลวังชัย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของเทศบาลต าบลวังชัย โดยรวม 

6. การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลต าบลวังชัย เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

7. ช่วยท าให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่า เทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ( Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา 
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 



 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย 

 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย   ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา พ.ศ. 2561-2563  เป็นการก าหนดว่าในอนาคตเทศบาลต าบลวังชัย จะเป็นไปในทิศทางใด  และเป็น
เครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2561-2563 ว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเทศบาลเพียงใด  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  (VISION)    เทศบาลต าบลวังชัย 
วิสัยทัศน์  (VISION) 

 

เทศบาลต าบลวังชัย   ถึงพร้อมด้วยบริการขั้นพื้นฐาน  พัฒนาส่งเสริม เพิ่มอาชีพและรายได้   ให้ทุก
ครัวเรือน 

 

พันธกิจ  (MISSION) 
   1. ส่งเสริมวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยยึดหลักธรร
มา  ภิบาล   ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง  เพื่อสร้างแกนน าในการพัฒนาท้องถิ่น 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา   การสังคมสงเคราะห์  การสาธารณสุข  การกีฬา  
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีงาม    เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและ
เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
   4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน 
  5.  พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
  6. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท าให้
ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุขโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
  7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค / ข้อจ ากัดของเทศบาลต าบลวังชัย 

  การวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวังชัย   เพ่ือประเมินสถานภาพ  ปัจจัยที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ    SWOT Analysis   ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 

    จุดแข็ง (Strength)   
   1.  มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่
กว้างไกล ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ 
  2.  ผู้น าชุมชน / ก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน มีความสามัคคี สมานฉันท์ ไม่มีปัญหาในการปกครอง
และการบริหารจัดการ โดยผู้น าชุมชนและผู้บริหารของเทศบาลเทศบาลต าบลวังชัย   มีการประสานการ
ท างานร่วมกันเป็นอย่างดีที่ในพื้นที่ 



  3.  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี       ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งในด้านงบประมาณ และบุคลากร 
  4.  สถานศึกษาในพ้ืนที่มีเพียงพอสามารถรองรับประชากรได้โดยมีตั้งแต่ระดับพ้ืนฐาน  ถึง
ระดับสูงได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม (ม.1 – ม.6 )   
  5. ภาคประชาชนในพ้ืนที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ท้องถิน่ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและคุณภาพชีวิต 
  6.  เทศบาลต าบลวังชัย    มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

  จุดอ่อน  (Weakness)   
  1.  เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอย่างหนาแน่น ขาดระบบการ
จัดการด้านผังเมือง 
  2.  งบประมาณไม่เพียงพอ  ต้องพ่ึงพิงงบประมาณจากส่วนกลาง   
 

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

  อุปสรรค  / ข้อจ ากัด / ภัยคุกคาม  (Threat)  
  1. ปัญหายาเสพติด  
  2. ปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคม 
  3. กระแสโลกาภิวัตน์  (ทุนนิยม  บริโภคนิยม)  และนโยบายประชานิยม 
  4. ทัศนคติด้านลบ ( Negative Attitude) ของประชาชนต่อระบบการบริหารงานของรัฐ 
   5. นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง 
 
ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลวังชัย 
       เทศบาลต าบลวังชัย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลวังชัย  เป็นต าบลขนาด
เล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบ
สุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้  
“เทศบาลต าบลวังชัย ถึงพร้อมด้วยบริการขั้นพื้นฐาน พัฒนาส่งเสริม เพิ่มอาชีพและรายได้    ให้ทุก
ครัวเรือน” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริม
สุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความ



จ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้
ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ต าบลส าราญเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของต าบลวังชัย  ได้ก าหนดไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี  
    ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย  
       เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวังชัย  มียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้  
ประสบความส าเร็จรวม   4  ยุทธศาสตร์  และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย จ านวน  18  
แนวทาง  การพัฒนา ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเปูาประสงค์   ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม     
   ประกอบด้วย   5  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้  

1.1 พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและ 
นอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.2  เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
  1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
  1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์
พ้ืนบ้าน 
และสมุนไพร   
  1.5 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่     
   ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  2.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
  2.2  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายข่ายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
  2.3  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
  2.4  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน     
   ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
                     3.1  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
  3.2  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3.3  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
  3.4  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  4.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา และปุาต้นน้ าล าธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4.4  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
4.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

 
สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 25๖๑-256๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  
     วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดขอนแก่น 

 

“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่   เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง การค้า  การลงทุน  และการบริการของกลุ่มประเทศอนุ 
      ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง “ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 
                                   ลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 



กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  
       (พ.ศ.25๖๑-256๔) 
 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 “ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาที่เหมาะสม
กับระบบนิเวศน์อย่างสมดุล เท่าเทียม และยั่งยืน” 

 
พันธกิจ  (Mission) 

 
  1.   พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
   2.  จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 
  4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การ
บริการและการท่องเที่ยว 
  5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการ
ปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง
ยั่งยืน 

  7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 25๖๑-256๔  
 

   ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑-256๔ ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
   ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 



แนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม     
   ประกอบด้วย   5  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้  
    1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งใน
และนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
    1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
    1.3 พัฒนา   ส่งเสริม     และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและ
ควบคุมโรคการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
    1.4 พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
การแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพร   
    1.5 พัฒนา ส่งเสริม   และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทุกระดับ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่     
   ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   2.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการ
ขนส่งมวลชน 
   2.2  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
   2.3  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและ
ชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
   2.4  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน     
   ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
                      3.1  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า
การเกษตร    อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
   3.2  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
   3.3  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   3.4  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน  
   ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   4.1  เส ริ มสร้ า งการมี ส่ ว นร่ วมของชุ มชนและ เครื อข่ าย ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
   4.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา และปุาต้นน้ าล าธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
   4.3 พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 



   4.4  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
   4.5  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล 
   ด้วย นายกิตติ ค าแก่นคูณ   ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลวังชัย    ได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลต าบลวังชัย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลวังชัย  เมื่อวันที่  
28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555  ซึ่งได้ตระหนักถึงความส าคัญในหน้าที่   และภารกิจของการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลวังชัย   โดยได้วางกรอบนโยบายและแผน   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาเทศบาล
ต าบลวังชัยในด้านต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  (efficiency)   และสอดคล้อง
ประสานกันอย่างเป็นรูปธรรม 

๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  (Local  Planing)   
  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น    จะเป็นลักษณะการวางแผนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  เป็นการวางแผนที่ประยุกต์     น าปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล   มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และแนวทางในการพัฒนา  ดังนั้น ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  จึงเน้นไปที่พ้ืนที่
หรือกลุ่มเปูาหมาย เป็นการวางแผนเพ่ือจัดหาบริการที่จ าเป็นพ้ืนฐานแก่ประชาชนโดยส่วนรวม  เป็นการ
วางแผนโดยก าหนดจากประชาชน  เพื่อประชาชน  ในเขตเทศบาลต าบลวังชัย 
 

   2. เป้าหมายในการพัฒนา  (Goal) 
1. พัฒนาเสริมสร้างชุมชนในเขตเทศบาลให้น่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในเขต

เทศบาล 
มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา   เพื่อให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน 

2. เร่งพัฒนาเทศบาลให้มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ด้านเศรษฐกิจสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 

3. เร่งรัดพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชน  ให้ได้รับ 
ความสะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรม  รวมถึงการบริหารจัดการ  ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและการ
ด าเนินงาน    ที่โปร่งใส 

๔. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่   ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   (Good Governace)       และจะค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ    การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น   
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการบริหารงานในการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย 
 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ  นั้น   จะให้ความส าคัญและจัดสรร
งบประมาณไว้รองรับกับการขยายตัวของชุมชนและความต้องการของชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยจะ
ค านึงถึงความต้องการ  และการมีส่วนร่วมของชุมชน   ความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน    
ภายใต้การบริหารการจัดการทรัพยากรและงบประมาณ  ที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  โดยจะด าเนินการดังนี้ 

1.1 เร่งรัดก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ตรอก  ซอย ให้ได้รับความสะดวกและได้มาตรฐาน 
1.2 ปรับปรุงระบบทางเดินเท้า    ขุดลอกร่องระบายน้ าเสีย  เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง 
1.3 ติดตั้งเพ่ิมเติมระบบไฟฟูา น้ าประปาให้ครอบคลุมและกระจายทั่วถึงทุกชุมชน 
1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์  สวนหย่อม  ถนน   และทางเท้าในเขตเทศบาลให้สวยงาม 

 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

    มุ่งม่ันที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาล  ให้มีรายได้ที่เพียงพอในการ
ด ารงชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  โดยจะด าเนินการ 

2.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพ  ให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเพ่ิมรายได้ท่ีมีความม่ันคง โดย 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันฝึกอาชีพที่มีความช านาญ   ในแต่ละสาขามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนต่าง 
ๆ  ได้มีอาชีพเพ่ิมเติม  เพิ่มรายได้สู่ครัวเรือน 

2.2 จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์แสดงสินค้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพสินค้า  1  ต าบล  1  ผลิตภัณฑ์  (OTOP)   

2.3 เสริมสร้างการจ้างงานในท้องถิ่น โดยผ่านทางโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล  โดยเน้นการ 
ใช้แรงงานคนในท้องถิ่น 

2.4 ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บภาษีให้มีความชัดเจน  และเป็นธรรม 
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
    ปัญหาและความส าคัญของนโยบายด้านสังคม   จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ  
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม   ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจ  ที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา  ให้มีจิตส านึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมตลอดจนส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม  ให้มี
บทบาทที่ส าคัญในการช่วยพัฒนาคนในชุมชน ให้เกิดความรัก  ความสามัคคีของคนในชุมชน  โดยมีนโยบาย
ดังต่อไปนี้ 

3.1 จัดให้มีหน่วยงานหรือตัวแทนของเทศบาล  เพื่อประสานงานและสนับสนุนช่วยเหลือ 
การด าเนินงานของชุมชน  วัด  โรงเรียน    ในด้านงานบุญประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

3.2 ให้การสนับสนุนนโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล 
3.3 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและตัวแทนขององค์กรต่าง   ๆ   ในการปูองกันและ 

แก้ไขปัญหาของสังคม     โดยการสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงาน   เช่น  ระบบสาธารณสุขมูลฐาน   งาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์    งานอาสาสมัครและปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.) 
  3.4 จัดตั้งชุมชนในครอบคลุมพ้ืนที่  เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
  3.5 ส่งเสริมให้เกิดการท าแผนพัฒนาชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม 



4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความส าคัญและจ าเป็นต่อมนุษย์อย่างมาก  ในทาง
ตรงกันข้าม   ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรง  และต้องใช้งบประมาณและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย   เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยด าเนินการดังนี้ 

4.1  จัดหาที่รองรับขยะให้เพียงพอและเพ่ิมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
4.2 เพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะ  พัฒนาแหล่งน้ าเช่น  หนองห้วยชันให้เป็นสถานที่พักผ่อน 

หย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
4.3 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     และสิ่งแวดล้อม 

โดยการเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชน   ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นการอบรม  
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
  4.4 สนับสนุน  และประสานความร่วมมือกับพ่ีน้องประชาชนในชุมชน  ด าเนินการจัดการ
ขยะระบบรีไซเคิล 

5. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  คุณภาพชีวิตของประชาชนชนในชุมชน  มีผลเกี่ยวเนื่องกับนโยบายด้านการพัฒนาสังคม  ถ้า
คุณภาพของสังคมดี  คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็ดีด้วย จึงได้ก าหนดนโยบายดังนี้ 
  5.1  จัดให้มีสวัสดิการด้านคุณภาพของผู้ด้อยโอกาส  และผู้ไม่สามารถด้วยเหลือตนเองได้ 
    5.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการกีฬา     จัดหาสถานที่ออกก าลังกายให้แก่
ชุมชนต่าง  ๆ  เพ่ือให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า 
  5.3 ดูแลช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัย ส าหรับผู้ยากไร้   
  5.4 จัดให้มีการสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  คนพิการ  คนด้อยโอกาสและผู้ปุวยโรคเอดส์ 
 

6. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
    ในปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานต่าง    ๆ    ของราชการได้ตระหนักดีถึงบทบาทความ    
ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรับรู้ปัญหาและความต้องการ    ของ
ประชาชนได้ดีที่สุด  ดังนั้น  รัฐบาลจึงได้กระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการต่าง ๆ  มาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารและจัดการท้องถิ่นของตนเอง  ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและตรงตามวัตถุประสงค์   และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด  โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติคือ 

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชน  มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นจัดให้มี 
การรับฟังความคิดเห็น   โดยการจัดท าประชาพิจารณ์ในปัญหาที่ส าคัญ   พร้อมให้ชุมชนตรวจสอบการ
บริหารงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร 
   6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ   โดยการน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ    ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และในการให้บริการประชาชน    ให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจสูงสุด 
   6.3 จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัยอย่างเป็นระบบ   โดยมีตัวแทนของชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา    เพื่อให้แผนงานในการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัยตรงตามปัญหา และความ
ต้องการของชุมชนมากที่สุด 



6.4 ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองทุก
ระดับชั้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาท  หน้าที่  สิทธิอันพึงมีพึงได้  ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  6.5 ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชนในด้านงบประมาณ
บุคลากร   
ตลอดจนความช่วยเหลือในด้านต่าง  ๆ  เพ่ือน ามาพัฒนา  ปรับปรุงเทศบาลต าบลวังชัย  ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าถึงพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
 

7. นโยบายด้านการศึกษา 
  การศึกษา เป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่หล่อหลอม
เด็กไทยในเชิงการเป็นผู้สืบทอดทางศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี เพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ     
แต่ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์  เกิดการหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนไทยเกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณ
ใหม่  ปัญหาของเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้น  การจัดการศึกษา  การเตรียมความพร้อมในด้าน
การศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียน  จึงมีความจ าเป็น  จึงได้ก าหนดนโยบายดังนี้ 
  7.1 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล    เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียน ช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  ซึ่งเด็กต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  ด้านสมอง  ที่พร้อมใน
การเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป 
  7.2 จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน  สนับสนุนให้เด็กระดับประถมได้รับอาหารที่เป็น
ประโยชน์และเท่าเทียมกัน  ครบ  100  %  ของนักเรียน  ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาล 
  7.3 จัดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะ  ศูนย์ความรู้ข้อมูลชุมชน 
  7.4 ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง  ๆ  ในเขตเทศบาลต าบลวังชัย 
   8. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  ในปัจจุบันปัญหาด้านการสาธารณสุข  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ  ล้วนเป็น
สาเหตุส าคัญของปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  เพราะหลักส าคัญของงานสาธารณสุข    คือการที่
ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง   รู้จักการแก้ปัญหาในหมู่บ้านหรือชุมชนของตน      จึง
ก าหนดแนวทางนโยบายไว้  ดังนี้ 
  8.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.)   
ในชุมชน  เช่นการให้ค าแนะน าต่าง  ๆ  การให้บริการรักษาพยาบาลง่าย  ๆ   
  8.2 พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน  และสามารถรองรับช่วยเหลือ
ผู้ปุวยได้ดี ยิ่งขึน้ 
  8.3 การส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก เช่น  การดูแลขณะตั้งครรภ์  และหลังคลอด  
  8.4 การจัดหายา  ที่จ าเป็นในหมู่บ้านชุมชน เมื่อประชาชนมีการเจ็บปุวยเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือ
บรรเทาเม่ือมีการเจ็บปุวยฉุกเฉินที่ไม่สามารถเดินทางไปสถานพยาบาลได้ทันที 
  8.5 การพัฒนาตลาดสดเทศบาล  ให้มีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะและทันสมัย   
  จะเห็นได้ว่านโยบายและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ผู้บริหารโดย นายกิตติ ค าแก่นคูณ ได้
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย   เป็นไปโดยยึดหลักการพัฒนา
จากแผนพัฒนาแห่งชาติ  และ แผนพัฒนาจังหวัด  ทั้งนี้   เพ่ือการตอบสนองต่อนโยบายแห่งชาติ ในการเป็น



องค์กร/ ชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้   ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

นโยบายทั้ง  ๘  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลต าบลวังชัยได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของ
เทศบาลเป็นส าคัญ 

 
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี เทศบาลต าบลวังชัย จะด าเนินการ มีดังนี้ 

๖.๑  ภารกิจหลัก 
6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑.๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๖.๑.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.๑.๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑.๕ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖.๑.๖ ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๖.๑.๗ ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖.๒ ภารกิจรอง 
๖.๒.๑ การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๖.๒.๒ การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๖.๒.๓ การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๖.๒.๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

 


