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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวังชัย  จังหวัดขอนแก่น 
 

1  สภาพทั่วไป 
 

    ลักษณะท่ีตั้ง  
   เทศบาลต้าบลวังชัย อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นพ้ืนที่ราบสูงจากระดับน้้าทะเล  ปาน
กลางโดยเฉลี่ย 190 – 200 เมตร   เทศบาลต้าบลวังชัย ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ.  2542   ส้านักงานตั้งอยู่บริเวณ ที่ว่าการอ้าเภอน้้าพอง  จังหวัดขอนแก่น ระยะทางห่างจาก
จังหวัดขอนแก่นประมาณ 43 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดอุดรธานี)  
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2039  (สายอ้าเภอน้้าพอง – อ้าเภอกระนวน)  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2183 
(สายอ้าเภอน้้าพอง -บ้านโคกสี) พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต้าบลวังชัย ประมาณ 9.48 ตารางกิโลเมตร สถานที่ส้าคัญใน
พ้ืนที่ได้แก่ วัดหนองกุง  วัดหนองนกเขียน  วัดปุามหาวัน วัดศิลาอาสน์ และบึงห้วยชันซึ่งเป็นอ่างเก็บน้้าขนาด
ใหญ่  ราษฎรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ  ค้าขาย  ท้านา  ท้าไร่  และเลี้ยงสัตว์  

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง เทศบาลต าบลวังชัย 
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2.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ด้านการคมนาคม   มีถนนสายต่าง ๆ ดังนี้ 
 ถนนสายหลัก  1 สาย  คือ  ถนนมิตรภาพ   หลวงแผ่นดินหมายเลข  2   ( ขอนแก่น  –  อุดรธานี )  
 ถนนสายรอง   4  สาย คือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2039 (สายน้้าพอง-กระนวน) ระยะทาง 36 
กม. และถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข  2183  (หนองกุง - หนองตูม)   ระยะทาง   37  กม.  ทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 2183  (สายอ้าเภอน้้าพอง - บ้านโคกสี)   และทางหลวงชนบท สายบ้านโนนพยอม ถึง อ้าเภอ
น้้าพอง  ระยะทาง  10  กม. 
 ทางรถไฟ  1  สาย  จากกรุงเทพ ฯ ถึง จังหวัดหนองคาย  ( ผ่านอ้าเภอน้้าพอง  จังหวัดขอนแก่น ) 
 การสื่อสาร 
  มีโทรศัพท์สาธารณะ  และหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน         

  ด้านสาธารณูปโภค 
  -บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จ้ากัด  (ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล) 
  -ที่ท้าการไปรษณีย์   1  แห่ง   
   -ส้านักงานไฟฟูาส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค  (ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล) 
 
3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรดิน   
   สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  5,925 ไร่  เป็น พ้ืนที่ท้านา  พ้ืนที่ท้าไร่   
พ้ืนที่ท้าสวน  พื้นที่เลี้ยงสัตว์  พ้ืนที่อยู่อาศัย  และพ้ืนที่ประกอบธุรกิจ 

 ทรัพยากรป่าไม้   
   เทศบาลต้าบลวังชัยเป็นเขตชุมชนเมือง   ไม่มีทรัพยากรปุาไม้ 
 ทรัพยากรน้ า  มีล้าห้วย  3  สาย  และบึง  1  แห่ง คือ 
  1.  ล้าห้วยยาง  อยู่ทางทิศเหนือของเทศบาล 

 2.  ล้าห้วยแสง ยาวประมาณ 2 กม. เริ่มจากด้านทิศตะวันออกของเทศบาลไหลลงบึงห้วยซัน 
 3.  ล้าห้วยหินขาว  ยาวประมาณ  1.5  กม.  อยู่ทางทิศตะวันออกของเทศบาล 

          4.  บึงห้วยชันเป็นบึงขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่คาบเก่ียว  2  ท้องถิ่น  คือ   เทศบาลต้าบลวังชัย  และ  
                        องค์การบริหารส่วนต้าบลวังชัย  

             ด้านสิ่งแวดล้อม  
  คุณภาพน้ าและน้ าเสีย    
   ภายในเขตเทศบาลเทศบาลต้าบลวังชัย  น้้าเสียที่เกิดจากอาคารบ้านเรือน หรือสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะปล่อยลงสู่ทางระบายน้้าสาธารณะ ซึ่งจะไหลลงสู่ล้าห้วยสาธารณะต่อไป  
เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาล 
  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
   เทศบาลยังไม่มีที่ดินส้าหรับทิ้งขยะ เป็นของตนเองได้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขตของ  
อบต.หนองกุง  ที่บ้านหลุมหิน   เนื้อท่ีประมาณ   10  ไร่   อยู่ห่างจากชุมชนเขตเทศบาลประมาณ   2  กิโลเมตร 
เป็นที่ทิ้งขยะอยู่ในปัจจุบัน  ใช้วิธีแบบฝังกลบ  ซึ่งมีปัญหาน้้าขยะไหลลงในนาข้าวของราษฎรในช่วงฤดูฝน   ใน
ปัจจุบันเทศบาลมีรถขนขยะจ้านวน  2  คัน  ซึ่งยังไม่เพียงพอในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
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4.  ด้านเศรษฐกิจ 

เกษตรกรรม   
   เทศบาลต้าบลวังชัย  มีพ้ืนที่ท้าการเกษตรกรรม ประมาณ  1,779  ไร่  แยกเป็น  

1. พื้นที่ท้านา  1,400             ไร่ 
2. พื้นที่ท้าสวน    250     ไร่ 
3. พื้นที่ท้าไร่    129     ไร่ 

การปศุสัตว์    
ประชาชนในเขตเทศบาล ไม่มีผู้ด้าเนินการด้านปศุสัตว์ 

                  การอุตสาหกรรม    
   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่       คือ  โรงสีข้าว จ้านวน  2  โรง  นอกนั้นเป็นอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน 

การพาณิชย์   แยกเป็น 
 1. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด   จ้านวน    36   แห่ง 

  2. ร้านค้าเบ็ดเตล็ด   จ้านวน  120   แห่ง 
  3. ธนาคาร    จ้านวน     3   แห่ง   
  4. ร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  จ้านวน   27   แห่ง 
  5. ร้านค้าทอง    จ้านวน     4   ร้าน 
  6. สถานบริการน้้ามัน   จ้านวน     1   แห่ง 
  7. ร้านอาหาร    จ้านวน   35   ร้าน 
 
5.  ด้านสังคม 

การศึกษา  
     ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓) โดยมีสถานศึกษา  6 แห่ง  คือ   

5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)   2  แห่ง  คือ 
    1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลวังชัย 

2)  โรงเรียนอนุบาลพูลสวัสดิ์ 
   5.2 ระดับประถมศึกษา  มี  4  แห่ง  คือ 

1) โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 3)  โรงเรียนบ้านวังเก้ิง 
2)  โรงเรียนน้้าพอง   4) โรงเรียนอนุบาลพูลสวัสดิ์ 

5.3 ระดับมัธยมศึกษา  มี  2  แห่ง  คือ       
1)  โรงเรียนน้้าพองศึกษา 
2)  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา  (โรงเรียนขยายโอกาส) 

 

6.  การสาธารณสุข   
  ด้านการรักษาพยาบาล  
   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลวังชัย  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลวังชัย   1 แห่ง  สถาน
บริการเอกชน (คลินิก)  จ้านวน  3  แห่ง 
 การบริการด้านสาธารณสุข  
    มีส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอน้้าพอง  1  แห่ง     และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต้าบล
วังชัย  1  แห่ง  
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7. ข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2)  ปี 2557   ข้อมูลจาการการส้ารวจตัวอย่าง 1,539 ตัวอย่าง 
 หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยที่ดี )ตัวชี้วัด 7 ตัว  
 1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม    จ้านวน 30 คน ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด 100% 
 2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ครบทั้งจ้านวน 410 คน 

3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6เดือนแรกติดต่อกัน  จ้านวน 18 คน  มีเพียง 7คน 
ที่ได้กินไม่ครบ คิดเป็นร้อยละ 38.89  
 4. เด็กทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย จ้านวน 1,539 ครัวเรือน มีเพียง 6 
ครัวเรือนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 0.39  
 5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม จ้านวน 1,539  
ครัวเรือน มีเพียง 7 ครัวเรือนที่ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 0.45  
 6 .คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพ่ือคัดกรองความเสี่ยง จ้านวน 2,630 คน  
 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที จ้านวน 4,123  คน 
 หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) ตัวชี้วัด 8 ตัว 
 1. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงคนถาวร จ้านวน 1,539 ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ 
ทั้งหมด 
 2. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี จ้านวน 1,539 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์
ทั้งหมด 
 3. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี จ้านวน 1,539 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด 
 4. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ จ้านวน 1,539 ครัวเรือน 
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 
 5. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ จ้านวน 1,539 ครัวเรือน มี 5ครัวเรือนที่ถูกรบกวน คิดเป็น 0.32 
% 
 6. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี จ้านวน 1,534 ครัวเรือน มี 4 ครัวเรือนไม่มีการปูองกันที่ 
ถูกวิธี คิดเป็น 0.26 % 
 7. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ้านวน 1,539 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 
 8. ครอบครัวมีความอบอุ่น จ้านวน 1,539 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 
 หมวดที่ 3 ฝักใฝุการศึกษา(คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 

1. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 93 ครบถ้วน 100% 
 2. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จ้านวน 337 คน ครบถ้วน 100% 
 3. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 33 คน ครบถ้วน 100% 
 4. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้าได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ  ไม่มีการ
ส้ารวจ 
 5. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ จ้านวน 3,088 คน ครบถ้วน 
100% 
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 หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท้าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
1. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้  จ้านวน 2,739 คน มีเพียง 323 คนที่ไม่มีอาชีพและ

รายไดค้ิดเป็น 11.79 %  
 2. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 625 คน  มีเพียง 3 คนที่ไม่มีอาชีพและรายได้ 
คิดเป็น 0.48 % 
 3. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี จ้านวน 1,539 ครัวเรือน ครบถ้วน 
 4.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จ้านวน 1,534 ครัวเรือน ครบถ้วน 
 หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
 1.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นเป็นการดื่มครั้งคราวฯ) จ้านวน 4,284 คน มีจ้านวน 117 คน ที่ดื่ม
สุราคิดเป็น 2.73 % 
 2.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จ้านวน 4,284 คน สูบบุหรี่ 95 คน คิดเป็น 2.22 % 
 3.คนอายุ 6ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  จ้านวน 4,123 คน  
ครบถ้วน 100 % 
 4.คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ จ้านวน 668 คน ครบถ้วน 
100 % 
 5.คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน /ชุมชน หรือภาครัฐ  จ้านวน 4 คน 
 6.คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน จ้านวน 1,539 ครัวเรือน 
ครบถ้วน 100 % 
 

8 .  ด้านการเมืองการบริหาร    
  เทศบาลต าบลวังชัย มีพ้ืนที่ในเขตเทศบาล  จ้านวน  2  ต้าบล  คือ 
 8.1  ต้าบลวังชัย มี ๓ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย บ้านวังเก้ิง  หมู่ที่  4  , บ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่  10    และ
บ้านประชานิมิต  หมู่ที่  11 
   8.2  ต้าบลหนองกุง มี 3 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  บ้านหนองกุง  หมู่ที่ 1 , บ้านหนองนกเขียนหมู่ที่  6    
และบ้านหนองกุง  หมู่ที่  10 

จ านวนประชากรแยกตามเพศ   
ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือน(ข้อมูล ณ       เมษายน  2562) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน
หลังคาเรือน 

 

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
ชาย หญิง รวม 

 ต าบลวังชัย      
4 บ้านวังเก้ิง 493 536 1,029 306  
10 บ้านศรีประเสริฐ 290 273 563 383 นายรณชัย  ทรนงค์ 
11 บ้านประชานิมิต 353 364 717 259 นายสมเกียรติ วงษ์นุช 
 ต าบลหนองกุง      
1 บ้านหนองกุง 886 1,010 1,896 1,004 นายฉัตรชัย โลหะมาตย์ 
6 บ้านหนองนกเขียน 494 462 956 267 นางพิทยา  หาปัญนะ 
10 บ้านหนองกุง 648 721 1,369 566 นายสายันต์  สนทอง 

รวมทั้งสิ้น 3,164 3,366 6,530 2,785  
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ตารางแสดงจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง(ข้อมูลเม่ือวันที่  3  มีนาคม 2562) 

(ในเขตเทศบาล  9  หน่วยเลือกตั้ง) 
หน่วย

เลือกตั้ง
ที ่

 

สถานที่เลือกตั้ง 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

จ านวนบ้าน 
ชาย หญิง รวม 

1 ศาลาบ้านวังเก้ิง ม.4 387 444 831 245 
2 อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนน้้าพอง

ศึกษา 
237 235 472 169 

3 เต็นท์สนามกีฬาสถานีรถไฟ 266 291 557 174 
4 ศาลาลมโชย วัดหนองกุง ม.1(1-115) 716 798 1,514 442 
5 ศาลาพักศพวัดหนองกุง ม.1(116-427) 239 298 537 193 
6 ศาลากลางบ้านหนองนกเขียน ม.6 351 370 721 216 
7 หอประชุมโรงเรียนน้้าพอง ม.1 

(428-735) 
190 237 427 153 

8 ศาลากลางบ้านหนองกุง (1) ม.10  
(1-199) 

326 359 685 190 

9 ศาลาวัดบ้านหนองกุง (2) ม.10  
(200-573) 

205 223 428 147 
 

รวมทั้งสิ้น 2,917 3,255 6,172 1,932 
  -ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย   1 : 689  (ตารางกิโลเมตร / คน) 

  -ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้โดยเฉลี่ย  30,000  บาท /คน/ปี  
 
 คณะผู้บริหารเทศบาล  รอการเลือกตั้งใหม่ 
  1. ว่าง  นายกเทศมนตรีต้าบลวังชัย 
  2. ว่าง  รองนายกเทศมนตรีต้าบลวังชัย 
  3. ว่าง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลวังชัย 
 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  จ้านวน  12  คน  ดังนี้ 
  1. นายมนัส  แก้วจันทร์       ประธานสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
  2. นางสมจิตร์  พินิจมนตรี       รองประธานสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
  3. นายทองดี  ศรีอุทา      สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
  4. นายชินวัตร  ประคองทรัพย์     สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
  5. นางสาวฉัทธณา        ทรนงค์      สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
  6. นายสนอง  แสงสุรินทร์    สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
  7. นายเอกพล  วรแสน     สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
  8. นายธนาเดช  สงวนความดี     สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
  9. นายวิษณุ  แซ่คู      สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
  10. นางบงกชรัตน์ บัวทอง      สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
  11. นางสาวฉวีวรรณ์ รัตนปัญญา     สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
  12. นายชนะ  เย็นสบาย     สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลวังชัย 
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  อัตราก าลังพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
 

  1. ส านักปลัดเทศบาล อัตราก้าลัง พนักงานเทศบาล  จ้านวน     9     คน 
       ลูกจ้างประจ้า  จ้านวน     6     คน 
       พนักงานจ้าง  จ้านวน     8     คน 

 

  2. กองช่าง   อัตราก้าลัง พนักงานเทศบาล  จ้านวน     4     คน 
       ลูกจ้างประจ้า  จ้านวน     1     คน 
       พนักงานจ้าง  จ้านวน     1     คน 

 

  3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราก้าลัง พนักงานเทศบาล จ้านวน     4     คน 
       ลูกจ้างประจ้า  จ้านวน     2     คน 
       พนักงานจ้าง  จ้านวน     5     คน 
 

  4. กองการศึกษา  อัตราก้าลัง พนักงานเทศบาล  จ้านวน     2     คน 
       พนักงานจ้าง  จ้านวน    0     คน 
        

  5. กองคลัง  อัตราก้าลัง พนักงานเทศบาล  จ้านวน     6     คน 
       ลูกจ้างประจ้า  จ้านวน     0     คน 
       พนักงานจ้าง  จ้านวน    1     คน 
 รวม  พนักงานเทศบาล    จ้านวน     25    คน 
   ลูกจ้างประจ้า    จ้านวน      9     คน 
   พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป  จ้านวน     15    คน 

 
      เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
               -  รถยนต์ดับเพลิง           จ้านวน     2    คัน    
   -  รถยนต์บรรทุกน้้า        จ้านวน    2    คัน 
               -  รถเก็บขยะแบบอัดแรง   จ้านวน     2    คัน    
   -  รถยนต์ปิคอัพ 2 ตอน    จ้านวน    1    คัน 
               -  รถยนต์ปิคอัพแคป       จ้านวน     2    คัน 
  -  รถตรวจการณ์   จ้านวน   1    คัน    
   -  รถยนต์ตู้             จ้านวน    1    คัน 
  -  รถจักรยานยนต์       จ้านวน     3    คัน    
   -  รถตักหน้าขุดหลัง         จ้านวน     1    คัน 
               - รถรับส่งนักเรียน       จ้านวน     1    คัน    
    -  รถกู้ชีพ   จ้านวน     1    คัน                  
               - รถบรรทุก 6 ล้อ           จ้านวน     2    คัน   
  - รถกระเช้า                 จ้านวน     1    คัน 
               - เครื่องลอกเลน  จ้านวน    1  เครื่อง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ตามความจ้าเป็น  
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      ชุมชนในเขตเทศบาล  มีจ านวน  14  ชุมชน   และ 1 คณะกรรมการ ดังนี้ 
 
ล าดับที่ ชื่อชุมชน ชื่อประธานชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 วังเก้ิง  1 นางสุนันทา  ศรีพรรณ์ 081-4880479  
2 วังเก้ิง  2 นางสังวาลย์  เปศรี   
3 วังเก้ิง  3 นางสิริมา  สาริคาน   
4 ศรีประเสริฐ พ.ต.ท.สนิท  เฉิดรัศมี 083-1445357  
5 ประชานิมิต นางอุไร  ประวรรณกี 094-9671267  
6 ศรีหนองกุง นางทองเลื่อน  แก้วจันทร์ 088-3071805  
7 ศรีบุญเรือง นางสาวพรรณวิไล สุคนธ์คันธชาติ 089-3965998  
8 หัวหนองกุง 1 นายอนงค์  แก้วดวง 080-4087382  
9 หัวหนองกุง 2 นายอุทัย  อุดมศักดิ์ 089-2046812  
10 ตลาด นายสมบูรณ์ สายสอน 084-9344878  
11 โรงเรียน นางเยาวมาลย์  นารอง 089-8422244  
12 หนองนกเขียน 1 นางจรัสศรี  ชุมแวงวาปี 084-5175341  
13 หนองนกเขียน 2 นางอรทัย  คืนชัยภูมิ 081-6703062  
14 หนองนกเขียน 3 นางสมบูรณ์  เพ็งหลอย 088-3097582  
15 คณะกรรมการตลาด นางอารมณ์  พินิจมนตรี 087-2299641  

 
 

9.  สถานการณ์คลังของเทศบาลต าบลวังชัย 

 

รายรับจริง ย้อนหลัง 3 ปี 
 

รายการ งบประมาณ ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1.หมวดภาษีอากร 1,203,453 79 1,286,483 14 1,220,000 00 1,405,000 
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ 
และค่าใบอนุญาต 

898,506 50 795,394 00 654,000 00 721,000 

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 923,630 34 939,644 24 852,000 00 852,000 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,051,979 00 1,385,710 00 1,352,000 00 1,222,000 
5.หมวดเงินอุดหนุน 17,041,238 00 24,338,551 00 28,487,000 00 26,910,000 
6.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ 0 00 0 00 0 00 0 
7.หมวดเงินรัฐบาลจัดสรรให้ 27,777,256 61 28,561,252 21 27,435,000 00 28,890,000 

รวมรายรับทั้งสิ้น 48,896,063 74 57,307,034 59    
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รายจ่ายจริง ย้อนหลัง 3 ปี 
รายการ งบประมาณ ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1.รายจ่ายงบกลาง 4,332,003 41 10,441,332 78 10,820,420  11,709,066 
2.หมวดเงินเดือนค่าจ้าง
ประจ้าและ 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

14,790,864 
 

- 
 

6,139,845 
 

6,259,590  7,250,730 

3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ 

15,306,477 58 1,816,643 56 2,022,660  2,259,000 

4.หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,014,269 08 403,925 52 495,000  485,000 
5.หมวดเงินอุดหนุน 6,156,000 00 5,902,340 00 5,769,000  6,010,000 
6.หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

7,194,400 00 7,627,630 00 6,105,900  6,268,700 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 48,794,014 07 32,331.716 86 31,472,570  33,982,496 
 

หมายเหตุ เงินสะสมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รวมทั้งสิ้นจ้านวน                             บาท  แยกเป็น 
  - เก็บไว้เอง จ้านวน    บาท 
  - ส่งสมทบฯ จ้านวน    บาท 
 
การสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
(คน) 

รวมงบประมาณ 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1 การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 734 5,800,800  
2 การสงเคราะห์ผู้พิการ 159 1,526,400  
3 การสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ 10 66,000  

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  7,387,200  
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1.การรักษาความสงบภายในประเทศ  
  -พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความ
มั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  -พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  -เสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  -เสริมสร้างกลไกปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคง 
 2.ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคง 
  -แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
  -ติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาบอุบัติขึ้นใหม่ 
  -สร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
  -รกัษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทะเล 
 3.พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
 4.บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่รัฐ 
 5พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1.การเกษตรสร้างมูลค่า 
 2.อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 3.สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

4.โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 5.พัฒนาเศรษบกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 2.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 3.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 4.ตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 5.เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 6.สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

/7.เสริม... 
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 7.เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 3.การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 4.การเพิ่มขีดความสามาถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 2.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 3.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 4.พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 
 5.พัฒนาความมั่นคงทางน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6.ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
 2.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่ยมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 3.ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 
 4.ภาครัฐมีความทันสมัย 
 5.บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นเป็นมืออาชีพ 
 6.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
 7.กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น 
 8.กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ 
 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
เปูาหมายรวมการพัฒนา 

1.คนไทยมีคุณ ลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท้า 
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 
2. ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมี 
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
กลุ่มท่ีมีรายได้ต่้าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 
3.ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล  
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้ 

/นวัตกรรม... 
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน 
รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้้า โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ  
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
๓.๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้้า โดยเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ภายในปี 2563 
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
๓.๒.๕. มีความม่ันค งในเอกราชและอธิปไตย สั งคมปลอด ภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกปูอง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก้าหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส้าคัญในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
อาเซียนสูงขึ้น 
๓.๒.๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ้านาจและมีส่วน
ร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด้าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบ
ดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมาก
ขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท้าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการ 
ด้าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน 
 โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 1.3แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่มิติใหม่
ให้เป็น “ศูนย์กาลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มน้้าโขง”  โดยมียุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                   สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่างที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ      
                  พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 
 มีเปูาหมายการพัฒนา คือ  “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เชื่อมโยงการบริการ  
การทอ่งเที่ยว และโลจิสติกส์ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” 
โดยมปีระเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อ 
                สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการค้า การบริการ และ โลจิสติกส์ 
ประเด็นที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
 มีเปูาหมายการพัฒนา คือ“มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมือนวัตกรรม ศูนย์กาลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” 
โดยมปีระเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจาก 
               ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเด็นที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจริยะ (Smart City) และเมืองแห่งการ 
               ประชุมสัมมนา (Mettings, Incentive Travel, Conventions, Exhibition : MICE City) 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนา 
ขอนแก่นเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน” 
พันธกิจ (Mission)    
 1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี มีความม่ันคงในการ 
ด้ารงชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่และน่าลงทนุ 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทนุ การบริการ และ 
การท่องเทีย่ว 

 4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
ควบคูกั่บการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลอย่างยั่งยืน 

 5. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้ด้ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
/6.พัฒนา... 
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 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์    32  แนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา 
  1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทกช่วงวัย 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร 
  1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
  1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเล่น กีฬาและพัฒนา
กีฬาทีมีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ  
  1.5 อนุรกษ์ สืบสาน ท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนร่นต่อไป  
  1.6 ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเผยแพร่  
สู่สังคม 
2. การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา 
  2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 
  2.3 พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและเชื่อมโยงกบัภูมิสังคม 

2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ และพัฒนา 

ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  2.6 เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา 
  3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ต้าบล และอ้าเภอให้ได้ 
มาตรฐาน 
  3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ให้ได้มาตรฐาน 
สะดวก สะอาด และปลอดภัย 
  3.3 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาระบบและเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมือง  
และชุมชน 
  3.4 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
  3.5 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์  (Eco City) 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา 
  4.1 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 

4.2 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.3 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนา เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนนุ การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

 4.5 ส่งเสริม สนับสนนุ การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายได้และ  
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

/5.การบริหาร... 
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5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา 
  5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟูรักษาปุาและปุาต้นน้้าล้าธาร 

5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้้าให้เพียงพอกับ 
การเกษตรอปุโภคและบริโภค  
  5.3 สนับ สนนุและพัฒนาประสิทธิภาพการจดการขยะแบบครบวงจรและน้้าเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

5.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 
  5.5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.6 สนับสนนุ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา 

6.1 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่  ในการปฏิบัติงานและ 
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
  6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 
  6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าทีให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ  
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.4 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

2. ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลวังชัย 
2.1  วิสัยทัศน์  (VISION)     

“เทศบาลต าบลวังชัย ถึงพร้อมด้วยบริการขั้นพื้นฐาน พัฒนาส่งเสริมเพิ่มอาชีพและรายได้ ให้ทุกครัวเรือน” 
พันธกิจ  (MISSION) 

  1. ส่งเสริมวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยยึดหลักธรรมา  ภิบาล   
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง  เพื่อสร้างแกนน้าในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา   การสังคมสงเคราะห์  การสาธารณสุข  การกีฬา  ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีงาม    เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน 
 5.  พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท้าให้ชุมชนปลอดยา
เสพติดและปลอดอบายมุขโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

2.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
  ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย  
        เพ่ือน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต้าบลวังชัย  มียุทธศาสตร์หลักที่จะด้าเนินการให้  
ประสบความส้าเร็จรวม   4  ยุทธศาสตร์  และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลต้าบลวังชัย จ้านวน  18  แนวทาง  
การพัฒนา ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเปูาประสงค์   ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม     
  ประกอบด้วย   5  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้  
1.1 พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและ 
นอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.2  เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 
  1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
  1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน 
และสมุนไพร   
  1.5 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกก้าลังกาย 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่     
   ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
  2.2  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายข่ายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
  2.3  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 
  2.4  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน     
   ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
                     3.1  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่ าง
ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
  3.2  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมน้าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3.3  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
  3.4  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  4.2  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา และปุาต้นน้้าล้าธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้้าและการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

/4.4 การ... 
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4.4  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้้าเสีย 

2.3 เป้าหมายในการพัฒนา  (Goal) 
1. พัฒนาเสริมสร้างชุมชนในเขตเทศบาลให้น่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล 

มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา   เพ่ือให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน 
2. เร่งพัฒนาเทศบาลให้มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    ด้านเศรษฐกิจสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม 
3. เร่งรัดพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชน  ให้ได้รับ 

ความสะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรม  รวมถึงการบริหารจัดการ  ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและการ
ด้าเนินงาน    ที่โปร่งใส 

4. มุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่   ค้านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   (Good Governace)       และจะค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้า 
แผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท้างบประมาณ    การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น   
 

 2.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
  การพัฒนาของเทศบาลต้าบลวังชัย จะเห็นได้ว่าเป็นไปโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ มหาสารคาม
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด)  และแผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
  แผนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ลงมาจนถึงแผนพัฒนาเทศบาลจะมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่  
การพัฒนาคนและสังคม ให้เป็นสังคมที่ดี มีค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ทั้งในภาคประชาชน และภาครัฐที่
จะต้องมีความสุจริต โปร่งใส 
การพัฒนาความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยการเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในการพ่ึงตนเองและจัดการตนเอง ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันโดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว เพ่ือการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งจะแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยได้อย่างยั่งยืน 
พัฒนาและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 
 การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ของเทศบาลต้าบลวังชัย   เพ่ือประเมินสถานภาพ  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ     SWOT Analysis   ซึ่งผลการ
วิเคราะห์มีดังนี้ 
   จุดแข็ง (Strength)   

1.มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ 
กว้างไกล ค้านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส้าคัญ 
 
                   /2.ผู้น้า... 
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  2.  ผู้น้าชุมชน / ก้านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน มีความสามัคคี สมานฉันท์ ไม่มีปัญหาในการปกครองและ
การบริหารจัดการ โดยผู้น้าชุมชนและผู้บริหารของเทศบาลเทศบาลต้าบลวังชัย   มีการประสานการท้างาน
ร่วมกันเป็นอย่างดีที่ในพื้นที ่
  3.  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี      ในการด้าเนิน
กิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งในด้านงบประมาณ และบุคลากร 
  4.  สถานศึกษาในพ้ืนที่มีเพียงพอสามารถรองรับประชากรได้โดยมีตั้งแต่ระดับพ้ืนฐาน  ถึง
ระดับสูงได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม (ม.1 – ม.6 )   
  5. ภาคประชาชนในพ้ืนที่ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต 
  6.  เทศบาลต้าบลวังชัย    มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

  จุดอ่อน  (Weakness)   
  1.  เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอย่างหนาแน่น ขาดระบบการจัดการ
ด้านผังเมือง 
  2.  งบประมาณไม่เพียงพอ  ต้องพ่ึงพิงงบประมาณจากส่วนกลาง   

         โอกาส  (Opportunity) 
  1. เทศบาลต้าบลวังชัย     ตั้งอยู่บนเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมผ่านไปยังต่ างต้าบล และต่าง
อ้าเภอ  ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น East – West Economic Corridor ไปสู่ลาว 
กัมพูชา  และเวียดนาม  จึงควรได้รับการพัฒนาให้เป็นจุดศูนย์กลางในการคมนาคม  
  2. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ สวนสัตว์ขอนแก่น  
(อุทยานสัตว์ปุาอีสานตอนบนขอนแก่น – อุดรธานี) 
  3. เทศบาลต้าบลวังชัยมีการอนุรักษ์ศิลปะ 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 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน้าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถก้ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลต้าบลวังชัยจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส้าคัญ ดังนี้ 
  1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด้าเนินการหรือไม่ได้ด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก้าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด้าเนินงาน 
  2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก้าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.ผลการด้าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก้าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด้าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด้าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.ความส้าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส้าคัญในการทดสอบผลการ
ด้าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก้าหนดไว้หรือไม่ ท้าให้
ทราบและก้าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท้าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร  สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล  
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส้านัก/ผู้อ้านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต้าบลวังชัย  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน้าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลต้าบลวังชัย 
  บทสรุปของความส้าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด้าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด้าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด้าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด้าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อด้าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่ง
รีบด้าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด้าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด้าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด้าเนินการตาม 
โครงการเพื่อการพัฒนาว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาที่ไม่ได้ด้าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก้าหนดเป็นวัตถุประสงค์
ได้ดังนี้ 
  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ้านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ  ละประสิทธิผล 
  2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ สภาพผล
การด้าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก้าหนดไว้ 
  3.เพ่ือเป็นข้อมูลส้าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด้าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ้าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส้านัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลต้าบลวังชัยที่จะต้องผลักดันให้การด้าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลต้าบลวังชัย มากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส้าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส้านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก้าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1.การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ้านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ้านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ้านวน 2 คน   
  3)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ้านวน 2 คน  
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  4)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ้านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ้านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลวังชัย  ต้องด้าเนินการให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ดังนี้ 
  1.ประชุมเพ่ือก้าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปี
โดยการก้าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม 
  2.ด้าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นห้าปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก้าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด้าเนินการต่อไป 
  2.การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ได้ก้าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็น
การก้าหนดแนวทางและวิธีการส้าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  2.1การก้าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนา จะเริ่มด้าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก้าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก้าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก้าหนดไว้
แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การ
น้าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน้าผลที่ได้มา
ก้าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2วางแผนติดตามและประเมินผล จะน้าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเปน็แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก้าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3ด้าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด้าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก้าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส้าคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาไว้ดี
และได้ขอ้มูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่้าตามท่ี
ก้าหนดไว้ตามแผนพัฒนา 
  2.4การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก้าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ้านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ 
  2.5รายงานตามแบบแผนพัฒนา เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก้าหนดไว้ตามแผนพัฒนา ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสม  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบด้วยก็ได้ 
ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  
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  2.6รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลวังชัย โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  2.7การวินิจฉัยสั่งการ การน้าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ้านาจในส้านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับ
รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท้าโดยตรงหรือเสนอรายงาน
ตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3.การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละอยางน้อยหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม – กันยายน 
 
 
 
 

เสนอ 

 
 
 
 

………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

รายงานผล ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ สภาท้องถิ่น 

เสนอ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศ เสนอ 

คณะกรรมการ
พัฒนา เพื่อ

ทราบ  
เสนอ 

ประชาชน 
ทราบผลการ

พัฒนา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลต าบลวังชัย 

เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
...................................... 

 

  ตามท่ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559  พ.ศ.2561 ได้ก าหนดขั้นตอน การด าเนินการ การจัดท า 
และการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลง
วันที่  
15 พฤษภาคม 2562 นั้น 
 
  บัดนี้เทศบาลต าบลวังชัย ได้ด าเนินการจัดท า และทบทวนแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   ประกอบมติคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย เมื่อคราว
ประชุมวันที่  13 มิถุนายน 2562  จึงให้ใช้แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  ของเทศบาลต าบลวังชัย 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
             ประกาศ   ณ   วันที่   14    มิถุนายน    พ.ศ.2562 
 

นันท์วภัส  ปิติสิวะพัฒน์ 
 

 (นางสาวนันท์วภัส  ปิติสิวะพัฒน์) 
 ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


