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สวนท่ี 1 
บทนํา 

---------------------- 
 

1.1  หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  สืบเนื่องจากการวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังชัย ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
ซ่ึงถือวาเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลวังชัย ท่ีไดรับการกําหนดยุทธศาสตร   และแนว  
ทางการพัฒนา    โดยแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตท่ีสอดคลองกับแผน  
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    แผนพัฒนาจังหวัด     แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายของผูบริหารในการ 
พัฒนาทองถ่ิน 
  อนึ่ง   ในการพัฒนาจะนําไปสูสิ่งท่ีมุงหวังไดนั้น   จะตองสามารถนําแผน ท่ีวางไวแปลงไปสู  
การปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน      ฉะนั้น     เทศบาลตําบลวังชัย   จึงไดมีการจัดทําแผน 
พัฒนาสามป   ซ่ึงเราถือวาจะเปนกลไกในการท่ีจะแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ   โดยมีหลักการ 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง   และภายใตแนวทางการ 
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการไดมากกวาหนึ่งโครงการ ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
และเปาหมายและวิสัยทัศนในท่ีสุด         นอกจากนี้   แผนพัฒนาสามปยังเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับ
งบประมาณรายจายประจําป โดยใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใหกระบวนการ  
จัดทํางบประมาณเปนไปอยางรอบคอบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของ  
ประชาชน 
 
1.2  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามป    เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา   อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด   แผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ  
ปงบประมาณแตละป    ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการทบทวน  
เพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป            ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาสามปจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณ
ประจําปอยางใกลชิด  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน  
 
1.3  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  (1)  แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
  (2)  เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
  (3)  เปนการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  (4)  เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
 
1.4  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  ข้ันตอนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการ  
พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ัง  
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน   โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวย  
งานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
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  ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการ  
พัฒนา ปญหาความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
  ข้ันตอนท่ี 3   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน 
  ข้ันตอนท่ี 4  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป และประกาศใชแผนพัฒนา 
สามปตอไป 
 
1.5  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหเทศบาลตําบลวังชัย  ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ัง  ใน
เชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน       เพ่ือใหเทศบาลตําบลวังชัย นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของเทศบาลตําบลวังชัย  อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยรวม 
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สวนท่ี 2  
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของทองถิ่น 

เทศบาลตําบลวังชัย  จังหวัดขอนแกน 
 

1  สภาพท่ัวไป 
 

    ลักษณะท่ีตั้ง   
   เทศบาลตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เปนพ้ืนท่ีราบสูงจากระดับน้ําทะเล  ปาน
กลางโดยเฉลี่ย 190 – 200 เมตร   เทศบาลตําบลวังชัย ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาล เม่ือวันท่ี 25 
พฤษภาคม พ.ศ.  2552   สํานักงานตั้งอยูบริเวณ ท่ีวาการอําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน ระยะทางหางจาก
จังหวัดขอนแกนประมาณ 43 กิโลเมตร บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (จังหวัดขอนแกน – จังหวัดอุดรธานี )  
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2039  (สายอําเภอน้ําพอง – อําเภอกระนวน)  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2183 
(สายอําเภอน้ําพอง -บานโคกส)ี พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลวังชัย ประมาณ 9.48 ตารางกิโลเมตร สถานท่ีสําคัญใน
พ้ืนท่ีไดแก วัดหนองกุง  วัดหนองนกเขียน  วัดปามหาวัน วัดศิลาอาสน  และบึงหวยชันซ่ึงเปนอางเก็บน้ําขนาด
ใหญ  ราษฎรสวนใหญ  ประกอบอาชีพ  คาขาย  ทํานา  ทําไร  และเลี้ยงสัตว 

แผนท่ีแสดงอาณาเขตการปกครอง เทศบาลตําบลวังชัย 

 
 
 



2-4 
 

2.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ดานการคมนาคม   มีถนนสายตาง ๆ ดังนี้ 
 ถนนสายหลัก  1 สาย คือ ถนนมิตรภาพ หลวงแผนดินหมายเลข 2  (ขอนแกน – อุดรธานี)  
 ถนนสายรอง  4  สาย คือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2039 (สายน้ําพอง -กระนวน) ระยะทาง 36 กม. 
และถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข  2183  (หนองกุง - หนองตูม)   ระยะทาง   37  กม.     ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 2183  (สายอําเภอน้ําพอง - บานโคกสี)   และทางหลวงชนบท สายบานโนนพยอม ถึง อําเภอน้ําพอง  
ระยะทาง  10  กม. 
 ทางรถไฟ  1  สาย  จากกรุงเทพ ฯ ถึง จังหวัดหนองคาย  (ผานอําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน) 
 การส่ือสาร 
  มีโทรศัพทสาธารณะ  และหอกระจายขาวประจําหมูบาน         

  ดานสาธารณูปโภค 
  -บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น (มหาชน) จํากัด  (ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล)  
  -ท่ีทําการไปรษณีย   1  แหง   
   -สํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาค และการประปาสวนภูมิภาค  (ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล) 
 
3.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ทรัพยากรดิน   
   สภาพดินท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  5,925  ไร  เปน พ้ืนท่ีทํานา  พ้ืนท่ีทําไร   
พ้ืนท่ีทําสวน  พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว  พ้ืนท่ีอยูอาศัย  และพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจ 

 ทรัพยากรปาไม   
   เทศบาลตําบลวังชัยเปนเขตชุมชนเมือง   ไมมีทรัพยากรปาไม  

 ทรัพยากรน้ํา  มีลําหวย  3  สาย  และบึง  1  แหง คือ 
  1.  ลําหวยยาง  อยูทางทิศเหนือของเทศบาล 

 2.  ลําหวยแสง ยาวประมาณ 2 กม. เริ่มจากดานทิศตะวันออกของเทศบาลไหลลงบึงหวยซัน 
 3.  ลําหวยหินขาว  ยาวประมาณ  1.5  กม.  อยูทางทิศตะวันออกของเทศบาล 

          4.  บึงหวยชันเปนบึงขนาดใหญ มีพ้ืนท่ีคาบเก่ียว  2  ทองถ่ิน  คือ   เทศบาลตําบลวังชัย  และ  
                        องคการบริหารสวนตําบลวังชัย  

             ดานส่ิงแวดลอม  
  คุณภาพน้ําและน้ําเสีย    
   ภายในเขตเทศบาลเทศบาลตําบลวังชัย  น้ําเสียท่ีเกิดจากอาคารบานเรือน หรือสถาน
ประกอบการตาง ๆ สวนใหญจะปลอยลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ ซ่ึงจะไหลลงสูลําหวยสาธารณะตอไป  
เนื่องจากเทศบาลยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาล 
  การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   
   เทศบาลยังไมมีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะ เปนของตนเองไดใชท่ีดินสาธารณะประโยชนในเขตของ  
อบต.หนองกุง  ท่ีบานหลุมหิน   เนื้อท่ีประมาณ   10  ไร   อยูหางจากชุมชนเขตเทศบาลประมาณ   2  กิโลเมตร 
เปนท่ีท้ิงขยะอยูในปจจุบัน  ใชวิธีแบบฝงกลบ  ซ่ึงมีปญหาน้ําขยะไหลลงในนาขาวของราษฎรในชวงฤดูฝน   ใน
ปจจุบันเทศบาลมีรถขนขยะจํานวน  2  คัน  ซ่ึงยังไมเพียงพอในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
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4.  ดานเศรษฐกิจ 

เกษตรกรรม   
   เทศบาลตําบลวังชัย  มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรม ประมาณ  1,779  ไร  แยกเปน  

1. พ้ืนท่ีทํานา  1,400    ไร 
2. พ้ืนท่ีทําสวน  250   ไร 
3. พ้ืนท่ีทําไร  129   ไร  

การปศุสัตว    
ประชาชนในเขตเทศบาล ไมมีผูดําเนินการดานปศุสัตว 

                  การอุตสาหกรรม    
   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ       คือ  โรงสีขาว จํานวน  2  โรง  นอกนั้นเปนอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน 

การพาณิชย   แยกเปน 
 1. หางหุนสวนจํากัด   จํานวน    36   แหง 

  2. รานคาเบ็ดเตล็ด   จํานวน  120   แหง 
  3. ธนาคาร    จํานวน     3   แหง   
  4. รานคาท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  จํานวน   27   แหง 
  5. รานคาทอง    จํานวน     4   ราน 
  6. สถานบริการน้ํามัน   จํานวน     1   แหง 
  7. รานอาหาร    จํานวน   35   ราน 
 
5.  ดานสังคม 

การศึกษา  
     ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ม.๓) โดยมีสถานศึกษา  6 แหง  คือ   

5.1 ระดับกอนประถมศึกษา  (อนุบาล)   2  แหง  คือ 
    1)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังชัย 

2)  โรงเรียนอนุบาลพูลสวัสดิ์ 
   5.2 ระดับประถมศึกษา  มี  4  แหง  คือ 

1) โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 3)  โรงเรียนบานวังเก้ิง 
2)  โรงเรียนน้ําพอง   4) โรงเรียนอนุบาลพูลสวัสดิ์ 

5.3 ระดับมัธยมศึกษา  มี  2  แหง  คือ       
1)  โรงเรียนน้ําพองศึกษา 
2)  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา  (โรงเรียนขยายโอกาส) 

 

6.  การสาธารณสุข   
  ดานการรักษาพยาบาล   
   มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังชัย  ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลวังชัย   1 แหง  สถาน
บริการเอกชน (คลินิก)  จํานวน  3  แหง 
 การบริการดานสาธารณสุข  
    มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ําพอง  1  แหง     และศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบล
วังชัย  1  แหง  
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7. ขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2)  ป 2557   ขอมูลจาการการสํารวจตัวอยาง 1,539 ตัวอยาง 
 หมวดท่ี 1 สุขภาพด ี(คนไทยมีสุขภาพและอนามัยท่ีดี )ตัวชี้วัด 7 ตัว  
 1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม    จํานวน 30 คน ผานเกณฑท้ังหมด 100 % 
 2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  
ครบท้ังจํานวน 410 คน 

3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6เดือนแรกติดตอกัน  จํานวน 18 คน  มีเพียง 7คน  
ท่ีไดกินไมครบ คิดเปนรอยละ 38.89  
 4. เด็กทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย จํานวน 1,539 ครัวเรือน มีเพียง 6 
ครัวเรือนท่ีไมถูกสุขลักษณะ คิดเปนรอยละ 0.39  
 5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม จํานวน 1,539  
ครัวเรือน มีเพียง 7 ครัวเรือนท่ีไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 0.45  
 6 .คนอายุ 35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือคัดกรองความเสี่ยง จํานวน 2,630 คน  
 7. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที จํานวน 4,123  คน  
 หมวดท่ี 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) ตัวชี้วัด 8 ตัว 
 1. ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงคนถาวร จํานวน 1,539 ครัวเรือนผานเกณฑ  
ท้ังหมด 
 2. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป จํานวน 1,539 ครัวเรือน ผานเกณฑ
ท้ังหมด 
 3. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป จํานวน 1,539 ครัวเรือน ผานเกณฑท้ังหมด  
 4. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ จํานวน 1,539 ครัวเรือน  
ผานเกณฑท้ังหมด 
 5. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ จํานวน 1,539 ครัวเรือน มี 5ครัวเรือนท่ีถูกรบกวน คิดเปน 0.32 % 
 6. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี จํานวน 1,534 ครัวเรือน มี 4 ครัวเรือนไมมีการปองกันท่ี 
ถูกวิธี คิดเปน 0.26 % 
 7. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 1,539 ครัวเรือน ผานเกณฑท้ังหมด  
 8. ครอบครัวมีความอบอุน จํานวน 1,539 ครัวเรือน ผานเกณฑท้ังหมด  
 หมวดท่ี 3 ฝกใฝการศึกษา(คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 

1. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 93 ครบถวน 100% 
 2. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป จํานวน 337 คน ครบถวน 100 % 
 3. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา 33 คน ครบถวน 100 % 
 4. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ท่ีไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ  ไมมีการ
สํารวจ 
 5. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได จํานวน 3, 088 คน ครบถวน 
100% 
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 หมวดท่ี 4 รายไดกาวหนา (คนไทยมีงานทําและมีรายได) มี 4 ตัวชี้วัด 
1. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได  จํานวน 2,739 คน มีเพียง 323 คนท่ีไมมีอาชีพและ

รายไดคิดเปน 11.79 %  
 2. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได 625 คน  มีเพียง 3 คนท่ีไมมีอาชีพและรายได  
คิดเปน 0.48 % 
 3. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป จํานวน 1,539 ครัวเรือน ครบถวน  
 4.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จํานวน 1,534 ครัวเรือน ครบถวน  
 หมวดท่ี 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
 1.คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนเปนการดื่มครั้งคราวฯ) จํานวน 4,284 คน มีจํานวน 117 คน ท่ีดื่ม
สุราคิดเปน 2.73 % 
 2.คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ จํานวน 4,284 คน สูบบุหรี่ 95 คน คิดเปน 2.22 % 
 3.คนอายุ 6ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  จํานวน 4, 123 คน  
ครบถวน 100 % 
 4.คนสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ จํานวน 668 คน ครบถวน 
100 % 
 5.คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน /ชุมชน หรือภาครัฐ  จํานวน 4 คน 
 6.คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชน จํานวน 1,539 ครัวเรือน  
ครบถวน 100 % 
 

8 .  ดานการเมืองการบริหาร    
  เทศบาลตําบลวังชัย มีพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  จํานวน  2  ตําบล  คือ 
 8.1  ตําบลวังชัย มี ๓ หมูบาน  ประกอบดวย บานวังเก้ิง  หมูท่ี  4  , บานศรีประเสริฐ หมูท่ี  10    และ
บานประชานิมิต  หมูท่ี  11 
   8.2  ตําบลหนองกุง มี 3 หมูบาน  ประกอบดวย  บานหนองกุง  หมูท่ี 1 , บานหนองนกเขียนหมูท่ี  6    
และบานหนองกุง  หมูท่ี  10 

จํานวนประชากรแยกตามเพศ   
ตารางแสดงจํานวนประชากรและจํานวนหลังคาเรือน(ขอมูล ณ วันท่ี 1มิถุนายน 2558) 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนประชากร จํานวน
หลังคาเรือน 

 

ช่ือผูใหญบาน/กํานัน 
ชาย หญิง รวม 

 ตําบลวังชัย      
4 บานวังเก้ิง 494 535 1,029 293 นายลําดวน  ราชสีห 
10 บานศรีประเสริฐ 287 274 561 345 นายรณชัย  ทรนงค 
11 บานประชานิมิต 309 319 628 222 นายสมเกียรติ วงษนุช 
 ตําบลหนองกุง      
1 บานหนองกุง 917 1,053 1,970 934 นายฉัตรชัย โลหะมาตย 
6 บานหนองนกเขียน 510 450 960 237 นางพิทยา  หาปญนะ 
10 บานหนองกุง 674 725 1,399 513 นายสายันต  สนทอง 

รวมท้ังส้ิน 3,191 3,356    6,547 2,544  
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ตารางแสดงจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามหนวยเลือกตั้ง(ขอมูลเม่ือวันท่ี  2  กุมภาพันธ  2557) 
(ในเขตเทศบาล  9  หนวยเลือกตั้ง) 

 
หนวย

เลือกตั้งท่ี 

 

สถานท่ีเลือกตั้ง 
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 ศาลากลางบานวังเก้ิง 372 424 796  
2 หอประชุมโรงเรียนน้ําพองศึกษา 226 223 449  
3 โรงเรียนน้ําพอง 196 232 428  
4 ศาลากลางบานหนองนกเขียน 342 338 680  
5 ศาลาอเนกประสงควัดหนองกุง 254 305 559  
7 ศาลาลมโชยวัดหนองกุง 334 371 705  
8 ศาลากลางบานหนองกุง หมูท่ี 10 335 356 691  
9 เต็นทสนามสถานีรถไฟ อ.น้ําพอง 223 252 475  

รวมท้ังส้ิน 2,491 2,705 5,196  
 
  -ความหนาแนนของประชากรเฉล่ีย   1 : 689  (ตารางกิโลเมตร / คน) 

  -ผลิตภัณฑมวลรวม  รายไดโดยเฉลี่ย  30,000  บาท /คน/ป  
 
 คณะผูบริหารเทศบาล  ประกอบดวย 
  1. นายกิตติ  คําแกนคูณ  นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย  
  2. นายสมพงษ  คําแกนคูณ  รองนายกเทศมนตรีตําบลวังชัย  
  3. นางเพ็ญแข   วรแสน   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลวังชัย  
 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  จํานวน  12  คน  ดังนี้ 
  1. นายมนัส  แกวจันทร       ประธานสภาเทศบาลตําบลวังชัย  
  2. นางสมจิตร  พินิจมนตรี       รองประธานสภาเทศบาลตําบลวังชัย  
  3. นายทองดี  ศรีอุทา      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย  
  4. นายชินวัตร  ประคองทรัพย     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย 
  5. นางสาวฉัทธณา        ทรนงค      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย  
  6. นายสนอง  แสงสุรินทร    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย  
  7. นายเอกพล  วรแสน     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย  
  8. นายธนาเดช  สงวนความดี     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย  
  9. นายวิษณุ  แซคู      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย  
  10. นางบงกชรัตน บัวทอง      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย  
  11. นางสาวฉวีวรรณ รัตนปญญา     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย  
  12. นายชนะ  เย็นสบาย     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย  
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  อัตรากําลังพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง   ดังนี้ 
 

  1. สํานักปลัดเทศบาล อัตรากําลัง พนักงานเทศบาล  จํานวน     8     คน 
       ลูกจางประจํา  จํานวน     7     คน 
       พนักงานจาง  จํานวน     6     คน 

 

  2. กองชาง   อัตรากําลัง พนักงานเทศบาล   จํานวน     4     คน 
       ลูกจางประจํา  จํานวน     1     คน 
       พนักงานจาง  จํานวน     3     คน 

 

  3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อัตรากําลัง พนักงานเทศบาล  จํานวน     3     คน 
       ลูกจางประจํา  จํานวน     4     คน 
       พนักงานจาง  จํานวน     5   คน 

 

  4. กองการศึกษา  อัตรากําลัง พนักงานเทศบาล  จํานวน     1     คน 
        

  5. กองคลัง  อัตรากําลัง พนักงานเทศบาล   จํานวน     5     คน 
       ลูกจางประจํา  จํานวน     1     คน 
       พนักงานจาง  จํานวน     1    คน 
 รวม  พนักงานเทศบาล    จํานวน     21    คน 
   ลูกจางประจํา    จํานวน     13    คน 
   พนักงานจางภารกิจ/ท่ัวไป  จํานวน     15    คน 

 
      เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ 
               -  รถยนตดับเพลิง           จํานวน     2    คัน    
   -  รถยนตบรรทุกน้ํา        จํานวน    2    คัน 
               -  รถเก็บขยะแบบอัดแรง   จํานวน     2    คัน    
   -  รถยนตปคอัพ 2 ตอน    จํานวน    1    คัน 
               -  รถยนตปคอัพแคป       จํานวน     1    คัน    
   -  รถยนตตู             จํานวน    1    คัน 
  -  รถจักรยานยนต       จํานวน     3    คัน    
   -  รถตักหนาขุดหลัง         จํานวน     1    คัน 
               - รถรับสงนักเรียน       จํานวน     1    คัน    
    -  รถกูชีพ   จํานวน     1    คัน                  
               - รถบรรทุก 6 ลอ           จํานวน     2    คัน   
  - รถกระเชา                 จํานวน     1    คัน 
               - เครื่องลอกเลน  จํานวน    1  เครื่อง และอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชอ่ืน ๆ ตามความจําเปน  
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      ชุมชนในเขตเทศบาล  มีจํานวน  14  ชุมชน   และ 1 คณะกรรมการ ดังนี้ 
 
ลําดับท่ี ช่ือชุมชน ช่ือประธานชุมชน หมายเลขโทรศัพท หมายเหตุ 

1 วังเก้ิง  1 นางสุนันทา  ศรีพรรณ 081-4880479  
2 วังเก้ิง  2 นายธวัชชัย  สถิตยวารีรัตน 090-3522429  
3 วังเก้ิง  2 นายอภิชาต  ถานะ 090-0949715  
4 ศรีประเสริฐ พ.ต.ท.สนิท  เฉิดรัศมี 083-1445357  
5 ประชานิมิต นางราตรี  ใหญโสมาณัง 080-4176242  
6 ศรีหนองกุง นางทองเลื่อน  แกวจันทร 088-3071805  
7 ศรีบุญเรือง นางสาวพรรณวิไล สุคนธคันธชาติ 089-3965998  
8 หัวหนองกุง 1 นายอนงค  แกวดวง 080-4087382  
9 หัวหนองกุง 2 นายอุทัย  อุดมศักดิ์ 089-2046812  
10 ตลาด นายสมบูรณ สายสอน 084-9344878  
11 โรงเรียน นางเยาวมาลย  นารอง 089-8422244  
12 หนองนกเขียน 1 นางจรัสศรี  ชุมแวงวาป 084-5175341  
13 หนองนกเขียน 2 นางอรทัย  คืนชัยภูมิ 081-6703062  
14 หนองนกเขียน 3 นางสมบูรณ  เพ็งหลอย 088-3097582  
15 คณะกรรมการตลาด นางอารมณ  พินิจมนตรี 087-2299641  

 
 

9.  สถานการณคลังของเทศบาลตําบลวังชัย 

 

รายรับจริง ยอนหลัง 3 ป 
 

รายการ งบประมาณ ประมาณการ 
ป 2558 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

1.หมวดภาษีอากร 22,717,918 38 25,939,185 84 26,282,943 67 28,299,000 
2.หมวดคาธรรมเนียม
คาปรับ และคาใบอนุญาต 

493,326 00 650,945 00 719,778 50 699,000 

3.หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,172,756 39 1,218,872 75 1,137,186 32 1,080,000 
4.หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 518,221 00 975,681 00 936,152 00 922,000 
5.หมวดเงินอุดหนุน 15,900,850 00 17,268,807 00 19,928,793 00 20,000,000 
6.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ 0 00 0 00 0 00 0 

รวมรายรับท้ังส้ิน 40,804,071 77 46,053,491 59 49,004,853 49 51,000,000 
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รายจายจริง ยอนหลัง 3 ป 
รายการ งบประมาณ ประมาณการ 

ป 2558 ป 2555 ป 2556 ป 2557 
1.รายจายงบกลาง 3,892,016 46 3,586,799 26 3]144,990 17 4,660,972 
2.หมวดเงินเดือนและ
คาจางประจํา 

8,200,033 01 8,587,063 94 10,617,561 45 14,027,148 

3.หมวดคาจางชั่วคราว 2,236,690 00 2,101,470 00 1,858,475 00 1,483,160 
4.หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ 

17,142,046 91 19,448,696 18 18,389,392 03 17,529,720 

5.หมวดคาสาธารณูปโภค 793,646 95 1,070,712 74 1,007,325 06 966,000 
6.หมวดเงินอุดหนุน 4,681,537 00 4,559,500 00 6,815,016 59 6,719,000 
7.หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

3,206,500 00 4,400,260 00 6,229,600 00 5,614,000 

รวมรายจายท้ังส้ิน 40,152,464 33 43,754,502 12 48,062,360 30 51,000,000 
 

หมายเหตุ เงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  รวมท้ังสิ้นจํานวน   11,362,000.73   บาท  แยกเปน 
  -เก็บไวเอง จํานวน  11,291,313.74  บาท  
  -สงสมทบฯ จํานวน        70,686.99  บาท 
 
การสงเคราะหและการจัดสวัสดิการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
 

ท่ี รายการ จํานวน 
(คน) 

รวมงบประมาณ 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

1 การสงเคราะหผูสูงอายุ 634 5,278,800  
2 การสงเคราะหผูพิการ 113 660,000  
3 การสงเคราะหผูปวยเอดส 11 66,000  

รวมเปนเงินงบประมาณท้ังส้ิน  6,004,800  
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สวนท่ี 3  
 

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา 
(ปงบประมาณ พ.ศ.  2557) 

******************************* 
 

    ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3   บัญญัติ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่อง การจัดทํางบประมาณ  การใช
จาย  และผลการดําเนินงานในรอบป   เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  และกํากับการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5)   กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถ่ิน   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไป    อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน  ธันวาคม  ของทุกป 
            ดังนั้น   เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  
เทศบาลตําบลวังชัย   ไดรายงานผลการดําเนินงาน  การจัดทํางบประมาณ   การใชจายและผลการดําเนินงาน  
รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ   พ.ศ.  2557  เพ่ือใหสมาชิกสภา
เทศบาลและประชาชน  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังชัย  เม่ือวันท่ี  29  ธันวาคม   2557  พรอมท้ังได
นําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2557 เรียบรอยแลว  โดย สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานไดดังนี้ 
  

การวางแผนพัฒนา 

          เทศบาลตําบลวังชัย  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา    3  ป        (พ.ศ.
2557-2559)   ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.   2548  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน การจัดเวทีประชาคมการ
ประชุมกรรมการชุมชน   เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี      กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา   3  ป  และเทศบาลไดประกาศใชแผนพัฒนา   3  ป (พ.ศ. 2557 
- 2559) เม่ือวันท่ี  26  มิถุนายน  พ.ศ.  2556   โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา   3  ป  
พ.ศ. 2557   รวม  139  โครงการ  งบประมาณ      63,507,700     บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร   ได
ดังนี ้
  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ จํานวน   78  โครงการ 
    งบประมาณ  จํานวน    18,885,900     บาท 

  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  จํานวน    35   โครงการ 
    งบประมาณ  จํานวน 41,477,800     บาท 

  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน   จํานวน   12   โครงการ 
    งบประมาณ  จํานวน   2,180,000  บาท  

  ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
     จํานวน  14  โครงการ  งบประมาณ  จํานวน   964,000    บาท 
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การจัดทํางบประมาณ 
  ผูบริหารเทศบาลตําบลวังชัย  ไดดําเนินการนําโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนาเทศบาล  3  ป  
(พ.ศ.  2557  -  2559)  มาบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557   
และประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  เม่ือวันท่ี  6 กันยายน   พ.ศ.  
2556  โดยมีโครงการท่ีจํานวน   118   โครงการ  จํานวนเงินงบประมาณ   20,779,900     บาท  สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ จํานวน   71  โครงการ 
    งบประมาณ  จํานวน    13,012,900     บาท 

 

  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  จํานวน    27   โครงการ 
    งบประมาณ  จํานวน 5,294,000     บาท 

 

  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน   จํานวน   6   โครงการ 
    งบประมาณ  จํานวน   1,080,000 บาท 

 

  ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
     จํานวน  14  โครงการ  งบประมาณ  จํานวน   1,393,000    บาท 
 

ผลการดําเนินการดานอ่ืน ๆ 

 เทศบาลตําบลวังชัย  ไดดําเนินการบริหารงานของเทศบาลตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557   โดยไดรับความรวมมือ   การสงเสริม  การสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี  ทําใหการดําเนินการตามโครงการเปนไปตามแผนพัฒนา
เทศบาล  ท่ีมาจากความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ชุมชน  ทําใหเกิดประโยชนตอทองถ่ินและประชาชน  
และโครงการท่ีไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน   คือ 
 1. การบริหารจัดการเพ่ือความเปนอยูท่ีดีของบุตรหลานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังชัย   
 2. การจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  และประจําเพณีลอยกระทง  ซ่ึงถือเปนงานใหญท่ีเทศบาล
ดําเนินการจัดงานเปนประจําทุกป 
 3. การดําเนินงานโครงการพัฒนาการบริการรักษาพยาบาล เปดใหบริการตรวจโรคทุกเย็นวันอังคาร 
โดยประสานความรวมมือกับ โรงพยาบาลน้ําพอง  
 4. เทศบาลรวมมือกับอําเภอน้ําพอง และวัดหนองกุง จัดพิธีแขงขันสรภัญญอนุรักษวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี หมูบานรักษาศีลหา ปรองดองสมานฉันท – สามัคคี 
 5. การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตามนโยบาย คสช. ในเรื่องการจัดการขยะแหงชาติ  
 

ผลงานท่ีไดรับรางวัล 
 โลเชิดชูเกียรติระดับดีมากจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนในระดับดีมาก 
 

  ตลอดระยะเวลาท่ีคณะผูบริหารไดดําเนินการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลวังชัย  ใหเปนไป
ตามเจตนารมณความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหมากท่ีสุด     รวมถึงตามภารกิจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 
การใชจายเงินงบประมาณเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยคํานึงถึงความคุมคา โปรงใส  ตรวจสอบได   
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สวนท่ี 4  
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลวังชัย   ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
พ.ศ. 2557-2559  เปนการกําหนดวาในอนาคตเทศบาลตําบลวังชัย จะเปนไปในทิศทางใด  และเปนเครื่องมือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเทศบาลสามป พ.ศ. 2557-2559 วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการพัฒนาเทศบาลเพียงใด  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 
4.1  วิสัยทัศน  (VISION)    เทศบาลตําบลวังชัย 

วิสัยทัศน  (VISION) 

 

เทศบาลตําบลวังชัย       ถึงพรอมดวยบริการข้ันพ้ืนฐาน        พัฒนาสงเสริม 
  เพ่ิมอาชีพและรายได    ใหทุกครัวเรือน 

 

พันธกิจ  (MISSION) 
   1. สงเสริมวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  โดยยึดหลักธรรมา  
ภิบาล   ใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง  เพ่ือสรางแกนนําในการพัฒนาทองถ่ิน 
   2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา   การสังคมสงเคราะห  การสาธารณสุข  การกีฬา  ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีงาม    เพ่ือสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและเกิด
ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 
   4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบการใหบริการใหไดมาตรฐาน 
  5.  พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
  6. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทําใหชุมชน
ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุขโดยใหประชาชนมีสวนรวม 
  7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง จุดออน  โอกาส  อุปสรรค / ขอจํากัดของเทศบาลตําบลวังชัย  

  การวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลวังชัย   เพ่ือประเมินสถานภาพ  ปจจัยท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใชวิธีการวิเคราะหแบบ     SWOT Analysis   ซ่ึงผล
การวิเคราะหมีดังนี้ 
 

   จุดแข็ง (Strength)   
   1.  มีผูบริหารท่ีมีความรู ความสามารถ เปนท่ียอมรับของสังคมและมีวิสัยทัศนการพัฒนาท่ี
กวางไกล คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ 
  2.  ผูนําชุมชน / กํานัน / ผูใหญบาน มีความสามัคคี สมานฉันท ไมมีปญหาในการปกครองและ
การบริหารจัดการ โดยผูนําชุมชนและผูบริหารของเทศบาลเทศบาลตําบลวังชัย   มีการประสานการทํางาน
รวมกันเปนอยางดีท่ีในพ้ืนท่ี 
  3.  หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี      ในการดําเนิน
กิจกรรมตาง  ๆ ท้ังในดานงบประมาณ และบุคลากร 



4-15 
 

  4.  สถานศึกษาในพ้ืนท่ีมีเพียงพอสามารถรองรับประชากรไดโดยมีตั้งแตระดับพ้ืนฐาน  ถึง
ระดับสูงไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม (ม.1 – ม.6 )   
  5. ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีใหความสําคัญตอการพัฒนาและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ทองถ่ินท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐานและคุณภาพชีวิต 
  6.  เทศบาลตําบลวังชัย    มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการสาธารณะและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน 

 

  จุดออน  (Weakness)   
  1.  เปนชุมชนดั้งเดิมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยางหนาแนน ขาดระบบการจัดการ
ดานผังเมือง 
  2.  งบประมาณไมเพียงพอ  ตองพ่ึงพิงงบประมาณจากสวนกลาง   

 

         โอกาส  (Opportunity) 
  1. เทศบาลตําบลวังชัย     ตั้งอยูบนเปนเสนทางคมนาคมเชื่อมผานไปยังตางตําบล และตาง
อําเภอ  ซ่ึงเสนทางดังกลาวเปนยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกน East – West Economic Corridor ไปสูลาว 
กัมพูชา  และเวียดนาม  จึงควรไดรับการพัฒนาใหเปนจุดศูนยกลางในการคมนาคม  
  2. มีเสนทางคมนาคมเชื่อมไปสูแหลงทองเท่ียว ไดแก เข่ือนอุบลรัตน สวนสัตวขอนแกน  
(อุทยานสัตวปาอีสานตอนบนขอนแกน – อุดรธานี) 
  3. เทศบาลตําบลวังชัยมีการอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม และประเพณีของทองถ่ินอยางเหนียว
แนนสามารถสงเสริมใหเปน ศูนยเรียนรูชุมชน  และแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม 

 

  อุปสรรค  / ขอจํากัด / ภัยคุกคาม  (Threat)  
  1. ปญหายาเสพติด  
  2. ปญหาครอบครัวและปญหาสังคม 
  3. กระแสโลกาภิวัตน  (ทุนนิยม  บริโภคนิยม)  และนโยบายประชานิยม 
  4. ทัศนคติดานลบ ( Negative Attitude) ของประชาชนตอระบบการบริหารงานของรัฐ 
   5. นโยบายของรัฐบาลไมตอเนื่อง 

 
4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป  
  ประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบดวย  4  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

4.3  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลวังชัย  

       เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลวังชัย  มียุทธศาสตรหลักท่ีจะดําเนินการให  
ประสบความสําเร็จรวม   4  ยุทธศาสตร  และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลวังชัย จํานวน  18  แนวทาง  
การพัฒนา ซ่ึงเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาประสงค   ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม     
   ประกอบดวย   5  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้  

1.1 พัฒนา  สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ท้ังในและ 
นอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย ใหเรียนรูตลอดชีวิต 
  1.2  เสริมสรางคานิยม คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กเยาวชนและประชาชน 
  1.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ ใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ 
  1.4 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพ้ืนบาน 
และสมุนไพร   
  1.5 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู     
   ประกอบดวย  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  2.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสงมวลชน 
  2.2  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายขายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 
ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
  2.3  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมี
สวนรวม 
  2.4  สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน     
   ประกอบดวย  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
                     3.1  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาการเกษตรอยาง
ครบวงจร ตั้งแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ และการตลาด 
  3.2  สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ไป
ใชในการประกอบอาชีพ 
  3.3  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได 
  3.4  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
     ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  4.1   เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 
  4.2  อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา และปาตนน้ําลําธาร ใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
  4.3  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
  4.4  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 

4.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
 
4.4 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน (พ.ศ. 2558-2561) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน  

 

วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดขอนแกน 

“ ขอนแกนเมืองนาอยู   เปนศูนยกลางเช่ือมโยง การคา  การลงทุน   
และการบริการของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง “ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรท่ี  4  การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ยุทธศาสตรท่ี  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาค 
ลุมน้ําโขง และอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 
4.5 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน  
     (พ.ศ.2558-2560) 

 
วิสัยทัศน  (Vision) 

 
“ ขอนแกนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจ 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
มีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศนอยางสมดุล เทาเทียม และย่ังยืน” 

 
พันธกิจ  (Mission) 

 

  1.   พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
   2.  จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   3. สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 
  4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ
และการทองเท่ียว 
  5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และเครือขายการปองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยืน 
  7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการ  
ทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดขอนแกน ประจําป 2558-2560   

 

   ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
  ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
  ยุทธศาสตรท่ี  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลวังชัย  ประจําป พ.ศ. 2558-2560 
ประกอบดวย 4  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 

   ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
   ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
   ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
   ยุทธศาสตรท่ี  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

แนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร 
 

   ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม     
   ประกอบดวย   5  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้  
    1.1 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับท้ังในและ
นอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหเรียนรูตลอดชีวิต 
    1.2 เสริมสรางคานิยม คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและเยาวชน 
    1.3 พัฒนา   สงเสริม     และสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและ
ควบคุมโรคการรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ ใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ 
    1.4  พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก 
การแพทยพ้ืนบานและสมุนไพร   
    1.5 พัฒนา สงเสริม   และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกระดับ 
 

   ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู     
   ประกอบดวย  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   2.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสง
มวลชน 
   2.2  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 
   2.3  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยใหเมืองและชุมชน
ปลอดภัย โดยใหชุมชนมีสวนรวม 
   2.4  สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
 

   ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน     
   ประกอบดวย  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
                      3.1  พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาการเกษตร    
อยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ และการตลาด 
   3.2   สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   ไปใชในการประกอบอาชีพ 
   3.3  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได 
   3.4  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
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   ยุทธศาสตรท่ี  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนา 
อยางยั่งยืน  
   ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   4.1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 
   4.2  อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา และปาตนน้ําลําธาร ใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
   4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
   4.4  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
   4.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
 

4.6  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาล 
   ดวย  นายกิตติ คําแกนคูณ   ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลวังชัย    ไดแถลงนโยบายตอสภา
เทศบาลตําบลวังชัย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลวังชัย  เม่ือวันท่ี  28  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2555  ซ่ึงไดตระหนักถึงความสําคัญในหนาท่ี   และภารกิจของการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลวังชัย   โดยไดวางกรอบนโยบายและแผน   เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาเทศบาลตําบลวังชัย
ในดานตาง ๆ ใหสัมฤทธิ์ผล และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  (efficiency)   และสอดคลองประสานกันอยางเปน
รูปธรรม 
   4.6.1 การวางแผนพัฒนาทองถิ่น  (Local  Planing)   
  การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน    จะเปนลักษณะการวางแผนเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  เปนการวางแผนท่ีประยุกต     นําปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล   มากําหนด
เปนวัตถุประสงคและแนวทางในการพัฒนา  ดังนั้น ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  จึงเนนไปท่ีพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมาย เปนการวางแผนเพ่ือจัดหาบริการท่ีจําเปนพ้ืนฐานแกประชาชนโดยสวนรวม  เปนการวางแผนโดย
กําหนดจากประชาชน  เพ่ือประชาชน  ในเขตเทศบาลตําบลวังชัย 

   4.6.2 เปาหมายในการพัฒนา  (Goal) 
1. พัฒนาเสริมสรางชุมชนในเขตเทศบาลใหนาอยู ดวยการสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาล 

มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา   เพ่ือใหตรงกับปญหาและความตองการของชุมชน 
2. เรงพัฒนาเทศบาลใหมีความพรอมในดานโครงสรางพ้ืนฐาน    ดานเศรษฐกิจสังคมและ 

สิ่งแวดลอม 
3. เรงรัดพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีตอประชาชน  ใหไดรับ 

ความสะดวก  รวดเร็ว  และเปนธรรม  รวมถึงการบริหารจัดการ  ระบบงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและการ
ดําเนินงาน    ท่ีโปรงใส 

4. มุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี   คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   (Good Governace)       และจะคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณ    การจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินการปฏิบัติงานและ
การเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น   
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นโยบายการบริหารงานในการพัฒนาเทศบาลตําบลวังชัย 
 

1.นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ  นั้น   จะใหความสําคัญและจัดสรร
งบประมาณไวรองรับกับการขยายตัวของชุมชนและความตองการของชุมชนตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยจะ
คํานึงถึงความตองการ  และการมีสวนรวมของชุมชน   ความจําเปนเรงดวนในการแกปญหาความเดือดรอน    
ภายใตการบริหารการจัดการทรัพยากรและงบประมาณ  ท่ีมีอยูอยางจํากัด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  โดยจะดําเนินการดังนี้ 

1.1 เรงรัดกอสรางและปรับปรุงถนน  ตรอก  ซอย ใหไดรับความสะดวกและไดมาตรฐาน 
1.2 ปรับปรุงระบบทางเดินเทา    ขุดลอกรองระบายน้ําเสีย  เพ่ือปองกันปญหาน้ําทวมขัง 
1.3 ติดตั้งเพ่ิมเติมระบบไฟฟา น้ําประปาใหครอบคลุมและกระจายท่ัวถึงทุกชุมชน 
1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน  สวนหยอม  ถนน   และทางเทาในเขตเทศบาลใหสวยงาม 

 

2.นโยบายดานเศรษฐกิจ 
    มุงม่ันท่ีจะพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาล  ใหมีรายไดท่ีเพียงพอในการ
ดํารงชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  โดยจะดําเนินการ 

2.1 พัฒนาสงเสริมอาชีพ  ใหประชาชนในชุมชนมีอาชีพเพ่ิมรายไดท่ีมีความม่ันคง โดย 
ประสานความรวมมือกับสถาบันฝกอาชีพท่ีมีความชํานาญ   ในแตละสาขามาถายทอดความรูใหแกชุมชนตาง ๆ  
ไดมีอาชีพเพ่ิมเติม  เพ่ิมรายไดสูครัวเรือน 

2.2 จัดหาสถานท่ีตั้งศูนยแสดงสินคาและจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน เพ่ือเปนการสงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพสินคา  1  ตําบล  1  ผลิตภัณฑ  (OTOP)   

2.3 เสริมสรางการจางงานในทองถ่ิน โดยผานทางโครงการตาง ๆ ของเทศบาล  โดยเนนการใช 
แรงงานคนในทองถ่ิน 

2.4 ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บภาษีใหมีความชัดเจน  และเปนธรรม 
 

3.นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
    ปญหาและความสําคัญของนโยบายดานสังคม    จึงมีนโยบายท่ีจะสงเสริมพัฒนาศักยภาพ  
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม   ใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ  ท่ีเขมแข็ง มุงเนนใหคนเปนศูนยกลางในการ
พัฒนา  ใหมีจิตสํานึกท่ีดีมีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคมตลอดจนสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม  ใหมี
บทบาทท่ีสําคัญในการชวยพัฒนาคนในชุมชน ใหเกิดความรัก  ความสามัคคีของคนในชุมชน  โดยมีนโยบาย
ดังตอไปนี้ 

3.1 จัดใหมีหนวยงานหรือตัวแทนของเทศบาล  เพ่ือประสานงานและสนับสนุนชวยเหลือการ 
ดําเนินงานของชุมชน  วัด  โรงเรียน    ในดานงานบุญประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

3.2 ใหการสนับสนุนนโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล 
3.3 ประสานความรวมมือกับชุมชนและตัวแทนขององคกรตาง   ๆ   ในการปองกันและแกไข 

ปญหาของสังคม     โดยการสนับสนุนชวยเหลือการดําเนินงาน   เชน  ระบบสาธารณสุขมูลฐาน   งานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ    งานอาสาสมัครและปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.) 
  3.4 จัดตั้งชุมชนในครอบคลุมพ้ืนท่ี  เพ่ือใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง 
  3.5 สงเสริมใหเกิดการทําแผนพัฒนาชุมชนโดยประชาชนมีสวนรวม 
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4.นโยบายดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความสําคัญและจําเปนตอมนุษยอยางมาก  ในทาง
ตรงกันขาม   ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรง  และตองใชงบประมาณและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย   เขามาชวยในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยดําเนินการดังนี้ 

4.1  จัดหาท่ีรองรับขยะใหเพียงพอและเพ่ิมการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
4.2 เพ่ิมพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ  พัฒนาแหลงน้ําเชน  หนองหวยชันใหเปนสถานท่ีพักผอนหยอน 

ใจและเปนแหลงทองเท่ียว 
4.3 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     และสิ่งแวดลอม 

โดยการเสริมสรางจิตสํานึกของประชาชน   ตลอดจนการประชาสัมพันธใหความรูผานสื่อตาง ๆ เชนการอบรม  
การศึกษาดูงานเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
  4.4 สนับสนุน  และประสานความรวมมือกับพ่ีนองประชาชนในชุมชน  ดําเนินการจัดการขยะ
ระบบรีไซเคิล 
 

5.นโยบายดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  คุณภาพชีวิตของประชาชนชนในชุมชน  มีผลเก่ียวเนื่องกับนโยบายดานการพัฒนาสังคม  ถา
คุณภาพของสังคมดี  คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็ดีดวย จึงไดกําหนดนโยบายดังนี้ 
  5.1  จัดใหมีสวัสดิการดานคุณภาพของผูดอยโอกาส  และผูไมสามารถดวยเหลือตนเองได 
    5.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการกีฬา     จัดหาสถานท่ีออกกําลังกายใหแก
ชุมชนตาง  ๆ  เพ่ือใหคนในชุมชนมีสุขภาพดีท่ัวหนา 
  5.3 ดูแลชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัย สําหรับผูยากไร   
  5.4 จัดใหมีการสงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ  คนพิการ  คนดอยโอกาสและผูปวยโรคเอดส 
 

6.นโยบายดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
    ในปจจุบันรัฐบาลและหนวยงานตาง    ๆ    ของราชการไดตระหนักดีถึงบทบาทความ    สําคัญ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนและรับรูปญหาและความตองการ   ของประชาชน
ไดดีท่ีสุด  ดังนั้น  รัฐบาลจึงไดกระจายอํานาจและถายโอนภารกิจจากสวนราชการตาง ๆ  มาใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เปนผูมีอํานาจในการบริหารและจัดการทองถ่ินของตนเอง  ใหมีความเจริญกาวหนาและตรงตาม
วัตถุประสงค   และความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหมากท่ีสุด  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติคือ 

6.1 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชน  มีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินจัดใหมี 
การรับฟงความคิดเห็น   โดยการจัดทําประชาพิจารณในปญหาท่ีสําคัญ   พรอมใหชุมชนตรวจสอบการ
บริหารงานของเจาหนาท่ีและผูบริหาร 
   6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ   โดยการนําอุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
มาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ    ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและในการใหบริการประชาชน    ใหไดรับความ
สะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจสูงสุด 
   6.3 จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังชัยอยางเปนระบบ   โดยมีตัวแทนของชุมชนเขามามีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนา    เพ่ือใหแผนงานในการพัฒนาเทศบาลตําบลวังชัยตรงตามปญหา     และความ
ตองการของชุมชนมากท่ีสุด 

6.4 ใหการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน  มีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองทุกระดับชั้น  
เพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจในบทบาท  หนาท่ี  สิทธิอันพึงมีพึงได  ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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  6.5 ประสานขอความรวมมือกับหนวยงานราชการ  องคกรเอกชนในดานงบประมาณบุคลากร   
ตลอดจนความชวยเหลือในดานตาง  ๆ  เพ่ือนํามาพัฒนา  ปรับปรุงเทศบาลตําบลวังชัย  ใหมีความเจริญกาวหนา
ถึงพรอมดวยคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   
 

7.นโยบายดานการศึกษา 
  การศึกษา เปนรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ดาน สังคมไทยในอดีตเปนสังคมท่ีหลอหลอม
เด็กไทยในเชิงการเปนผูสืบทอดทางศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี เพ่ือเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ     
แตในปจจุบันซ่ึงเปนยุคโลกาภิวัฒน  เกิดการหลอหลอมใหเด็กและเยาวชนไทยเกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหม  
ปญหาของเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากข้ึน  ดังนั้น  การจัดการศึกษา  การเตรียมความพรอมในดานการศึกษาใหเด็ก
กอนวัยเรียน  จึงมีความจําเปน  จึงไดกําหนดนโยบายดังนี้ 
  7.1 จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล    เพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กกอนวัยเรียน ชวยลด
ภาระคาใชจายของผูปกครอง  ซ่ึงเด็กตองไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย  จิตใจ  ดานสมอง  ท่ีพรอมในการเขา
รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอไป 
  7.2 จัดใหมีโครงการอาหารกลางวัน  สนับสนุนใหเด็กระดับประถมไดรับอาหารท่ีเปนประโยชน
และเทาเทียมกัน  ครบ  100  %  ของนักเรียน  ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาล 
  7.3 จัดใหมีศูนยพัฒนาทักษะ  ศูนยความรูขอมูลชุมชน 
  7.4 สงเสริม  สนับสนุนการศึกษาใหกับโรงเรียนตาง  ๆ  ในเขตเทศบาลตําบลวังชัย 
8.นโยบายดานสาธารณสุข 
  ในปจจุบันปญหาดานการสาธารณสุข  ไมวาจะเปนในเรื่องโรคติดตอหรือไมติดตอ   ลวนเปน
สาเหตุสําคัญของปญหาดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  เพราะหลักสําคัญของงานสาธารณสุข    คือการท่ี
ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง   รูจักการแกปญหาในหมูบานหรือชุมชนของตน      จึง
กําหนดแนวทางนโยบายไว  ดังนี้ 
  8.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ดานความรู ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   
ในชุมชน  เชนการใหคําแนะนําตาง  ๆ  การใหบริการรักษาพยาบาลงาย  ๆ   
  8.2 พัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพของเทศบาลใหไดมาตรฐาน  และสามารถรองรับชวยเหลือผูปวย
ไดดี ยิ่งข้ึน 
  8.3 การสงเสริมอนามัยแมและเด็ก เชน  การดูแลขณะตั้งครรภ  และหลังคลอด  
  8.4 การจัดหายา  ท่ีจําเปนในหมูบานชุมชน เม่ือประชาชนมีการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ  หรือ
บรรเทาเม่ือมีการเจ็บปวยฉุกเฉินท่ีไมสามารถเดินทางไปสถานพยาบาลไดทันที 
  8.5 การพัฒนาตลาดสดเทศบาล  ใหมีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะและทันสมัย   
 
  จะเห็นไดวา นโยบายและการพัฒนาในดานตาง ๆ ท่ีผูบริหารโดย  นายกิตติ   คําแกนคูณ     
ไดกําหนดเปนนโยบายและแนวทางในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลตําบลวังชัย   เปนไปโดยยึดหลักการพัฒนา
จากแผนพัฒนาแหงชาติ  และ แผนพัฒนาจังหวัด  ท้ังนี้   เพ่ือการตอบสนองตอนโยบายแหงชาติ ในการเปน
องคกร/ ชุมชนท่ีเขมแข็ง พ่ึงตนเองได   ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
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สวนท่ี 5 
 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 
5.1 บัญชีโครงการพัฒนา 
5.2 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
5.3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 
 
 

 


