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สวนที่ ๑ 

บทนํา 

 

ในสภาพการณของประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมาก  ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและ

การเมืองซึ่งสงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอวิถีการดํารงชีพของประชาชนอยางกวางขวางโดยเฉพาะการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิ

เสรีภาพหนาท่ี  และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐ การปรับปรุงโครงสรางการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการเรงรัดใหมีการกระจายอํานาจ  ในการบริหารงานและ

การใหบริการงานสาธารณะของรัฐเปนไปดวยความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบปญหา

และความตองการของประชาชนไดดียิ่งข้ึนในการกระจายอํานาจการบริหารงานของรัฐ  ไปสูองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  ดังกลาวตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได

กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ  งบประมาณ และอัตรากําลังของ

ราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดโดยระยะเวลาและ

เงื่อนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจน  เพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง  ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวาในอนาคต

อันใกลนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีสูงข้ึน  มีอัตรากําลังมากข้ึน  

รวมท้ังมีภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนตามกันไปดวย 

 จากผลการเปล่ียนแปลงดังกลาว  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการ

เตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ  งบประมาณ และอัตรากําลังจากหนวยงานสวนกลาง

และสวนภูมิภาคท่ีกฎหมายกําหนด  เพื่อท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

ซึ่งหมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดมุงหมาย  หรือทิศทางในการพัฒนาของตน

ใหชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมาย ในการพัฒนาอยางเปน

ระบบ  โดยใหมีความครอบคลุม  ภารกิจในการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอม  

และศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการ

สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค จะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ 

 แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการวิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการของทองถ่ินเพื่อนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมาย

ในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ  และแนวทางการดําเนินงาน  เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ

ซึ่งจะชวยกําหนดแผนงานโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีทิศทางท่ีสอดคลองและประสาน

สนับสนุนในจุดมุงหมายเดียวกัน  ซึ่งนอกจากจะทําใหปญหา/ความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสม

แลวยังเปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย  
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๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

  แผนพัฒนาสามป หมายถึง การแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักการคิดท่ีวาภาย

ไตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพฒันาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนา

หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึง่โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพื่อท่ีจะให 

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการ ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค 

เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด 

  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป คือ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในหารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนํา

โครงการ / กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ

เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน   

๑. เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม ซึ่งมีลักษณะเปนแผนงาน

โครงการท่ีแกไขปญหา สนองความตองการ นโยบายและพัฒนาศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

๒.  เปนแผนพัฒนาท่ีครอบคลุมใน  ๒  ระดับ  คือแผนระยะปานกลาง ซึ่งมีระยะเวลา  สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๓ ป )  และแผนพัฒนาระยะส้ัน  ไดแก  แผนพัฒนาประจําป  เปน

แผนงาน  โครงการท่ีมีแนวทางและรายการประสานสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ 

๓.  เนนหนักโครงการปฏิบัติจริง (project Oriented )  ซึ่งโครงการเหลานี้อาจจะเปนโครงการท่ี

นอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล  แตมีผลกระทบสําคัญหรือจําเปนตอการพัฒนา

ขององคการบริหารสวนตําบล  ก็สามารถบรรจุอยูในแผนไดโดยการประสานขอความรวมมือกับหนวยงาน

ดําเนินการนั้น ๆ เพื่อใหเขาดําเนินการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของซึ่งจะเปนการ

รวบรวมทรัพยากรในการพัฒนาอยางเปนระบบตอไป 

๔. มีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาท่ีชัดเจนหลายระดับ ซึ่งแตละระดับ ก็มีจุดมุงหมายและ

บทบาทเปนเฉพาะเรื่องไป  เพื่อใหเปนแผนพัฒนาท่ีสอดคลองกัน  ท้ังจากระดับสูงและระดับลาง (Top-down-

bottom  up planning ) 

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

ในสภาพการณของประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมาก  ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและ

การเมืองซึ่งสงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอวิถีการดํารงชีพของประชาชนอยางกวางขวางโดยเฉพาะการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิ

เสรีภาพหนาท่ี  และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐ การปรับปรุงโครงสรางการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการเรงรัดใหมีการกระจายอํานาจ  ในการบริหารงานและ

การใหบริการงานสาธารณะของรัฐเปนไปดวยความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบปญหา

และความตองการของประชาชนไดดียิ่งข้ึน 
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 ในการกระจายอํานาจการบริหารงานของรัฐ  ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังกลาวตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

ข้ันตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ  งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการสวนกลางและ

ราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดโดยระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจน  

เพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง  ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวาในอนาคตอันใกลนี้องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีสูงข้ึน  มีอัตรากําลังมากข้ึน  รวมท้ังมีภารกิจและหนาท่ี

ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนตามกันไปดวย 

 จากผลการเปล่ียนแปลงดังกลาว  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการ

เตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ  งบประมาณ และอัตรากําลังจากหนวยงานสวนกลาง

และสวนภูมิภาคท่ีกฎหมายกําหนด  เพื่อท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

ซึ่งหมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดมุงหมาย  หรือทิศทางในการพัฒนาของตน

ใหชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมาย ในการพัฒนาอยางเปน

ระบบ  โดยใหมีความครอบคลุม  ภารกิจในการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอม  

และศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการ

สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค จะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ 

 แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการวิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการของทองถ่ินเพื่อนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมาย

ในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ  และแนวทางการดําเนินงาน  เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ

ซึ่งจะชวยกําหนดแผนงานโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีทิศทางท่ีสอดคลองและประสาน

สนับสนุนในจุดมุงหมายเดียวกัน  ซึ่งนอกจากจะทําใหปญหา/ความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสม

แลวยังเปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย 

 หลักการสําคัญ  ท่ีถือเปนหัวใจของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  คือ  การกําหนดจุดมุงหมายการ

พัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีนําไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้  เพราะหาก

ปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อย ๆ   เมื่อมีปญหาหรือความตองการอะไรเกิดข้ึนก็กําหนดแนวทางดําเนินการเปนเรื่อง 

ๆ  ไป  ซึ่งนอกจากจะแกไขปญหาอยางซ้ําซอนและไมมีท่ีส้ินสุดแลวยังอาจทําใหปญหามีความรุนแรงมากข้ึนจน

เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะแกไขได  ดังนั้น  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในครั้งนี้  จึง

เปนโอกาสอันดีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะไดกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ

สภาพปญหา  ตามความตองการและศักยภาพของตนเองอยางเปนระบบ  ซึ่งนอกจากการพัฒนาประสิทธิภาพ  

ในการบริหารภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแลวยังเปนการเตรียมความพรอม  เพื่อรองรับการถายโอน

ภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคในอนาคตอันใกลอีกทางหนึ่งดวย  โดยแผนพัฒนาสามปมี

แนวทางดังนี้ 

๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา

งบประมาณประจําป 
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๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามป ท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรกร

พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆใหอยูในลักษณะท่ีพรอมบรรจุในเอกสารงบประมาณ 

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคม กําหนดแนวทางในการพัฒนาให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล รวบรวมแนวทางและ

ขอมูลมาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอให

ผูบริหารทองถ่ินพิจารณา 

๔.  ผูบริหารนํารางแผนพัฒนาสามปเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

๕.  ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑.  องคการบริหารสวนตําบลมีแผนพัฒนาระยะปานกลาง  ๓  ป ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ )  เปนแผน

แมบท  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอบสนองตอความตองการของประชาชน  และนโยบาย

ของผูบริหาร  ตลอดท้ังสามารถพัฒนาศักยภาพหรือความไดเปรียบขององคการบริหารสวนตําบล 

 ๒.  องคการบริหารสวนตําบลสามารถใชทรัพยากรทีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ให

ผลตอบแทนคุมคาและกอใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

 ๓.  สามารถจัดการดําเนินการท่ีซ้ําซอนของแตละหนวยงานลงไปได  จึงกอใหเกิดการประสานงาน

ระหวางหนวยงานไดอยางดียิ่ง  และสามารถควบคุมรายจายทําใหประหยัดคาใชจายได 

 ๔.  ผูบริหารสามารถคาดคะเนปญหาหรืออุปสรรค  ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได  สามารถแกไขปญหา

และอุปสรรคไดถูกวิธีและทันตอเหตุการณ 

๕.  สามารถเตรียมการในการใชทรัพยากรในทุกดาน  ท้ังดานระยะเวลา  บุคลากร และงบประมาณ  

เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลวังกวาง 

๑. ความเปนมาของตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

บานวังกวาง  ต้ังอยูบนเทือกเขาเพชรบูรณในเขตปาสงวนแหงชาติน้ําหนาว  มีลําน้ําหวยหอยไหลผาน

ลงไปสูลําน้ําพอง (น้ําฟองในภาษาถ่ิน)  บานวังกวางต้ังข้ึนเมื่อราว  พ.ศ.  ๒๓๘๕  โดยชาวบานทาอิบุญ  

อําเภอหลมสัก  ท่ีถูกเกณฑมารวมสงครามคราวปราบกบฏเจาอนุวงศ (อาณาจักรลานชาง ประเทศลาวใน

ปจจุบัน) กับกองทัพเจาพระยาอภัยภูธร     (นอยบุญรัตพันธ)  สมุหนายก หลังเสร็จสงครามจึงอพยพ

ครอบครัวข้ึนมาต้ังเปนหมูบานเล็ก ๆ    เรียกวาบานหวยหอยตามช่ือลําน้ําหวยหอยหางจากบานวังกวางไป

ประมาณ  ๒  กิโลเมตร ในป พ.ศ.  ๒๔๖๖  เกิดโรคไขทรพิษระบาดประชาชนอพยพหนีไปอยูกับหมูบานอื่น

และต้ังหมูบานข้ึนใหมอีก  ๓  หมูบาน  ไดแก  บานน้ําพาง  บานไรเหนือ (ไรแปหรือบานไรใตในปจจุบัน)  และ

บานวังกวางซึ่งต้ังตามช่ือวังน้ําในลําน้ําหวยหอยซึ่งไหลโคงเปนรูปเกือกมา  กอน  พ.ศ.  ๒๕๐๐  ท่ีต้ังหมูบานวัง

กวางเปนปาดิบเขามีสัตวปาชุกชุม  เชน  เกง  กวาง  เสือ  หมูปา  ชางปา  ฯลฯ  มาหากิน  ถูกฝูงหมาปาไลตก

ลงไปในวังน้ําแหงนี้กวางเปนสัตวเช่ืองชาชวยตัวเองในน้ําไมไดทําใหชาวบานจับกวางไดในวังน้ํานี้บอย ๆ  จึง

เรียกช่ือวังน้ํานี้วา  “วังกวาง” มาจนถึงทุกวันนี้ สถานท่ีต้ังของตัวตําบลวังกวาง  อยูในเขตหมูท่ี  ๑, ๒  บานช่ือ

วาบานวังกวางในป  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ไดมีราษฎรไดอพยพมาอยูกันมากข้ึน  ภายใตการนําของอดีตกํานันตําบลวัง

กวาง นายเสงี่ยม  ทองอิฐ  จึงไดขอใหทางราชการแยกหมูบาน  และไดรับการประกาศจัดต้ังเปนหมูบานและ

ในปเดียวกันนายเสงี่ยม  ทองอิฐ  และราษฎรท่ีอาศัยอยูในเขตหมูบานตาง ๆ  รวมกันขอใหทางราชการแยก

เขตหมูบานอีกจํานวน   ๑๐  แหง  เพื่อต้ังเปนตําบลและไดรับประกาศจัดต้ังเปนตําบล  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๔  

โดยใชช่ือตําบลวังกวาง  อยางสมบูรณ  ในป พ.ศ.๒๕๔๒ ไดยกฐานะสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล 

ซึ่งมีนายสวาง  พุทธิวงศ   เปนประธานกรรมการสภา  นายเสงี่ยม   ทองอิฐ  เปนประธานกรรมการบริหาร  ส.

ต.ท.  พิมล  สินประเสริฐรัตน   เปนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และกรรมการอีก  ๗  คน  เปนคณะ

บริหารชุดแรก ปจจุบันมีนายมนูญ  คําแพร เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล  นายจิตร  จันสีดา  เปน

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และนายณัฐวุฒิ  ปกเข็ม  เปนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
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๒. สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลวังกวาง 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลวังกวางจะกลาวถึง (๑) สภาพท่ัวไป (๒) 

เศรษฐกิจ (๓) สภาพสังคม (๔) การบริการพื้นฐาน (๕) แหลงน้ํา และ(๖) ขอมูลอื่นๆ 

๒.๑ สภาพท่ัวไป 

สภาพท่ัวไปจะประกอบดวย (๑) ท่ีต้ัง (๒) เนื้อท่ี (๓) อาณาเขต (๔) ลักษณะภูมิอากาศ และ(๕) เขต

การปกครอง  

 ๒.๑.๑ ท่ีต้ัง  

 ตําบลวังกวาง อยูในเขตปกครองของอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ อยูหางจากตัวอําเภอ

ไปทางทิศเหนือ ตามเสนทาง หวยสนามทราย – กกกะทอน ระยะทาง    ๒๒    กิโลเมตร และอยูหางจากตัว

จังหวัดเพชรบูรณมาทางทิศตะวันออก เสนทาง หลมสัก - ชุมแพ ระยะทาง   ๑๖๕   กิโลเมตร  

 ๒.๑.๒  เนื้อท่ี 

 ตําบลวังกวาง มีจํานวนพื้นท่ี  ๑๘๙  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑๘,๑๒๕ ไร คิดเปน

รอยละ ๓๐.๔๘ ของเนื้อท่ีอําเภอน้ําหนาว เปนตําบลท่ีมีเนื้อท่ีใหญสุด อยูสูงจากระดับน้ําทะเลเฉล่ียประมาณ 

๘๕๐ เมตร 

 ๒.๑.๓ อาณาเขต ตําบลวังกวางมีอาณาเขตติดตอดังนี ้

ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลหลักดาน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ  

ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลน้ําหนาว อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลหลักดาน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ  

                                                    และตําบลหวยไร อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  

รูปท่ี ๑  แผนท่ีแสดงอาณาเขต ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

 
ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ, ๒๕๕๒ 

 ๒.๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ ตําบลวังกวางมีสภาพอากาศแบบรอนช้ืน แบงออกเปน ๓  ฤดู ไดแก  
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 ๑. ฤดูรอน ระหวางเดือน มีนาคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกป สภาพอากาศสบาย ไมรอนมาก 

อุณหภูมิเฉล่ีย ๑๙ – ๓๐  องศาเซลเซียส   ไดรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาดผานหรือปกคลุม 

 ๒. ฤดูฝน  ระหวางเดือน มิถุนายน -  เดือน ตุลาคม ของทุกป มีฝนชุก ปริมาณน้ําฝน เฉล่ีย ๑๒๒.๘๓ 

มิลลิเมตร (ขอมูลเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ – เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓) ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมท่ีพัด

ผานจากทะเลอันดามันและทะเลจีนใต 

๓. ฤดูหนาว ระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ ของทุกป อากาศหนาวเย็นในตอนดึก

และตอนเชา ชวงท่ีอากาศหนาวเย็นท่ีสุดในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ของทุกป อุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 

ประมาณ  ๑๕ – ๒๕  องศาเซลเซียส ไดรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาดผานหรือปกคลุม 

 

 ๒.๑.๕ เขตการปกครอง ตําบลวังกวางแบงการปกครองออกเปน ๑๑ หมูบาน มีจํานวนประชากร

ท้ังส้ิน ๕,๔๘๘ คน แบงเปนประชากรชายจํานวน๒,๘๕๓  คนและประชากรหญิงจํานวน ๒,๖๓๕    คน 

จํานวนครัวเรือน ๑,๗๑๙  ครัวเรือน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล ท้ัง ๑๑ หมูบาน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  

ตารางท่ี ๑  แสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

 

หมู 

ท่ี 
ช่ือหมูบาน ช่ือผูนําหมูบาน 

ตําแหนง ประชากร ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

๑ บานวังกวาง นางอรุณ  คําแพร ผูใหญบาน ๒๑๗ ๑๗๘ ๓๙๕ ๑๓๘ 

๒ บานวังกวาง นายสมคิด  พรมหาลา ผูใหญบาน ๓๕๔ ๓๓๖ ๖๙๐ ๒๐๒ 

๓ บานไรใต นายนิพนธ  วังเทียน ผูใหญบาน ๒๑๐ ๒๑๔ ๔๒๔ ๑๑๗ 

๔ บานหวยหินลับ นายทวี  กองวี ผูใหญบาน ๒๓๙ ๒๐๔ ๔๔๓ ๑๓๘ 

๕ บานซํามวง นายสมศักด์ิ  พาลี ผูใหญบาน ๔๔๘ ๔๒๕ ๘๗๓ ๒๔๐ 

๖ บานดงคลอ นายซินเฮง  โพธิ์ศร ี ผูใหญบาน ๔๑๑ ๓๗๔ ๗๘๕ ๒๗๕ 

๗ บานฟองใต นายสาคร  ลาลู ผูใหญบาน ๑๕๒ ๑๔๘ ๓๐๐ ๘๘ 

๘ บานผาลานอย นายวิสันต  เช้ือถ่ินภู ผูใหญบาน ๑๘๘ ๑๕๗ ๓๔๕ ๑๓๕ 

๙ บานหวยยางทอง นายสวาง  พุทธิวงศ กํานัน ๑๔๒ ๑๓๒ ๒๗๔ ๑๐๐ 

๑๐ บานโปงนกแกว นายสมคิด  ตูคํา ผูใหญบาน ๙๕ ๗๖ ๑๗๑ ๕๐ 

๑๑ บานวังกวาง นายประสิทธิ์  คําเจียก ผูใหญบาน ๓๙๗ ๓๙๑ ๗๘๘ ๒๓๖ 

รวม ๒,๘๕๓ ๒,๖๓๕ ๕,๔๘๘ ๑,๗๑๙ 

 
 

ท่ีมา: สํานักงานทะเบียนอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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๒.๒ เศรษฐกิจ 

ขอมูลดานเศรษฐกิจจะประกอบดวย (๑) อาชีพและ (๒) หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล

วังกวาง 

 ๒.๒.๑  อาชีพ การประกอบอาชีพของราษฎรตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

สวนใหญจะประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมดังตารางดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๒ ขอมูลอาชีพประชากรตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ท่ี อาชีพ คิดเปนรอยละ หมายเหตุ 

๑ ทําไร ๗๐ ขาวโพด ขาวไร หอมผักชี พืชตระกูลถ่ัว กาแฟ 

๒ ทําสวน ๑๐ สวนยางพารา สวนผลไม เชน มะขามหวาน ลําไย  

๓ รับจาง ๑๐ แรงงานภาคเกษตรกรรม 

๔ คาขาย ๕ รานชํา รานซอม รับซื้อผลิตผลการเกษตร  

๕ อื่น ๆ ๕ รับราชการ หาของปาขาย ฯลฯ 

ท่ีมา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว 

 ๒.๒.๒ หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง  

ตารางท่ี ๓ หนวยธุรกิจในตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
 

หนวยธุรกิจ จํานวน 

โรงสีขาว ๑๘ 

ปมน้ํามัน (ปมหลอด) ๒๕ 

รานคา ๔๘ 

รานซอม ๕ 

ท่ีมา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ 
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๒.๓ สภาพสังคม 

 สภาพสังคมจะไดกลาวถึงสวนท่ีเกี่ยวของไดแก (๑) การศึกษา (๒) สาธารณะสุข และ(๓) สถาบันและ

องคกรทางศาสนา 

 ๒.๓.๑ การศึกษา ประกอบดวย (๑) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ แหง (๒)โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 

๕ แหง (๑)มัธยมศึกษาจํานวน ๑ แหง และศูนยการเรียนรูชุมชนจํานวน ๑ แหง 

ตารางท่ี ๔ สถานศึกษาในตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ท่ีมา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด 

เพชรบูรณ 

  

 

 

ท่ี ช่ือสถานศึกษา ท่ีต้ัง จํานวน

นักเรียน 

หมายเหตุ 

๑ โรงเรียนบานวงักวาง บานวังกวาง หมู ๑ ๔๘๖ อนุบาล – ม.ปลาย 

๒ โรงเรียนบานหวยหินลับ บานหวยหินลับหมู ๔ ๗๗ ป.๑ – ป.๖ 

๓ โรงเรียนบานซํามวง บานซํามวง หมู ๕ ๑๑๘ ป.๑ – ป.๖ 

๔ โรงเรียนบานดงคลอ บานดงคลอหมู ๖ ๘๔ ป.๑ – ป.๖ 

๕ โรงเรียนบานฟองใต บานฟองใตหมู ๗ ๕๓ ป.๑ – ป.๖ 

๖ ศูนยการเรียนรูชุมชน บานหวยยางทอง หมู ๙ - ม.๓ , ม.๖ 

๗ ศพด.บานวังกวาง บานวังกวาง หมู ๑ ๖๘ เด็กเล็ก 

๘ ศพด.บานซํามวง บานซํามวง หมู ๑ ๓๓ เด็กเล็ก 
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 ๒.๓.๒ สถาบันและองคกรทางศาสนา 

ตารางท่ี ๖ องคกรทางศาสนาในตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

ลําดับ วัด/สํานักสงฆ สถานท่ีต้ัง 

๑ วัดศรีสมพร หมู ๑ บานวังกวาง 

๒ วัดรัตนวราราม หมู ๓ บานไรใต 

๓ วัดหวยหินลับ หมู ๔ บานหวยหินลับ 

๔ วัดบานซํามวง หมู ๕ บานซํามวง 

๕ วัดปาดงคลอ หมู ๖ บานดงคลอ 

๖ วัดผาน้ําเท่ียง หมู ๖ บานดงคลอ 

๗ วัดสามแยก หมู ๖ บานดงคลอ 

๘ วัดปาฟองใต หมู ๗ บานฟองใต 

๙ สํานักสงฆผาลานอย หมู ๘ บานผาลานอย 

๑๐ สํานักสงฆโคงเหล็ก หมู ๘ บานผาลานอย 

๑๑ สํานักสงฆซําบอน หมู ๘ บานผาลานอย 

๑๒ วัดปาหวยยางทอง หมู ๙ บานหวยยางทอง 

๑๓ วัดปาสันติธโรธรรม หมู ๑๐ บานโปงนกแกว 

๑๔ วัดโพธิ์เงิน หมู ๑๑ บานวังกวาง 

 

ท่ีมา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว   

          จังหวัด เพชรบูรณ 
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๒.๓.๓ สาธารณะสุขมูลฐาน 

ตารางท่ี ๕ การบริการสาธารณะสุข ตําบลวังกวาง อําเภอน้าํหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

ท่ี สถานพยาบาล ท่ีต้ัง หัวหนาสถานพยาบาล พื้นท่ีรับผิดชอบ 

๑ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล(รพ.สต.)วัง

กวาง 

บานวังกวาง หมูท่ี 

๑ 

นายพงษศักด์ิ จันตืน

(ผูอํานวยการ รพ.สต.วัง

กวาง) 

หมูท่ี 

๑,๒,๓,๔,๗,๙, 

๑๐,๑๑ 

๒ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล(รพ.สต.)ดง

คลอ 

บานดงคลอ หมูท่ี ๖ นายอนุชิต เกียรติณรงค

(รักษาการผูอํานวยการ      

รพ.สต.ดงคลอ) 

หมูท่ี ๕,๖,๘ 

 

ท่ีมา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ 

๒.๔ การบริการพื้นฐาน แสดงขอมูล (๑) การคมนาคม (๒) การส่ือสาร (๓) ไฟฟา และ (๔) แหลงน้ํา

อุปโภคบริโภค 

 ๒.๔.๑ การคมนาคม  

๑.ถนนลาดยาง   ๒ สาย (ทางหลวงชนบทหมายเลข๔๐๔๕,๔๐๙๒ 

และทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖) 

๒.ถนน คสล.   ๑๑ เสน (ภายในหมูบานระยะทางรวมกนัประมาณ  

๒,๙๐๐ เมตร) 

๓.ถนนลูกรัง   ๔ สาย 

๔.ถนนดินการเกษตร  ๖๙ สาย  

 ๒.๔.๒ การส่ือสาร โดยแสดงขอมูลดานการโทรคมนาคม และการติดตอส่ือสาร 
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๑.ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Phone) ๒ เครือขาย AIS, DTAC 

๒.ระบบโทรศัพทพื้นฐาน   (ไมมี) 

๓.ท่ีทําการไปรษณียยอย  ๑ แหง 

๔.หอกระจายขาวไรสาย  ๑๑ แหง 

๕.หอกระจายขาวประจําหมูบาน ๑๑ แหง 

๖.ระบบอินเตอรเน็ต (อินเตอรเน็ตตําบล อินเตอรเน็ตโรงเรียน) 
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๒.๔.๓ ไฟฟา 

 หมูบานท้ัง ๑๑ หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกวางมีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน การ

จายกระแสไฟฟาระดับครัวเรือน มีครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใชแลวเฉล่ีย คิดเปนรอยละ ๙๗ ของจํานวนครัวเรือน

ท้ังหมด   

           ๒.๔.๔  แหลงน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม  

ตารางท่ี ๗ แสดงขอมูลแหลงน้ําอุปโภคและบริโภคในตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว 

แหลงน้ํา ประเภท จํานวน ไดแก (ช่ือ) 

แหลงน้ําธรรมชาติ ลําน้ํา ๓ น้ําฟอง หวยยาง หวยหินลับ 

ลําหวย ๖ หวยหอย  หวยทราย หวยน้ําพราง  

สระ ๒๘  

ฝาย ๘  

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน บอน้ําต้ืน ๔  

บอบาดาล ๑๕  

ประปาหมูบาน ๒๐  

ท่ีมา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด 

เพชรบูรณ 

         ๒.๕ ขอมูลอื่นๆ 

 ๒.๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย 

๑.  ทรัพยากรปาไม 

พื้นท่ีตําบลวังกวางเปนพื้นท่ีในเขตอุทยานแหงชาติ ๒ แหงคืออุทยานแหงชาติน้ําหนาวและอุทยาน

แหงชาติภูกระดึง  ดังนั้นจึงมีทรัพยากรปาไมเปนจํานวนมาก เชน ไมแดง,ประดู,ไมมะคาฯลฯ เปนตน สภาพปา

ปจจุบัน ไดถูกบุกรุกทําลายเพื่อใชเปนพื้นท่ีทําการเพาะปลูกเชนขาวโพด และยางพารา  ซึ่งนับเปนปญหา

ทางดานส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากพื้นท่ีดินทํากินไมมีเอกสารสิทธิ์ และไมมีการกําหนดขอบเขตท่ี

แนนอน  

๒. ทรัพยากรดิน 

ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ใชเพราะปลูกไดดีพอสมควร  แตในชวงฤดูแลงหลังเก็บเกี่ยวราษฎรมี

การเผาปาเพื่อกําจัดวัชพืชทําใหดินขาดจุลินทรีย 
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๓.ศักยภาพขององคกร 

๓.๑ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลวังกวางประกอบดวย 

ฝายการเมือง 

 - ผูบริหาร    ๔ คน 

 - สมาชิกสภา อบต.    ๒๒ คน  
 ระดับการศึกษาของบุคลากรฝายการเมือง 

 - ประถมศึกษา    ๗ คน 

 - มัธยมศึกษา    ๑๘ คน 

 - ปริญญาตรี    ๑ คน 

 

ฝายประจํา 

 - ขาราชการประจํา   ๕ คน 

 - ลูกจางประจํา    ๑ คน 

 - พนักงานจางตามภารกิจ   ๕ คน 

 - พนักงานจางท่ัวไป   ๗ คน 

  ระดับการศึกษาของบุคลากรฝายประจํา 

 - ประถมศึกษา    - คน 

 - มัธยมศึกษา    ๙ คน 

 - ปริญญาตรี    ๙ คน 
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๓.๒ ศักยภาพดานการเงินการคลัง  

 

รายรับ รับจริง ป ๒๕๕๓ ประมาณการป 

๒๕๕๔ 

ประมาณการป 

๒๕๕๕ 

ก.รายไดภาษีอากร 

๑.หมวดภาษีอากร 

- ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

-ภาษีบํารุงทองท่ี 

-ภาษีปาย 

-ภาษีมูลคาเพ่ิม 

-ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

-ภาษีสุรา 

-ภาษีสรรพสามิต 

-ภาษีภาคหลวงแร 

-ภาษีภาคหลวงปโตรเลียม 

-ภาษีท่ีเก็บจากกฎหมายอุทยานแหงชาติ 

๗,๗๑๗,๑๖๗.๘๖ 

๗,๗๑๗,๑๖๗.๘๖ 

๙,๗๑๘.๐๐ 

๑๑,๔๘๙.๙๐ 

๔๐๐.๐๐ 

๕,๑๕๓,๒๕๕.๘๒ 

๘๖,๕๑๖.๘๙ 

๖๖๔,๖๗๘.๑๖ 

๑,๓๐๓,๖๒๘.๗๕ 

๑๑๕,๐๙๔.๘๗ 

๓๗๒,๓๘๕.๔๗ 

- 

๙,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๙,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๘,๐๐๐.๐๐ 

- 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๙,๗๗๙,๕๐๐.๐๐ 

๙,๗๗๙,๕๐๐.๐๐ 

๘,๕๐๐.๐๐ 

- 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๗,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 

ข.รายไดท่ีไมใชภาษีอากร 

๑.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับใบอนุญาต 

-คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจร 

-คาธรรมเนียมนํ้าบาดาลและใชนํ้าบาดาล 

๒.หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

๓.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 

-คานํ้าประปา 

๑๔๐,๙๕๒.๐๑ 

๑๖,๓๐๐.๐๐ 

๑๖,๓๐๐.๐๐ 

- 

 

๙๓,๒๐๒.๐๑ 

๙๓,๒๐๒.๐๑ 

- 

- 

๑๔๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

- 

 

๑๐๕,๕๐๐.๐๐ 

๑๐๕,๕๐๐.๐๐ 

- 

- 

๗๐,๕๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

- 

 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

- 
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
-คาขายแบบแปลน 

-รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

๓๑,๔๕๐.๐๐ 

๒๘,๕๐๐.๐๐ 

๒,๙๕๐ 

๓๕,๐๐๐.๐๐ 

๓๕,๐๐๐.๐๐ 

- 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

ค.เงินชวยเหลือ 

๑.หมวดเงินอุดหนุน 

-เงินอุดหนุนท่ัวไป 

-เงินอุดหนุนกรณีตางๆท่ีตองนํามาต้ัง

งบประมาณ 

๙,๑๒๕,๖๒๗.๑๖ 

๙,๑๒๕,๖๒๗.๑๖ 

๙,๑๒๕,๖๒๗.๑๖ 

- 

๙,๐๕๙,๐๐๐.๐๐ 

๙,๐๕๙,๐๐๐.๐๐ 

๕,๕๑๙,๗๘๐.๐๐ 

๓,๕๓๙,๒๒๐.๐๐ 

๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๕,๕๙๑,๔๒๐.๐๐ 

๓,๖๕๘,๕๘๐.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๖,๙๘๓,๗๔๗.๐๓ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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สวนที่ ๓ 

ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา  
 ในปท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลวังกวางไดนําแผนพัฒนาตําบลไปจัดทําโครงการตางๆและได

พัฒนาตําบลตามแผนยุทธศาสตรตําบล แผนยุทธศาสตรจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งการจัดทําโครงการตางๆ สามารถประเมินผลการนําโครงการไปปฏิบัติใหบรรลุ

วัตถุประสงคการพัฒนาได ๒ ประการคือ 

 ๑.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 ๒.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 

๑. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 

จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

ดําเนินการ

แลว 

ยังไมได

ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑.การกอสรางปรับปรุงบํารงุรักษา

ถนน สะพาน ทางระบายนํ้า 

 ๒.การปรับปรุงบํารงุรักษาระบบนํ้า

เพ่ือการอุปโภคและบรโิภค 

 ๓.การกอสรางปรับปรุงบํารงุรักษา

ซอมแซมอาคารสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง 

 ๔.  ติดต้ัง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ

ไฟฟา 

ยุทธศาสตรที่ ๒  ดานการเมืองและการบริหาร

และการจัดการ 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑.สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน 

 ๒.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการ

จัดการภายในองคกรและพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

 ๓.เพ่ิมชองทางในการรับรูขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

๔ 

 

๑ 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

 

 

 

 

๔ 

 

๑ 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

๒ 

 

๒ 

 

๒ 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

๒ 

 

๑ 

 

- 

 

 

 

 

 

๒,๗๔๓,๒๐๐.๐๐ 

 

๓๗๘,๔๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

๒๔๕,๐๐๐.๐๐ 

 

๔๗๒,๘๐๐.๐๐ 

 

๖๕,๐๐๐.๐๐ 
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๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 

 จากการประเมินผลของแผนพัฒนาท่ีผานมาขององคการบริหารสวนตําบลวังกวางในเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานสาธารณสุข 

แนวทางการพฒันา 

 ๑. สงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัย

ของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานทรพัยากร

มนุษยและสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑.สงเสริมและชวยเหลือเด็กผูสูงอายุผู

พิการผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส 

 ๒. การสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

  ๑ การสงเสริมอาชีพ 

  ๒ การลดตนทุนการผลิต 

          ๓ สงเสริมเศรษฐกิจดานการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่ ๖  การสงเสริมการศึกษา 

ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑. พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

 ๒. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ ๗  การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

  ๑. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ๒. คุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

๗ 

 

 

 

 

๔ 

 

๘ 

 

 

๒ 

๑ 

๑ 

 

 

 

 

๘ 

๓ 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

๔ 

 

๓ 

 

 

- 

- 

๑ 

 

 

 

 

๗ 

๓ 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

๓ 

 

 

 

 

- 

 

๕ 

 

 

๒ 

๑ 

- 

 

 

 

 

๑ 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

๓๓๕,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๗๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๙๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๗๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

๒,๑๖๗,๕๖๘ 

๒๑๕,๐๐๐ 

รวม ๕๐ ๓๓ ๑๗ ๘,๘๐๖,๙๖๘ 
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 ๒.๑ การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไดดําเนินการโครงการดานการ

โครงสรางพื้นฐาน เชน กอสรางถนน คสล. ขุดเจาะบอบาดาล ฯลฯ  

 ๒.๒ การพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการจัดการ มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

โดยจัดโครงการประชาคมหมูบาน โครงการจัดทําแผนพัฒนา โครงการพัฒนาบุคลากร เปนตน 

 ๒.๓ การพัฒนาดานสาธารณสุข จัดโครงการดานการรณรงคและระงับโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก 

โรคพิษสุนัขบา รวมท้ังอุดหนุนโครงการพฒันาสาธารณสุขมูลฐานเปนตน 

 ๒.๔ การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม มีการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 

และสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครปองกันบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน เปนตน 

 ๒.๕ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสงเสริมเศรษฐกิจดานการทองเท่ียวในตําบล เพื่อการสงเสริม

รายไดท่ียั่งยืนในอนาคต 

 ๒.๖ การสงเสริมศาสนา การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม ดานการศึกษาโดยการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมดานวิชาการ และการสนับสนุนการจัดงานเทศการงานขาวหลามและของดีอําเภอน้ําหนาว การจัด

กิจกรรมงานสงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุเปนตน 

 ๒.๗ การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม สงเสริมการอยูรวมกันระหวางคนกับปา โดยการจัดโครงการปลูกปา

เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปา และโครงการสรางฝายกันน้ําลําธาร(ฝายแมว) 

 

การประเมินสถานการณดานการพัฒนา    ( SWOT ) 

ปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค  ตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง 

1. จุดแข็ง     ( Strength     :  S  ) 

 สภาพพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก 

 มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ และแหลงทองเทียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 

 ประชาชนมีการต่ืนตัวในการประกอบอาชีพ 

 ประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงายและยังมีความเปนชนบทหลงเหลืออยู 

 ประชาชนใหความสําคัญตอระบบประชาธิปไตยและต่ืนตัวในการเลือกต้ังทุกระดับ 

 มีการจัดต้ังกองทุนหมูบาน  กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพตางๆ 

 มีกองทุนหมุนเวียนและโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

 มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

2. จุดออน    (Weakness   : W ) 

 ไมมีแหลงกักเก็บน้ําไวใชประโยชนเพียงพอตลอดป 

 ขาดเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากิน 

 มีการใชสารเคมีในการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต 

 แรงงานในพืน้ท่ีมีการเคล่ือนยายไปทํางานตางถ่ิน 

 มีปญหาดานการคมนาคมระหวางหมูบาน 



 

  

20 

 มีปญหาภัยแลง  สรางความเดือดรอนเสียหายแกประชาชน 

 ประชาชนสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

 ประชาชนสวนใหญมีรายไดจากภาคการเกษตรเปนหลัก 

 มีขอจํากัดในสวนของการสงเสริมงานดานการทองเท่ียวเนื่องจากติดเรื่องขอกฎหมาย 

 

3. โอกาส     (Opportunity : O ) 

 มีองคการบริหารสวนตําบลในพื้นท่ีซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบล  ท้ังทางดานเศรษฐกิจ 

(Economic) สังคม ( Social ) และการเมือง ( Political ) ทําใหมีงบประมาณเปนของตนเองนํามาพัฒนา

ตําบล 

 มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาตําบล  ท้ังท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง และไดรับการจัดสรร

จากทางรัฐบาล 

 มีหนวยงานราชการอื่นท่ีเขามารวมในการพัฒนา เชน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นท่ีตนน้ําน้ําหนาว (ศปน.) 

 

 

 

4.  ขอจํากัดหรืออุปสรรค  ( Threaten     : T ) 

 ขาดการมีสวนรวมของประชาชนเทาท่ีควรในการกําหนดแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักการมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถ่ิน 

 ขาดการบูรณาการ ( Integration ) ของหนวยงานท่ีมาดําเนินงานในพื้นท่ี  

 มีงบประมาณท่ีไมเพียงพอในการพฒันาเนื่องจากพื้นท่ีกวางใหญและราษฎรอาศัยอยูอยางกระจัดกระจาย 

 กลุมตางๆยังไมสามารถรวมกลุมไดอยางเขมแข็ง ขาดจิตสํานึกสาธารณะ 
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สวนที่ ๔ 

สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนา 

“มุงเนนการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาการศึกษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

บนพื้นฐานการมีสวนรวมโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

๔.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑.การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

 ๒.การปรับปรุงบํารุงรักษาระบบน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

 ๓.การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานท่ีและส่ิงปลูกสราง 

 ๔. ติดต้ัง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบไฟฟา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการเมืองและการบริหารและการจัดการ 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑.สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๒.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการภายในองคกรและพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

 ๓.พัฒนาระบบและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑. สงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ๒. พัฒนาการกีฬา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑.สงเสริมและชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือเอดสและผูดอยโอกาส 

 ๒. การสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
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แนวทางการพัฒนา 

  ๑. การสงเสริมอาชีพ 

  ๒. การลดตนทุนการผลิต 

 ๓.การสงเสริมอาชีพดานการทองเท่ียว
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ยุทธศาสตรท่ี ๖ การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑. พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

 ๒. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

  ๑. การจัดหาแหลงกําจัดและการกําจัดขยะมูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล 
 ๒. คุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๓. พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการปลูกปา 

 

๔.๓ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาระดับชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 วิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ

เปล่ียนแปลง” 

 พันธกิจ  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน บนหลักการ

ของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี ้

  ๑. สรางความเปนธรรมในการกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมคุณธรรมเพื่อใหคนกิน

ดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยูรวมกัน

อยางสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 

  ๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความ

สรางสรรคของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมใหครอบครุมประชาชนทุกคน สรางความมั่นคงดานอาหาร

และพลังงาน รวมท้ังยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมท้ัง

ปรับโครงสรางสาขาการผลิต และการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  ๓. สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็ง สามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเส่ียงจากวิกฤติ

เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู และทักษะ สามารถรูเทาทันการ

เปล่ียนแปลงอยางมีเหตุผล 

 

 วัตถุประสงค เปาหมายหลักและยุทธศาสตรการพฒันา 

 ๑. วัตถุประสงค  

     ๑.๑ คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 

     ๑.๒ คน ชุมชน และสังคมมีความพรอมเผชิญการเปลีย่นแปลง และอยูกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข 
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     ๑.๓ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความมั่นคง ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ 

ประเทศชาติมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 

 ๒. เปาหมายหลัก 

     ๒.๑ สังคมไทยมีความสงบสุข อยางมีธรรมาภิบาล 

     ๒.๒ ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมท่ีมีคณุภาพ 

     ๒.๓ โครงสรางเศรษฐกิจมคีวามสมดุล เขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได 

     ๒.๔ ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

     ๒.๕ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และคุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน 

 

 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

     ๓.๑ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

     ๓.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 

     ๓.๓ ยุทธศาสตรการสรางสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

     ๓.๔ ยุทธศาสตรการเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม 

     ๓.๕ ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกจิในภูมิภาค 

     ๓.๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน 

 

๔.๔ แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

แผนการศึกษาแหงชาติ มีวัตถุประสงค ๓ ขอ ประกอบดวย 

๑. พัฒนาคนรอบดานและสมดุล 

 ๑.๑ ทุกคนมีโอกาสเรียน 

 ๑.๒ ปฏิรูปการเรียนรู 

 ๑.๓ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

 ๑.๔ พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพึงตนเองและแขงขัน 

๒. สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 

 ๒.๑ สังคมแหงการเรียนรู 

 ๒.๒ สงเสริมวิจัยและพัฒนา 

 ๒.๓ สรางสรรค ประยุกตใชและเผยแพรความรูและการเรียนรู 

๓. พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม 

 ๓.๑ สงเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ๓.๒ ลดปญหาทางโครงสรางเพ่ือความเปนธรรมในสังคม 
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 ๓.๓ เทคโนโลยีฯเพ่ือการศึกษา 

 ๓.๔ จัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 

๔.๕ วิสัยทัศนและยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ภาคเหนือตอนลาง ๑ :: 

 (พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย อุตรดิษฐ) 

 

๔.๕.๑ วิสัยทัศน 

 ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน 

 

๔.๕.๒ พันธกิจ 

 ๑. ยกระดับรายไดและกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมท่ีมคีุณภาพอยางย่ังยืน 

 ๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสรางสรรค 

 ๓. สรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกบักลุมประเทศเพ่ือนบาน 

 

๔.๕.๓ ประเด็นยุทธศาสตร 

 ๑. พัฒนาการคา การบริการ และการเครือขายคมนาคมสี่แยกอินโดจีน 

 ๒. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร กีฬาและวัฒนธรรม 

 ๓. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินคาเกษตร 

 ๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน 

 

๔.๕.๔ เปาประสงค 

 ๑. เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศเพ่ือใชศักยภาพแหลงท่ีต้ัง และความพรอมของ

โครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกจิประเทศเพ่ือนบาน 

 ๒. เปนจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการคาชายแดน 

 ๓. เปนศูนยการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางศักยภาพการผลติและบริการท่ีประทับใจ 

 ๔. พัฒนาการคาและความรวมมือชายแดนไทย-พมา/ไทย-ลาว 

 ๕. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศนและประวัติศาสตร 

 ๖. สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว 

 ๗. รักษาความสมดุลระหวางการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและวิถีชีวิตของชุมชน 
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 ๘. พัฒนาระบบฐานขอมูลการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

 ๙. สรางรายไดท้ังดานการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชน 

 ๑๐. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพ่ิมท่ีย่ังยืน 

 ๑๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

๔.๕.๕ กลยุทธ 

 ๑. เชื่อมโยงเสนทางพมา แมสอด บานโคก ลาว เพ่ือรองรับการคา การลงทุน และการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

 ๒. มีศูนยขอมูลท่ีเชื่อมระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาดานการคา การลงทุนของกลุมจังหวัดสู

อินโดจีน 

 ๓. ยกระดับจุดผอนปรนบานภูดู อําเภอบานโคกใหเปนดานผานแดนถาวร 

 ๔. สงเสริมสถาบันการศึกษในกลุมจงัหวัดฯ พัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการพัฒนาดานการคาการลงทุน การ

ทองเท่ียวและบริการ โดยเฉพาะดานการเปนศูนยกลางการเงินของกลุมจังหวัด ภูมิภาค และอินโดจีน 

 ๕. พัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีแปนศูนยกลางของการจัดกิจกรรมการคาระหวางประเทศในกลุมอินโดจีนและประเทศจีน 

 ๖. ถายทอดองคความรูและพัฒนาดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 ๗. พัฒนาบุคลากรและเครือขายดานการทองเท่ียว เชน การสรางไกดทองถ่ิน 

 ๘. ยกระดับแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 

 ๙. การประชาสัมพันธการทองเท่ียวยอนรอยอดีตผานการจัดทําสารคดีหรือเน้ือหาเชิงประวัติศาสตรใหแกกลุมลูกคา 

 ๑๐. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมหลายหลายรูปแบบท่ีสามารถเขาถึงและจูงใจกลุมนักทองเท่ียวเปาหมาย 

 ๑๑. พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

 ๑๒. เชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงเรียนรูชุมชนเขากับการทองเท่ียว 

 ๑๓. สรางแบรนดกลุมจังหวัดดานการทองเท่ียวใหชัดเจน(ประวัติศาสตรหนาหน่ึง) 

 ๑๔. จัดระบบการบริหารจัดการกลุมผูผลิต เกษตรกร เครือขาย และสถาบันเกษตรกร 

 ๑๕. จัดระบบองคความรูแกกลุมผูผลิต เกษตรกร เครือขาย และสถาบันเกษตรกร 

 ๑๖. พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 ๑๗. สงเสริมการบริหารจัดการกลไกการตลาด 

 ๑๘. พัฒนาคุณภาพการผลิต 

 ๑๙. พัฒนาเครือขายเพ่ือการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 ๒๐. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการบริหารจัดการ 

 ๒๑. บริหารจัดการ ปองกันและแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 ๒๒. พัฒนาระบบจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

๔.๖ นโยบายการพัฒนาจังหวัด 

๔.๖.๑ วิสัยทัศนจังหวัดเพชรบูรณ 

“เพชรบูรณเมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใสใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 

๔.๖.๒ พันธกิจของจังหวัด 

 ๑) พัฒนาใหเปนเมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ียั่งยืน 

 ๒) สรางเมืองเกษตรปลอดภัย 

 ๓) สงเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 ๕) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะดวกและปลอดภัย 

 

๔.๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมมูลคาการเกษตร โดยการสงเสริมการเชื่อมโยงหวงโซมลูคา (ผลิต – อุตสาหกรรม – คาขาย 

– บริการ – ทองเท่ียว) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : การเรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศน และเชิงเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู สรางความเขมแข็งของชุมชน กลุมและประชาชนใหมีคณุภาพตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(เพชรบูรณเขมแข็ง) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ : การพัฒนาระบบการขนสงและจราจร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การเพิ่มมูลคาการเกษตร โดยการสงเสริมการเช่ือมโยงหวงโซมูลคา (ผลิต – อุตสาหกรรม – 

คาขาย – บริการ – ทองเที่ยว) 

เปาประสงค 

๑. เพ่ิมรายไดภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ 

๒. เกษตรกรไดประโยชนจากองคความรูดานการผลิต 

๓. ภาครัฐมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว และมีการประสานเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 

๔. บุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 

กลยุทธ/วิธีการ 

๑. พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรปปลอดภัยและเพ่ิมมูลคา 

๒. สงเสริมการเกษตร เกษตรอุตสาหกกรรม และ อาหารเพ่ือสุขภาพ ท่ีเชื่อมโยงไปสูการทองท่ียว 

๓. สงเสรมิภาคอุตสาหกรรมการเกษตร การคา การลงทุน และ ภาคธุรกิจบริการ 

๔. สงเสริมและสนับสนุนดานการผลิตแกเกษตรกรตามตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๕. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

๖. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 

๗. สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

๘. วิจัย/พัฒนา (R+D) และบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  การเรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการอนุรักษและฟนฟู เพ่ือสรางความสมดุลระบบนิเวศ และ

รักษาคุณภาพสิง่แวดลอม เพ่ือเปนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเกษตร และการทองเท่ียวของจังหวัด รวมถึงรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

๒. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม ความหลกหายทางชีวภาพ มีความย่ังยืนและมีคุณภาพ

สิ่งแวดลอมท่ีดี 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดแบบบูรณา

การเชิงรุก 

๔. องคกรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมของจังหวัด 

กลยุทธ/วิธีการ 

๑. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดิน นํ้าและ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม 

๒. สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

๓. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๔. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและใชเทคโนโลยีในการบรหิารจัดการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศน และเชิงเกษตร 

เปาประสงค 

๑. เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

๒. นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในการเดินทางมาทองเท่ียว 

๓. แหลงทองเท่ียวและโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนา 

๔. บุคลากร เครือขาย และผูประกอบการดานการทองเท่ียวมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/วิธีการ 

๑. พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูเดิมและสงเสริมแหลงทองเท่ียวใหม 

๒. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

๓. เพ่ิมความหลากหลายของสินคาและผลิตภัณฑดานการทองเท่ียว 

๔. พัฒนามาตรฐานการใหบริการดานการทองเท่ียว 

๕. พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก รวมถึงคุณภาพส่ิงแวดลอม 

๖. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียว 

๗. สงเสริม และพัฒนาบุคลากรเครือขาย และผูประกอบการดานการทองเท่ียว 



 

  

29 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔  การสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู สรางความเขมแข็งของชุมชน กลุมและประชาชนใหมีคุณภาพ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(เพชรบูรณเขมแข็ง) 
เปาประสงค 

๑. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได 

๓. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีสุขภาพดี 

๔. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ครอบครัวเขมแข็ง 

๕. ภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการทไดมาตรฐาน 

๖. มีเครือขายชุมชนครอบครุมทุกหมูบาน 

๗. ระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนา 

กลยุทธ/วิธีการ 

๑. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ จปฐ. 

๒. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

๔. สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 

๕. สงเสริมการอาชีพเพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน 

๖. สงเสริมการเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดสารพิษ 

๗. พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 

๘. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๙. เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว 

๑๐. พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาระบบการขนสงและจราจร 

เปาประสงค 

๑. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

๒. จัดระบบการคมนาคม ขนสงท่ีประหยัด สะดวก และปลอดภัย รวมท้ังเปนระบบขนสงท่ีย่ังยืน 

๓. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ ใหความสําคัญกับรูปแบบการเดินทางท่ีเนนมาตรการและเทคโนโลยีท่ี

สนับสนุนดานความปลอดภัย 

๔. เพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงระบบคมนาคม สนับสนุนการทองเท่ียวและการพัฒนาเมือง 

๕. เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมและสรางความรูสึกเปนเจาของจากทุกภาคสวน 

 

กลยุทธ/วิธีการ 

๑. พัฒนาระบบขนสงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

๒. พัฒนาระบบขนสงแบบย่ังยืนและการพัฒนาเมืองนาอยู 

๓. พัฒนาโครงขายคมนาคม 
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๔. เพ่ิมความปลอดภัยของระบบการคมนาคมขนสง 

๕. ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุการขนสงและจราจร 

๖. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 

๗. พัฒนาระบบคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวและการพัฒนาเอกลักษณของเมือง 

๘. แกไขปญหาการขนสงและจราจร 

 

๔.๗ นโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

๔.๗.๑วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

  “ทองถ่ินกาวหนา การศึกษากาวไกล เกษตรปลอดภัย บริหารโปรงใส ใสใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจย่ังยืน 

สงเสริมวัฒนธรรมและการทองเท่ียว” 

๔.๗.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

 ๔.๗.๒.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน ประกอบดวย ๓ แนวทาง ดังนี้ 

  ๑. สนับสนุนกอสราง และปรับปรุงถนนสะพาน 

  ๒. สนับสนุนกอสราง และปรับปรุงแหลงน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

  ๓. สนับสนุนกอสราง และปรับปรุงไฟฟา และประปา 

 ๔.๗.๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบดวย ๖ แนวทาง ดังนี้ 

  ๑. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่ือการเรียนการสอน 

  ๒. สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษสืบสานวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

  ๓. สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและพลานามัย 

  ๔. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสาธารณสุข 

  ๕. สงเสริมและสนับสนุน 

  ๖. สนับสนุนและใหความชวยเหลือสงเคราะห ผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็ก เยาวชน สตรี 

ผูสูงอายุและผูติดเช้ือ 

 

 ๔.๗.๒.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเท่ียว ประกอบดวย ๔ แนวทาง 

ดังนี ้

  ๑. การสงเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและสราง

มูลคาเพิ่มทางการเกษตร 

  ๒. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอบรมใหความรูและวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ 
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  ๓. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

  ๔. สงเสริมการตลาดเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 ๔.๗.๒.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย ๓ 

แนวทาง ดังนี ้

  ๑. สนับสนุนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  ๒. สนับสนุนกิจกรรมดานสรางจิตสํานึกฯในการรักษาส่ิงแวดลอมทุกองคกร 

  ๓. สนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ๔.๗.๒.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ประกอบดวย ๖ แนวทาง ดังนี้ 

  ๑. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

  ๒. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  ๓. การสนับสนุนกิจกรรมผังเมืองรวม 

  ๔. พัฒนาการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ๕. สงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

  ๖. สงเสริมสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม 

๔.๗.๓ จุดมุงหมายในการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

  ๑. การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

  ๒. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางพอเพียง 

  ๓. บริการดานไฟฟาและประปาอยางพอเพียง 

  ๔. การบริการดานการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ ส่ืออุปกรณ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

พัฒนาเด็กนักเรียน 

  ๕. ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมกิจการดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร

และภูมิปญญาทองถ่ิน   

  ๖. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในดานกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 

  ๗. ผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูติดเช้ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  ๘. การบริการดานสุขภาพอนามัยเบ้ืองตนท่ีดี 

  ๙. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณใหลดลง 

  ๑๐. สงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดเพชรบูรณ 

  ๑๑. สงเสริมการเกษตรและอาชีพแกประชาชน 

  ๑๒. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

  ๑๔. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  ๑๕. สงเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอยางเปนระบบ 

  ๑๖. สงเสริมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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  ๑๗. สงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

  ๑๘. สงเสริมสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม 

 

 

 

 

 

๔.๘ กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบูรณ 

(พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

๔.๘.๑ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  “ทองถ่ินทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใสใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการทองเท่ียวและแหลงนํ้า 

ล้ําเลิศวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม” 

๔.๘.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 

  ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

  ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพ

ชีวิต 

  ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการพัฒนาเมือง  และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

๔.๙ นโยบายการพัฒนานายกองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง 

๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง มุงมั่นท่ีจะยกระดับดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการคา การ

ลงทุนและการเกษตร ใหไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

แนวทาง ดังนี ้

 ๑.๑ การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา และชลประทาน โดยเพิ่มแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค

หรือเพื่อใชในดานการเกษตรใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง 
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 ๑.๒ แกไขปญหาน้ําประปาท่ีใชในการอุปโภค บริโภค และประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ

สรางประปาหมูบาน รวมท้ังการขยายเขตประปา 

 ๑.๓ การสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางท่ีเช่ือมระหวางหมูบาน โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนท่ีได

มาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป เชน ดําเนินการปรับปรุงถนนท่ีไดรับการถายโอนจาก

หนวยงานตางๆ และถนนท่ีเช่ือมตอระหวางหมูบานหรือมีลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเช่ือมโยงกับ

แผนงานโครงการใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดใหมีสภาพดีข้ึน 

สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสงสินคาใหมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน ซึ่งเปนการ

กระจายความเจริญไปยังทุกท่ี 

 ๑.๔ ใหการสนับสนุนดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแกไข

ปญหาโครงสรางพื้นฐาน ใหกับหมูบานในพื้นท่ีตําบลวังกวาง 

 ๑.๕ ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพื้นท่ีใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

 ๑.๖ ติดต้ังโคมไฟสาธารณะริมถนนในพื้นท่ีตําบลวังกวางใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

 ๑.๗ ติดต้ังตูโทรศัพทสาธารณะ และขยายเขตบริการโทรศัพทบานในเขตตําบลวังกวาง 

 

๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

 องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง จะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได ลด

รายจายใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับ

รากฐานของตําบลโดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 ๒.๑ สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสรางระบบเศรษฐกิจท่ีดีมั่นคง สงเสริมการคา 

จัดใหมีศูนยกลางการจําหนายสินคาผลิตภัณฑพื้นบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม

ขนาดยอม 

 ๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย รวมท้ัง

สงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร 

 ๒.๓ สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพิม่รายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน ๓ ข้ันตอน คือ 

  ข้ันตอนท่ี ๑ ใหแตละครอบครัวมีความพอเพียงตอการบริโภค 

  ข้ันตอนท่ี ๒ เนนเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน 

  ข้ันตอนท่ี ๓ เช่ือมโยงเครือขายชุมชน และการสงเสริมดานการตลาด เนนดานการสงออก

และนําเขา 

 ๒.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในการเพิ่มรายไดใหแก

ประชาชนในทองถ่ิน 
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 ๒.๕ จัดต้ังกองทุนกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนเปนการแกไข

ปญหาเบ้ืองตนในการท่ีขาดเงินทุนใหแกราษฎรในตําบลวังกวาง 

 

๓. นโยบายดานสงเสริมการทองเท่ียว 

 ตําบลวังกวางมีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย ดังนั้นจึงมีความจําเปนในดานการสงเสริมการ

ทองเท่ียว ขาพเจาจึงมีนโยบายท่ีสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวแบบบูรณาการ เพิ่มและพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึน เพื่อเปนการสรางอาชีพและรายไดใหกับราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบล

วังกวาง  

 ๓.๑ ปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเท่ียว ใหมีความสะดวกและปลอดภัยตอชีวิต

และทรัพยสินของนักทองเท่ียว รวมท้ังการปลูกไมดอกไมประดับและสรางพื้นท่ีสีเขียว 

 ๓.๒ สนับสนุนการทองเท่ียวรูปแบบตางๆ นําการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเพื่อสุขภาพ 

รวมท้ังการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม และใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดการทองเท่ียวมากข้ึน 

 ๓.๓ จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเท่ียว ครอบคลุมท้ังตําบลและพื้นท่ีท่ีตอเนื่อง พรอมจัดทํา

เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 

 ๓.๔ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 

 

๔. นโยบายดานสังคม การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการกีฬา 

 องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะ

เรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได โดยยึดหลักการศึกษาสราง

ชาติ สรางคนและสรางงาน ดังนี้ 

 ๔.๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อเปนการ

พัฒนา พรอมยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของชาวตําบลวังกวางใหดีข้ึน ในดานการสังคมสงเคราะหใหแก

เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสซึ่งตองเนนย้ําเปนอยางยิ่ง 

 ๔.๒ การสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมใหเปนเอกลักษณท่ีโดเดนของตําบลวังกวาง เชน งาน

ประเพณีลอยกระทง งานพิธีการทางศาสนา งานประเพณีสงกรานต ฯลฯ เปนตน 

 ๔.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด รวมท้ังจัดใหมีสนาม

กีฬา และมีการจัดการแขงขันกีฬาในระดับหมูบานและตําบล เพื่อใหประชาชนสามารถใชประโยชนทํากิจกรรม

ตางๆรวมกัน 

 ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงรายไดของประชาชน สงเสริม

และสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาอบรมและเรียนรูศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ินมากข้ึน โดยเฉพาะ
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สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีแบบยั่งยืน 

 ๔.๕ สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ียากจนและดอยโอกาส และประชาชนท่ัวไป 

 ๔.๖ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

 ๔.๗ จัดต้ังกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาใหแกนักเรียนท่ียากจนในเขตพื้นท่ีตําบลวังกวาง 

 ๔.๘ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในตําบลวังกวางมีความรูเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมท้ัง

สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได 

 ๔.๙ เฝาระวัง ติดตาม สังเกตการณ และแกไขปญหาโรคระบาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในตําบลวังกวาง 

 ๔.๑๐ สงเสริมใหประชาชนในตําบลวังกวาง มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สงเสริใหมีการออกกําลังกายใน

เขตตําบลวังกวาง 

 

๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง มีนโยบายในการฟนฟูสภาพ และการปองกันการเส่ือมโทรมหรือสูญ

ส้ินไปของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

 ๕.๑ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการรณรงคและมีจิตสํานึกระบบศูนยรวมในการ

กําจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนาแหลงธรรมชาติ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนใหดีอยางตอเนื่อง 

 ๕.๒ สนับสนุนรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา และมีจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 ๕.๓ สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน และส่ิงแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพท่ี

สวยงาม 

 ๕.๔ บริหารและจัดการส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน 

 

๖. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 

 องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง จะสงเสริมใหคนดีเขามาปกครองบานเมือง และบริหารโดยหลักธรร

มาภิบาล ซึ่งมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี ้

 ๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย โดยมุงเนนใหประชาชน มีสวนรวมในทุกๆ

ดาน ไดแก การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชน โดยการ “รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติและรวมรับ

ผลประโยชน เพื่อประชาชนตําบลวังกวาง” 

 ๖.๒ ใหความรวมมือชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นๆทุกแหง ในกรณีท่ีมีเหตุ

จําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง 



 

  

36 

 ๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ เพื่อเปนการสรางภาพพจนสถาบัน

องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง ใหประชาชนยอมรับและใหความเช่ือถือ 

 ๖.๔ ปรับเปล่ียนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน เชน การบริหารงานบุคคล โดยวิธีการบริหารกิจการ

บานเมือง และสังคมท่ีดีเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ๖.๕ สรางระบบงานบริหารงานบุคคล และคาตอบแทนแนวใหม โดยยึดหลักการจายคาตอบแทนตาม

ผลงาน โดยดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 ๖.๖ เนนการบริหารราชการแบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการบริหาร

กิจการบานเมืองมากข้ึน โดยใหประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ๖.๗ สรางแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกําลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ตําบลวังกวาง ท่ีปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดน และเปนท่ียอมรับ 

 ๖.๘ มุงเนนพฒันาฝกอบรมใหขาราชการไดเพิ่มพูนความรู ทักษะและมีประสบการณในการทํางาน

มากยิ่งข้ึน 

 ๖.๙ บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ๖.๑๐ ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง อาคารสํานักงานท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง รวมท้ัง

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขต อบต.วังกวาง 

 ๖.๑๑ กอสรางหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลวังกวางใหมีมาตรฐาน พรอมท่ีจะจัดประชุมใน

ระดับตางๆ 

 ๖.๑๒ การสรางจัดซื้ออุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาท่ี 
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