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สวนที่ ๑
บทนํา
ในสภาพการณของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทั้ง ในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองซึ่งสงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอวิถีการดํารงชีพของประชาชนอยางกวางขวางโดยเฉพาะการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุง สิทธิ
เสรี ภ าพหน า ที่ และการมีส ว นรว มของประชาชนในการบริห ารงานของรั ฐ การปรั บปรุ ง โครงสรา งการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการเรงรัดใหมีการกระจายอํานาจ ในการบริหารงานและ
การใหบริการงานสาธารณะของรัฐเปนไปดวยความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบปญหา
และความตองการของประชาชนไดดียิ่งขึ้นในการกระจายอํานาจการบริหารงานของรัฐ ไปสูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังกลาวตามพระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของ
ราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดโดยระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่ระบุไวอยางชัดเจน เพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวาในอนาคต
อันใกลนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนที่สูง ขึ้น มีอัตรากําลังมากขึ้น
รวมทั้งมีภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปดวย
จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการ
เตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังจากหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาคที่กฎหมายกําหนด เพื่อที่สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งหมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงกําหนดจุดมุงหมาย หรือทิศทางในการพัฒนาของตน
ใหชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย ในการพัฒนาอยางเปน
ระบบ โดยใหมีความครอบคลุม ภารกิจในการพัฒนาในทุก ๆ ดาน อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอม
และศักยภาพขององคกรปกครองสวนท องถิ่น ที่จะสามารถบริห ารงานในความรับผิ ดชอบตามที่ราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค จะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่ง ที่จะชวยสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการวิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการของทองถิ่นเพื่อนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมาย
ในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ และแนวทางการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ
ซึ่ง จะชว ยกํ าหนดแผนงานโครงการขององคก รปกครองส วนท องถิ่น ที่ทิ ศทางที่ส อดคลอ งและประสาน
สนับสนุนในจุดมุงหมายเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะทําใหปญหา/ความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสม
แลวยังเปนการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย
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๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป หมายถึง การแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักการคิดที่วาภาย
ไตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึง่ โครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อที่จะให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค
เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป คือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในหารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนํา
โครงการ / กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ
เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
๑. เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม ซึ่งมีลักษณะเปนแผนงาน
โครงการที่แกไขปญหา สนองความตองการ นโยบายและพัฒนาศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
๒. เปนแผนพัฒนาที่ครอบคลุมใน ๒ ระดับ คือแผนระยะปานกลาง ซึ่งมีระยะเวลา สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๓ ป ) และแผนพัฒนาระยะสั้น ไดแก แผนพัฒนาประจําป เปน
แผนงาน โครงการที่มีแนวทางและรายการประสานสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
๓. เนนหนักโครงการปฏิบัติจริง (project Oriented ) ซึ่งโครงการเหลานี้อาจจะเปนโครงการที่
นอกเหนืออํานาจหนาที่หรือเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล แตมีผลกระทบสําคัญหรือจําเปนตอการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบล ก็สามารถบรรจุอยูในแผนไดโดยการประสานขอความรวมมือกับหนวยงาน
ดําเนินการนั้น ๆ เพื่อใหเขาดําเนินการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือพื้นที่ที่เกี่ยวของซึ่ง จะเปน การ
รวบรวมทรัพยากรในการพัฒนาอยางเปนระบบตอไป
๔. มีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒ นาที่ชัดเจนหลายระดับ ซึ่งแตละระดับ ก็มีจุดมุงหมายและ
บทบาทเปนเฉพาะเรื่องไป เพื่อใหเปนแผนพัฒนาที่สอดคลองกัน ทั้งจากระดับสูงและระดับลาง (Top-downbottom up planning )

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ในสภาพการณของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทั้ง ในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองซึ่งสงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอวิถีการดํารงชีพของประชาชนอยางกวางขวางโดยเฉพาะการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุง สิทธิ
เสรี ภ าพหน า ที่ และการมีส ว นรว มของประชาชนในการบริห ารงานของรั ฐ การปรั บปรุ ง โครงสรา งการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการเรงรัดใหมีการกระจายอํานาจ ในการบริหารงานและ
การใหบริการงานสาธารณะของรัฐเปนไปดวยความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบปญหา
และความตองการของประชาชนไดดียิ่งขึ้น
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ในการกระจายอํ า นาจการบริ ห ารงานของรั ฐ ไปสู อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดั ง กล า วตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้น ตอนและกระบวนการในการถ ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลัง ของราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดโดยระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไวอยางชัดเจน
เพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวาในอนาคตอันใกลนี้องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จะไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนที่สูงขึ้น มีอัตรากําลัง มากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหนาที่
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปดวย
จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการ
เตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลั งจากหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาคที่กฎหมายกําหนด เพื่อที่สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งหมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงกําหนดจุดมุงหมาย หรือทิศทางในการพัฒนาของตน
ใหชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย ในการพัฒนาอยางเปน
ระบบ โดยใหมีความครอบคลุม ภารกิจในการพัฒนาในทุก ๆ ดาน อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอม
และศักยภาพขององคกรปกครองสวนท องถิ่น ที่จะสามารถบริห ารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค จะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่ง ที่จะชวยสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการวิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการของทองถิ่นเพื่อนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมาย
ในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ และแนวทางการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ
ซึ่ง จะชว ยกํ าหนดแผนงานโครงการขององคก รปกครองส วนท องถิ่น ที่ทิ ศทางที่ส อดคลอ งและประสาน
สนับสนุนในจุดมุงหมายเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะทําใหปญหา/ความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสม
แลวยังเปนการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย
หลักการสําคัญ ที่ถือเปนหัวใจของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น คือ การกําหนดจุดมุงหมายการ
พัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่นําไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ เพราะหาก
ปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อย ๆ เมื่อมีปญหาหรือความตองการอะไรเกิดขึ้นก็กําหนดแนวทางดําเนินการเปนเรื่อง
ๆ ไป ซึ่งนอกจากจะแกไขปญหาอยางซ้ําซอนและไมมีที่สิ้นสุดแลวยังอาจทําใหปญหามีความรุนแรงมากขึ้นจน
เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะแกไขได ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในครั้งนี้ จึง
เปนโอกาสอันดีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะไดกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ
สภาพปญหา ตามความตองการและศักยภาพของตนเองอยางเปนระบบ ซึ่งนอกจากการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดแลวยังเปนการเตรียมความพรอม เพื่อรองรับการถายโอน
ภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคในอนาคตอันใกลอีกทางหนึ่ง ดวย โดยแผนพัฒนาสามปมี
แนวทางดังนี้
๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณประจําป
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๒. เพือ่ แสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามป ที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรกร
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆใหอยูในลักษณะที่พรอมบรรจุในเอกสารงบประมาณ

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคม กําหนดแนวทางในการพัฒนาให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล รวบรวมแนวทางและ
ขอมูลมาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
๓. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอให
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
๔. ผูบริหารนํารางแผนพัฒนาสามปเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
๕. ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาสามป

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑. องคการบริหารสวนตําบลมีแผนพัฒนาระยะปานกลาง ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) เปนแผน
แมบท เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอบสนองตอความตองการของประชาชน และนโยบาย
ของผูบริหาร ตลอดทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพหรือความไดเปรียบขององคการบริหารสวนตําบล
๒. องค การบริห ารส วนตํา บลสามารถใชท รัพ ยากรทีมี อยูอ ยา งจํ ากั ดไดอ ยางมีป ระสิท ธิภ าพ ให
ผลตอบแทนคุมคาและกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด
๓. สามารถจัดการดําเนินการที่ซ้ําซอนของแตละหนวยงานลงไปได จึงกอใหเกิดการประสานงาน
ระหวางหนวยงานไดอยางดียิ่ง และสามารถควบคุมรายจายทําใหประหยัดคาใชจายได
๔. ผูบริหารสามารถคาดคะเนปญหาหรืออุปสรรค ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได สามารถแกไขปญหา
และอุปสรรคไดถูกวิธีและทันตอเหตุการณ
๕. สามารถเตรียมการในการใชทรัพยากรในทุกดาน ทั้งดานระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ
เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลวังกวาง
๑. ความเปนมาของตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
บานวังกวาง ตั้งอยูบนเทือกเขาเพชรบูรณในเขตปาสงวนแหงชาติน้ําหนาว มีลําน้ําหวยหอยไหลผาน
ลงไปสูลําน้ํ าพอง (น้ํา ฟองในภาษาถิ่น) บา นวัง กวางตั้ ง ขึ้น เมื่อราว พ.ศ. ๒๓๘๕ โดยชาวบานทาอิบุ ญ
อําเภอหลมสัก ที่ถูกเกณฑมารวมสงครามคราวปราบกบฏเจาอนุวงศ (อาณาจักรลานชาง ประเทศลาวใน
ปจ จุ บั น ) กั บ กองทัพ เจ า พระยาอภั ยภู ธ ร (น อ ยบุ ญ รั ต พั น ธ ) สมุห นายก หลั ง เสร็จ สงครามจึ ง อพยพ
ครอบครัวขึ้นมาตั้งเปนหมูบานเล็ก ๆ เรียกวาบานหวยหอยตามชื่อลําน้ําหวยหอยหางจากบานวังกวางไป
ประมาณ ๒ กิโลเมตร ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ เกิดโรคไขทรพิษระบาดประชาชนอพยพหนีไปอยูกับหมูบานอื่น
และตั้งหมูบานขึ้นใหมอีก ๓ หมูบาน ไดแก บานน้ําพาง บานไรเหนือ (ไรแปหรือบานไรใตในปจจุบัน) และ
บานวังกวางซึ่งตั้งตามชื่อวังน้ําในลําน้ําหวยหอยซึ่งไหลโคงเปนรูปเกือกมา กอน พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่ตั้งหมูบานวัง
กวางเปนปาดิบเขามีสัตวปาชุกชุม เชน เกง กวาง เสือ หมูปา ชางปา ฯลฯ มาหากิน ถูกฝูงหมาปาไลตก
ลงไปในวังน้ําแหงนี้กวางเปนสัตวเชื่องชาชวยตัวเองในน้ําไมไดทําใหชาวบานจับกวางไดในวังน้ํานี้บอย ๆ จึง
เรียกชื่อวังน้ํานี้วา “วังกวาง” มาจนถึงทุกวันนี้ สถานที่ตั้งของตัวตําบลวังกวาง อยูในเขตหมูที่ ๑, ๒ บานชื่อ
วาบานวังกวางในป พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดมีราษฎรไดอพยพมาอยูกันมากขึ้น ภายใตการนําของอดีตกํานันตําบลวัง
กวาง นายเสงี่ยม ทองอิฐ จึงไดขอใหทางราชการแยกหมูบาน และไดรับการประกาศจัดตั้งเปนหมูบานและ
ในปเดียวกันนายเสงี่ยม ทองอิฐ และราษฎรที่อาศัยอยูในเขตหมูบานตาง ๆ รวมกันขอใหทางราชการแยก
เขตหมูบานอีกจํานวน ๑๐ แหง เพื่อตั้งเปนตําบลและไดรับประกาศจัดตั้งเปนตําบล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔
โดยใชชื่อตําบลวังกวาง 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. สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลวังกวาง
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลวังกวางจะกลาวถึง (๑) สภาพทั่วไป (๒)
เศรษฐกิจ (๓) สภาพสังคม (๔) การบริการพื้นฐาน (๕) แหลงน้ํา และ(๖) ขอมูลอื่นๆ
๒.๑ สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปจะประกอบดวย (๑) ที่ตั้ง (๒) เนื้อที่ (๓) อาณาเขต (๔) ลักษณะภูมิอากาศ และ(๕) เขต
การปกครอง
๒.๑.๑ ที่ตั้ง
ตําบลวังกวาง อยูในเขตปกครองของอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ อยูหางจากตัวอําเภอ
ไปทางทิศเหนือ ตามเสนทาง หวยสนามทราย – กกกะทอน ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร และอยูหางจากตัว
จังหวัดเพชรบูรณมาทางทิศตะวันออก เสนทาง หลมสัก - ชุมแพ ระยะทาง ๑๖๕ กิโลเมตร
๒.๑.๒ เนื้อที่
ตําบลวังกวาง มีจํานวนพื้นที่ ๑๘๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑๘,๑๒๕ ไร คิดเปน
รอยละ ๓๐.๔๘ ของเนื้อที่อําเภอน้ําหนาว เปนตําบลที่มีเนื้อที่ใหญสุด อยูสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ
๘๕๐ เมตร
๒.๑.๓ อาณาเขต ตําบลวังกวางมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลหลักดาน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลน้ําหนาว อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ
ตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
ตําบลหลักดาน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
และตําบลหวยไร อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
รูปที่ ๑ แผนที่แสดงอาณาเขต ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ

ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ, ๒๕๕๒
๒.๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ ตําบลวังกวางมีสภาพอากาศแบบรอนชื้น แบงออกเปน ๓ ฤดู ไดแก
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๑. ฤดูร อ น ระหว างเดือน มี นาคม - เดื อนพฤษภาคม ของทุก ป สภาพอากาศสบาย ไม รอนมาก
อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๙ – ๓๐ องศาเซลเซียส ไดรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาดผานหรือปกคลุม
๒. ฤดูฝน ระหวางเดือน มิถุนายน - เดือน ตุลาคม ของทุกป มีฝนชุก ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ย ๑๒๒.๘๓
มิลลิเมตร (ขอมูลเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ – เดือนสิง หาคม พ.ศ.๒๕๕๓) ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัด
ผานจากทะเลอันดามันและทะเลจีนใต
๓. ฤดูหนาว ระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ ของทุกป อากาศหนาวเย็นในตอนดึก
และตอนเชา ชวงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ของทุกป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป
ประมาณ ๑๕ – ๒๕ องศาเซลเซียส ไดรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาดผานหรือปกคลุม
๒.๑.๕ เขตการปกครอง ตําบลวังกวางแบงการปกครองออกเปน ๑๑ หมูบาน มีจํานวนประชากร
ทั้งสิ้น ๕,๔๘๘ คน แบงเปนประชากรชายจํานวน๒,๘๕๓ คนและประชากรหญิงจํานวน ๒,๖๓๕ คน
จํานวนครัวเรือน ๑,๗๑๙ ครัวเรือน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล ทั้ง ๑๑ หมูบาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
หมู
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อหมูบาน

ชื่อผูนําหมูบาน

บานวังกวาง
บานวังกวาง
บานไรใต
บานหวยหินลับ
บานซํามวง
บานดงคลอ
บานฟองใต
บานผาลานอย
บานหวยยางทอง
บานโปงนกแกว
บานวังกวาง

นางอรุณ คําแพร
นายสมคิด พรมหาลา
นายนิพนธ วังเทียน
นายทวี กองวี
นายสมศักดิ์ พาลี
นายซินเฮง โพธิ์ศรี
นายสาคร ลาลู
นายวิสันต เชื้อถิ่นภู
นายสวาง พุทธิวงศ
นายสมคิด ตูคํา
นายประสิทธิ์ คําเจียก
รวม

ตําแหนง
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
กํานัน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน

ชาย
๒๑๗
๓๕๔
๒๑๐
๒๓๙
๔๔๘
๔๑๑
๑๕๒
๑๘๘
๑๔๒
๙๕
๓๙๗
๒,๘๕๓

ประชากร
หญิง
๑๗๘
๓๓๖
๒๑๔
๒๐๔
๔๒๕
๓๗๔
๑๔๘
๑๕๗
๑๓๒
๗๖
๓๙๑
๒,๖๓๕

ที่มา: สํานักงานทะเบียนอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

ครัวเรือน
รวม
๓๙๕
๖๙๐
๔๒๔
๔๔๓
๘๗๓
๗๘๕
๓๐๐
๓๔๕
๒๗๔
๑๗๑
๗๘๘
๕,๔๘๘

๑๓๘
๒๐๒
๑๑๗
๑๓๘
๒๔๐
๒๗๕
๘๘
๑๓๕
๑๐๐
๕๐
๒๓๖
๑,๗๑๙
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๒.๒ เศรษฐกิจ
ขอมูลดานเศรษฐกิจจะประกอบดวย (๑) อาชีพและ (๒) หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล
วังกวาง
๒.๒.๑ อาชีพ การประกอบอาชีพของราษฎรตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
สวนใหญจะประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมดังตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ ๒ ขอมูลอาชีพประชากรตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

อาชีพ
ทําไร
ทําสวน
รับจาง
คาขาย
อื่น ๆ

คิดเปนรอยละ
๗๐
๑๐
๑๐
๕
๕

หมายเหตุ
ขาวโพด ขาวไร หอมผักชี พืชตระกูลถั่ว กาแฟ
สวนยางพารา สวนผลไม เชน มะขามหวาน ลําไย
แรงงานภาคเกษตรกรรม
รานชํา รานซอม รับซื้อผลิตผลการเกษตร
รับราชการ หาของปาขาย ฯลฯ

ที่มา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว
๒.๒.๒ หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง
ตารางที่ ๓ หนวยธุรกิจในตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
หนวยธุรกิจ
โรงสีขาว
ปมน้ํามัน (ปมหลอด)
รานคา
รานซอม

จํานวน
๑๘
๒๕
๔๘
๕

ที่มา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ
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๒.๓ สภาพสังคม
สภาพสังคมจะไดกลาวถึงสวนที่เกี่ยวของไดแก (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
ตารางที่ ๔ สถานศึกษาในตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ที่

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

จํานวน
นักเรียน

หมายเหตุ

๑

โรงเรียนบานวังกวาง

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

ที่มา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ
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๒.๓.๒ สถาบันและองคกรทางศาสนา
ตารางที่ ๖ องคกรทางศาสนาในตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ลําดับ

วัด/สํานักสงฆ

สถานที่ตั้ง

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

วัดผาน้ําเที่ยง

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

ที่มา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว
จังหวัด เพชรบูรณ
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๒.๓.๓ สาธารณะสุขมูลฐาน
ตารางที่ ๕ การบริการสาธารณะสุข ตําบลวังกวาง อําเภอน้าํ หนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ที่ สถานพยาบาล

ที่ตั้ง

หัวหนาสถานพยาบาล

๑ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล(รพ.สต.)วัง
กวาง

บานวังกวาง หมูที่
๑

๒ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล(รพ.สต.)ดง
คลอ

บานดงคลอ หมูที่ ๖ นายอนุชิต เกียรติณรงค
(รักษาการผูอํานวยการ
รพ.สต.ดงคลอ)

นายพงษศักดิ์ จันตืน
(ผูอํานวยการ รพ.สต.วัง
กวาง)

พื้นที่รับผิดชอบ
หมูที่
๑,๒,๓,๔,๗,๙,
๑๐,๑๑
หมูที่ ๕,๖,๘

ที่มา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ
๒.๔ การบริการพื้นฐาน แสดงขอมูล (๑) การคมนาคม (๒) การสื่อสาร (๓) ไฟฟา และ (๔) แหลงน้ํา
อุปโภคบริโภค
๒.๔.๑ การคมนาคม
๑.ถนนลาดยาง
๒
สาย (ทางหลวงชนบทหมายเลข๔๐๔๕,๔๐๙๒
และทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖)
๒.ถนน คสล.
๑๑ เสน (ภายในหมูบานระยะทางรวมกันประมาณ
๒,๙๐๐ เมตร)
๓.ถนนลูกรัง
๔
สาย
๔.ถนนดินการเกษตร
๖๙ สาย
๒.๔.๒ การสื่อสาร โดยแสดงขอมูลดานการโทรคมนาคม และการติดตอสื่อสาร
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๑.ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone) ๒ เครือขาย AIS, DTAC
๒.ระบบโทรศัพทพื้นฐาน

(ไมมี)

๓.ที่ทําการไปรษณียยอย
๑
แหง
๔.หอกระจายขาวไรสาย
๑๑ แหง
๕.หอกระจายขาวประจําหมูบาน ๑๑ แหง
๖.ระบบอินเตอรเน็ต (อินเตอรเน็ตตําบล อินเตอรเน็ตโรงเรียน)
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๒.๔.๓ ไฟฟา
หมูบานทั้ง ๑๑ หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกวางมีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน การ
จายกระแสไฟฟาระดับครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีไ ฟฟาใชแลวเฉลี่ย คิดเปนรอยละ ๙๗ ของจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด
๒.๔.๔ แหลงน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม
ตารางที่ ๗ แสดงขอมูลแหลงน้ําอุปโภคและบริโภคในตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว
แหลงน้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ

แหลงน้ําที่สรางขึ้น

ประเภท
ลําน้ํา
ลําหวย
สระ
ฝาย
บอน้ําตื้น
บอบาดาล
ประปาหมูบาน

จํานวน
ไดแก (ชื่อ)
๓
น้ําฟอง หวยยาง หวยหินลับ
๖
หวยหอย หวยทราย หวยน้ําพราง
๒๘
๘
๔
๑๕
๒๐

ที่มา : แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ
๒.๕ ขอมูลอื่นๆ
๒.๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย
๑. ทรัพยากรปาไม
พื้นที่ตําบลวัง กวางเปนพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติ ๒ แหง คืออุทยานแหงชาติน้ําหนาวและอุทยาน
แหงชาติภูกระดึง ดังนั้นจึงมีทรัพยากรปาไมเปนจํานวนมาก เชน ไมแดง,ประดู,ไมมะคาฯลฯ เปนตน สภาพปา
ปจจุบัน ไดถูกบุกรุกทําลายเพื่อใชเปนพื้นที่ทําการเพาะปลูกเชนขาวโพด และยางพารา ซึ่งนับเปนปญ หา
ทางดานสิ่ง แวดลอมที่สําคัญอยางยิ่งเนื่องจากพื้นที่ดินทํากินไมมีเอกสารสิทธิ์ และไมมีการกําหนดขอบเขตที่
แนนอน
๒. ทรัพยากรดิน
ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ใชเพราะปลูกไดดีพอสมควร แตในชวงฤดูแลงหลังเก็บเกี่ยวราษฎรมี
การเผาปาเพื่อกําจัดวัชพืชทําใหดินขาดจุลินทรีย
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๓.ศักยภาพขององคกร
๓.๑ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลวังกวางประกอบดวย
ฝายการเมือง
- ผูบริหาร
- สมาชิกสภา อบต.

๔
๒๒

คน
คน

- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปริญญาตรี

๗
๑๘
๑

คน
คน
คน

ฝายประจํา
- ขาราชการประจํา
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจางตามภารกิจ
- พนักงานจางทั่วไป

๕
๑
๕
๗

คน
คน
คน
คน

๙
๙

คน
คน
คน

ระดับการศึกษาของบุคลากรฝายการเมือง

ระดับการศึกษาของบุคลากรฝายประจํา

- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปริญญาตรี
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๓.๒ ศักยภาพดานการเงินการคลัง
รายรับ
ก.รายไดภาษีอากร
๑.หมวดภาษีอากร
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-ภาษีบํารุงทองที่
-ภาษีปาย
-ภาษีมูลคาเพิ่ม
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ
-ภาษีสุรา
-ภาษีสรรพสามิต
-ภาษีภาคหลวงแร
-ภาษีภาคหลวงปโตรเลียม
-ภาษีที่เก็บจากกฎหมายอุทยานแหงชาติ

ข.รายไดที่ไมใชภาษีอากร
๑.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับใบอนุญาต
-คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจร
-คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้ําบาดาล
๒.หมวดรายไดจากทรัพยสิน
-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
๓.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
-คาน้ําประปา

รับจริง ป ๒๕๕๓

ประมาณการป
๒๕๕๔

ประมาณการป
๒๕๕๕

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

๑๔๐,๙๕๒.๐๑
๑๖,๓๐๐.๐๐
๑๖,๓๐๐.๐๐
-

๑๔๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
-

๗๐,๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
-

๙๓,๒๐๒.๐๑
๙๓,๒๐๒.๐๑
-

๑๐๕,๕๐๐.๐๐
๑๐๕,๕๐๐.๐๐
-

๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
-
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
-คาขายแบบแปลน
-รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ค.เงินชวยเหลือ
๑.หมวดเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนทั่วไป
-เงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้ง
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

๓๑,๔๕๐.๐๐
๒๘,๕๐๐.๐๐
๒,๙๕๐

๓๕,๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
-

๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
-

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

๑๖,๙๘๓,๗๔๗.๐๓

๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
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สวนที่ ๓
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ในปที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลวังกวางไดนําแผนพัฒนาตําบลไปจัดทําโครงการตางๆและได
พัฒนาตําบลตามแผนยุทธศาสตรตําบล แผนยุทธศาสตรจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งการจัดทําโครงการตางๆ สามารถประเมินผลการนําโครงการไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคการพัฒนาได ๒ ประการคือ
๑.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๒.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ

๑. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔)

ยุทธศาสตร/แนวทาง
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายน้ํา
๒.การปรับปรุงบํารุงรักษาระบบน้ํา
เพื่อการอุปโภคและบริโภค
๓.การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษา
ซอมแซมอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสราง
๔. ติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการเมืองและการบริหาร
และการจัดการ
แนวทางการพัฒนา
๑.สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น
๒.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการ
จัดการภายในองคกรและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
๓.เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

ดําเนินการ
แลว

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ

๔

๔

-

๒,๗๔๓,๒๐๐.๐๐

๑

๑

-

๓๗๘,๔๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๔

๒

๒

๒๔๕,๐๐๐.๐๐

๓

๒

๑

๔๗๒,๘๐๐.๐๐

๒

๒

-

๖๕,๐๐๐.๐๐
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัย
ของประชาชน

๗

๔

๓

๓๓๕,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากร
มนุษยและสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑.สงเสริมและชวยเหลือเด็กผูสูงอายุผู
พิการผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส
๒. การสรางความเขมแข็งใหชุมชน

๔

๔

-

๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐

๘

๓

๕

๓๗๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑ การสงเสริมอาชีพ
๒ การลดตนทุนการผลิต
๓ สงเสริมเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว

๒
๑
๑

๑

๒
๑
-

๙๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๖ การสงเสริมการศึกษา
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาและสงเสริมการศึกษา
๒. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๘
๓

๗
๓

๑
-

๒,๑๖๗,๕๖๘
๒๑๕,๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๗ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๑. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. คุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวม

-

-

-

๕๐

๓๓

๑๗

๘,๘๐๖,๙๖๘

๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ
จากการประเมินผลของแผนพัฒนาที่ผานมาขององคการบริหารสวนตําบลวังกวางในเชิงคุณภาพ ดังนี้
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๒.๑ การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไดดําเนินการโครงการดานการ
โครงสรางพื้นฐาน เชน กอสรางถนน คสล. ขุดเจาะบอบาดาล ฯลฯ
๒.๒ การพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการจัดการ มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
โดยจัดโครงการประชาคมหมูบาน โครงการจัดทําแผนพัฒนา โครงการพัฒนาบุคลากร เปนตน
๒.๓ การพัฒนาดานสาธารณสุข จัดโครงการดานการรณรงคและระงับโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก
โรคพิษสุนัขบา รวมทั้งอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานเปนตน
๒.๔ การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม มีการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
และสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครปองกันบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน เปนตน
๒.๕ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสงเสริมเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวในตําบล เพื่อการสงเสริม
รายไดที่ยั่งยืนในอนาคต
๒.๖ การสงเสริมศาสนา การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม ดานการศึกษาโดยการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมดานวิชาการ และการสนับสนุนการจัดงานเทศการงานขาวหลามและของดีอําเภอน้ําหนาว การจัด
กิจกรรมงานสงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุเปนตน
๒.๗ การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม สงเสริมการอยูรวมกันระหวางคนกับปา โดยการจัดโครงการปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา และโครงการสรางฝายกันน้ําลําธาร(ฝายแมว)
การประเมินสถานการณดานการพัฒนา ( SWOT )
ปจจัยที่เปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง
1. จุดแข็ง ( Strength : S )
สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และแหลงทองเทียวทางธรรมชาติที่สวยงาม
ประชาชนมีการตื่นตัวในการประกอบอาชีพ
ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบงายและยังมีความเปนชนบทหลงเหลืออยู
ประชาชนใหความสําคัญตอระบบประชาธิปไตยและตื่นตัวในการเลือกตั้งทุกระดับ
มีการจัดตั้งกองทุนหมูบาน กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพตางๆ
มีกองทุนหมุนเวียนและโครงการเศรษฐกิจชุมชน
มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
2. จุดออน (Weakness : W )
ไมมีแหลงกักเก็บน้ําไวใชประโยชนเพียงพอตลอดป
ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน
มีการใชสารเคมีในการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต
แรงงานในพืน้ ที่มีการเคลื่อนยายไปทํางานตางถิ่น
มีปญหาดานการคมนาคมระหวางหมูบาน
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มีปญหาภัยแลง สรางความเดือดรอนเสียหายแกประชาชน
ประชาชนสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ประชาชนสวนใหญมีรายไดจากภาคการเกษตรเปนหลัก
มีขอจํากัดในสวนของการสงเสริมงานดานการทองเที่ยวเนื่องจากติดเรื่องขอกฎหมาย
3. โอกาส (Opportunity : O )
มีองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
(Economic) สังคม ( Social ) และการเมือง ( Political ) ทําใหมีงบประมาณเปนของตนเองนํามาพัฒนา
ตําบล
มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาตําบล ทั้งที่ทางองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง และไดรับการจัดสรร
จากทางรัฐบาล
มีหนวยงานราชการอื่นที่เขามารวมในการพัฒนา เชน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ตนน้ําน้ําหนาว (ศปน.)

4. ขอจํากัดหรืออุปสรรค ( Threaten : T )
ขาดการมีสวนรวมของประชาชนเทาที่ควรในการกําหนดแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น
ขาดการบูรณาการ ( Integration ) ของหนวยงานที่มาดําเนินงานในพื้นที่
มีงบประมาณที่ไมเพียงพอในการพัฒนาเนื่องจากพื้นที่กวางใหญและราษฎรอาศัยอยูอยางกระจัดกระจาย
กลุมตางๆยังไมสามารถรวมกลุมไดอยางเขมแข็ง ขาดจิตสํานึกสาธารณะ

21

สวนที่ ๔
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนา
“มุงเนนการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาการศึกษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บนพื้นฐานการมีสวนรวมโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง”

๔.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา
๒.การปรับปรุงบํารุงรักษาระบบน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
๓.การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสราง
๔. ติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบไฟฟา
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการเมืองและการบริหารและการจัดการ
แนวทางการพัฒนา
๑.สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๒.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการภายในองคกรและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
๓.พัฒนาระบบและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒. พัฒนาการกีฬา
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑.สงเสริมและชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดสและผูดอยโอกาส
๒. การสรางความเขมแข็งใหชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
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แนวทางการพัฒนา
๑. การสงเสริมอาชีพ
๒. การลดตนทุนการผลิต
๓.การสงเสริมอาชีพดานการทองเที่ยว
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ยุทธศาสตรที่ ๖ การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาและสงเสริมการศึกษา
๒. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๗ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๑. การจัดหาแหลงกําจัดและการกําจัดขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล
๒. คุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการปลูกปา

๔.๓ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาระดับชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
วิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน บนหลักการ
ของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้
๑. สรางความเปนธรรมในการกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมคุณธรรมเพื่อใหคนกิน
ดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยูรวมกัน
อยางสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความ
สรางสรรคของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมใหครอบครุมประชาชนทุกคน สรางความมั่นคงดานอาหาร
และพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้ง
ปรับโครงสรางสาขาการผลิต และการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓. สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็ง สามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤติ
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู และทักษะ สามารถรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล
วัตถุประสงค เปาหมายหลักและยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล
๑.๒ คน ชุมชน และสังคมมีความพรอมเผชิญการเปลีย่ นแปลง และอยูกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข
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๑.๓ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ
ประเทศชาติมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒. เปาหมายหลัก
๒.๑ สังคมไทยมีความสงบสุข อยางมีธรรมาภิบาล
๒.๒ ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
๒.๓ โครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุล เขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
๒.๔ ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
๒.๕ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และคุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา
๓.๑ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
๓.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูต ลอดชีวิตอยางยั่งยืน
๓.๓ ยุทธศาสตรการสรางสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๓.๔ ยุทธศาสตรการเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม
๓.๕ ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค
๓.๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน

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 พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพึงตนเองและแขงขัน
๒. สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
๒.๑ สังคมแหงการเรียนรู
๒.๒ สงเสริมวิจัยและพัฒนา
๒.๓ สรางสรรค ประยุกตใชและเผยแพรความรูและการเรียนรู
๓. พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม
๓.๑ สงเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
๓.๒ ลดปญหาทางโครงสรางเพื่อความเปนธรรมในสังคม
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๓.๓ เทคโนโลยีฯเพื่อการศึกษา
๓.๔ จัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

๔.๕ วิสัยทัศนและยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ภาคเหนือตอนลาง ๑ ::
(พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย อุตรดิษฐ)
๔.๕.๑ วิสัยทัศน
ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน
๔.๕.๒ พันธกิจ
๑. ยกระดับรายไดและกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมที่มคี ุณภาพอยางยั่งยืน
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสรางสรรค
๓. สรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน
๔.๕.๓ ประเด็นยุทธศาสตร
๑. พัฒนาการคา การบริการ และการเครือขายคมนาคมสี่แยกอินโดจีน
๒. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร กีฬาและวัฒนธรรม
๓. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินคาเกษตร
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน
๔.๕.๔ เปาประสงค
๑. เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศเพื่อใชศักยภาพแหลงที่ตั้ง และความพรอมของ
โครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน
๒. เปนจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการคาชายแดน
๓. เปนศูนยการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางศักยภาพการผลิตและบริการที่ประทับใจ
๔. พัฒนาการคาและความรวมมือชายแดนไทย-พมา/ไทย-ลาว
๕. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศนและประวัติศาสตร
๖. สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
๗. รักษาความสมดุลระหวางการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชน
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๘. พัฒนาระบบฐานขอมูลการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
๙. สรางรายไดทั้งดานการทองเที่ยวและผลิตภัณฑชุมชน
๑๐. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพิ่มที่ยั่งยืน
๑๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๔.๕.๕ กลยุทธ
๑. เชื่อมโยงเสนทางพมา แมสอด บานโคก ลาว เพื่อรองรับการคา การลงทุน และการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
๒. มีศูนยขอมูลที่เชื่อมระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานการคา การลงทุนของกลุมจังหวัดสู
อินโดจีน
๓. ยกระดับจุดผอนปรนบานภูดู อําเภอบานโคกใหเปนดานผานแดนถาวร
๔. สงเสริมสถาบันการศึกษในกลุมจังหวัดฯ พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการพัฒนาดานการคาการลงทุน การ
ทองเที่ยวและบริการ โดยเฉพาะดานการเปนศูนยกลางการเงินของกลุมจังหวัด ภูมิภาค และอินโดจีน
๕. พัฒนาใหเปนพื้นที่แปนศูนยกลางของการจัดกิจกรรมการคาระหวางประเทศในกลุมอินโดจีนและประเทศจีน
๖. ถายทอดองคความรูและพัฒนาดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น
๗. พัฒนาบุคลากรและเครือขายดานการทองเที่ยว เชน การสรางไกดทองถิ่น
๘. ยกระดับแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
๙. การประชาสัมพันธการทองเที่ยวยอนรอยอดีตผานการจัดทําสารคดีหรือเนื้อหาเชิงประวัติศาสตรใหแกกลุมลูกคา
๑๐. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมหลายหลายรูปแบบที่สามารถเขาถึงและจูงใจกลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย
๑๑. พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
๑๒. เชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูชุมชนเขากับการทองเที่ยว
๑๓. สรางแบรนดกลุมจังหวัดดานการทองเที่ยวใหชัดเจน(ประวัติศาสตรหนาหนึ่ง)
๑๔. จัดระบบการบริหารจัดการกลุมผูผ ลิต เกษตรกร เครือขาย และสถาบันเกษตรกร
๑๕. จัดระบบองคความรูแกกลุมผูผลิต เกษตรกร เครือขาย และสถาบันเกษตรกร
๑๖. พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๑๗. สงเสริมการบริหารจัดการกลไกการตลาด
๑๘. พัฒนาคุณภาพการผลิต
๑๙. พัฒนาเครือขายเพื่อการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
๒๐. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการ
๒๑. บริหารจัดการ ปองกันและแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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๒๒. พัฒนาระบบจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๖ นโยบายการพัฒนาจังหวัด
๔.๖.๑ วิสัยทัศนจังหวัดเพชรบูรณ
“เพชรบูรณเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใสใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
๔.๖.๒ พันธกิจของจังหวัด
๑) พัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
๒) สรางเมืองเกษตรปลอดภัย
๓) สงเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๕) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย
๔.๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การเพิ่มมูลคาการเกษตร โดยการสงเสริมการเชื่อมโยงหวงโซมลู คา (ผลิต – อุตสาหกรรม – คาขาย
– บริการ – ทองเที่ยว)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การเรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศน และเชิงเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู สรางความเขมแข็งของชุมชน กลุมและประชาชนใหมีคณ
ุ ภาพตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(เพชรบูรณเขมแข็ง)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาระบบการขนสงและจราจร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การเพิ่มมูลคาการเกษตร โดยการสงเสริมการเชื่อมโยงหวงโซมูลคา (ผลิต – อุตสาหกรรม –
คาขาย – บริการ – ทองเที่ยว)
เปาประสงค
๑. เพิ่มรายไดภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ
๒. เกษตรกรไดประโยชนจากองคความรูดานการผลิต
๓. ภาครัฐมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว และมีการประสานเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
๔. บุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
กลยุทธ/วิธีการ
๑. พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรปปลอดภัยและเพิ่มมูลคา
๒. สงเสริมการเกษตร เกษตรอุตสาหกกรรม และ อาหารเพื่อสุขภาพ ที่เชื่อมโยงไปสูการทองที่ยว
๓. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 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 เพื่อสรางความสมดุลระบบนิเวศ และ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเกษตร และการทองเที่ยวของจังหวัด รวมถึงรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
๒. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม ความหลกหายทางชีวภาพ มีความยั่งยืนและมีคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดแบบบูรณา
การเชิงรุก
๔. องคกรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของจังหวัด
กลยุทธ/วิธีการ
๑. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดิน น้ําและ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
๒. สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม
๓. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากรและใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศน และเชิงเกษตร
เปาประสงค
๑. เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
๒. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการเดินทางมาทองเที่ยว
๓. แหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
๔. บุคลากร เครือขาย และผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
กลยุทธ/วิธีการ
๑. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิมและสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหม
๒. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
๓. เพิ่มความหลากหลายของสินคาและผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว
๔. พัฒนามาตรฐานการใหบริการดานการทองเที่ยว

๕. พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดลอม
๖. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยว
๗. สงเสริม และพัฒนาบุคลากรเครือขาย และผูประกอบการดานการทองเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู สรางความเขมแข็งของชุมชน กลุมและประชาชนใหมีคุณภาพ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(เพชรบูรณเขมแข็ง)

เปาประสงค
๑. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
๓. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีสุขภาพดี
๔. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ครอบครัวเขมแข็ง
๕. ภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการทไดมาตรฐาน
๖. มีเครือขายชุมชนครอบครุมทุกหมูบาน
๗. ระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนา
กลยุทธ/วิธีการ
๑. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ จปฐ.
๒. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
๔. สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและทั่วถึง

๕. สงเสริมการอาชีพเพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน
๖. สงเสริมการเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดสารพิษ
๗. พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
๘. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๙. เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
๑๐. พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาระบบการขนสงและจราจร
เปาประสงค
๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
๒. จัดระบบการคมนาคม ขนสงที่ประหยัด สะดวก และปลอดภัย รวมทั้งเปนระบบขนสงที่ยั่งยืน
๓. เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ ใหความสําคัญกับรูปแบบการเดินทางที่เนนมาตรการและเทคโนโลยีที่
สนับสนุนดานความปลอดภัย
๔. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบคมนาคม สนับสนุนการทองเที่ยวและการพัฒนาเมือง
๕. เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมและสรางความรูส ึกเปนเจาของจากทุกภาคสวน
กลยุทธ/วิธีการ
๑. พัฒนาระบบขนสงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
๒. พัฒนาระบบขนสงแบบยั่งยืนและการพัฒนาเมืองนาอยู
๓. พัฒนาโครงขายคมนาคม
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๔. เพิ่มความปลอดภัยของระบบการคมนาคมขนสง

๕. ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุการขนสงและจราจร
๖. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
๗. พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวและการพัฒนาเอกลักษณของเมือง
๘. แกไขปญหาการขนสงและจราจร

๔.๗ นโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
๔.๗.๑วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ

“ทองถิ่นกาวหนา การศึกษากาวไกล เกษตรปลอดภัย บริหารโปรงใส ใสใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยัง่ ยืน
สงเสริมวัฒนธรรมและการทองเที่ยว”
๔.๗.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
๔.๗.๒.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน 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. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
๒. สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษสืบสานวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๓. สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและพลานามัย
๔. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสาธารณสุข
๕. สงเสริมและสนับสนุน
๖. สนับสนุนและใหความชวยเหลือสงเคราะห ผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุและผูติดเชื้อ
๔.๗.๒.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว ประกอบดวย ๔ แนวทาง
ดังนี้
๑. การสงเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและสราง
มูลคาเพิ่มทางการเกษตร
๒. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอบรมใหความรูและวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ
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๓. สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
๔. สงเสริมการตลาดเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๔.๗.๒.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๓
แนวทาง ดังนี้
๑. สนับสนุนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. สนับสนุนกิจกรรมดานสรางจิตสํานึกฯในการรักษาสิ่งแวดลอมทุกองคกร
๓. สนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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 สื่ออุปกรณ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาเด็กนักเรียน
๕. ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมกิจการดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร
และภูมิปญญาทองถิ่น
๖. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในดานกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๗. ผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๘. การบริการดานสุขภาพอนามัยเบื้องตนที่ดี
๙. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณใหลดลง
๑๐. สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ
๑๑. สงเสริมการเกษตรและอาชีพแกประชาชน
๑๒. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๑๔. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
๑๕. สงเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอยางเปนระบบ
๑๖. สงเสริมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

32
๑๗. สงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
๑๘. สงเสริมสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม

๔.๘ กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ
(พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๔.๘.๑ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“ทองถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใสใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการทองเที่ยวและแหลงน้ํา
ล้ําเลิศวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม”
๔.๘.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพ
ชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

๔.๙ นโยบายการพัฒนานายกองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง
๑. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง มุงมั่นที่จะยกระดับดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการคา การ
ลงทุนและการเกษตร ใหไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
แนวทาง ดังนี้
๑.๑ การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา และชลประทาน โดยเพิ่มแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค
หรือเพื่อใชในดานการเกษตรใหครอบคลุมอยางทั่วถึง
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๑.๒ แกไขปญหาน้ําประปาที่ใชในการอุปโภค บริโภค และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
สรางประปาหมูบาน รวมทั้งการขยายเขตประปา
๑.๓ การสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางที่เชื่อมระหวางหมูบาน โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนที่ได
มาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป เชน ดําเนินการปรับปรุงถนนที่ไดรับการถายโอนจาก
หนวยงานตางๆ และถนนที่เชื่อมตอระหวางหมูบานหรือมีลักษณะที่เปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับ
แผนงานโครงการใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดใหมีสภาพดีขึ้น
สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสงสินคาใหมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเปนการ
กระจายความเจริญไปยังทุกที่
๑.๔ ใหการสนับสนุนดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแกไข
ปญหาโครงสรางพื้นฐาน ใหกับหมูบานในพื้นที่ตําบลวังกวาง
๑.๕ ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพื้นที่ใหครอบคลุมและทั่วถึง
๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในพื้นที่ตําบลวังกวางใหครอบคลุมและทั่วถึง
๑.๗ ติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ และขยายเขตบริการโทรศัพทบานในเขตตําบลวังกวาง

๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง จะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได ลด
รายจายใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับ
รากฐานของตําบลโดยมีแนวทาง ดังนี้
๒.๑ สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสรางระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง สงเสริมการคา
จัดใหมีศูนยกลางการจําหนายสินคาผลิตภัณฑพื้นบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม
ขนาดยอม
๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย รวมทั้ง
สงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร
๒.๓ สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพิม่ รายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ ใหแตละครอบครัวมีความพอเพียงตอการบริโภค
ขั้นตอนที่ ๒ เนนเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน
ขั้นตอนที่ ๓ เชื่อมโยงเครือขายชุมชน และการสงเสริมดานการตลาด เนนดานการสงออก
และนําเขา
๒.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนในการเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชนในทองถิ่น
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๒.๕ จัดตั้งกองทุนกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนการแกไข
ปญหาเบื้องตนในการที่ขาดเงินทุนใหแกราษฎรในตําบลวังกวาง

๓. นโยบายดานสงเสริมการทองเที่ยว
ตําบลวังกวางมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ดังนั้นจึงมีความจําเปนในดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ขาพเจาจึงมีนโยบายที่สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวแบบบูรณาการ เพิ่มและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการสรางอาชีพและรายไดใหกับราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
วังกวาง
๓.๑ ปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยว ใหมีความสะดวกและปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของนักทองเที่ยว รวมทั้งการปลูกไมดอกไมประดับและสรางพื้นที่สีเขียว
๓.๒ สนับสนุนการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ นําการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ
รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม และใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการทองเที่ยวมากขึ้น
๓.๓ จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเที่ยว ครอบคลุมทั้งตําบลและพื้นที่ที่ตอเนื่อง พรอมจัดทํา
เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
๓.๔ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและประชาสัมพันธใหทั่วถึง

๔. นโยบายดานสังคม การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการกีฬา
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะ
เรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได โดยยึดหลักการศึกษาสราง
ชาติ สรางคนและสรางงาน ดังนี้
๔.๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อเปนการ
พัฒนา พรอมยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของชาวตําบลวังกวางใหดีขึ้น ในดานการสังคมสงเคราะหใหแก
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสซึ่งตองเนนย้ําเปนอยางยิ่ง
๔.๒ การสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมใหเปนเอกลักษณที่โดเดนของตําบลวังกวาง เชน งาน
ประเพณีลอยกระทง งานพิธีการทางศาสนา งานประเพณีสงกรานต ฯลฯ เปนตน
๔.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด รวมทั้งจัดใหมีสนาม
กีฬา และมีการจัดการแขงขันกีฬาในระดับหมูบานและตําบล เพื่อใหประชาชนสามารถใชประโยชนทํากิจกรรม
ตางๆรวมกัน
๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงรายไดของประชาชน สงเสริม
และสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาอบรมและเรียนรูศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะ
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สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบยั่งยืน
๔.๕ สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ยากจนและดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป
๔.๖ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่
๔.๗ จัดตั้งกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาใหแกนักเรียนที่ยากจนในเขตพื้นที่ตําบลวังกวาง
๔.๘ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในตําบลวังกวางมีความรูเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมทั้ง
สามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได
๔.๙ เฝาระวัง ติดตาม สังเกตการณ และแกไขปญหาโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในตําบลวังกวาง
๔.๑๐ สงเสริมใหประชาชนในตําบลวังกวาง มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สงเสริใหมีการออกกําลังกายใน
เขตตําบลวังกวาง

๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง มีนโยบายในการฟนฟูสภาพ และการปองกันการเสื่อมโทรมหรือสูญ
สิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
๕.๑ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการรณรงคและมีจิตสํานึกระบบศูนยรวมในการ
กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนาแหลงธรรมชาติ แหลงน้ําที่สรางขึ้นใหดีอยางตอเนื่อง
๕.๒ สนับสนุนรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา และมีจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๕.๓ สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน และสิ่งแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพที่
สวยงาม
๕.๔ บริหารและจัดการสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน

๖. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง จะสงเสริมใหคนดีเขามาปกครองบานเมือง และบริหารโดยหลักธรร
มาภิบาล ซึ่งมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้
๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย โดยมุงเนนใหประชาชน มีสวนรวมในทุกๆ
ดาน ไดแก การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชน โดยการ “รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติและรวมรับ
ผลประโยชน เพื่อประชาชนตําบลวังกวาง”
๖.๒ ใหความรวมมือชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆทุกแหง ในกรณีที่มีเหตุ
จําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง
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๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ เพื่อเปนการสรางภาพพจนสถาบัน
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง ใหประชาชนยอมรับและใหความเชื่อถือ
๖.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน เชน การบริหารงานบุคคล โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง และสังคมที่ดีเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๖.๕ สรางระบบงานบริหารงานบุคคล และคาตอบแทนแนวใหม โดยยึดหลักการจายคาตอบแทนตาม
ผลงาน โดยดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
๖.๖ เนนการบริหารราชการแบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการบริหาร
กิจการบานเมืองมากขึ้น โดยใหประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๖.๗ สรางแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกําลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลวังกวาง ที่ปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดน และเปนที่ยอมรับ
๖.๘ มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหขาราชการไดเพิ่มพูนความรู ทักษะและมีประสบการณในการทํางาน
มากยิ่งขึ้น
๖.๙ บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๖.๑๐ ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง อาคารสํานักงานที่องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง รวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขต อบต.วังกวาง
๖.๑๑ กอสรางหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลวังกวางใหมีมาตรฐาน พรอมที่จะจัดประชุมใน
ระดับตางๆ
๖.๑๒ การสรางจัดซื้ออุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาที่

