
 

  

1 

สวนที่ ๑ 

บทนํา 

 
ในสภาพการณของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและ

การเมืองซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอวิถีการดํารงชีพของประชาชนอยางกวางขวางโดยเฉพาะการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการปรับปรุงสิทธิ
เสรีภาพหนาท่ี  และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐ การปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการเรงรัดใหมีการกระจายอํานาจ  ในการบริหารงานและ
การใหบริการงานสาธารณะของรัฐเปนไปดวยความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบปญหา
และความตองการของประชาชนไดดียิ่งข้ึนในการกระจายอํานาจการบริหารงานของรัฐ  ไปสูองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ดังกลาวตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได
กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ  งบประมาณ และอัตรากําลังของ
ราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดโดยระยะเวลาและ
เง่ือนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจน  เพ่ือใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง  ซ่ึงจะเห็นไดอยางชัดเจนวาในอนาคต
อันใกลนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีสูงข้ึน  มีอัตรากําลังมากข้ึน  
รวมท้ังมีภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนตามกันไปดวย 
 จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ  งบประมาณ และอัตรากําลังจากหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาคท่ีกฎหมายกําหนด  เพ่ือท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงหมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดมุงหมาย  หรือทิศทางในการพัฒนาของตน
ใหชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมาย ในการพัฒนาอยางเปน
ระบบ  โดยใหมีความครอบคลุม  ภารกิจในการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอม  
และศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค จะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ 
 แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในการวิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการของทองถ่ินเพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมาย
ในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ  และแนวทางการดําเนินงาน  เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ
ซ่ึงจะชวยกําหนดแผนงานโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีทิศทางท่ีสอดคลองและประสาน
สนับสนุนในจุดมุงหมายเดียวกัน  ซ่ึงนอกจากจะทําใหปญหา/ความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสม
แลวยังเปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย  
 

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

  แผนพัฒนาสามป หมายถึง การแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักการคิดท่ีวาภาย
ไตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือท่ีจะให 
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บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการ ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค 
เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด 
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป คือ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในหารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนํา
โครงการ / กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ
เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน   

๑. เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม ซ่ึงมีลักษณะเปนแผนงาน
โครงการท่ีแกไขปญหา สนองความตองการ นโยบายและพัฒนาศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

๒.  เปนแผนพัฒนาท่ีครอบคลุมใน  ๒  ระดับ  คือแผนระยะปานกลาง ซ่ึงมีระยะเวลา  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๓ ป )  และแผนพัฒนาระยะสั้น  ไดแก  แผนพัฒนาประจําป  เปน
แผนงาน  โครงการท่ีมีแนวทางและรายการประสานสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ 

๓.  เนนหนักโครงการปฏิบัติจริง (project Oriented )  ซ่ึงโครงการเหลานี้อาจจะเปนโครงการท่ี
นอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล  แตมีผลกระทบสําคัญหรือจําเปนตอการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบล  ก็สามารถบรรจุอยูในแผนไดโดยการประสานขอความรวมมือกับหนวยงาน
ดําเนินการนั้น ๆ เพ่ือใหเขาดําเนินการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของซ่ึงจะเปนการ
รวบรวมทรัพยากรในการพัฒนาอยางเปนระบบตอไป 

๔. มีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาท่ีชัดเจนหลายระดับ ซ่ึงแตละระดับ ก็มีจุดมุงหมายและ
บทบาทเปนเฉพาะเรื่องไป  เพ่ือใหเปนแผนพัฒนาท่ีสอดคลองกัน  ท้ังจากระดับสูงและระดับลาง (Top-down-
bottom  up planning ) 

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
ในสภาพการณของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและ

การเมืองซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอวิถีการดํารงชีพของประชาชนอยางกวางขวางโดยเฉพาะการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการปรับปรุงสิทธิ
เสรีภาพหนาท่ี  และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐ การปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการเรงรัดใหมีการกระจายอํานาจ  ในการบริหารงานและ
การใหบริการงานสาธารณะของรัฐเปนไปดวยความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบปญหา
และความตองการของประชาชนไดดียิ่งข้ึน 
 ในการกระจายอํานาจการบริหารงานของรัฐ  ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังกลาวตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
ข้ันตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ  งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดโดยระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจน  
เพ่ือใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง  ซ่ึงจะเห็นไดอยางชัดเจนวาในอนาคตอันใกลนี้องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีสูงข้ึน  มีอัตรากําลังมากข้ึน  รวมท้ังมีภารกิจและหนาท่ี
ความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนตามกันไปดวย 
 จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ  งบประมาณ และอัตรากําลังจากหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาคท่ีกฎหมายกําหนด  เพ่ือท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ



 

  

3 

ซ่ึงหมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดมุงหมาย  หรือทิศทางในการพัฒนาของตน
ใหชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมาย ในการพัฒนาอยางเปน
ระบบ  โดยใหมีความครอบคลุม  ภารกิจในการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอม  
และศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค จะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ 
 แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในการวิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการของทองถ่ินเพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมาย
ในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ  และแนวทางการดําเนินงาน  เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ
ซ่ึงจะชวยกําหนดแผนงานโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีทิศทางท่ีสอดคลองและประสาน
สนับสนุนในจุดมุงหมายเดียวกัน  ซ่ึงนอกจากจะทําใหปญหา/ความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสม
แลวยังเปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย 
 หลักการสําคัญ  ท่ีถือเปนหัวใจของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  คือ  การกําหนดจุดมุงหมายการ
พัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีนําไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้  เพราะหาก
ปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อย ๆ   เม่ือมีปญหาหรือความตองการอะไรเกิดข้ึนก็กําหนดแนวทางดําเนินการเปนเรื่อง 
ๆ  ไป  ซ่ึงนอกจากจะแกไขปญหาอยางซํ้าซอนและไมมีท่ีสิ้นสุดแลวยังอาจทําใหปญหามีความรุนแรงมากข้ึนจน
เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะแกไขได  ดังนั้น  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในครั้งนี้  จึง
เปนโอกาสอันดีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะไดกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
สภาพปญหา  ตามความตองการและศักยภาพของตนเองอยางเปนระบบ  ซ่ึงนอกจากการพัฒนาประสิทธิภาพ  
ในการบริหารภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแลวยังเปนการเตรียมความพรอม  เพ่ือรองรับการถายโอน
ภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคในอนาคตอันใกลอีกทางหนึ่งดวย  โดยแผนพัฒนาสามปมี
แนวทางดังนี้ 

๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณประจําป 

๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามป ท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรกร
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆใหอยูในลักษณะท่ีพรอมบรรจุในเอกสารงบประมาณ 

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
๑.  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคม กําหนดแนวทางในการพัฒนาให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     
๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล รวบรวมแนวทางและ

ขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
๓.  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพ่ือเสนอให

ผูบริหารทองถ่ินพิจารณา 
๔.  ผูบริหารนํารางแผนพัฒนาสามปเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
๕.  ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
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๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
๑.  องคการบริหารสวนตําบลมีแผนพัฒนาระยะปานกลาง  ๓  ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  เปนแผน

แมบท  เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอบสนองตอความตองการของประชาชน  และนโยบาย
ของผูบริหาร  ตลอดท้ังสามารถพัฒนาศักยภาพหรือความไดเปรียบขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๒.  องคการบริหารสวนตําบลสามารถใชทรัพยากรทีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ให
ผลตอบแทนคุมคาและกอใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
 ๓.  สามารถจัดการดําเนินการท่ีซํ้าซอนของแตละหนวยงานลงไปได  จึงกอใหเกิดการประสานงาน
ระหวางหนวยงานไดอยางดียิ่ง  และสามารถควบคุมรายจายทําใหประหยัดคาใชจายได 
 ๔.  ผูบริหารสามารถคาดคะเนปญหาหรืออุปสรรค  ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได  สามารถแกไขปญหา
และอุปสรรคไดถูกวิธีและทันตอเหตุการณ 

๕.  สามารถเตรียมการในการใชทรัพยากรในทุกดาน  ท้ังดานระยะเวลา  บุคลากร และงบประมาณ  
เพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลวังกวาง 

๑. ความเปนมาของตําบลวังกวาง อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
บานวังกวาง  ตั้งอยูบนเทือกเขาเพชรบูรณในเขตปาสงวนแหงชาติน้ําหนาว  มีลําน้ําหวยหอยไหลผาน

ลงไปสูลําน้ําพอง (น้ําฟองในภาษาถ่ิน)  บานวังกวางตั้งข้ึนเม่ือราว  พ.ศ.  ๒๓๘๕  โดยชาวบานทาอิบุญ  
อําเภอหลมสัก  ท่ีถูกเกณฑมารวมสงครามคราวปราบกบฏเจาอนุวงศ (อาณาจักรลานชาง ประเทศลาวใน
ปจจุบัน) กับกองทัพเจาพระยาอภัยภูธร     (นอยบุญรัตพันธ)  สมุหนายก หลังเสร็จสงครามจึงอพยพ
ครอบครัวข้ึนมาตั้งเปนหมูบานเล็ก ๆ    เรียกวาบานหวยหอยตามชื่อลําน้ําหวยหอยหางจากบานวังกวางไป
ประมาณ  ๒  กิโลเมตร ในป พ.ศ.  ๒๔๖๖  เกิดโรคไขทรพิษระบาดประชาชนอพยพหนีไปอยูกับหมูบานอ่ืน
และตั้งหมูบานข้ึนใหมอีก  ๓  หมูบาน  ไดแก  บานน้ําพาง  บานไรเหนือ (ไรแปหรือบานไรใตในปจจุบัน)  และ
บานวังกวางซ่ึงตั้งตามชื่อวังน้ําในลําน้ําหวยหอยซ่ึงไหลโคงเปนรูปเกือกมา  กอน  พ.ศ.  ๒๕๐๐  ท่ีตั้งหมูบานวัง
กวางเปนปาดิบเขามีสัตวปาชุกชุม  เชน  เกง  กวาง  เสือ  หมูปา  ชางปา  ฯลฯ  มาหากิน  ถูกฝูงหมาปาไลตก
ลงไปในวังน้ําแหงนี้กวางเปนสัตวเชื่องชาชวยตัวเองในน้ําไมไดทําใหชาวบานจับกวางไดในวังน้ํานี้บอย ๆ  จึง
เรียกชื่อวังน้ํานี้วา  “วังกวาง” มาจนถึงทุกวันนี้ สถานท่ีตั้งของตัวตําบลวังกวาง  อยูในเขตหมูท่ี  ๑, ๒  บานชื่อ
วาบานวังกวางในป  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ไดมีราษฎรไดอพยพมาอยูกันมากข้ึน  ภายใตการนําของอดีตกํานันตําบลวัง
กวาง นายเสง่ียม  ทองอิฐ  จึงไดขอใหทางราชการแยกหมูบาน  และไดรับการประกาศจัดตั้งเปนหมูบานและ
ในปเดียวกันนายเสง่ียม  ทองอิฐ  และราษฎรท่ีอาศัยอยูในเขตหมูบานตาง ๆ  รวมกันขอใหทางราชการแยก
เขตหมูบานอีกจํานวน   ๑๐  แหง  เพ่ือตั้งเปนตําบลและไดรับประกาศจัดตั้งเปนตําบล  เม่ือ  พ.ศ.  ๒๕๒๔  
โดยใชชื่อตําบลวังกวาง  อยางสมบูรณ  ในป พ.ศ.๒๕๔๐ ไดยกฐานะสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล 
ซ่ึงมีนายสวาง  พุทธิวงศ   เปนประธานกรรมการสภา  นายเสง่ียม   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. สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลวังกวาง 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลวังกวางจะกลาวถึง (๑) สภาพท่ัวไป (๒) 

เศรษฐกิจ (๓) สภาพสังคม (๔) การบริการพ้ืนฐาน (๕) แหลงน้ํา และ(๖) ขอมูลอ่ืนๆ 
๒.๑ สภาพท่ัวไป 
สภาพท่ัวไปจะประกอบดวย (๑) ท่ีตั้ง (๒) เนื้อท่ี (๓) อาณาเขต (๔) ลักษณะภูมิอากาศ และ(๕) เขต

การปกครอง  
 ๒.๑.๑ ท่ีตั้ง  
 ตําบลวังกวาง อยูในเขตปกครองของอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ อยูหางจากตัวอําเภอ

ไปทางทิศเหนือ ตามเสนทาง หวยสนามทราย – กกกะทอน ระยะทาง    ๒๒    กิโลเมตร และอยูหางจากตัว
จังหวัดเพชรบูรณมาทางทิศตะวันออก เสนทาง หลมสัก - ชุมแพ ระยะทาง   ๑๖๕   กิโลเมตร  

 ๒.๑.๒  เนื้อท่ี 
 ตําบลวังกวาง มีจํานวนพ้ืนท่ี  ๑๘๙  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑๘,๑๒๕ ไร คิดเปน

รอยละ ๓๐.๔๘ ของเนื้อท่ีอําเภอน้ําหนาว เปนตําบลท่ีมีเนื้อท่ีใหญสุด 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  

รูปท่ี ๑  แผนท่ีแสดงอาณาเขต ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

 
ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ, ๒๕๕๖ 

 ๒.๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ ตําบลวังกวางมีสภาพอากาศแบบรอนชื้น แบงออกเปน ๓  ฤดู ไดแก  
 ๑. ฤดูรอน ระหวางเดือน มีนาคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกป สภาพอากาศสบาย ไมรอนมาก 
อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๙ – ๓๐  องศาเซลเซียส   ไดรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาดผานหรือปกคลุม 
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 ๒. ฤดูฝน  ระหวางเดือน มิถุนายน -  เดือน ตุลาคม ของทุกป มีฝนชุก ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ย ๑๒๒.๘๓ 
มิลลิเมตร (ขอมูลเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ – เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓) ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมท่ีพัด
ผานจากทะเลอันดามันและทะเลจีนใต 

๓. ฤดูหนาว ระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ ของทุกป อากาศหนาวเย็นในตอนดึก
และตอนเชา ชวงท่ีอากาศหนาวเย็นท่ีสุดในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ของทุกป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 
ประมาณ  ๑๕ – ๒๕  องศาเซลเซียส ไดรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาดผานหรือปกคลุม 

 
 ๒.๑.๕ เขตการปกครอง ตําบลวังกวางแบงการปกครองออกเปน ๑๑ หมูบาน มีจํานวนประชากร
ท้ังสิ้น ๕,๖๑๒ คน แบงเปนประชากรชายจํานวน ๒,๙๒๖  คนและประชากรหญิงจํานวน ๒,๖๘๖    คน 
จํานวนครัวเรือน ๑,๘๑๑  ครวัเรือน 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 กํานัน ๒๒๑ ๑๘๘ ๔๐๙ ๑๔๖ 
๒ บานวังกวาง นายสมคิด  พรมหาลา ผูใหญบาน ๓๕๖ ๓๓๘ ๖๙๔ ๒๐๕ 
๓ บานไรใต นายนิพนธ  วังเทียน ผูใหญบาน ๒๑๘ ๒๑๖ ๔๓๔ ๑๒๗ 
๔ บานหวยหินลับ นายทวี  กองวี ผูใหญบาน ๒๓๘ ๒๐๕ ๔๔๓ ๑๓๘ 
๕ บานซํามวง นายพงษศักดิ์  พาลี ผูใหญบาน ๔๕๓ ๔๒๒ ๘๗๕ ๒๔๖ 
๖ บานดงคลอ นายซินเฮง  โพธิ์ศรี ผูใหญบาน ๔๓๕ ๓๙๗ ๘๓๒ ๓๑๐ 
๗ บานฟองใต นายสาคร  ลาลู ผูใหญบาน ๑๖๒ ๑๔๘ ๓๑๐ ๙๓ 
๘ บานผาลานอย นายวิสันต  เชื้อถ่ินภู ผูใหญบาน ๑๘๘ ๑๖๑ ๓๔๙ ๑๓๗ 
๙ บานหวยยางทอง นายเอ่ียม  มณีแพง ผูใหญบาน ๑๔๖ ๑๔๓ ๒๘๙ ๑๑๑ 

๑๐ บานโปงนกแกว นายสมคิด  ตูคํา ผูใหญบาน ๑๐๒ ๗๘ ๑๘๐ ๕๗ 
๑๑ บานวังกวาง นายประสิทธิ์  คําเจียก ผูใหญบาน ๔๐๗ ๓๙๐ ๗๙๗ ๒๔๑ 

รวม ๒,๙๒๖ ๒,๖๘๖ ๕,๖๑๒ ๑,๘๑๑ 
 
 

ท่ีมา: สํานักงานทะเบียนอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ณ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

 
๒.๒ เศรษฐกิจ 
ขอมูลดานเศรษฐกิจจะประกอบดวย (๑) อาชีพและ (๒) หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล

วังกวาง 
 ๒.๒.๑  อาชีพ การประกอบอาชีพของราษฎรตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

สวนใหญจะประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมดังตารางดังตอไปนี้ 
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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 รับซ้ือผลิตผลการเกษตร  
๕ อ่ืน 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 : องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
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๒.๓ สภาพสังคม 

 สภาพสังคมจะไดกลาวถึงสวนท่ีเก่ียวของไดแก (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 : องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด เพชรบูรณ 

  

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือสถานศึกษา ท่ีตั้ง จํานวน
นักเรียน 

หมายเหตุ 

๑ โรงเรียนบานวังกวาง บานวังกวาง หมู ๑ ๔๘๖ อนุบาล – ม.ปลาย 

๒ โรงเรียนบานหวยหินลับ บานหวยหินลับหมู ๔ ๗๕ ป.๑ – ป.๖ 

๓ โรงเรียนบานซํามวง บานซํามวง หมู ๕ ๑๑๙ ป.๑ – ป.๖ 

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

๕ โรงเรียนบานฟองใต บานฟองใตหมู ๗ ๕๔ ป.๑ – ป.๖ 

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

๗ ศพด.บานวังกวาง บานวังกวาง หมู ๑ ๗๕ เด็กเล็ก 

๘ ศพด.บานซํามวง บานซํามวง หมู ๑ ๒๗ เด็กเล็ก 
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 ๒.๓.๒ สถาบันและองคกรทางศาสนา 

ตารางท่ี ๖ องคกรทางศาสนาในตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

ลําดับ วัด/สํานักสงฆ สถานท่ีตั้ง 

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 : องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

 

 

 

 

 

 



 

  

11 

๒.๓.๓ สาธารณะสุขมูลฐาน 
ตารางท่ี ๕ การบริการสาธารณะสุข ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

ท่ี สถานพยาบาล ท่ีตั้ง หัวหนาสถานพยาบาล พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล(รพ.สต.)วังกวาง 

บานวังกวาง หมูท่ี ๑ นายพงษศักดิ์ จันตืน
(ผูอํานวยการ รพ.สต.วังกวาง) 

หมูท่ี ๑,๒,๓,๔,๗,๙, 
๑๐,๑๑ 

๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล(รพ.สต.)ดงคลอ 

บานดงคลอ หมูท่ี ๖ นายอนุชา ทองสิทธิ์
(ผูอํานวยการ รพ.สต.ดงคลอ) 

หมูท่ี ๕,๖,๘ 

ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

๒.๔ การบริการพ้ืนฐาน 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 
๑.ระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Phone) ๒ เครือขาย AIS, DTAC 

๒.ระบบโทรศัพทพ้ืนฐาน   (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 มีครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใชแลวเฉลี่ย 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 บอน้ําตื้น ๔  
บอบาดาล ๑๕  
ประปาหมูบาน ๒๐  

ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัด เพชรบูรณ 

         ๒.๕ ขอมูลอ่ืนๆ 

 ๒.๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย 
๑.  ทรัพยากรปาไม 

พ้ืนท่ีตําบลวังกวางเปนพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแหงชาติ ๒ แหงคืออุทยานแหงชาติน้ําหนาวและอุทยาน
แหงชาติภูกระดึง  ดังนั้นจึงมีทรัพยากรปาไมเปนจํานวนมาก เชน ไมแดง,ประดู,ไมมะคาฯลฯ เปนตน สภาพปา
ปจจุบัน ไดถูกบุกรุกทําลายเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูกเชนขาวโพด และยางพารา  ซ่ึงนับเปนปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากพ้ืนท่ีดินทํากินไมมีเอกสารสิทธิ์ และไมมีการกําหนดขอบเขตท่ี
แนนอน  
๒. ทรัพยากรดิน 

ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ใชเพราะปลูกไดดีพอสมควร  แตในชวงฤดูแลงหลังเก็บเก่ียวราษฎรมี
การเผาปาเพ่ือกําจัดวัชพืชทําใหดินขาดจุลินทรีย 
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๓.ศักยภาพขององคกร 

๓.๑ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลวังกวางประกอบดวย 

ฝายการเมือง 
 - ผูบริหาร    ๔ คน 
 - สมาชิกสภา อบต.    ๒๒ คน  
 ระดับการศึกษาของบุคลากรฝายการเมือง 

 - ประถมศึกษา ปท่ี ๔   ๖ คน 
 - ประถมศึกษา ปท่ี ๖   ๒ คน 
 - ประถมศึกษา ปท่ี ๗   ๑ คน 
 - มัธยมศึกษา ปท่ี ๓   ๕ คน 
 - มัธยมศึกษา ปท่ี ๖   ๑๑ คน 
 - ปริญญาตรี    ๑ คน 
 
ฝายประจํา 
 - ขาราชการประจํา   ๗ คน 
 - ลูกจางประจํา    ๑ คน 
 - พนักงานจางตามภารกิจ   ๑ คน 
 - พนักงานจางท่ัวไป           ๑๒ คน 
  ระดับการศึกษาของบุคลากรฝายประจํา 
 - ประถมศึกษา    - คน 
 - มัธยมศึกษา ปท่ี ๓   ๑ คน 
 - มัธยมศึกษา ปท่ี ๖   ๑ คน 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)            -  คน 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)        ๓  คน 
 - ปริญญาตรี            ๑๕ คน 
          - ปริญญาโท    ๒ คน 
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๓.๒ ศักยภาพดานการเงินการคลัง  
 

รายรับ ประมาณการป 
๒๕๕๖ 

รับจริง ป ๒๕๕๖ 
ประมาณการป 

๒๕๕๗ 
ก.รายไดภาษีอากร 
๑.หมวดภาษีอากร 
- ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
-ภาษีบํารุงทองท่ี 
-ภาษีปาย 
-ภาษีมูลคาเพ่ิม 
-ภาษีมูลคาเพ่ิม 1  ใน  9 
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
-ภาษีสุรา 
-ภาษีสรรพสามิต 
-ภาษีภาคหลวงแร 
-ภาษีภาคหลวงปโตรเลยีม 
-ภาษีท่ีเก็บจากกฎหมายอุทยานแหงชาติ 

๘,๘๖๑,๐๐๐.๐๐ 
๘,๘๖๑,๐๐๐.๐๐ 

๙,๐๐๐.๐๐ 
- 

๒,๐๐๐.๐๐ 
๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๑๒,๘๐๓,๙๘๘.๔๔ 
๑๒,๘๐๓,๙๘๘.๔๔ 

๒๓,๙๑๒.๐๐ 
- 

๑,๐๐๐.๐๐ 
๗,๖๑๒,๓๔๖.๔๑ 
๑,๘๘๙,๕๔๗.๗๘ 

๑๗,๕๑๒.๒๔ 
๘๗๔,๘๔๐.๕๑ 

๑,๘๘๗.๙๓๔.๔๙ 
๔๑๖,๘๘๙.๘๖ 

๙๘,๑๒๗.๔๔ 
๖,๗๘๙.๗๑ 

๑๑,๘๒๑,๐๐๐.๐๐ 
๑๑,๘๒๑,๐๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
- 

๑,๐๐๐.๐๐ 
๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๘๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๘๐,๐๐๐.๐๐ 
- 

ข.รายไดท่ีไมใชภาษีอากร 
๑.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับใบอนุญาต 
- คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการ
ขายสุรา 
-คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจร 

-คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 

-คาปรับการผิดสัญญา 

-คาใบอนุญาตตางๆ 

๒.หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
-ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
๓.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 
-คานํ้าประปา 

๔.หมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 
-คาขายแบบแปลน 

-รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 

๑๓๙,๐๐๐.๐๐ 
๖,๐๐๐.๐๐ 

 
- 

๕๐๐.๐๐ 
๓๐๐.๐๐ 

๕,๐๐๐.๐๐ 
๒๐๐.๐๐ 

 
๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๗๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 
 

๖๓,๐๐๐.๐๐ 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

๓๐๘,๐๓๖.๙๐ 
๒๒๐.๐๐ 

 
- 

๑๐๐.๐๐ 
๑๒๐.๐๐ 

- 
- 

 
๑๖๗,๑๑๖.๙๐ 
๑๖๗,๑๑๖.๙๐ 

- 
- 
 

๑๔๐,๗๐๐.๐๐ 
๑๔๐,๗๐๐.๐๐ 

- 

๑๗๙,๐๐๐.๐๐ 
๖,๐๐๐.๐๐ 

 
- 

๕๐๐.๐๐ 
๓๐๐.๐๐ 

๕,๐๐๐.๐๐ 
๒๐๐.๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 
 

๗๓,๐๐๐.๐๐ 
๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

ค.เงินชวยเหลือ 
๑.หมวดเงินอุดหนุน 
-เงินอุดหนุนท่ัวไป 
-เงินอุดหนุนกรณตีางๆท่ีตองนํามาตั้ง
งบประมาณ 
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
 
- 

๑๔,๔๘๔,๘๗๔.๐๐ 
๑๔,๔๘๔,๘๗๔.๐๐ 

๙,๓๒๖,๓๗๔.๐๐ 
- 
 

๕,๑๕๘,๕๐๐.๐๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
 
- 

รวมท้ังส้ิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๖๒๑,๘๑๑.๓๔ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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สวนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา  

 ในปท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลวังกวางไดนําแผนพัฒนาตําบลไปจัดทําโครงการตางๆและได
พัฒนาตําบลตามแผนยุทธศาสตรตําบล แผนยุทธศาสตรจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงการจัดทําโครงการตางๆ สามารถประเมินผลการนําโครงการไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคการพัฒนาได ๒ ประการคือ 
 ๑.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 ๒.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 

๑. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 

 
ยุทธศาสตร/แนวทาง 

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด 

ดําเนินการ
แลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางระบายนํ้า 
 ๒.การปรับปรุงบํารุงรักษาระบบนํ้า
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
 ๓.การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษา
ซอมแซมอาคารสถานท่ีและสิ่งปลกูสราง 
 ๔.  ติดตั้ง ปรบัปรุง บํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ดานการเมืองและการบริหาร
และการจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.สงเสรมิการมสีวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 ๒.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการ
จัดการภายในองคกรและพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
 ๓.เพ่ิมชองทางในการรับรูขอมลู
ขาวสารขององคการบริหารสวนตาํบล 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. สงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

 
 

๔ 
 

๑ 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

๔ 
 

๓ 
 

๒ 
 
 
 

 
 
 
 

๗ 

 
 

๔ 
 

๑ 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 
 
 
 

 
 
 

๔ 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

๒ 
 

๑ 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 

๓ 

 
 

๒,๗๔๓,๒๐๐.๐๐ 
 

๓๗๘,๔๐๐.๐๐ 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

๒๔๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๔๗๒,๘๐๐.๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 

๓๓๕,๐๐๐.๐๐ 
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๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 

 จากการประเมินผลของแผนพัฒนาท่ีผานมาขององคการบริหารสวนตําบลวังกวางในเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 ๒.๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ไดดําเนินการโครงการดานการ
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน กอสรางถนน คสล. ขุดเจาะบอบาดาล ฯลฯ  
 ๒.๒ การพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการจัดการ มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
โดยจัดโครงการประชาคมหมูบาน โครงการจัดทําแผนพัฒนา โครงการพัฒนาบุคลากร เปนตน 
 ๒.๓ การพัฒนาดานสาธารณสุข จัดโครงการดานการรณรงคและระงับโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก 
โรคพิษสุนัขบา รวมท้ังอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานเปนตน 
 ๒.๔ การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม มีการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 
และสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครปองกันบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน เปนตน 
 ๒.๕ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสงเสริมเศรษฐกิจดานการทองเท่ียวในตําบล เพ่ือการสงเสริม
รายไดท่ียั่งยืนในอนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานทรัพยากร
มนุษยและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.สงเสรมิและชวยเหลือเด็กผูสูงอายุผู
พิการผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส 
 ๒. การสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
  ๑ การสงเสรมิอาชีพ 
  ๒ การลดตนทุนการผลติ 
          ๓ สงเสริมเศรษฐกิจดานการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
 ๒. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ๒. คุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 
 

 
 

๔ 
 

๘ 
 

 
๒ 
๑ 
๑ 
 

 
 
 

๘ 
๓ 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 

 
 

๔ 
 

๓ 
 

 
- 
- 
๑ 
 
 
 
 

๗ 
๓ 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 

 
 
- 
 

๕ 
 

 
๒ 
๑ 
- 
 

 
 
 

๑ 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 

 
 

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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 ๒.๖ การสงเสริมศาสนา การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม ดานการศึกษาโดยการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมดานวิชาการ และการสนับสนุนการจัดงานเทศการงานขาวหลามและของดีอําเภอน้ําหนาว การจัด
กิจกรรมงานสงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุเปนตน 
 ๒.๗ การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม สงเสริมการอยูรวมกันระหวางคนกับปา โดยการจัดโครงการปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา และโครงการสรางฝายกันน้ําลําธาร(ฝายแมว) 
 

การประเมินสถานการณดานการพัฒนา    ( SWOT ) 
ปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค  ตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง 
1. จุดแข็ง     ( Strength     :  S  ) 

 สภาพพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก 
 มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ และแหลงทองเทียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
 ประชาชนมีการตื่นตัวในการประกอบอาชีพ 
 ประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงายและยังมีความเปนชนบทหลงเหลืออยู 
 ประชาชนใหความสําคัญตอระบบประชาธิปไตยและตื่นตัวในการเลือกตั้งทุกระดับ 
 มีการจัดตั้งกองทุนหมูบาน  กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพตางๆ 
 มีกองทุนหมุนเวียนและโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

2. จุดออน    (Weakness   : W ) 
 ไมมีแหลงกักเก็บน้ําไวใชประโยชนเพียงพอตลอดป 
 ขาดเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากิน 
 มีการใชสารเคมีในการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 แรงงานในพ้ืนท่ีมีการเคลื่อนยายไปทํางานตางถ่ิน 
 มีปญหาดานการคมนาคมระหวางหมูบาน 
 มีปญหาภัยแลง  สรางความเดือดรอนเสียหายแกประชาชน 
 ประชาชนสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 ประชาชนสวนใหญมีรายไดจากภาคการเกษตรเปนหลัก 
 มีขอจํากัดในสวนของการสงเสริมงานดานการทองเท่ียวเนื่องจากติดเรื่องขอกฎหมาย 
 

3. โอกาส     (Opportunity : O ) 
 มีองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบล  ท้ังทางดานเศรษฐกิจ 
(Economic) สังคม ( Social ) และการเมือง ( Political ) ทําใหมีงบประมาณเปนของตนเองนํามาพัฒนา
ตําบล 
 มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาตําบล  ท้ังท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง และไดรับการจัดสรร
จากทางรัฐบาล 
 มีหนวยงานราชการอ่ืนท่ีเขามารวมในการพัฒนา เชน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตพ้ืนท่ีตนน้ําน้ําหนาว (ศปน.) 
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4.  ขอจํากัดหรืออุปสรรค  ( Threaten     : T ) 
 ขาดการมีสวนรวมของประชาชนเทาท่ีควรในการกําหนดแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน 
 ขาดการบูรณาการ ( Integration ) ของหนวยงานท่ีมาดําเนินงานในพ้ืนท่ี  
 มีงบประมาณท่ีไมเพียงพอในการพัฒนาเนื่องจากพ้ืนท่ีกวางใหญและราษฎรอาศัยอยูอยางกระจัดกระจาย 
 กลุมตางๆยังไมสามารถรวมกลุมไดอยางเขมแข็ง ขาดจิตสํานึกสาธารณะ 
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สวนที่ ๔ 

สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนา 

“สังคมท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

๔.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 
 ๒. การปรับปรุงบํารุงรักษาระบบน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
 ๓. การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง 
 ๔. ติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบไฟฟา 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การสงเสริมอาชีพ 
  ๒. การลดตนทุนการผลิต 
 ๓. การสงเสริมอาชีพดานการทองเท่ียว 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
 ๒. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓. พัฒนาการกีฬา 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. สงเสริมและชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดสและผูดอยโอกาส 
 ๒. การสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
 ๓. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 ๔. สงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๕. สงเสริมและพัฒนาการเขาถึงระบบการบริการดานสาธารณสุขในหนวยบริการปฐมภูมิ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การจัดหาแหลงกําจัดและการกําจัดขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 
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 ๒. คุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๓. พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการปลูกปา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการภายในองคกรและพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
 ๓. พัฒนาระบบและเพ่ิมชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 
 

๔.๓ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาระดับชาติ 

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

 วิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 
 พันธกิจ  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน บนหลักการ
ของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้ 
  ๑. สรางความเปนธรรมในการกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมคุณธรรมเพ่ือใหคนกิน
ดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยูรวมกัน
อยางสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 
  ๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความ
สรางสรรคของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมใหครอบครุมประชาชนทุกคน สรางความม่ันคงดานอาหาร
และพลังงาน รวมท้ังยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมท้ัง
ปรับโครงสรางสาขาการผลิต และการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ๓. สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็ง สามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤติ
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู และทักษะ สามารถรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 
 
 วัตถุประสงค เปาหมายหลักและยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ๑. วัตถุประสงค  
     ๑.๑ คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ ดํารงชีวิตไดอยางปกตสิุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 
     ๑.๒ คน ชุมชน และสังคมมีความพรอมเผชิญการเปลีย่นแปลง และอยูกับการเปลีย่นแปลงไดอยางเปนสุข 
     ๑.๓ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ 
ประเทศชาตมิีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

 ๒. เปาหมายหลัก 
     ๒.๑ สังคมไทยมีความสงบสุข อยางมีธรรมาภิบาล 
     ๒.๒ ประชากรไทยทุกคนมีหลกัประกันทางสังคมท่ีมีคณุภาพ 
     ๒.๓ โครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุล เขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได 
     ๒.๔ ประเทศไทยมคีวามสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
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     ๒.๕ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และคณุภาพสิ่งแวดลอมดข้ึีน 
 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
     ๓.๑ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
     ๓.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
     ๓.๓ ยุทธศาสตรการสรางสมดลุและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
     ๓.๔ ยุทธศาสตรการเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม 
     ๓.๕ ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมภิาค 
     ๓.๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

๔.๔ แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

แผนการศึกษาแหงชาติ มีวัตถุประสงค ๓ ขอ ประกอบดวย 

๑. พัฒนาคนรอบดานและสมดุล 

 ๑.๑ ทุกคนมโีอกาสเรียน 

 ๑.๒ ปฏิรูปการเรยีนรู 

 ๑.๓ เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรม 

 ๑.๔ พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ือพึงตนเองและแขงขัน 

๒. สรางสังคมคณุธรรม ภูมปิญญาและการเรียนรู 

 ๒.๑ สังคมแหงการเรียนรู 

 ๒.๒ สงเสริมวิจัยและพัฒนา 

 ๒.๓ สรางสรรค ประยุกตใชและเผยแพรความรูและการเรียนรู 

๓. พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม 

 ๓.๑ สงเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ๓.๒ ลดปญหาทางโครงสรางเพ่ือความเปนธรรมในสังคม 

 ๓.๓ เทคโนโลยีฯเพ่ือการศึกษา 

 ๓.๔ จดัระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 

 

๔.๕ วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย 

 ๔.๕.๑ วิสัยทัศน 

 เปนกระทรวงหลักในการบรหิารจดัการและบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุขประชาชน 

 

๔.๕.๒ พันธกิจ 

 ๑. กํากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองสวนภูมภิาค การปกครองทองท่ีและการปกครองสวนทองถ่ิน และ
สงเสริม พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตตรยิทรงเปนประมุข 
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 ๒. รักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงภายใน และเลริมสรางความสัมพันธอันดีกับตางประเทศ 

 ๓. อํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี 

 ๔. สงเสริมการพัฒนาเมือง โครงสรางกายภาพ การใชประโยชนท่ีดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๕. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและแกไขปญหาตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖. ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัเชิงบูรณาการ 

 ๗. ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารและพัฒนาประเทศ 

 

๔.๕.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกระทรวงมหาดไทยท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ (Country 
Strategy) พ.ศ.๒๕๕๕๖-๒๕๖๑ 

Ministry-Positioning 

 ๑. กลไกหลักในการเช่ือมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 ๒. กลไกหลักในการสรางเครือขายความมั่นคงและภมูิคุมกันทางสังคมเพ่ือใหสังคมเขมแข็ง 

 

Functoinal-Positioning 

 ๑. ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลดุพนจากประเทศรายไดปานกลาง (Growth & 
Competitiveness) 

  ๑.๑ สรางเศรษฐกิจรากชุมชนท่ีเขมแข็ง ประชาชนเขาถึงแหลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๒ วางระบบการพัฒนาเมือง/ชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปลี่ยนแปลง/เช่ือมโยง
โอกาสการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  ๑.๓ บริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน (Mapping & Zoning) 

 ๒. ดานการลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) 

  ๒.๑ พัฒนาชุมชนเขมแข็ง สรางเครือขายความมั่นคงทางสังคมภายใตวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒.๒ สงเสริมเครอืขายประชาชนและกลุมอาสาสมัครใหเขมแข็งเปนพลังในการแกไขปญหาสังคมและ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

  ๒.๓ สรางภมูิคุมกันทางสังคม/การอํานวยความเปนธรรม/จดัระเบียบสังคมและการพัฒนากฎหมาย/บังคับ
ใชกฎหมายอยางยุติธรรม 

 ๓. ดานการเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) 

  ๓.๑ พัฒนา/สงเสริมการเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม/ภัยพิบัต ิ

  ๓.๒ รักษาสภาวะแวดลอมและสมดุลทางธรรมชาติดวยพลังทางสังคม 

 ๔. ดานการสรางความสมดลุและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
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  ๔.๑ เพ่ิมขีดความสามารถการบรหิารราชการจังหวัดแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning)/ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด 

  ๔.๒ พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกรม/รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

  ๔.๓ พัฒนาระบบฐานขอมลูเพ่ือการกําหนดนโยบายและการพัฒนาพ้ืนท่ี 

  ๔.๔ พัฒนาระบบ/เครือขายการตดิตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณอยางมีธรรมาภิบาล 

 

๔.๕.๔ ประเด็นยุทธศาสตร 

  ๑. การเสรมิสรางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่ีเขมแข็ง 

  ๒. การพัฒนาเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการท่ีดิน เพ่ือเช่ือมโอกาสสูประชาคมอาเซียน 

  ๓. การเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมสีวนรวมของเครือขายอยางยั่งยืน ภายใตวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

  ๔. การสรางเสริมความสงบเรียบรอย ความมั่นคงภายใน การอํานวยความเปนธรรมและการพัฒนา
กฎหมาย/บังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรมในสังคม 

  ๕. การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมและพิบัตภิัย(ภัยพิบัต)ิ โดยสรางความพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

  ๖. การพัฒนาขีดความสามารถขององคกรในการบริหารจดัการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

 

๔.๕ วิสัยทัศนและยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ภาคเหนือตอนลาง ๑ :: 

 (พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย อุตรดิษฐ) 

 

๔.๕.๑ วิสัยทัศน 

 ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจนี 

 

๔.๕.๒ พันธกิจ 

 ๑. ยกระดับรายไดและกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมท่ีมคีณุภาพอยางยั่งยืน 

 ๒. พัฒนาฐานการผลติและบริการใหเขมแข็งและมเีสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสรางสรรค 

 ๓. สรางความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพ่ือนบาน 

 

๔.๕.๓ ประเด็นยุทธศาสตร 

 ๑. พัฒนาการคา การบริการ และการเครือขายคมนาคมสี่แยกอินโดจีน 

 ๒. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร กีฬาและวัฒนธรรม 
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 ๓. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจดัการ และการตลาดสินคาเกษตร 

 ๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

๔.๕.๔ เปาประสงค 

 ๑. เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภมูิภาคและตางประเทศเพ่ือใชศักยภาพแหลงท่ีตั้ง และความพรอมของ
โครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบาน 

 ๒. เปนจุดรองรับและประสานการเช่ือมโยงการคาชายแดน 

 ๓. เปนศูนยการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางศักยภาพการผลิตและบริการท่ีประทับใจ 

 ๔. พัฒนาการคาและความรวมมือชายแดนไทย-พมา/ไทย-ลาว 

 ๕. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศนและประวัติศาสตร 

 ๖. สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว 

 ๗. รักษาความสมดุลระหวางการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและวิถีชีวิตของชุมชน 

 ๘. พัฒนาระบบฐานขอมูลการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

 ๙. สรางรายไดท้ังดานการทองเท่ียวและผลติภณัฑชุมชน 

 ๑๐. ผลผลติการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมลูคาเพ่ิมท่ียั่งยืน 

 ๑๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

๔.๕.๕ กลยุทธ 

 ๑. เช่ือมโยงเสนทางพมา แมสอด บานโคก ลาว เพ่ือรองรับการคา การลงทุน และการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

 ๒. มีศูนยขอมลูท่ีเช่ือมระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาดานการคา การลงทุนของกลุมจังหวัดสู
อินโดจีน 

 ๓. ยกระดับจดุผอนปรนบานภูดู อําเภอบานโคกใหเปนดานผานแดนถาวร 

 ๔. สงเสริมสถาบันการศึกษในกลุมจังหวัดฯ พัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการพัฒนาดานการคาการลงทุน การ
ทองเท่ียวและบริการ โดยเฉพาะดานการเปนศูนยกลางการเงินของกลุมจังหวัด ภมูิภาค และอินโดจีน 

 ๕. พัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีแปนศูนยกลางของการจัดกิจกรรมการคาระหวางประเทศในกลุมอินโดจีนและประเทศจีน 

 ๖. ถายทอดองคความรูและพัฒนาดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 ๗. พัฒนาบุคลากรและเครือขายดานการทองเท่ียว เชน การสรางไกดทองถ่ิน 

 ๘. ยกระดับแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 

 ๙. การประชาสมัพันธการทองเท่ียวยอนรอยอดีตผานการจัดทําสารคดีหรือเน้ือหาเชิงประวัติศาสตรใหแกกลุมลูกคา 

 ๑๐. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมหลายหลายรปูแบบท่ีสามารถเขาถึงและจูงใจกลุมนักทองเท่ียวเปาหมาย 

 ๑๑. พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

 ๑๒. เช่ือมโยงหัตถอุตสาหกรรม ภมูิปญญาทองถ่ิน และแหลงเรียนรูชุมชนเขากับการทองเท่ียว 

 ๑๓. สรางแบรนดกลุมจังหวัดดานการทองเท่ียวใหชัดเจน(ประวัติศาสตรหนาหน่ึง) 
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 ๑๔. จดัระบบการบริหารจัดการกลุมผูผลิต เกษตรกร เครือขาย และสถาบันเกษตรกร 

 ๑๕. จดัระบบองคความรูแกกลุมผูผลิต เกษตรกร เครือขาย และสถาบันเกษตรกร 

 ๑๖. พัฒนากระบวนการผลติและแปรรูปโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 ๑๗. สงเสริมการบริหารจัดการกลไกการตลาด 

 ๑๘. พัฒนาคณุภาพการผลิต 

 ๑๙. พัฒนาเครือขายเพ่ือการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 ๒๐. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการบริหารจดัการ 

 ๒๑. บริหารจัดการ ปองกันและแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๒๒. พัฒนาระบบจัดการปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

๔.๖ นโยบายการพัฒนาจังหวัด 

๔.๖.๑ วิสัยทัศนจังหวัดเพชรบูรณ 

“เพชรบูรณเมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใสใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 

๔.๖.๒ พันธกิจของจังหวัด 

 ๑) พัฒนาใหเปนเมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ียั่งยืน 
 ๒) สรางเมืองเกษตรปลอดภัย 
 ๓) สงเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๕) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะดวกและปลอดภัย 
 
๔.๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมมูลคาการเกษตร โดยการสงเสรมิการเช่ือมโยงหวงโซมลูคา (ผลิต – อุตสาหกรรม – คาขาย 

– บริการ – ทองเท่ียว) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : การเรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศน และเชิงเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู สรางความเขมแข็งของชุมชน กลุมและประชาชนใหมีคุณภาพตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(เพชรบูรณเขมแข็ง) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ : การพัฒนาระบบการขนสงและจราจร 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  การเพ่ิมมูลคาการเกษตร โดยการสงเสริมการเชื่อมโยงหวงโซมูลคา (ผลิต – อุตสาหกรรม – 
คาขาย – บริการ – ทองเท่ียว) 
เปาประสงค 
๑. เพ่ิมรายไดภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบรกิาร 
๒. เกษตรกรไดประโยชนจากองคความรูดานการผลิต 
๓. ภาครัฐมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเรว็ และมีการประสานเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ 
๔. บุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 
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กลยุทธ/วิธีการ 
๑. พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรปปลอดภัยและเพ่ิมมลูคา 
๒. สงเสริมการเกษตร เกษตรอุตสาหกกรรม และ อาหารเพ่ือสุขภาพ ท่ีเช่ือมโยงไปสูการทองท่ียว 
๓. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมการเกษตร การคา การลงทุน และ ภาคธุรกิจบริการ 

๔. สงเสริมและสนับสนุนดานการผลิตแกเกษตรกรตามตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
๖. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
๗. สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
๘. วิจัย/พัฒนา (R+D) และบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การเรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการอนุรักษและฟนฟู เพ่ือสรางความสมดุลระบบนิเวศ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเกษตร และการทองเท่ียวของจังหวัด รวมถึงรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
๒. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม ความหลกหายทางชีวภาพ มีความยั่งยนืและมีคณุภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีด ี
๓. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดแบบบูรณา
การเชิงรุก 
๔. องคกรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดลอมของจังหวัด 
กลยุทธ/วิธีการ 
๑. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดิน นํ้าและ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม 
๒. สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 
๓. สงเสริมการมสีวนรวมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ
๔. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและใชเทคโนโลยีในการบริหารจดัการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศน และเชิงเกษตร 
เปาประสงค 
๑. เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
๒. นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในการเดินทางมาทองเท่ียว 
๓. แหลงทองเท่ียวและโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนา 
๔. บุคลากร เครือขาย และผูประกอบการดานการทองเท่ียวมศีักยภาพเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ/วิธีการ 
๑. พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูเดมิและสงเสริมแหลงทองเท่ียวใหม 
๒. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
๓. เพ่ิมความหลากหลายของสินคาและผลติภณัฑดานการทองเท่ียว 
๔. พัฒนามาตรฐานการใหบริการดานการทองเท่ียว 
๕. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดลอม 
๖. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียว 
๗. สงเสริม และพัฒนาบุคลากรเครือขาย และผูประกอบการดานการทองเท่ียว 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  การสงเสริมสนับสนนุการเรียนรู สรางความเขมแข็งของชุมชน กลุมและประชาชนใหมีคุณภาพ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(เพชรบูรณเขมแข็ง) 
เปาประสงค 
๑. ประชาชนมรีายไดเพ่ิมข้ึน 
๒. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได 
๓. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีสุขภาพด ี
๔. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ครอบครวัเขมแข็ง 
๕. ภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการทไดมาตรฐาน 
๖. มีเครือขายชุมชนครอบครุมทุกหมูบาน 
๗. ระบบขอมลูสารสนเทศและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนา 
กลยุทธ/วิธีการ 
๑. สงเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิตตามเกณฑ จปฐ. 
๒. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
๔. สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
๕. สงเสริมการอาชีพเพ่ือสรางรายไดใหแกประชาชน 
๖. สงเสริมการเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดสารพิษ 
๗. พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 
๘. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๙. เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว 
๑๐. พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาระบบการขนสงและจราจร 
เปาประสงค 
๑. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
๒. จัดระบบการคมนาคม ขนสงท่ีประหยดั สะดวก และปลอดภัย รวมท้ังเปนระบบขนสงท่ียั่งยืน 
๓. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ ใหความสําคญักับรปูแบบการเดินทางท่ีเนนมาตรการและเทคโนโลยีท่ี
สนับสนุนดานความปลอดภยั 
๔. เพ่ือพัฒนาเช่ือมโยงระบบคมนาคม สนับสนุนการทองเท่ียวและการพัฒนาเมือง 
๕. เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมและสรางความรูสึกเปนเจาของจากทุกภาคสวน 
 
กลยุทธ/วิธีการ 
๑. พัฒนาระบบขนสงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
๒. พัฒนาระบบขนสงแบบยั่งยืนและการพัฒนาเมืองนาอยู 
๓. พัฒนาโครงขายคมนาคม 
๔. เพ่ิมความปลอดภัยของระบบการคมนาคมขนสง 
๕. ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุการขนสงและจราจร 
๖. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
๗. พัฒนาระบบคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวและการพัฒนาเอกลักษณของเมือง 
๘. แกไขปญหาการขนสงและจราจร 
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๔.๗ นโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

๔.๗.๑วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

  “ทองถ่ินกาวหนา การศึกษากาวไกล เกษตรปลอดภัย บริหารโปรงใส ใสใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยนื 

สงเสริมวัฒนธรรมและการทองเท่ียว” 

๔.๗.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
 ๔.๗.๒.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย ๓ แนวทาง ดังนี้ 
  ๑. สนับสนุนกอสราง และปรับปรุงถนนสะพาน 
  ๒. สนับสนุนกอสราง และปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค-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
ปญญาทองถ่ิน 
  ๓. สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและพลานามัย 
  ๔. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสาธารณสุข 
  ๕. สงเสริมและสนับสนุน 
  ๖. สนับสนุนและใหความชวยเหลือสงเคราะห ผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุและผูติดเชื้อ 
 
 ๔.๗.๒.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเท่ียว ประกอบดวย ๔ แนวทาง 
ดังนี้ 
  ๑. การสงเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพ่ิมคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและสราง
มูลคาเพ่ิมทางการเกษตร 
  ๒. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอบรมใหความรูและวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ 
  ๓. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  ๔. สงเสริมการตลาดเพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 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 
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  ๕. สงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
  ๖. สงเสริมสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม 
๔.๗.๓ จุดมุงหมายในการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
  ๑. การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
  ๒. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางพอเพียง 
  ๓. บริการดานไฟฟาและประปาอยางพอเพียง 
  ๔. การบริการดานการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ สื่ออุปกรณ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาเด็กนักเรียน 
  ๕. ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมกิจการดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร
และภูมิปญญาทองถ่ิน   
  ๖. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในดานกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
  ๗. ผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  ๘. การบริการดานสุขภาพอนามัยเบื้องตนท่ีดี 
  ๙. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณใหลดลง 
  ๑๐. สงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดเพชรบูรณ 
  ๑๑. สงเสริมการเกษตรและอาชีพแกประชาชน 
  ๑๒. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๑๔. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน และการปฏบัิติงานของบุคลากร 
  ๑๕. สงเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอยางเปนระบบ 
  ๑๖. สงเสริมการบริหารโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

  ๑๗. สงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
  ๑๘. สงเสริมสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๘ กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ 
(พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

๔.๘.๑ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  “ทองถ่ินทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใสใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการทองเท่ียวและแหลงนํ้า 

ล้ําเลิศวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

๔.๘.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 

  ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

  ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพ
ชีวิต 

  ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการพัฒนาเมือง  และการบริหารจดัการบานเมืองท่ีด ี

 

๔.๙ นโยบายการพัฒนานายกองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง 

๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง มุงม่ันท่ีจะยกระดับดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการคา การ
ลงทุนและการเกษตร ใหไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
แนวทาง ดังนี้ 

 ๑.๑ การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา และชลประทาน โดยเพ่ิมแหลงน้ําเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค
หรือเพ่ือใชในดานการเกษตรใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง 
 ๑.๒ แกไขปญหาน้ําประปาท่ีใชในการอุปโภค บริโภค และประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
สรางประปาหมูบาน รวมท้ังการขยายเขตประปา 
 ๑.๓ การสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางท่ีเชื่อมระหวางหมูบาน โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนท่ีได
มาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป เชน ดําเนินการปรับปรุงถนนท่ีไดรับการถายโอนจาก
หนวยงานตางๆ และถนนท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบานหรือมีลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับ
แผนงานโครงการใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดใหมีสภาพดีข้ึน 
สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสงสินคาใหมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน ซ่ึงเปนการ
กระจายความเจริญไปยังทุกท่ี 
 ๑.๔ ใหการสนับสนุนดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแกไข
ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหกับหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลวังกวาง 
 ๑.๕ ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพ้ืนท่ีใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
 ๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในพ้ืนท่ีตําบลวังกวางใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
 ๑.๗ ติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ และขยายเขตบริการโทรศัพทบานในเขตตําบลวังกวาง 
 

๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

 องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง จะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได ลด
รายจายใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับ
รากฐานของตําบลโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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 ๒.๑ สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสรางระบบเศรษฐกิจท่ีดีม่ันคง สงเสริมการคา 
จัดใหมีศูนยกลางการจําหนายสินคาผลิตภัณฑพ้ืนบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม
ขนาดยอม 
 ๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย รวมท้ัง
สงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร 
 ๒.๓ สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน ๓ ข้ันตอน คือ 
  ข้ันตอนท่ี ๑ ใหแตละครอบครัวมีความพอเพียงตอการบริโภค 
  ข้ันตอนท่ี ๒ เนนเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน 
  ข้ันตอนท่ี ๓ เชื่อมโยงเครือขายชุมชน และการสงเสริมดานการตลาด เนนดานการสงออก
และนําเขา 
 ๒.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในการเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชนในทองถ่ิน 
 ๒.๕ จัดตั้งกองทุนกูยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนเปนการแกไข
ปญหาเบื้องตนในการท่ีขาดเงินทุนใหแกราษฎรในตําบลวังกวาง 
 

๓. นโยบายดานสงเสริมการทองเที่ยว 

 ตําบลวังกวางมีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย ดังนั้นจึงมีความจําเปนในดานการสงเสริมการ
ทองเท่ียว ขาพเจาจึงมีนโยบายท่ีสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวแบบบูรณาการ เพ่ิมและพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนการสรางอาชีพและรายไดใหกับราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
วังกวาง  

 ๓.๑ ปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเท่ียว ใหมีความสะดวกและปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของนักทองเท่ียว รวมท้ังการปลูกไมดอกไมประดับและสรางพ้ืนท่ีสีเขียว 
 ๓.๒ สนับสนุนการทองเท่ียวรูปแบบตางๆ นําการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ 
รวมท้ังการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม และใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการทองเท่ียวมากข้ึน 
 ๓.๓ จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเท่ียว ครอบคลุมท้ังตําบลและพ้ืนท่ีท่ีตอเนื่อง พรอมจัดทํา
เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 
 ๓.๔ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 
 

๔. นโยบายดานสังคม การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการกีฬา 

 องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะ
เรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได โดยยึดหลักการศึกษาสราง
ชาติ สรางคนและสรางงาน ดังนี้ 
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 ๔.๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือเปนการ
พัฒนา พรอมยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของชาวตําบลวังกวางใหดีข้ึน ในดานการสังคมสงเคราะหใหแก
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสซ่ึงตองเนนย้ําเปนอยางยิ่ง 
 ๔.๒ การสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมใหเปนเอกลักษณท่ีโดเดนของตําบลวังกวาง เชน งาน
ประเพณีลอยกระทง งานพิธีการทางศาสนา งานประเพณีสงกรานต ฯลฯ เปนตน 
 ๔.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด รวมท้ังจัดใหมีสนาม
กีฬา และมีการจัดการแขงขันกีฬาในระดับหมูบานและตําบล เพ่ือใหประชาชนสามารถใชประโยชนทํากิจกรรม
ตางๆรวมกัน 
 ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงรายไดของประชาชน สงเสริม
และสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาอบรมและเรียนรูศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ินมากข้ึน โดยเฉพาะ
สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบยั่งยืน 
 ๔.๕ สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ียากจนและดอยโอกาส และประชาชนท่ัวไป 
 ๔.๖ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
 ๔.๗ จัดตั้งกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาใหแกนักเรียนท่ียากจนในเขตพ้ืนท่ีตําบลวังกวาง 
 ๔.๘ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในตําบลวังกวางมีความรูเก่ียวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมท้ัง
สามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได 
 ๔.๙ เฝาระวัง ติดตาม สังเกตการณ และแกไขปญหาโรคระบาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในตําบลวังกวาง 
 ๔.๑๐ สงเสริมใหประชาชนในตําบลวังกวาง มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สงเสริใหมีการออกกําลังกายใน
เขตตําบลวังกวาง 
 

๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง มีนโยบายในการฟนฟูสภาพ และการปองกันการเสื่อมโทรมหรือสูญ
สิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

 ๕.๑ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการรณรงคและมีจิตสํานึกระบบศูนยรวมในการ
กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนาแหลงธรรมชาติ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนใหดีอยางตอเนื่อง 
 ๕.๒ สนับสนุนรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา และมีจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 ๕.๓ สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน และสิ่งแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพท่ี
สวยงาม 
 ๕.๔ บริหารและจัดการสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน 
 

๖. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 

 องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง จะสงเสริมใหคนดีเขามาปกครองบานเมือง และบริหารโดยหลักธรร
มาภิบาล ซ่ึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้ 
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 ๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย โดยมุงเนนใหประชาชน มีสวนรวมในทุกๆ
ดาน ไดแก การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชน โดยการ “รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติและรวมรับ
ผลประโยชน เพ่ือประชาชนตําบลวังกวาง” 
 ๖.๒ ใหความรวมมือชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆทุกแหง ในกรณีท่ีมีเหตุ
จําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง 
 ๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ เพ่ือเปนการสรางภาพพจนสถาบัน
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง ใหประชาชนยอมรับและใหความเชื่อถือ 
 ๖.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน เชน การบริหารงานบุคคล โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง และสังคมท่ีดีเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๕ สรางระบบงานบริหารงานบุคคล และคาตอบแทนแนวใหม โดยยึดหลักการจายคาตอบแทนตาม
ผลงาน โดยดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 ๖.๖ เนนการบริหารราชการแบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการบริหาร
กิจการบานเมืองมากข้ึน โดยใหประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๖.๗ สรางแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญ และกําลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลวังกวาง ท่ีปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดน และเปนท่ียอมรับ 
 ๖.๘ มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหขาราชการไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะและมีประสบการณในการทํางาน
มากยิ่งข้ึน 
 ๖.๙ บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๑๐ ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง อาคารสํานักงานท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง รวมท้ัง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขต อบต.วังกวาง 
 ๖.๑๑ กอสรางหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลวังกวางใหมีมาตรฐาน พรอมท่ีจะจัดประชุมใน
ระดับตางๆ 
 ๖.๑๒ การสรางจัดซ้ืออุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาท่ี 
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