ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565)
--------------------------------------ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยผ่านขั้นตอนการทบทวนแผน
ตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
องค์การบริ ห ารส่ว นตาบลวังกวางจึง ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านและตาบล
ร่ ว มกับ คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวั งกวาง โดยมีคณะกรรมการสนับ สนุนการจั ดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางรวบรวมแนวทางและนาข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทาร่างแผนแล้วเสนอ
ร่างแผนให้ คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางพิจารณา จากนั้น คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง เสนอแผนพัฒนาต่อผู้ บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ เสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางเป็นลาดับต่อไป
บัดนี้ แผนยุทธศาสตร์พัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง
ได้รับความเห็ นชอบจากสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลวั งกวาง ในคราวประชุมสภาสมัยวิส ามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางจึง
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังกวางและในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม ดังรายละเอียดทีแ่ นบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมนูญ คาแพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง

แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
(พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง
อาเภอนาหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ส่วนที่ ๑ สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืนฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล

อาณาเขต ตาบลวังกวางมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลหลักด่าน อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลน้าหนาว อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลศรีฐาน อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลหลักด่าน อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
และตาบลห้วยไร่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ตาบลวังกวาง มีจานวนพื้นที่ ๑๘๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑๘,๑๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ
๓๐.๔๘ ของเนื้อที่อาเภอน้าหนาว เป็นตาบลที่มีเนื้อที่ใหญ่สุด อยู่สูงจากระดับน้าทะเลเฉลี่ยประมาณ ๘๕๐ เมตร
องค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางได้รับการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยใช้ชื่อตาบลวังกวางอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ยก
ฐานะสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง ซึ่งมีนายสว่าง พุทธิวงศ์ เป็นประธานกรรมการสภา
นายเสงี่ยม ทองอิฐ เป็นประธานกรรมการบริหาร ส.ต.ท.พิมล สินประเสริฐรัตน์ เป็นปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล และกรรมการอีก ๗ คน เป็นคณะบริหารชุดแรก ปัจจุบันมีนายมนูญ คาแพร เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นายจิตร จันสีดา เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายณัฐวุฒิ ปักเข็ม เป็นปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลวังกวาง ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเขตกั้นระหว่างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นเนินยอดที่เกิดจากการยกตัวของเปลือ กโลกบริเวณนี้ในอดีต มีความสูงอยู่ระหว่าง
650 - 1,200 เมตรจากระดับน้าทะเล ประกอบด้วย ภูผาจิต ภูกุ่มข้าว โดยภูด่านอีป้องเป็นจุดสูงสุด มีความ
สูง 1,271 เมตรจากระดับน้าทะเล ประกอบขึ้นเป็นป่าต้นน้าลาธาร ต้นกาเนิดของลาธารสายยาว เช่น แม่
น้าป่าสัก แม่น้าพอง แม่น้าเลย ห้วยขอนแก่น ห้วยน้าเชิญ ซึ่งไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี สภาพอากาศสบาย ไม่ร้อนมาก อุณหภูมิ
เฉลี่ย ๑๙ – ๓๐ องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาดผ่านหรือปกคลุม
ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน - เดือน ตุลาคม ของทุกปี มีฝนชุก ปริมาณน้าฝน เฉลี่ย ๑๒๒.๘๓
มิลลิเมตร ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านจากทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี อากาศหนาวเย็นในตอนดึกและ
ตอนเช้า ช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ ๑๕ – ๒๕ องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาดผ่านหรือปกคลุม
1.4 ลักษณะของดิน
การพัฒนาที่ดินได้จาแนกลักษณะดินของจังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะดิน แบ่งออกเป็น 30 กลุ่มดิน
ตามลักษณะพื้นที่ 4ประเภท ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มดินนา เป็นดินนาหรือดินลุ่มใช้ประโยชน์ ในการทานา โดยเรียงลาดับตั้งแต่ ดินเหนียวจัด ดิน
เหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินทรายปนกรวด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ
20ของจังหวัด
2. กลุ่มดินไร่ เป็นกลุ่มดินดอน ใช้ประโยชน์ในการทาพืชไร่และไม้ผลครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ
30 ของจังหวัด
3. กลุ่มดินตื้น ใช้ประโยชน์ในการทาพืชไร่และผลไม้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของจังหวัด
4. กลุ่มดินภูเขา (Sc) ใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้ผลครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของจังหวัด
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
บ้านวังกวางตั้งอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติน้าหนาวมีลาน้าห้วยหอยไหลผ่านลง
ไปสู่ลาน้าพอง บ้านห้วยหอยตามชื่อลาน้าห้วยหอยห่างจากบ้านวังกวางไปประมาณ
๒ กิโลเมตร ในปี พ.ศ.
๒๔๖๖ เกิดโรคไข้ที่พิษระบาดประชาชนอพยพหนีไปอยู่กับหมู่บ้านอื่นและตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่อีก ๓ หมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านน้าพาง บ้านไร่ใต้
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
เนื่องจากป่าส่วนหนึ่งเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้าและป่าดิบ มีดินโปร่งและน้าไหลผ่านตลอดปี จึงทา
ให้ป่านี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เช่น ช้างป่า กวางป่า เก้ง เม่น หมูป่า กระต่ายป่า ค้างคาว และนกชนิด
ต่างๆ เป็นต้น สาหรับช้างป่านั้นมีอยู่ทั่วไป ซึ่งเราจะเห็นกองมูลช้างที่ถ่ายไว้ริมทางหลวงอยู่เสมอ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลวังกวางแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้
นางอรุณ คาแพร
กานันตาบลวังกวางหมู่ที่ 1
นายสมคิด พรมหาลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายวิเศษ รินแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นายอนันต์ สีสุทร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

บ้านวังกวาง
บ้านวังกวาง
บ้านไร่ใต้
บ้านห้วยหินลับ

นายพงษ์ศักดิ์ พาลี
นายซินเฮง โพธิ์ศรี
นายสาเนียง ขวัญแจ่ม
นายอิ๊ก พูลสาริกิจ
นายทองคา นันทะญาติ
นายสมคิด ตู้คา
นายประสิทธิ์ คาเจียก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

บ้านซาม่วง
บ้านดงคล้อ
บ้านฟองใต้
บ้านพาลาน้อย
บ้านห้วยยางทอง
บ้านโป่งนกแก้ว
บ้านวังกวาง

2.2 การเลือกตัง
มี ก ารเลื อ กตั้ ง ทุ ก ระดั บ ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งมาลงคะแนนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 ของ
ประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง

3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ตาบลวังกวาง มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 4,921 คน แบ่งเป็นประชากรชายจานวน 2,580 คนและ
ประชากรหญิงจานวน 2,341 คน จานวนครัวเรือน 1,408 ครัวเรือน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นาหมู่บ้าน

ตาแหน่ง
กานัน

ประชากร
ชาย หญิง รวม
138 113 251

ครัวเรือน

๑

บ้านวังกวาง

นางอรุณ คาแพร

96

๒

บ้านวังกวาง

นายสมคิด พรมหาลา ผู้ใหญ่บ้าน

340

302

642

170

๓

บ้านไร่ใต้

นายวิเศษ รินแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

188

173

361

121

๔

บ้านห้วยหินลับ

นายอนันต์ สีสุทร

ผู้ใหญ่บ้าน

206

169

375

91

๕

บ้านซาม่วง

นายพงษ์ศักดิ์ พาลี

ผู้ใหญ่บ้าน

383

356

739

215

๖

บ้านดงคล้อ

นายซินเฮง โพธิ์ศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

417

382

799

213

๗

บ้านฟองใต้

นายสาเนียง ขวัญแจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน

120

120

240

80

๘

บ้านผาลาน้อย

นายอิ๊ก พูลสาริกิจ

ผู้ใหญ่บ้าน

179

141

320

106

๙

บ้านห้วยยางทอง

นายทองคา นันทะญาติ

ผู้ใหญ่บ้าน

130

120

250

67

๑๐

บ้านโป่งนกแก้ว

นายสมคิด ตู้คา

ผู้ใหญ่บ้าน

91

78

169

51

๑๑

บ้านวังกวาง

นายประสิทธิ์ คาเจียก ผู้ใหญ่บ้าน

388

387

775

198

รวม

2,580 2,341 4,921

1,408

ตารางที่ ๑ แสดงจานวนประชากรและครัวเรือนตาบลวังกวาง อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ประกอบด้วย ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๒ แห่ง ๒) โรงเรียนประถมศึกษา จานวน ๕ แห่ง 3)
โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน ๑ แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจานวน ๑ แห่ง
ที่

ชื่อสถานศึกษา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โรงเรียนบ้านวังกวาง
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
โรงเรียนบ้านซาม่วง
โรงเรียนบ้านดงคล้อ
โรงเรียนบ้านฟองใต้
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศพด.บ้านวังกวาง
ศพด.บ้านซาม่วง

ที่ตัง
บ้านวังกวาง หมู่ที่ ๑
บ้านห้วยหินลับ หมู่ที่ ๔
บ้านซาม่วง หมู่ที่ ๕
บ้านดงคล้อ หมู่ที่ ๖
บ้านฟองใต้ หมู่ที่ ๗
บ้านห้วยหินลับ หมู่ที่ 4
บ้านวังกวาง หมู่ที่ ๑
บ้านซาม่วง หมู่ที่ 5

จานวน
นักเรียน
373
163
97
78
34
47
๒0

หมายเหตุ
อนุบาล – ม.ปลาย
ป.๑ – ป.๖
ป.๑ – ป.๖
ป.๑ – ป.๖
ป.๑ – ป.๖
ม.๓ , ม.๖
เด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย

ตารางที่ 2 สถานศึกษาในตาบลวังกวาง อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
4.2 สาธารณสุข
ที่
สถานพยาบาล
ที่ตัง
๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านวังกวาง หมู่ที่ ๑
ตาบล (รพ.สต.) วังกวาง
๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านดงคล้อ หมู่ที่ ๖
ตาบล (รพ.สต.) ดงคล้อ

หัวหน้าสถานพยาบาล
พืนที่รับผิดชอบ
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ตืน
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๗,๙,
(ผู้อานวยการ รพ.สต.วังกวาง) ๑๐,๑๑
นายอนุชา ทองสิทธิ์
หมูท่ ี่ ๕,๖,๘
(ผู้อานวยการ รพ.สต.ดงคล้อ)

ตารางที่ 3 การบริการสาธารณะสุข ตาบลวังกวาง อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
4.3 อาชญากรรม
ในพื้นที่ตาบลวังกวางไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และ
ทาลายทรัพย์สินของราชการซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ดาเนินการป้องกันการเกิดเหตุดั งกล่าวจากการ
สารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนใหญ่ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาคือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแล
บุตรหลานของตนประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหายและโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง
แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่

ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถ
ดาเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตาบลวังกวาง จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรอาเภอน้าหนาวได้แจ้งให้กับ
องค์การบริหารส่วนตาบล ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่ อ
เทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อยและยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่ าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
1. ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
5. ระบบบริการพืนฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
๑. ถนนลาดยาง ๒ สาย (ทางหลวงชนบทหมายเลข พช 4090 และทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖)
๒. ถนน คสล. 47 สาย
3.ถนนดินการเกษตร 20 สาย
5.2 การไฟฟ้า
หมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน การจ่าย
กระแสไฟฟ้าระดับครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แล้วเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
ไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 60 จุด แยกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านวังกวาง จานวน 5 จุด
หมู่ที่ 2 บ้านวังกวาง จานวน 5 จุด
หมู่ที่ 3 บ้านฟองใต้ จานวน 5 จุด
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ จานวน 5 จุด
หมู่ที่ 5 บ้านซาม่วง จานวน 5 จุด
หมู่ที่ 6 บ้านดงคล้อ จานวน 5 จุด
หมู่ที่ 7 บ้านฟองใต้ จานวน 5 จุด
หมู่ที่ 8 บ้านพาลาน้อย จานวน 5 จุด
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยางทอง จานวน 5 จุด
หมู่ที่ 10 บ้านโป่งนกแก้ว จานวน 5 จุด

หมู่ที่ 11 บ้านวังกวาง จานวน 5 จุด
บริเวณองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 5 จุด
5.3 การประปา
ประปาหมู่บ้าน มี 29 แห่ง ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านวังกวาง จานวน 4 แห่ง
หมู่ที่ 2 บ้านวังกวาง จานวน 4 แห่ง
หมู่ที่ 3 บ้านฟองใต้ จานวน 2 แห่ง
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ จานวน 4 แห่ง
หมู่ที่ 5 บ้านซาม่วง จานวน 3 แห่ง
หมู่ที่ 6 บ้านดงคล้อ จานวน 2 แห่ง
หมู่ที่ 7 บ้านฟองใต้ จานวน 2 แห่ง
หมู่ที่ 8 บ้านพาลาน้อย จานวน 3 แห่ง
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยางทอง จานวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 10 บ้านโป่งนกแก้ว จานวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 11 บ้านวังกวาง จานวน 3 แห่ง
5.4 โทรศัพท์
๑. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) 3 เครือข่าย AIS, Dtac,Tomove
๒. ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน
2
แห่ง
๓. ที่ทาการไปรษณีย์ย่อย
๑
แห่ง
๔. หอกระจายข่าวไร้สาย
๑๑ แห่ง
๕. หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
๑๑ แห่ง
๖. ระบบอินเตอร์เน็ต (อินเทอร์เน็ตตาบล อินเทอร์เน็ตโรงเรียน)
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
- ไปรษณียอ์ าเภอน้าหนาว

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง อ้อย ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
๗๐ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ
๑๓ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ
๘ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย
ร้อยละ
๙ ของจานวนประชากรทั้งหมด
๖.๒ การประมง
- ในเขตองค์กาบรบริหารส่วนตาบลวังกวาง ไม่มีการประมง

๖.๓ การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่
เป็ด โค สุกร
๖.๔ การบริการ
โรงแรม
ร้านอาหาร
โรงภาพยนตร์
สถานีขนส่ง
ร้านเกมส์

2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

6.๕ การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง เช่น ผาสรรค์ น้าตกพ่อ
บุญเพ็ง น้าตกห้วยหอย ภูกระดึง ผากลางดง และโหล่นหินงอน เป็นต้น
๖.๖ อุตสาหกรรม
- จานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จานวน ๑8 แห่ง
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- สถานีบริการน้ามัน
25
- ร้านค้า
59
- ร้านซ่อม
5
- ห้องเช่า
13
- ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
2
- เสาส่งสัญญาณ
5
- กลุ่มแม่บ้านซาม่วง (น้ายาล้างจาน)
1
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.11 (ข้าวกล่องไร่) 1
- กลุ่มทอผ้าบ้านวังกวาง ม.11 (ทอผ้ามัดหมี่) 1
- นายบัวหลั่น สีสุนทร ม.11 (กล้วยฉาบ)
1
6.8 แรงงาน
- ไม่มีการนาเข้าแรงงาน

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชากรในพื้นที่ตาบลวังกวางส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8
9
๑0
๑1
๑2
๑3

วัด/สานักสงฆ์
วัดศรีสมพร
วัดรัตนวราราม
วัดห้วยหินลับ
วัดบ้านซาม่วง
วัดป่าดงคล้อ
วัดผาน้าเที่ยง
วัดป่าฟองใต้
สานักสงฆ์ผาลาน้อย
สานักสงฆ์โค้งเหล็ก
สานักสงฆ์ซาบอน
วัดป่าห้วยยางทอง
วัดป่าสันติธโรธรรม
วัดบ้านวังกวาง

สถานที่ตัง
หมู่ ๑ บ้านวังกวาง
หมู่ ๓ บ้านไร่ใต้
หมู่ ๔ บ้านห้วยหินลับ
หมู่ ๕ บ้านซาม่วง
หมู่ ๖ บ้านดงคล้อ
หมู่ ๖ บ้านดงคล้อ
หมู่ ๗ บ้านฟองใต้
หมู่ ๘ บ้านผาลาน้อย
หมู่ ๘ บ้านผาลาน้อย
หมู่ ๘ บ้านผาลาน้อย
หมู่ ๙ บ้านห้วยยางทอง
หมู่ ๑๐ บ้านโป่งนกแก้ว
หมู่ ๑๑ บ้านวังกวาง

ตารางที่ 4 แสดงจานวนวัดและที่ตั้งในพื้นที่ตาบลวังกวาง
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
- งานสงกรานต์ งานบุญเบิกบ้าน (บุญเดือนหก) งานเผาข้าวหลาม
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
- เครื่องจักสานประเภทต่างๆ พูดภาษาลาว
7.4 สินค้าพืนเมืองและของที่ระลึก
- ไม่มีเด่นชัด

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 แหล่งนา
แหล่งนา
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น

ประเภท
ลาน้า
ลาห้วย
บ่อน้าตื้น
สระ
ฝาย
บ่อบาดาล
ประปาหมู่บ้าน

จานวน
ได้แก่ (ชื่อ)
๓
น้าฟอง ห้วยยาง ห้วยหินลับ
๖
ห้วยหอย ห้วยทราย ห้วยน้าพราง
๔
11
4
ห้วยข้าวหลาม ฝายโป่งนกแก้ว ฝาย
วัดศรีสมพร ฝายห้วยหินลับ
29
29

ตารางที่ 5 แสดงแหล่งน้าตาบลวังกวาง อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุขอยู่ดี กินดีสังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้
ไป ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่
๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
3.1.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์
2. เพื่อเชื่อมโยงห่ว งโซ่มูล ค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา
ครอบครัว และพึ่งพากันเองในชุมชนได้
4. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการ
น้า ป่าต้นน้า และปัญหาหมอกควัน
เป้าหมายและตัวชีวัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
4. สัดส่วนคนจนลดลง
5. สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น
6. พื้นที่ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
7. จานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกับอนุภาค GMS
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค

ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 : ยกระดับเป็นฐานการผลิ ตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภั ย
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการน้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่าง
ยั่งยืน
3.1.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 จังหวัด 47 อาเภอ 424
ตาบล และ 4,492 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง
เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตาบล 106 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 349 แห่ง รวม
แล้วกลุ่มจังหวัดมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 5,434 แห่ง คิดเป็นร้อยละ5.97 ของทั้งประเทศ โดยในกลุ่ม
จังหวัดนั้ นจังหวัดเพชรบูร ณ์มีเขตการปกครองมากที่สุด คือ 1,686 แห่ ง รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตากมีเขตการปกครองน้อยสุด คือ 699 แห่ง ตามลาดับ
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”
พันธกิจ
1. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป โดยเน้นเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอิน ทรีย์ แปรรู ป สิน ค้าเกษตรที่ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการตลาดเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาการค้า การลงทุน การบริการ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistic เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การค้า การบริการ เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศเพื่อนบ้าน
3. สร้างคุณค่าการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่
สาคัญของกลุ่มจังหวัด
4. บริห ารจั ดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อความสมบูรณ์ของ
ระบบนิ เ วศ เพื่อ เป็ น ฐานสนั บ สนุ น การผลิ ต ทั้ง ภาคการเกษตร อุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ย วที่ ปลอดภั ย ได้
มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
2. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและ
อาเซียน
3. พัฒ นาการท่องเที่ย วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม อารยธรรม สั งคม กีฬาและ
สุขภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้
มาตรฐานและแข่งขันได้
2. เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ควบคู่การพัฒนาปรับปรุง ขยายเส้นทางระบบ Logistic เชื่อมโยง East-West Economic Corridor
3. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยว จานวนแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่ได้
มาตรฐาน
4. เพิ่มพื้นทีก่ ิจกรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน
ตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
2. จานวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
4. จานวนพื้นที่ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
6. จานวนเครือข่ายการค้า การลงทุน กับประเทศอินโดจีนและสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้น
7. ระยะทางที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ขยายเพื่ อ เชื่ อ มโยง/เข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เขตพื้ น ที่
เศรษฐกิจและการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
8. ความพึงพอใจของนั กท่องเที่ยว ผู้ ประกอบการ นั กลงทุนในกลุ่ มเดินทางเข้าถึงแหล่ ง
ท่องเที่ยวพื้นที่เศรษฐกิจ เขตการค้าชายแดน

9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
10. จานวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน
11. จานวนที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
12. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
14. จานวนเครือข่ายหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. จานวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต คุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์
2. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics
5. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
8. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิตการค้าการบริการอย่าง
มีคุณภาพและคุ้มค่า
10. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ
11. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

3.1.3 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 - 2564)
วิสัยทัศน์
ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน
“จั งหวัดเพชรบู ร ณ์มุ่งส่ งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ที่ใช้
ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเมืองแห่งความสุขของคนอยู่ผู้มาเยือน”
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
1. เกษตร : การพัฒนาเกษตรปลอดภัย และเกษตรมูลค่าสูง
2. ท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
3. การค้า การลงทุน : ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว EWEC และรองรับการเข้าสู่ AEC
4. อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมสีเขียว
เป้าประสงค์รวม
1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงและเท่าเทียมใน
ทุกมิติ และอยู่เย็นเป็นสุข
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการดารงชีวิตของ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. พัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อ
ใช้เป็นจุดขายของการมท่องเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
4. ส่ งเสริ มการประชาสั มพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่ว มมือด้านการ
ท่องเที่ยวจากทุกภาค่าวนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตรให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณ ภาพชีวิต และเสริมสร้างความ
มั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุข และ
การบริการภาครัฐแก่ประชาชน
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้และ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย
3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
3. การจัดการองค์ความรู้ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง เหลือใช้ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพร้อมต่อ AEC
กลยุทธ์
1. พัฒนาขีดความสารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหาร
จัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
วิสัยทัศน์
“ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการท่องเที่ ยวและแหล่ง
น้า ล้าเลิศวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬา และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“สังคมที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพืนฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้า
๒. การปรับปรุงบารุงรักษาระบบน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
๓. การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง
๔. ติดตั้ง ปรับปรุง บารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมอาชีพ
๒. การลดต้นทุนการผลิต
๓. การส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
๒. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. พัฒนาการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
๒. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงระบบการบริการด้านสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. การจัดหาแหล่งกาจัดและการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการภายในองค์กรและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๓. พัฒนาระบบและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.3 เป้าประสงค์
1. เกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง
2. อุตสาหกรรมในครัวเรือนมีความเข้มแข็ง
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ
4. มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จาเป็นครบถ้วน
5. ชุมชนมีความสะอาด มีระเบียบและปลอดภัย
6. ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
7. ประชาชนมีความรู้ มีจิตสานึก เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิตใจ
8. เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9. มีทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
10. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
12. มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการ เกษตรอย่างเพียงพอ
2.4 ตัวชีวัด
1. มีการรวมกลุ่มอาชีพมากขึ้น
2. มีการทาอาชีพเสริมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกด้าน
5. มีการพัฒนาชนชนให้น่าอยู่
6. มีการพัฒนาให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี
7. มีการส่งเสริมประชาชนมีความรู้ มีจิตสานึก เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิตใจ
8. มีการส่งเสริมให้เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9. มีการส่งเสริมให้ประชาชนรู้รักษามีทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
10. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
11. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
12. มีการพัฒนาให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการ เกษตรอย่างเพียงพอ

2.5 ค่าเป้าหมาย
1. มีกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน
2. มีการทาอุตสาหกรรมในครอบครัวเรือนอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจานวนครัวเรือน
3. ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบข้อมูล จปฐ.
4. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครบทุกด้าน
5. มีการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนทุกหมู่
6. มีสถานทีท่ ี่ออกกาลังกายให้ประชาชน
7. มีการส่งเสริมให้เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
8. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
9. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
11. มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
2.6 กลยุทธ์
1. นาศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
2. สนับสนุนและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
5. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ
6. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
7. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการจัดการ
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
9. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะและชุมชน

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
9. แผนงานการเกษตร
10. แผนงานงบกลาง
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก าบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปั จ จั ย และสถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ถนนในเขตตาบลบางแห่งคับแคบ ไม่ได้มาตรฐาน ผิวการจราจรชารุด ป้ายบอกทางยังไม่
ครบถ้วน
2. การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตชุมชนและถนนสายรองต่างๆ
3. ท่อและรางระบายน้า คลองส่งน้ายังไม่ครอบคลุม ทาให้เกิดน้าท่วมขัง
4. สะพานข้ามคลอง ฝายกั้นน้า ชารุดเสียหาย
5. ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ครบถ้วน และบางแห่งชารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
6. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ยังไม่เพียงพอ
พืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
1. ถนนภายในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งทีอ่ ยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ถนนสาธารณะ ถนนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น เช่น แขวง
การทาง กรมทางหลวงชนบท
2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางแยก สนามกีฬา โรงเรียน ฯลฯ
3. ท่อและรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
4. สะพานข้ามคลอง ,ฝายกั้นน้า ในเขตตาบล
5. ระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
6. สระน้า หนองน้า คลองในเขตตาบล
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
จะต้องดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซม จัดหาสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
เช่น ถนน ท่อระบายน้า สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ฯลฯ ให้เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะ
ครอบคลุมพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงครบวงจรและได้มาตรฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจ
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า ขาดเงินทุนหมุนเวียน
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่าต่อเนื่องทาให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น
3. ประชาชนขาดการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพอย่างจริงจัง
4. กลุ่มอาชีพ ไม่มีแหล่งจาหน่ายสินค้า
พืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านในเขตตาบลวังกวาง 11 หมู่บ้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. จะต้องส่งเสริมให้มีการจัดตั้งตลาดร้านค้าชุมชน ศูนย์จาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรกลุ่มอาชีพนาสินค้ามาจาหน่าย

2. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน การส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้ราษฎรมี
รายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนดาเนินงานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ดาเนินการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรได้พัฒนาฝีมือและมี
การรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อจัดทาธุรกิจขนาดย่อม
3. ด้านสาธารณสุข
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมทั้งการกาจัดพาหนะของโรค
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพและอนามัย ขาดความเอาใจใส่และไม่เห็น
ถึงความสาคัญของสุขภาพและอนามัย
พืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านในเขตตาบลวังกวาง 11 หมู่บ้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. จัดให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้ ความสาคัญ
ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี
2. จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน
4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ขาดแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ สถานที่ให้บริการด้านข่าวสารยังมีไม่เพียงพอ
2. วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น ถูกครอบงาจากวัฒนธรรมตะวันตกจนเกินไป
พืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านในเขตตาบลวังกวาง 11 หมู่บ้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ได้รับการศึกษาตามความ
เหมาะสมกับศักยภาพของท้องถิ่นตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป
2. เร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากรเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มี
คุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5. ด้านสังคม
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนต่าง ๆ ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร
ขาดการป้องกัน รักษาและการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
2. วัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุ่มในยามวิกาล บางครั้งมีการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม

3. สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น วัยแรงงานต้องไปหางานทาต่างถิ่น บุตรหลานถูกปล่อยให้
อยู่กับผู้สูงอายุ
4. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับและผู้สูงอายุประสบปัญหาการว่างงาน
พืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านในเขตตาบลวังกวาง 11 หมู่บ้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. ต้องส่งเสริมความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าของการ
ดูแลรักษาสุขภาพออกกาลังกาย และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ในองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลและพัฒนาให้เป็นชุมชนที่
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความเอื้ออาทรต่อกัน
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาด
จิตสานึกในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ทาให้ไม่สามารถจัดเก็บและกาจัดได้ทัน
รวมทั้งยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมจะกาจัดได้ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล
พืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านในเขตตาบลวังกวาง 11 หมู่บ้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. ดาเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย ในชุมชนให้ถูกวิธีตามหลัก
สุขาภิบาล
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง ที่สาธารณะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ ร่มรื่น
สวยงาม
3. ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
เสริม สร้างองค์ความรู้ปลูกจิตสานึกและมุ่งเน้นขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล
บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

7. ด้านการเมือง การบริหาร
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
2. องค์การบริหารส่วนตาบลมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ
บางส่วน ล้าสมัย
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่างๆ ของ อบต. ประชาชนยังไม่
สามารถเข้าถึงได้เท่าที่ควร
พืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
1. สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
2. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรม
ความรู้ในด้านต่างๆ
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้
เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็วทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของ
กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตสานึกด้านการเมืองการ
ปกครองแก่บุคคลทุกระดับ ทุกวัย โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและโรงเรียนในท้องถิ่นการ
วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส) เพื่อประเมิน
สภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองฮะ เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางในภาพรวม
3.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อ
พิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางในภาพรวม ดังนี้
วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
1. ด้านการบริหาร
จุดแข็ง (Strength)
1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจนครอบคลุมอานาจหน้าที่ตามภารกิจ
1.2 มีการแบ่งงานมอบหมายงานอย่างชัดเจน
1.3 มีการมอบอานาจการบริหารงานตามลาดับชั้น

1.4 มีการกากับดูแลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.5 มีการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย
จุดอ่อน (Weakness)
1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต พื้นที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแล
ของ พรบ. จัดรูปที่ดินทาให้ อบต. ไม่มีอานาจที่จะออกข้อกาหนดหรือออกข้อบัญญัติมาบังคับ
ใช้ได้เต็มพื้นทีบ่ างส่วนอยู่นอกเขตควบคุมอาคารและเขตผังเมืองการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ จึงไม่
มีการควบคุม
1.2 มีจานวนโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนมีจานวนมากทาให้ดาเนินการได้
ไม่ทั่วถึง
2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อานาจหน้าที่
จุดแข็ง (Strength)
2.1 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้ อบต. มีอานาจในการบริหารจัดการงานได้ทั่วถึงและรวดเร็ว
2.2 มีขอบเขต อานาจหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็มพื้นที่
2.3 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากตามแผนการกระจายอานาจ
2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษเต็ม
รูปแบบควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค
จุดอ่อน (Weakness)
2.1 มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นที่ที่มีอานาจหน้าที่ทับซ้อนกัน ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที
2.2 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง. ทักท้วงอยู่เสมอ
2.3 การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตาบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มทีย่ ังต้องอยู่ภายใต้การ
กากับควบคุม
2.4 กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาเช่น พระราชบัญญัติภาษีบารุง
ท้องที่
3. ด้านบุคลากร
จุดแข็ง (Strength)
3.1 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ทาให้เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น
3.2 บุคลากรมีความพร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองโดยการประชุม ฝึกอบรม เป็นต้น
จุดอ่อน (Weakness)
3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อยทาให้การทางานไม่ต่อเนื่อง
3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่เป็นอานาจหน้าที่ที่ต้องทา
4. ด้านงบประมาณ
จุดแข็ง (Strength)
4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเองทาให้มีอิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหาร
งบประมาณ
4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง
4.3 สามารถประสานงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลไม่สามารถดาเนินการเองได้

จุดอ่อน (Weakness)
4.1 งบประมาณจานวนมากใช้ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทาให้ด้านอื่น ๆ ขาดการ
พัฒนา เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร
1. ด้านการเมืองการปกครอง
โอกาส (Opportunity)
1.1 แนวโน้มการกระจายอานาจ/ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้าง อานาจหน้าที่ ทาให้บทบาทการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
1.2 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area - Based) และการบริหารราชการแบบ
บูรณาการ
อุปสรรค (Threat)
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ
ส่งผลต่อการดาเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง
1.2 พื้นที่ทับซ้อนระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารงานได้
2. ด้านเศรษฐกิจ
โอกาส (Opportunity)
2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน
2.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินค้า
2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 อัตราค่าแรงขั้นต่า 300 บาท
อุปสรรค (Threat)
2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้าอุปโภค/บริโภคเช่น น้ามันข้าวสาร
อาหารแห้ง ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาด
2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตจากการทานา ไม่มี
คุณภาพ ขายไม่ได้ราคา ราคาผลผลิตไม่เป็นธรรม
2.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง หลังฤดูการเก็บเกี่ยว ราษฎรไม่มีอาชีพเสริม มีปัญหาการ
ว่างงาน และรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่า
2.6 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว
2.7 เกิดภัยพิบัติเช่น ภัยแล้ง ทาให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม ได้ผลผลิต
ไม่เต็มที่

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
โอกาส (Opportunity)
3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่ และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง เพียงพอใน การให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น
3.3 รัฐบาลกาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
อุปสรรค (Threat)
3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชน
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม
3.2 ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมและความยากจนมีความคลาดเคลื่อน ประชาชนให้
ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน ประชาชนยังขาดความสนใจและความตั้งใจจริงในโครงการต่างๆที่รัฐ
จัดให้ความช่วยเหลือ
3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
3.4 ปัญหาคนชราขาดคนเลี้ยงดู มีฐานะยากจน เนื่องจากบุตรต้องหางานทาในต่างถิ่น
4. ด้านระเบียบกฎหมาย
โอกาส (Opportunity)
4.1 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริม
และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้าของสังคมและ
การสร้างโอกาสการ
อุปสรรค (Threat)
4.1 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าใน
การทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
4.2 ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการบริหาร งานของท้องถิ่นและยังไม่เข้าใจบทบาทของ
ตนเองในการพัฒนาท้องถิ่นเข้าถึงบริการของรัฐ และการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561 -2580) ในการ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ ทั้งแหล่งเงินทุน
โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่เป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคงและการพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ เน้นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สินค้าเกษตร
ได้รับการรับรองมาตรฐาน สากล โดยการพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้า อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โอกาส (Opportunity)
5.1 มีพื้นที่ทาการเกษตรกรรมมาก
อุปสรรค (Threat)
5.1 ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ไม่มีน้าที่สะอาดและมีคุณภาพ ในการบริโภค-อุปโภค
5.2 ระบบกาจัดขยะ ไม่มีที่ทิ้งขยะและวิธีกาจัดขยะ ที่ดีและถูกต้อง
5.3 ขาดจิตสานึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส (Opportunity)
6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และ
ให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา
อุปสรรค (Threat)
6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน ICT
6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้นามาบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

