สภาพทั่วไป
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/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. ๒๕39 โดยใช้ชื่อตาบลวังกวางอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ยก
ฐานะสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง ซึ่งมีนายสว่าง พุทธิวงศ์ เป็นประธานกรรมการสภา
นายเสงี่ยม ทองอิฐ เป็นประธานกรรมการบริหาร ส.ต.ท.พิมล สินประเสริฐรัตน์ เป็นปลัดองค์การบริหารส่ว น
ตาบล และกรรมการอีก ๗ คน เป็นคณะบริหารชุดแรก ปัจจุบันมีนายมนูญ คาแพร เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นายจิตร จันสีดา เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายณัฐวุฒิ ปักเข็ม เป็นปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเขตกั้นระหว่างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นเนินยอดที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกบริเวณนี้ในอดีต 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 เป็นดินนาหรือดินลุ่มใช้ประโยชน์ในการทานา โดยเรียงลาดับตั้งแต่ดินเหนียวจัด ดิน
เหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินทรายปนกรวด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ
20ของจังหวัด
2. กลุ่มดินไร่ เป็นกลุ่มดินดอน ใช้ประโยชน์ในการทาพืชไร่และไม้ผลครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อย
ละ 30 ของจังหวัด
3. กลุ่ มดิน ตื้น ใช้ป ระโยชน์ ในการทาพืชไร่และผลไม้ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของ
จังหวัด
4. กลุ่มดินภูเขา (Sc) ใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้ผลครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของจังหวัด
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
บ้านวังกวางตั้งอยู่บนเทือกเขาเพชรบู รณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติน้าหนาวมีลาน้าห้วยหอยไหลผ่าน
ลงไปสู่ลาน้าพอง บ้านห้วยหอยตามชื่อลาน้าห้วยหอยห่างจากบ้านวังกวางไปประมาณ
๒ กิโลเมตร ในปี
พ.ศ. ๒๔๖๖ เกิดโรคไข้ที่พิษระบาดประชาชนอพยพหนีไปอยู่กับหมู่บ้านอื่นและตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่อีก ๓
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้าพาง บ้านไร่ใต้

1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
เนื่องจากป่าส่วนหนึ่งเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้าและป่าดิบ มีดินโปร่งและน้าไหลผ่านตลอดปี จึง
ทาให้ป่านี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม 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
นายวีใช ด้วงทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายวิเศษ รินแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นายอนันต์ สีสุทร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
นายพงษ์ศักดิ์ พาลี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
นายซินเฮง โพธิ์ศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายสาเนียง ขวัญแจ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
นายอิ๊ก พูลสาริกิจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
นายทองคา นันทะญาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นายสมคิด ตู้คา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
นายประสิทธิ์ คาเจียก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

บ้านวังกวาง
บ้านวังกวาง
บ้านไร่ใต้
บ้านห้วยหินลับ
บ้านซาม่วง
บ้านดงคล้อ
บ้านฟองใต้
บ้านพาลาน้อย
บ้านห้วยยางทอง
บ้านโป่งนกแก้ว
บ้านวังกวาง

2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 11 หน่วยเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ 1
บ้านวังกวาง
หน่วยเลือกตั้งที่ 2
บ้านวังกวาง
หน่วยเลือกตั้งที่ 3
บ้านไร่ใต้
หน่วยเลือกตั้งที่ 4
บ้านห้วยหินลับ
หน่วยเลือกตั้งที่ 5
บ้านซาม่วง
หน่วยเลือกตั้งที่ 6
บ้านดงคล้อ
หน่วยเลือกตั้งที่ 7
บ้านฟองใต้
หน่วยเลือกตั้งที่ 8
บ้านผาลาน้อย
หน่วยเลือกตั้งที่ 9
บ้านห้วยยางทอง
หน่วยเลือกตั้งที่ 10
บ้านโป่งนกแก้ว
หน่วยเลือกตั้งที่ 11
บ้านวังกวาง

