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คำนำ 

นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพืน้ฐาน  การ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์   การ

กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์

ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที ่ยวทุกระดับ

โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ

นอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่กฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมี

แนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ  โดยยึด

หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ

ดำเนนิงานด้านการท่องเที่ยว 

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เห็นว่าการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังตะเฆ่  เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทำ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็นำแผนงาน

และโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำกับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำแผน

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึน้  

                                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

                                                                              สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

                                                                          งานประชาสัมพันธ์ 
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1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  เดิมตำบลวังตะเฆ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอจัตุรัส 
ต่อมา กระทรวงมหาดไทยประกาศ เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ 20 
ม ีนาคม พ.ศ. 2521 ม ี เขตการปกครองรวม 2 ตำบลค ือ ตำบลหนองบ ัวระเหว ตำบลว ังตะเฆ ่  ม ีผลต ั ้ งแต่  
วันที ่ 17 เมษายน พ.ศ. 2521  และการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.๒๕๓๗  ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕40 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 306 ตารางกิโลเมตร  หรือเท่ากับ  191,250 ไร่  มี
ระยะทางห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว ประมาณ 32 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน มี
อาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลห้วยแย้  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้  ติดต่อกับเขตตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูม ิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโปร่งนก อำเภอเทพสถิต  และอำเภอภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้และภูเขา พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก  ลักษณะป่าไม้ผลัดใบ คือป่าที่มีต้นไม้ซึ่งจะผลัดใบในฤดูแล้งเมื่อต้นไม้
ขาดน้ำ บริเวณท่ีเป็นที่ราบ และเชิงเขาที่มีดินแห้ง เป็นดินลูกรังหรือหินกรวดลูกรัง ซึ่งเป็นดินโปร่งถ่ายเทน้ำได้ดี เป็นป่า
โปร่ง มีต้นไม้ขนาดความสูง ปานกลาง หรือต่ำและมีหญ้าสูงเป็นพันธุ์ไม้ปกคลุมดินกับมีไม้พุ่ม 

 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 

แผนที่ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัด
ชัยภูมิ 
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ชนิดต่าง ๆ  มีไม้ป่าเบญจพรรณด้วย เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้ชิงชัน ไม้พยุง ไม้กราดหรือสะแบง 
เป็นต้น ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีลำห้วย  คลอง และสระน้ำกระจายตามพื้นที่ จึงเหมาะแก่การทำ
การเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที ่ตำบลวังตะเฆ่มีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจำแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็น
ระยะเวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนกลางพฤษภาคม – กลางตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนอง
ลมแรงกว่าปีที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ำฝนเกณฑ์เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ต่อปี  

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างกลางเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 15 
องศาเซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตตำบลวังตะเฆ่จำนวน ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
ประมาณ  ๒ ใน ๔ ส่วน ดินเหนียว ๑ ใน ๔ ส่วน  ดินลูกรังและชั้นหินอีก ๑ ส่วน สภาพพื้นที่ทำการเกษตร  เป็นพื้นที่
ไร่ ประมาณ 6๐ % ที่นาประมาณ 2๐%  ทำการปศุสัตย์ 1๐% อื่นๆ ๑๐% ซึ่งสภาพพื้นที่ดังกล่าวขาดความอุดม
สมบูรณ์ผลผลิตที ่ได้ไม่คุ ้มกับการลงทุน เพราะไม่มีแหล่งน้ำหล่อเลี ้ยงพืชผลในฤดูแล้งซึ ่งทำให้ผลผลิตได้ไม่
เต็มที ่             
 
 
 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 18 หมู่บ้านมีพื้นท่ีอยู่ในองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

หมู่ที่  1  บ้านวังตะเฆ่  ผู้ปกครอง  นายธีรพัฒน์  จันนพคุณ    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านวังกะทะ  ผู้ปกครอง  นายแล เนาว์กระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านวังอ้ายจีด   ผู้ปกครอง  นางบัวไข จอกทอง       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 4  บ้านท่าโป่ง  ผู้ปกครอง  นางกริยา อุทะปา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5  บ้านสำนักตูมกา  ผู้ปกครอง  นายไสว ชาญตะคุ  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที ่ 6  บ้านหัวสะพาน  ผู้ปกครอง  นายเรไร เลิศพุดซา        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านโนนสำราญ  ผู้ปกครอง  นายทะนง ปะลิยะตา     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านโนนม่วง  ผู้ปกครอง  นายณรงค์ อินภูวงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านหลังสัน   ผู้ปกครอง  นางส้มจีน เถียรนอก  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 10  บ้านวังน้ำเขียว ผู้ปกครอง  นายปาณชัย ศรีหาโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 11  บ้านปากดง   ผู้ปกครอง  นางประทิน  ใจเอ้ือ  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที ่ 12  บ้านแจ้งวังทอง ผู้ปกครอง  นางสาวเมยาวี จามจุรี       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 13  บ้านวังอุดม  ผู้ปกครอง  นายอดิเทพ ศรีสมบัติ       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  14  บ้านวังกะทะ  ผู้ปกครอง  นายวัลลภ พรมรินทร์     กำนัน 
หมู่ที่  15  บ้านใหม่เจริญผล ผู้ปกครอง  นายอนุรักษ์ เหลือมพล  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  16  บ้านศรีสง่า   ผู้ปกครอง  นายบรรจง เชื่อมไธสงค์     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 17  บ้านโปร่งนคร  ผู้ปกครอง  นายสุนทร อำนาจ   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 18  บ้านวังตะเฆ่   ผู้ปกครอง  นายเกียรติศักดิ์ เลิศพุดซา ผู้ใหญ่บ้าน  
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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2.2 การเลือกตั้ง   
ตำบลวังตะเฆ่  มีทั้งหมด  ๑๘  หมู่บ้าน  การแสดงตนใช้สทิธิ์เลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วังตะเฆ่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เมื่อวันที่ 28 พฤศจกิายน 2564 จำนวนผูม้าแสดง

ตน ใช้สทิธิ์เลือกตั้ง  จำนวน 7,380 คน จากผู้มีสทิธิ์เลือกตั้งทั้งสิน้ 10,829 คน คิดเป็นร้อยละ 68.15 ของ

ผูม้าใช้สทิธิ์เลือกตั้ง  มีประชากรทั้งสิน้  14,338  คน  แบ่งเป็นชาย  7,191  คน เป็นหญิง  7,147 คน  มี

จำนวนครัวเรอืนทั้งหมด 5,311  หลังคาเรือน  แยกเป็นชุมชนดังนี้ 

 

 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   

 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

 จำนวน  จำนวนประชากร  

รวม ครัวเรือน ชาย หญิง 

หมู่ที่ ๑ บ้านวังตะเฆ่ 427 488 513 1,001 

หมู่ที่ ๒ บ้านวังกะทะ 270 326 345 671 

หมู่ที่ ๓ บ้านวังอา้ยจดี 252 402 407 809 

หมู่ที่ ๔ บ้านท่าโป่ง 363 291 302 593 

หมู่ที่ ๕ บ้านสำนักตูมกา 349 464 435 899 

หมู่ที่ ๖ บ้านหัวสะพาน 396 620 589 1,209 

หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสำราญ 351 574 550 1,124 

หมู่ที่ ๘ บ้านโนนม่วง 289 435 398 833 

หมู่ที่ ๙ บ้านหลังสัน 315 331 334 665 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังน้ำเขียว 151 225 197 422 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากดง 210 263 248 511 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ้งวังทอง 201 250 275 525 

หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังอุดม 336 560 557 1,117 

หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังกะทะ 434 603 630 1,233 

หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่เจริญผล 174 275 258 533 

หมู่ที่ ๑๖ บ้านศรสีง่า 271 420 423 843 

หมู่ที่ ๑๗ บ้านโป่งนคร 381 527 539 1,066 

หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังตะเฆ่ 141 137 147 284 

รวม 5,311 7,191 7,147 14,338 

( ที่มา /ฝ่ายทะเบียนราษฎร  ที่ทำการอำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  สำรวจล่าสุด วันที่  3  มกราคม  2566 ) 

 

๓.  ประชากร 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอหนองบัวระเหว  ณ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4 
 

 

ที ่ หมู่บ้าน 
จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  (เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖4 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

๑ บ้านวังตะเฆ่ 497 533 499 542 502 543 506 541 489 511 
๒ บ้านวังกะทะ 331 365 325 364 324 361 324 367 326 348 
๓ บ้านวังอ้ายจีด 430 408 433 410 435 409 419 409 412 404 
๔ บ้านบ้านท่าโป่ง 311 312 305 316 305 309 297 311 298 305 
๕ บ้านสำนักตูมกา 448 410 449 416 451 432 460 426 451 425 
๖ บ้านหัวสะพาน 626 568 621 573 617 577 619 587 611 584 
7 บ้านโนนสำราญ 570 557 564 559 572 559 578 553 577 551 
8 บ้านโนนม่วง 428 397 431 402 424 403 427 411 428 408 
9 บ้านหลังสัน 336 313 329 315 329 314 324 318 325 322 
10 บ้านวังน้ำเขียว 222 202 222 196 218 200 218 196 221 192 
11 บ้านปากดง 254 250 263 246 267 248 266 244 263 245 
12 บ้านแจ้งวังทอง 283 292 279 294 270 281 260 275 258 274 
13 บ้านวังอุดม 578 553 570 547 560 546 559 542 569 545 
14 บ้านวังกะทะ 616 620 628 632 620 644 618 625 616 617 
15 บ้านใหม่เจริญผล 269 268 262 258 266 259 265 257 273 259 
16 บ้านศรีสง่า 447 409 438 421 436 418 435 424 430 424 
17 บ้านโป่งนคร 510 539 511 536 519 534 521 548 522 542 
18 บ้านวังตะเฆ่ 151 157 153 157 149 154 144 154 139 149 

รวม 
7,307 7,153 7,282 7,184 7,265 7,191 7,240 7,188 7,208 7,105 

14,460 14,466 14,456 14,428 14,313 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 1,693 1,616 อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี 

จำนวนประชากร 4,513 4,385 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 1,002 1,104 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 7,208 7,105 ทั้งสิ้น  14,313  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอหนองบัวระเหว ณ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 25๖4 

 
 
      
  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จำนวน 11 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน  9 แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้งหมู่ที่ 
พ.ศ. 25๖4 

จำนวนนักเรียน 
1 บ้านโป่งนคร 17 30 
2 บ้านวังกะทะ 2, 14 55 
3 บ้านวังอุดม 13 23 
4 บ้านวังตะเฆ่ 15 31 
5 บ้านใหม่เจริญผล 5 27 
6 บ้านสำนักตูมกา 11 21 
7 บ้านปากดง 9 12 
8 บ้านหลังสัน 7 27 
9 บ้านหัวสะพาน 6 23 

10 บ้านโนนสำราญ 7 21 
11 บ้านโนนม่วง 8 21 

รวม 291 

 
  

 

 

4.  สภาพทางสังคม 
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สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังตะเฆ่ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จำนวน ๑ แห่ง เพื่อ เป็นองค์กรเครือข่าย
เชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ภายใต้
หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน”  ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสำนักงานตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบิห ารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา จำนวนนักเรียน 

 ๑. โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 458 

 2. โรงเรียนบ้านวังกะทะ 219 

 3. โรงเรียนบ้านวังอุดม 49 

 4. โรงเรียนบ้านวังตะเฆ ่ 322 

 ๕. โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 137 

 ๖. โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 111 

 7. โรงเรียนบ้านปากดง 29 

 8. โรงเรียนบ้านหลังสัน 41 

 9. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 120 

รวมทั้งสิ้น 1,486 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ กันยายน ๒๕๖4 
4.2  สาธารณสุข     

         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่บ้านวังตะเฆ่ หมู่ที่ 1 และบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4    
 -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  18  แห่ง  หมู่ที ่ 1 – 18 
   -  ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนาม ระดับตำบลผู้ป่วยโรค COVID-19 ระดับ สีเขียว  

๔.๓  อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
สำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ตะเฆ่ในปีงบประมาณ 2564 นั้นได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี 
งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้นำ การขอ 
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กำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้              

 สถิติอาญา (คดี 4 กลุ ่ม) หน่วยงาน ตำรวจภูธรวังตะเฆ่  ตั ้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  
วันที่ 30 เมษายน 2564  

  1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ  รับแจ้ง 2 คดี จับกุม 2 คดี  จำนวน 2  คน 
  2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์     รับแจ้ง 3 คดี จับกุม 3 คดี  จำนวน 3   คน 
  3. ฐานความผิดพิเศษ     รับแจ้ง 15 คดี จับกุม 9 คดี จำนวน 9 คน 

   4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย   145 คดี จับกุม 181  คน        

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบร ิหารส ่วนตำบลว ังตะเฆ ่  จากที ่ทางสถานีตำรวจภูธร ว ังตะเฆ่  

ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีผู้ที่ติดยาเสพติด 
แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่ องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต ำ บ ล ว ั ง ต ะ เ ฆ ่ ส า ม า ร ถ ท ำ ไ ด้  เ ฉ พ า ะ ต า ม อ ำ น า จ ห น ้ า ท ี ่ เ ท ่ า น ั ้ น  เ ช ่ น  ก า ร ณ ร ง ค์    
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือ
ตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(๔)  ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
(5)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(6)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(9) จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ 

 
สถิติผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ตำบลวังตะเฆ่ (เปรียบเทียบช่วงระหว่างปี 2561-2564) 

จำนวน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ           1,859 1,970 2,029 2,122 
ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ            939 389 401 394 
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ        40 41 38 39 

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
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            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ไม่มี บขส. มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 สายชัยภูมิ - นครสวรรค์ 
เป ็ น เส ้ นทางท ี ่ รถผ ่ านถนนช ั ยภ ูม ิ  -  นครสวรรค์ โดยว ิ ่ ง ช ั ยภ ู ม ิ  ผ ่ านอำ เภอ หนองบ ั วระ เหวไปอำเภอ 
ภักดีชุมพล ผ่านแยกราหุล ปลายทางคือจังหวัดนครสวรรค์ 
 5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ   
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง 

และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำ
โครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและ
ความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  แหล่งน้ำดิบที่ใช้
ผลิตน้ำประปาได้จาก  ลำห้วยเชียงทา ลำห้วยตะโก ลำห้วยยางชุม ลำห้วยพนังลาว แหล่งน้ำผิวดิน   
         5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้
โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  
สำหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร   
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณียจ์ากไปรษณีย์ประจำอำเภอ ซ่ึง
มี  จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์ และมี
บริการรถขนส่ง Kerry   จำนวน  ๑  แห่ง  อยู่ที่อำเภอหนองบัวระเหว ให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์   
   -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 18 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาด
แคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลวังตะเฆ่ในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน 
หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
 
 
 
 
 
 

 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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 6.1  การเกษตร 
  พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรม
การเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ทำไร่  ทำนา  รองลงมา คือ เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถ
จำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ทำสวนผลไม้ ตามลำดับ (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖4) 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวระเหว 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 
ระดับตำบล ปี 2564 

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว  
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อป ี
๑ บ้านวังตะเฆ ่ 61,744.63 
๒ บ้านวังกะทะ 47,765.91 
๓ บ้านวังอ้ายจีด 73,436.10 
๔ บ้านบ้านท่าโป่ง 78,989.17 
๕ บ้านสำนักตมูกา 94,800.88 
๖ บ้านหัวสะพาน 75,705.41 
7 บ้านโนนสำราญ 53,484.50 
8 บ้านโนนม่วง 78,870.39 

 

จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖4 
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 

กำลังศึกษา 918 9.25 911 9.18 1,829 18.42 
ไม่มีอาชีพ 94 0.95 138 1.39 232 2.34 
เกษตรกรรม – ทำนา 276 2.78 250 2.52 526 5.30 
เกษตรกรรม – ทำไร่ 2,182 21.98 2,082 20.97 4,264 42.95 
เกษตรกรรม – ทำสวน 28 0.28 46 0.46 74 0.75 
เกษตรกรรม – ทำประมง 0 0.00 1 0.01 1 0.01 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 0 0.00 2 0.02 2 0.02 
พนักงาน – รับราชการ  45 0.45 49 0.49 94 0.95 
พนักงาน – รัฐวิสาหกิจ  6 0.06 8 0.08 14 0.14 
พนักงานบริษัท 28 0.28 44 0.44 72 0.73 
รับจ้างทั่วไป 1,173 11.82 1,081 10.89 2,254 22.71 
ค้าขาย 94 0.95 138 1.39 232 2.34 
ธุรกิจส่วนตัว 26 0.26 21 0.21 47 0.47 
อาชีพอ่ืนฯ (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 134 1.35 152 1.53 286 2.88 

รวม 5,004 50.41 4,923 49.59 9,927 100.00 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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9 บ้านหลังสัน 80,429.86 
10 บ้านวังน้ำเขียว 32,143.34 
11 บ้านปากดง 101,284.94 
12 บ้านแจ้งวังทอง 70,484.49 
13 บ้านวังอุดม 63,210.39 
14 บ้านวังกะทะ 88,536.46 
15 บ้านใหม่เจรญิผล 66,488.53 
16 บ้านศรีสง่า 63,464.39 
17 บ้านโป่งนคร 58,020.14 
18 บ้านวังตะเฆ ่ 67,855.63 

เฉลี่ยทั้งสิ้น 69,511.27 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวระเหว 
 
พื้นที่การเกษตร ตำบลวังตะเฆ่ 

ครัวเรือนเกษตรกร 2,869 
พ้ืนที่ถือครอง (ไร่) 191,250 
พ้ืนที่ทำการเกษตร (ไร่) 70,046 
พ้ืนที่ทำนา (ไร่) 11,899 
พ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง (ไร่) 64,806 
พ้ืนที่ปลูกอ้อย (ไร่) 368 
พ้ืนที่ปลูกพริก (ไร่) 25 
พ้ืนที่ปลูกผลไม้ยืนต้น (ไร่) 600 
พ้ืนที่ปลูกพืชผัก (ไร)่ 600 

พ้ืนทีปลูกยางพารา (ไร่) 588 
พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ไร่) 200 

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 
 

แหล่งตลาดทางการเกษตร 
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานนำผลผลิตไปขายที่โรงงานน้ำตาลในอำเภอแก้งสนามนาง และอำเภอพิมาย  จังหวัด

นครราชสีมา เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนำผลผลิตไปขายที่แหล่งรับซื้อในอำเภอหนองบัวระเหว และในอำเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรที่ปลูกข้าวนำผลผลิตไปขายที่ร้านรับซื้อ สหกรณ์การเกษตร และโรงสี ในอำเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัด   

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน
เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
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6.4  การบริการ 
ร้านเสริมสวย   จำนวน  2 แห่ง 
ร้านตัดผมชาย   จำนวน   1   แห่ง    
ร้านซ่อมรถ    จำนวน   15 แห่ง 

 6.5  การท่องเที่ยว 
  น้ำตกไทรทอง อยู่ใกล้บริเวณที่ทำการอุทยาน ตัวน้ำตกสูงประมาณ 5 เมตร ลานหินกว้างประมาณ 80 เมตร มี
แอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณหน้าน้ำตก เรียกว่า "วังไทร" สามารถลงเล่นน้ำได้ เหนือน้ำตกขึ้นไปมีวังน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า 
"วังเงือก" น้ำจะไหลลงมาตามความคดเคี้ยวของลานหินลงสู่น้ำตก ยาวประมาณ 150 เมตร เหนือน้ำตกไทรทองขึ้นไป
ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกชวนชมมีเส้นทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติ ระหว่างทางมีจุดที่เด่นน่าชมคือ ผาพิมพ์ใจ ดง
เฟิร์น น้ำตกบุษบากร และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สวยงามตลอดเส้นทาง 
   ต้นไม้พันปี ตามเส้นทางไปสู่น้ำตกทางด้านซ้ายมือลึกเข้าไปประมาณ 50 เมตร จะมีต้นกระบากใหญ่ขนาด
ประมาณ 5 คนโอบ เรียกว่า ต้นไม้พันปี นับว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากต้นหนึ่งของประเทศไทย สำหรับความสูงยังไม่มีผู้ใด
ประมาณไว้ เนื่องจากต้นไม้พันปีขึ้นอยู่ในหุบ เมื่อมองจากด้านบนจึงไม่เห็นความเด่น 
น้ำตกชวนชม อยู่เหนือน้ำตกไทรทองขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร ตัวน้ำตกสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 50 เมตร 
อยู่ภายใต้แมกไม้ที่ร่มรื่น และมีน้ำตกไหลตลอดปี 
  ทุ่งดอกกระเจียว (ทุ่งบัวสวรรค์) มีอยู่มากบริเวณสันเขาพังเหยทางด้านทิศตะวันตก มีอยู่ 5 ทุ่งใหญ่ ๆ ด้วยกัน อยู่
ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 12 กิโลเมตร ดอกกระเจียวมีทั้งดอกสีชมพูและสีขาวซึ่งหาดูได้ไม่ง่ายนัก ในช่วงฤดูฝน
ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม จะออกดอกสวยงามเต็มท้องทุ ่ง ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-มกราคม บริเวณทุ่งดอกกระเจียวจะมีพันธุ์ไม้ชนิดอื่นขึ้นอยู่ให้ดอกสีม่วง ชมพู ส้ม และเหลื องสวยงาม เช่น 
ดอกดุสิตา สร้อยสุวรรณ จุกนารี กระดุมเงิน กระดุมทอง เอ้ืองนวลจันทร์ หงอนไก่แจ้ สามพันตึง และดาวเรืองภู เป็นต้น 
   ผาพ่อเมือง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 10 กิโลเมตร ตามเส้นทางไปสู่ทุ่งบัวสวรรค์ ลักษณะเป็นแนว
หน้าผาตามสันเขาพังเหย ทางด้านทิศตะวันตก ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีความสูง 700-900 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
เมื่อมองลงไปทางเบื้องล่างจะเห็นตัวอำเภอภักดีชุมพล และทิวเขาพญาฝ่อซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์กับ
จังหวัดชัยภูมิ มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติลัดเลาะไปตามแนวหน้าผา มีจุดชมวิวอยู่หลายจุดด้วยกันคือ ผาเพลินใจ ผาอาทิตย์
อัสดง ผาสวนสวรรค์ และผาหำหด 
   ผาหำหด ได้ชื่อว่าเป็นหน้าผาที่น่าหวาดเสียวที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด เมื่อขึ้นไปอยู่บนชะง่อนหินที่ยื่นออกไปจาก
หน้าผา   
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ไม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบการขนาดเล็ก   จำนวน 82  
แห่ง   
 6.7  การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
เสาสัญญาณ  23 แห่ง ฟาร์มหมู            112  แห่ง 
โรงขนมจีน  2  แห่ง ฟาร์มจิ้งหรีด  1 แห่ง 
ลานรับซื้อพืชผลการเกษตร 4 แห่ง     โรงสีข้าว   5 แห่ง 
ร้านเสริมสวย   3 แห่ง  ร้านตัดผม   2  1 แห่ง 

   ร้านค้าต่างๆ  250 แห่ง  ร้านซ่อมรถ  15 แห่ง     
 ร้านอาหาร  2       แห่ง 
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องค์กร/กลุ่มอาชีพ   
ตาราง องค์กร/กลุ่มอาชีพในตำบลวังตะเฆ่ 

กลุ่ม ที่ตั้ง (หมู่ที่) จำนวนสมาชิก (ราย) กิจกรรม 
กลุ่มผลิตไม้กวาด บ้านหลังสัน หมู่ที่ 9 30 ผลิตไม้กวาดจำหน่าย 
กลุ่มเลี้ยงไหม บ้านวังอ้ายจีด หมู่ที่ 3 30 ผลิตรังไหม 

6.8 แรงงาน 
       จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อ
เทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้าน
การเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที ่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงาน
ต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  
เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ  

 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตำบลวังตะเฆ่จะนับถือศาสนาพุทธโดย มีศาสนสถานคือ วัด  15  แห่ง สำนักสงฆ์ 
3  แห่ง  ดังนี้ 

ที ่ ชือ่ศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จำนวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 

1 วัดบ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ 1 5 - - 5 
2 สำนักสงฆ์บ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ 1 2 - - 2 
3 สำนักสงฆ์บ้านวังกะทะ วังกะทะ 2 1 - - 1 
4 วัดบ้านวังอ้ายจีด วังอ้ายจีด 3 4 - - 4 
5 สำนักสงฆ์บ้านท่าโป่ง ท่าโป่ง 4 5 - - 5 
6 วัดบ้านหัวสะพานบนเขา หัวสะพาน 6 2 - - 2 
7 วัดบ้านหัวสะพาน หัวสะพาน 6 2 - - 2 
8 วัดบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ 7 2 - - 2 
9 สำนักสงฆ์เขาสะแบ็ง โนนสำราญ 7 1 - - 1 

10 วัดบ้านโนนม่วง โนนม่วง 8 6 - - 6 
11 วัดบ้านหลังสัน หลังสัน 9 3 - - 3 
12 วัดป่าเกษมสันต์ วังน้ำเขียว 10 3 - 2 5 
13 วัดบ้านปากดง ปากดง 11 5 - - 5 
14 วัดศรีประเสริฐ แจ้งวังทอง 12 3 - - 3 
15 วัดบ้านแจ้งวังทอง แจ้งวังทอง 12 3 - - 3 
16 วัดบ้านวังอุดม วังอุดม 13 4 - - 4 
17 วัดบ้านวังกะทะ วังกะทะ 14 7 - - 7 
18 วัดบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล 15 5 - - 5 
19 วัดบ้านศรีสง่า ศรีสง่า 16 6 - - 6 

รวม 69 - 2 71 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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7.2  ประเพณีและงานประจำปี 

-  งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง 
     /ประเพณีวันขึ้นปีใหม่      ประมาณเดือน มกราคม 

-  งานบุญพเวส          ประมาณเดือน  กุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์/งานเจ้าพ่อขุนอินทร์ ประมาณเดือน เมษายน 
-  งานบุญบั้งไฟ     ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา   ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  
สานแห 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสานมิ 
    7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในตำบลวังตะเฆ่ได้มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น อาหารป่าและสินค้าตามฤดู
การ เช่น เห็ด  อึ่งอ่าง  ผักหวาน หน่อไม้ ฯลฯ 
 
 
 

8.๑ น้ำ ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบ หนองน้ำสาธารณะ  ซึ่งจะต้องนำมาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา  

8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ลักษณะของไม้/ป่าไม้  มีลักษณะป่าไม้ผลัดใบ คือป่าที่
มีต้นไม้ซึ่งจะผลัดใบในฤดูแล้งเมื่อต้นไม้ขาดน้ำ บริเวณท่ีเป็นที่ราบหรือเชิงเขาที่มีดินแห้งหรือเป็นดินลูกรังหรือหินกรวด
ลูกรัง ซึ่งเป็นดินโปร่งถ่ายเทน้ำได้ดี เป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดความสูง ปานกลางหรือต่ำและมีหญ้าสูงเป็นพันธุ์ไม้ปกคลุม
ดินกับมีไม้พุ่มชนิดต่าง ๆ  มีไม้ป่าเบญจพรรณด้วย เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้ชิงชัน ไม้พยุง ไม้กราดหรือสะแบง 
เป็นต้น ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ   

8.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่มีพ้ืนที่ติดระหว่างเขตเขาบังเหย 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าไม้มีพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน
มาก พ ื ้นท ี ่สาธารณะประโยชน ์  พ ื ้นท ี ่  สปก. 4 -01  ที่ ไร ่  นา สวน  ท ี ่อย ู ่อาศ ัย ร ้านค ้า  ตามลำด ับ และ 
มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ น้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่ง
น้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็น
เขตป่าสงวนฯ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม 
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   

 
 
 
 
    
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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2.1  วิสัยทัศน ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น
ในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 5  ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 

 ๒.3 เป้าประสงค์ 
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

  ๓. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในตำบลลดลง 
๔. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
๕. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
๖. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
๗. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
๘. รายได้ภาคการเกษตรต่อครัวเรือน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 
๙. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ตำบลวังตะเฆ่มากขึ้น 
๑๐. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 
1๑. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
๑2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน 
๑3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
1๔. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในตำบลให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
1๕. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
๑๖. ปริมาณน้ำเพ่ือการเกษตรเพิ่มขึ้น 
๑๗. ปัญหาปริมาณของชุมชนลดลง 
1๘. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ ่

“เศรษฐกิจก้าวไกล  ใส่ใจการศึกษา พัฒนาการท่องเท่ียวท้องถิ่น  

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” 
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๑๙. บุคลากรของ อบต.วังตะเฆ่ มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
๒๐. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

2.4 ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพ่ิมมากขึ้น 
2. ระดับผลการประเมินความคงอยู่ และการสืบสานคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ร้อยละของประชาชนมีขีดความสามารถท่ีเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกัน แ ล ะ

แก้ไขปัญหาสังคม 
๔. ร้อยละของประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
๕. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
๗. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
๘. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร 
๙. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสำปะหลังและอ้อย 
๑๐. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
๑1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว 
๑2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการท่องเที่ยว 
๑3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
1๔. ร้อยละของชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
๑๕. สัดส่วนของประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงาน 
1๖. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ 
๑๗. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
๑๘. จำนวนปริมาณการขยายเขตการบริการประปา 
1๙. สัดส่วนของพ้ืนที่ป่า ต้นไม้ในเขตตำบลเพ่ิมขึ้น 
2๐. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. ร้อยละของปริมาณน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตรมีเพียงพอ และครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 
๒๒. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
2๓. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) เฉลี่ยของบุคลากรของ อบต. 
๒๔. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
๒๕. ระดับผลการประเมินผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
๑. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
๒. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
๓. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ตะเฆ่ให้สามารถทำงานได้แบบมืออาชีพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ และการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ให้มีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ให้มีศักยภาพในการจัดบริการ

สาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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๖. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการติดตามประเมินผล

การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  

ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  
ชุมชนและสังคม 

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 

2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมของตำบลวัง

ตะเฆ่  รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านสุขภาพ 

แนวทางท่ี  1  การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย 
แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจ

และจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการ
ขนถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาด 

แนวทางที่  ๒  ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/สะพาน/ ทางน้ำ/ ท่อ
ระบายน้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาแหล่งน้ำ 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม 
แนวทางท่ี  1  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลด

อุบัติเหตุจราจรทางบก 
  แนวทางท่ี  2  สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ

ยาเสพติดในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี  ๑  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
     แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  
วันสำคัญของชาติ และด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แนวทางท่ี  2  การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางที่  3   เสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการจัดการขยะและ
มลพิษ สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
    แนวทางท่ี  4   ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 

แนวทางที่  ๑  การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการ
พัฒนา 

  แนวทางท่ี  ๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  

ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาด้านการเกษตร 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

     แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ ข้าว 
อ้อย มันสำปะหลัง 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  จะพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพประชาชน  ในทุก

มิต ิ ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความม่ันคงในการดำรงชีวิต  เพ่ือนำไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน  โดยดำเนินการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร  ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ไปพร้อมกัน  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรจะเป็นการต่อยอดจากศักยภาพของตำบลวังตะเฆ่   ที่มีอยู่แล้ว  คือการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร  ระบบชลประทาน  ระบบการผลิตทางการเกษตร  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในขณะที่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนจะเน้นการน้อมนำแนวทางการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชน
ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และสังคม มีคุณภาพชีวิต 
 
 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจ ัดทำแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลได ้ ใช ้การว ิ เคราะห ์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  มีพื ้นที ่ที ่ เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด มีผลผลิตทางการเกษตร

หลากหลาย เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด ทุเรียน มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหาร  
-  มีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ

สร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน  
   -  มีความร่วมมือที่ดีของบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความเข้มแข็ง  
   -  มีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สร้างชื่อเสียงให้ตำบล  
    -  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
   -  ระบบชลประทานไม่เพียงพอ 
            -  ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำ 
   -  สินค้าแปรรูปทางการเกษตรไม่มีคุณภาพและไม่มีตลาดรองรับเพียงพอ 
     -  ขาดการพัฒนา ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
    -  ขาดการบริหารข้อมูลที่ทันสมัย 
    -  องค์กรไม่มีความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    -  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน 

3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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    -  กฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในบางด้าน     -   

โอกาส  (O : Opportunity)   
    -  รัฐบาลกระจายอำนาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ขึ้น   
   -  เพ่ือศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพ่ึงตนเองและลด ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในตำบลอย่างบูรณาการ  
   -  มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรอย่างเพียงพอ  

-  กฎระเบียบเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน  
-  แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  

อุปสรรค  (T : Threat)   
   -  ภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับจำนวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
   -  ราคาน้ำมันเชื่อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต  

-  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามโลกภิวัฒน์ ทำให้มีผลต่อการ
จ้างงาน การผลิต การบริโภค การลงทุนในท้องถิ่น  

- นโยบายของรัฐไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของท้องถิ่น  
- กฎระเบียบบางฉบับไม่สอดคล้องกับความต้องการ  

   - การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจ
หน้าที่และจำนวนงบประมาณทีมี่จำกัด 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  นั้น  ได้
ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
   การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ องค์การบริหารส่วนตำบล 
    - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
    - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งม ุ่งเน้นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งเสริมด้านการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้อาหารปลอดภัย มีแปรรูป
เพิ่มมูลค่า จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่งถึง เพื่อพัฒนาจากระดับครัวเรือนให้มี
มาตรฐาน ที่นำเอาเทคโนโลยี ตลอดจนม ุ ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น  และต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติไทรทอง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ่ืนๆ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีเส้นทางผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น 
ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาถนนเพ่ือการเกษตร การพัฒนา
แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นลักษณะการอนุรักษ์ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต 

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ให้ความสำคัญ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านในท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้การจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจาก อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานแฝงที่เข้ามาทำงานในในพื้นที่มากขึ้น ปัญหาด้าน
สาธารณสุขที่สำคัญ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆ ที่มีผล
มาจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและ โรค
ระบาดสัตว์ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ  และอาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอ่ืนๆ  ปัญหาขยะมูลฝอย และการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วย ที่จะก่อให้เกิดผลมลพิษต่อไป 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 

ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการ
ร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง  การบริหารภาค รัฐต้องเร่งรัดพัฒนา
ให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน 
เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย 
เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

 
บทที่  3  สถานทีท่่องเทีย่วที่สำคัญในท้องถิ่น 

ประวัติความเป็นมา 
ตำบลวังตะเฆ่ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ  อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ  บริเวณเดิมเป็นพื้นที่ภูเขา  มีป่าไม้ ที่

อุดมสมบูรณ์  มีธรรมชาติที่สวยงาม ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาชีพทำนาทำไร่ ซึ่งพื้นที่ปลูกมาก คือ มัน
สำปะหลัง  อ้อย ข้าวโพด ข้าว  และอาชีพเกษตรกรรมอ่ืนๆ  มีลำน้ำชื่อห้วยตะโกไหลผ่านและตามตำนานคำบอกเล่าของผู้
เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าเคยมีวังน้ำอยู่วังหนึ่งอยู่ในลำห้วยตะโก  ซึ่งมีจระเข้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  และต่อมาได้มี
ชาวญวนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่และได้จับจระเข้ที่เคยมีอยู่ขายจนหมดและได้ย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ที่อื่นจึงนำมา
เรียกชื่อเป็นหมู่บ้านว่า บ้านวังตะเฆ่ ตั้งแต่นั้นมา   ตำบลวังตะเฆ่ประกอบไปด้วย  18 หมู่บ้านได้แก่   บ้านวังตะเฆ่  บ้าน
วังกะทะ  บ้านวังอ้ายจีด บ้านท่าโป่ง บ้านสำนักตูมกา บ้านหัวสะพาน บ้านโนนสำราญ บ้านโนนม่วง บ้านหลังสัน บ้านวัง
น้ำเขียว บ้านปากดง บ้านแจ้งวังทอง บ้านวังอุดม  บ้านใหม่เจริญผล บ้านศรีสง่า บ้านโป่งนคร    
อาณาเขตตำบล 

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แหลมทอง ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง และ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัว
ระเหว จ.ชัยภูมิทิศใต้ ติดกับ ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แหลมทอง และ ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 
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เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล 

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านรังสิตวังน้อย จนถึงสามแยกจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไป
ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด 
อ.จัตุรัส ก่อนเข้าตัวเมืองชัยภูมิ ให้แยกซ้ายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 225 ระยะทางจากทางแยกประมาณ 45 กิโลเมตร 
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3.แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
           อุทยานแห่งชาติไทรทอง  อยู่ในท้องที่อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อท่ีประมาณ 199,375 ไร่ หรือ 319 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยาน
แห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นผืนป่าบนเทือกเขาพังเหย ในช่วงต้นฤดูฝนนอกจากผืนป่าจะเขียวชอุ่ม
ชุ่มชื้นไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่แล้ว ที่นี่ยังงดงามโดดเด่นด้วยดอกกระเจียวที่ผลิบานอยู่เต็มท้องทุ่ง เรียกชื่อว่า ทุ่ง
บัวสวรรค์ มีน้ำตกไทรทองที่สวยงาม และมีหน้าผาให้ทุกคนท้าพิสูจน์ของความหวาดเสียว 

ความเป็นมา : เนื่องจากบริเวณท่ีดินป่าเทือกเขาพังเหย และป่านายางกลัก ในท้องที่ตำบลท่าใหญ่ ตำบลถ้ำวัวแดง 
อำเภอหนองบัวแดง ตำบลบ้านเจียง ตำบลเจาทอง ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง ตำบลห้วยแย้ 
ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว และตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขาที่สวยงามยิ่ง เช่น น้ำตกไทรทอง 
ทุ่งบัวสวรรค์ ฯลฯ สมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได ้ม ีหน ังส ือ ที ่  นร 0602/723 ลงว ันที ่  13 พฤษภาคม 2535 ว่า 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดังกล่าวข้างต้น และสำนักเลขานุการ
คณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที ่ นร 0203/9140 ลงวันที ่ 28 พฤษภาคม 2535 ว่า บัดนี ้ สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิกถอนป่าสงวนในส่วนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการใช้บังคับกฎหมายสองฉบับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ 
0713.2/43143 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2535 เห็นชอบ ในข้อสังเกตุดังกล่าวในการเพิกถอนป่าสงวนที่ทับซ้อน  

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร 0203/855 ลงวันที่ 21 มกราคม 2536 แจ้งว่า ได้มีพระราช
กฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเทือกเขาพังเหย และป่านายางกลัก ในท้องที่ตำบลท่าใหญ่ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัว
แดง ตำบลบ้านเจียง ตำบลเจาทอง ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ 
อำเภอหนองบัวระเหว และตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2535 โดยใช้ชื่อว่า “ อุทยานแห่งชาติไทรทอง “ นับเป็นอุทยาน
แห่งชาติลำดับที่ 77 ของประเทศไทย 

 ลักษณะภูมิประเทศ     
       อุทยานแห่งชาติไทรทองอยู่ในเขตเทือกเขาพระยาฝ่อ และเทือกเขาพังเหย มีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขา
สูงต่ำหลายลูกเรียงรายสลับซับซ้อน มีระดับความสูงตั้งแต่ 300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถึงสูงสุดที่ยอดเขาพังเหย 1,008 
เมตร เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำของลำห้วยโป่งขุนเพชร ลำห้วยเชียงทา ลำห้วยแย้ ลำห้วยยาง ล้ำน้ำเจา ลำน้ำเจียง ซึ่งเป็นสาขา
ของแม่น้ำชี 

ลักษณะภูมิอากาศ     
        พ้ืนที่ป่าแห่งนี้จัดอยู่ในภูมิอากาศประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม สามารถแบ่งฤดูกาล
ออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ลักษณะของฝนที่ตกส่วนมากจะเป็นพายุฝนฟ้า
คะนอง อิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นจะได้รับไม่มากนัก ฝนตกมากในช่วงเดือนกันยายน ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคมถึง
เดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 

 พืชพรรณและสัตว์ป่า     
        สภาพป่าของอุทยานแห่งชาติไทรทองสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบแล้ง พบทางตอนเหนือของ
เทือกเขาพระยาฝ่อ และตอนกลางของเทือกเขาพังเหย พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะแบก กระบาก ตะเคียนหิน มะค่าโมง 

tel:0203/9140
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มะม่วงป่า ประดู นนทรีป่า สาธร และเขล็ง ฯลฯ ป่าเต็งรัง พบมากบริเวณพื้นที่สันเขาและพื้นที่ลอนลาดตอนล่างใน
เทือกเขาพังเหย พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ก่อ พะยอม เต็ง รัง พลวง ตีนนก กว้าว แดง รัก กระบก ส้าน ไผ่ และหญ้าชนิด
ต่างๆ และ ป่าเบญจพรรณ พบไม่มากนัก พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าโมง และไผ่ชนิดต่างๆ 

สัตว์ป่า ที่พบเห็นได้ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ได้แก่ หมูป่า อ้น อีเห็น ชะมด เก้ง กระจง กระรอก กระแต กระต่ายป่า 
นกตะขาบทุ่ง นกกระปูด อีกา เหยี่ยว ไก่ป่า ตะกวด แย้ ตุ๊กแก กิ้งก่า งู กบ ปาด เขียด อึ่งอ่าง ฯลฯ และพบปลาบางชนิด
ตามแหล่งน้ำต่างๆ  

 

     ด่านเก็บค่าบริการทางเข้า  อช.ไทรทอง                                          ทางข้ามขึ้นไป   ผาหำหด                              
น้ำตกไทรทองไทรทอง 
          น้ำตกชวนชม    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
อยู่เหนือน้ำตกไทรทองขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร ตามทางเดินศึกษาธรรมชาติ สูงประมาณ 20 เมตร กว้าง   50 เมตร 
อยู่ภายใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่น กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก ... 

น้ำตกไทรทองไทรทอง 

 

 

 

http://www.ezytrip.com/travelsearch/images/images/10000/03800/03767_3.jpg
http://www.ezytrip.com/travelsearch/images/images/10000/03800/03767_3.jpg
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น้ำตกคลองไทย     อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ    ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทร
ทอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านอำเภอภักดีชุมพล ตัวน้ำตกเป็นชั้นเล็กๆ ภายใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่น จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน 
กิจกรรม – เที่ยวน้ำตก  ถ้ำแก้วและถ้ำพระ  อุทยานแห่งชาติไทรทอง  อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติไทรทอง อยู่ในเทือกเขาพระยาฝ่อ ภายในมหีนิงอกหินย้อยงดงาม กิจกรรม - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา 
ทุ่งบัวสวรรค์    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ       ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทร

ทอง ทุ่งบัวสวรรค์ หรือทุ่งดอกกระเจียว มีทั้งดอกสีชมพู  และดอกสีขาว อยู่บริเวณสันเขาพังเหยด้านทิศตะวันตกมีทั้งหมด   
5   ทุ่งใหญ่ๆ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ   10   กิโลเมตร  จะออกดอกสวยงามเต็มทุ่งประมาณปลาย
เดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคมของทุกปี   ทางอุทยานแห่งชาติไทรทองจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ  จัด
เจ้าหน้าที่นำทางพาผู้สนใจเดินขึ้นไปตั้งแค็มป์พักแรมบนทุ่งบัวสวรรค์ ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน -มกราคม
บริเวณทุ่งบัวสวรรค์ทั้ง 5 ทุ่ง จะมีพรรณไม้ดอกแข่งขันกันออกดอก มีทั้งดุสิตา สร้อย    สุวรรณา จุกนารี กระดุมเงิน 
กระดุมทอง เอ้ืองนวลจันทร์ ........        

       

ทุ่งบัวสวรรค์ไทรทอง                  ทุ่งบัวสวรรค์ 1ไทรทอง              ทุ่งกระเจียวขาวไทรทอง 
           จุดชมววิเขาพังเหย    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 

 ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (ชัยภูมิ-นครสวรรค์) ประมาณ
กิโลเมตรที่ 70 เป็นที่แวะพักรถยนต์และชมทิวทัศน์ของผืนป่าและแนวสันเขาสลับซับซ้อนของเขาพังเหย เมื่อมองลงไป
เบื้องล่างจะเห็นที่ราบภาคกลางในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในช่วงยามเย็นที่อาทิตย์จะอัสดง 
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ ... 

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,008 เมตร 
อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีสถานที่กางเต็นท์พักแรมและบ้านพักรับรอง เพื่อสัมผัสความหนาวเย็นของอากาศ กิจกรรม - 
แค็มป์ปิ้ง - ชมทิวทัศน์ ... 
 

 

 

 

 

                                           จุดชมวิวเขาพังเหย 
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ผาหำหด    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นสันเขาตรงจุดสูงของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 864 

เมตร มองเห็นทิวทัศน์สวยงามรอบ  ดา้น อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีสถานที่กางเต็นท์พักแรม เพื่อสัมผัสความ

หนาวเย็นของอากาศ และกิจกรรมปีนหน้าผา กิจกรรม - ไต่หน้าผา - แค็มป์ปิง้ - ชมทิวทัศน์ ... 

      
 

ผาหำหดไทรทอง 

ผาพ่อเมือง    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 10 กิโลเมตร เป็นแนวหนา้ผา

หนิทรายยาว  3 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเส้นทางไปทุ่งบัวสวรรค์ บนสันเขาพังเหยด้านทิศตะวันตกสูงจาก

ระดับน้ำทะเล 800-908เมตร มองลงไปด้านล่างจะเห็นตัว อำเภอภักดีชุมพล และเส้นทางเดินเท้าลัดเลาะไปตาม

แนวหน้าผา มีจุดชมวิวเด่นๆ อยู่ 5 จุดคือ ผาพ่อเมือง ผาอาทิตย์อัสดง ผาสวนสวรรค์ ผาเพลินใจ ผาหำหด ที่ขึน้

ชื่อว่าเป็นหน้าผาที่หวาดเสียวสุดๆ เมื่อขึน้ไปนั่งบนชะง่อนหนินั้น กิจกรรม- เดินป่าศกึษาธรรมชาติ ... 

ผาพ่อเมืองไทรทอง 
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สิ่งอำนวยความสะดวก : ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานฯ ไทรทองมีบ้านพักหลังใหญ่ไว้บริการนักท่องเที่ยว 
สำหรับคนที่นำเต็นท์มาเองที่นี่ก็มีลานกางเต็นท์ และมีเต็นท์หลากขนาดให้เช่าพร้อมกับชุดเครื่องนอน สำหรับกรุ๊ปทัวร์ที่
ต้องการจัดประชุมที่นี่ก็มีห้องสัมมนารองรับ นอกจากนี้ที่จุดชมวิวเขาพังเหยห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไทรทอง ประมาณ 
30 กิโลเมตร ก็มีบ้านพักบังกะโลให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการบ้านพักราคาถูกได้เลือกพักอย่างสบายใจกัน 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติไทรทอง  จะอยู่ที่ด้านหน้าสุด ตรงหน้าลานจอดรถ และตรงข้ามกับ ลาน
กางเต็นท์ โดยสามารถติดต่อด้วยเรื่องดังนี้ 

     1). ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พัก เช่าเต็นท์ เช่าชุดเครื่องนอน ขอแผนที่สำหรับเดินใน อุทยาน
แห่งชาติไทรทอง เป็นต้น 

     2). ซื้อตั๋วรถกระบะ เพ่ือข้ามน้ำเข้าไปยัง ลานกางเต็นท์ ผาพ่อเมือง ราคาไป-กลับ 60 บาท โดยทำการแสดง
ตั๋วขาไปกับพ่ีคนขับ แล้วเก็บตั๋วไว้ให้ดี รอใช้ตอนขากลับค่ะ ซึ่งรถกระบะนี้เป็นของคนในหมู่บ้านละแวกนั้นมาให้บริการ 
ไม่ใช่ของอุทยานแห่งชาตินะคะ พี่ๆ คนขับใจดีทุกคน รถจะออกเม่ือมีคนอย่างน้อย 5-8 คน ค่ะ 

 ที่พักที่ให้บริการใน อุทยานแห่งชาติไทรทอง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ไฟฟ้า 
ห้องน้ำห้องท่า และสัญญาณโทรศัพท์ 

บ้านพักของ อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
บ้านพักที่เปิดให้บริการใน อุทยานแห่งชาติไทรทอง นั้น เน้นการมาเท่ียวด้วยกัน มาพักกันหลายๆ คน 
1). บ้านพัก แบบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีอยู่ 4 หลังค่ะ โดยให้อยู่ได้ 8 – 9 คน ราคาตั้งแต่ 2,000 – 2,700 

บาท/คืน 
2). ห้องพัก เข้าพักได้ 3 คน แต่เป็นห้องน้ำรวม มีอยู่ 13 ห้อง ราคาห้องละ 400 บาท ต่อคืน 
ที่บริเวณนี้ มีสัญญาณโทรศัพท์ปกติเลยค่ะ 
หากจะมาแค้มป์ปิ้งล่ะ เช่าเต็นท์เท่าไหร่? แล้วมีลานกางเต็นท์ของ อุทยานแห่งชาติไทรทอง มีให้บริการอยู่ 3 

บริเวณ คือที่ไหนบ้าง? แต่ละที่มีอะไร? 
มีเต็นท์ให้เช่า 2 แบบค่ะ โดยนอนได้ 3 คน เป็นแบบเคบิ้น ราคา 300 บาท ต่อหลัง ต่อคืน และ แบบโดม ราคา 

225 บาท ต่อหลัง ต่อคืน ส่วนชุดเครื่องนอนนั้น ก็มี หมอน, ที่รองนอน และ ถุงนอน ทั้งเซ็ทก็ 60 บาท ต่อคืน หากจะเช่า
แค่ที่รองนอน หรือ หมอน หรือ ถุงนอน ก็ 20 บาท ต่อ ชิ้น  

ลานกางเต็นท์ ที่หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติไทรทองลานกางเต็นท์ ที่บริเวณนี้ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เลยค่ะ ส่วนห้องน้ำห้องท่า ก็ใหม่ สะอาด ไฟฟ้าก็มีใช้ 24 ชั่วโมง สะดวกสบาย แต่ไม่มีหมอก   

ลานกางเต็นท์ ที่บริเวณ ผาพ่อเมือง  เป็นลานกางเต็นท์ที่นี่มีลักษณะเป็นลานหญ้ากว้างๆ มีขอบเขตเป็นไม้ก้ัน
บริเวณชัดเจน มีต้นไม้สูงๆ ประปราย พอให้ร่มเงาได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

   
 

 



-26- 

ที่พกั-บริการ ท่ีเปิดให้บริการจองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต   
 

โซน ช่ือที่พกั-บริการ ห้องนอน ห้องน ้า 
คน/

หลัง 

ราคา/

คืน 
ส่ิงอ านวยความสะดวก  

โซนท่ี 

1  
ไทรทอง 101 (ไทรทอง 1)  3 2 9 2,400   เคร่ืองนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พดัลม, เคร่ืองท ำน ้ำอุ่น, ผำ้เช็ดตวั   

โซนท่ี 

1  
ไทรทอง 102 (ช่อมรกต 1)  3 2 9 2,700   

เคร่ืองนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พดัลม, เคร่ืองท ำน ้ำอุ่น, โต๊ะอำหำร, 

ผำ้เช็ดตวั  
 

โซนท่ี 

1  
ไทรทอง 103 (ช่อมรกต 2)  3 2 9 2,700   

เคร่ืองนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พดัลม, เคร่ืองท ำน ้ำอุ่น, โต๊ะอำหำร, 

ผำ้เช็ดตวั  
 

โซนท่ี 

1  
ไทรทอง 106 (ไทรทอง 3)  3 2 8 2,000   

เคร่ืองนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พดัลม, เคร่ืองท ำน ้ำอุ่น, โต๊ะอำหำร, 

ผำ้เช็ดตวั  
 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :- 

อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตู้ ปณ. 1 อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250  

อุทยานแห่งชาติไทรทอง 

ต.วังตะเฆ่  อ. หนองบัวระเหว  จ. ชัยภูมิ   36250 

                โทรศัพท์ 044-73 8428    08- 9282 3437 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)  

  อีเมล saithongnp@hotmail.com 

แผนการท่องเที่ยวตำบลวังตะเฆ่ ปี พ.ศ. 2566-2570 

อำเภอหนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ 

                โทรศัพท์ 044-056010    082-9802199   Facebook  อบต.วังตะเฆ่ 

                                                          www.wangtakhe.go.th 

javascript:AccomDesc(22,1,83);
javascript:AccomDesc(22,1,1621);
javascript:AccomDesc(22,1,1622);
javascript:AccomDesc(22,1,85);
mailto:saithongnp@hotmail.com
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยว  (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่  3  พ.ศ.  2566–2570 

โครงการภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ไดรั้บ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 

 

2566 

บาท 

2567 

บาท 

2568 

บาท 

2569 

บาท 

2570 

บาท 

1 โครงการเปิดงานเทศกาล

ทุ่งบัวสวรรค์ตำบลวงัตะเฆ ่

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน

การท่องเที่ยวภายใน

ตำบล 

 

-มีการจัดโครงการ

กิจกรรมเพิ่มการ

ท่องเที่ยว ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผูเ้ข้ามา

เที่ยวในพืน้ที่

เพิ่มขึน้ 

การกระตุ้นจัด

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวภายใน

ตำบล 

-กองการศึกษา 

-สำนักปลัด 

2 โครงการพัฒนาแหลง่

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบล

วังตะเฆ ่

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน

การท่องเที่ยวภายใน

ตำบล 

 

-มีการจัดโครงการ

กิจกรรมเพิ่มการ

ท่องเที่ยว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผูเ้ข้ามา

เที่ยวในพืน้ที่

เพิ่มขึน้ 

การกระตุ้นจัด

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวภายใน

ตำบล 

-กองสง่เสรมิ

การเกษตร 

 

3 โครงการพัฒนาแหลง่

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบล

วังตะเฆ ่

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน

การท่องเที่ยวภายใน

ตำบล 

 

มีการจัดโครงการ

กิจกรรมเพิ่มการ

ท่องเที่ยว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผูเ้ข้ามา

เที่ยวในพืน้ที่

เพิ่มขึน้ 

การกระตุ้นจัด

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวภายใน

ตำบล 

-กองสง่เสรมิ

การเกษตร 

 

รวม 3  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ไดรั้บ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 

 

2566 

บาท 

2567 

บาท 

2568 

บาท 

2569 

บาท 

2570 

บาท 

1 โครงการก่อสร้างตลาด

ประชารัฐไทยย่ังยืน 

เพื่อให้มีตลาดไว้จำหนา่ย

สินค้าทางการเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

 

-มีการตั้งตลาดประชา

รัฐไทยย่ังยืนภายใน

ตำบลวังตะเฆ ่

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีตลาดไว้จำหน่าย

สินค้าทางการ

เกษตรเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 20% 

มีตลาดไว้

จำหน่ายสินค้า

ทางการเกษตร

เพิ่มขึน้ 

-กองสง่เสรมิ

การเกษตร 

 

2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

น้ำตกท่าโจน/ผา

กล้วยไม้/น้ำตกวังม่วง/

วังนางคอย 

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน

การท่องเที่ยวภายใน

ตำบล 

 

-พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว

ภายในตำบล 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผูเ้ข้ามา

เที่ยวในพื้นที่

เพิ่มขึน้ 20% 

มกีารกระตุ้นจัด

กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวภายใน

ตำบล 

-กองช่าง 

 

3 ก่อสร้างศูนย์บรกิาร

นักท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสรมิกาท่องเที่ยว 

 

จำนวน 1 แหง่ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนผูเ้ข้ามา

เที่ยวในพืน้ที่

เพิ่มขึน้ 20% 

ส่งเสรมิให้มกีาร

ท่องเที่ยวภายใน

พืน้ที่มากขึน้ 

-กองช่าง 

 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน ์ เพื่อส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในตำบล 

-บำรุงรักษาสถานที่

ท่องเที่ยว 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผูเ้ข้ามา

เที่ยวในพืน้ที่

เพิ่มขึน้ 20% 

ส่งเสรมิให้มกีาร

ท่องเที่ยวภายใน

พืน้ที่มากขึน้ 

-กองช่าง 

 

5 โครงการก่อสร้างศูนย์

ประสานงานเทคโนโลยี

เพื่อการเกษตร 

เป็นสถานทีป่ระสานงาน

เกี่ยวกับการเกษตร 

ก่อสร้างศูนย์

ประสานงาน 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ

พึงพอใจเพิ่มขึน้

ร้อยละ 40% 

สามารถแก้ไข

ปัญหาและความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 40% 

-กองสง่เสรมิ

การเกษตร 

-กองช่าง 

รวม 45 โครงการ - - 300,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ไดรั้บ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 

 

2566 

บาท 

2567 

บาท 

2568 

บาท 

2569 

บาท 

2570 

บาท 

1 โครงการตลาดชุมชนเพื่อ

ส่งเสรมิการเกษตรระดับ

ตำบล 

เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้แก่

เกษตร 

 

-เพื่อให้มีตลาดเป็น

ศูนย์กลางในการ

จำหน่ายสินค้าทางการ

เกษตร 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี

รายไดจ้าก

การเกษตร

เพิ่มขึน้ร้อยละ 

70 

ประชาชนมีความ

พอใจจากการ

จำหน่ายสินค้า

เพิ่มขึน้ 

-สำนักปลัด 

-กองสง่เสรมิ

การเกษตร 

2 ส่งเสรมิการใชพ้ลังงาน

ทดแทน 

เพื่อเป็นการประหยัด

พลังงานในชมุชน 

 

1.ฝึกอบรมการใช้

พลังงานทดแทน 

2.จัดกิจกรรมรณรงค์

การใชพ้ลังงานทดแทน 

3.ส่งเสรมิการใช้

พลังงานทดแทนฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนรู้จัก

การใชพ้ลังงาน

เพิ่มขึน้ร้อยละ 

20% 

ลดค่าใช้จ่าย

ภายในครัวเรือน

ลดลง 

-กองช่าง 

 

รวม 2  โครงการ - - 150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 - - - 

   

 

 

 

 



 


