
บทที่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
ประวัติความเป็นมา 

ต าบลวังบาล เป็นต าบลที่เกิดขึ้นมานานแล้ว พร้อมกับการแบ่งเขตพ้ืนที่อ าเภอ ประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ซ่ึงเดิมเลา่วา่อพยพมาจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์ ประเทศลาว ภาษา
พูดจะเป็นภาษาถิ่น ส าเนียงคล้ายคนลาว แต่มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง เป็น 1 ใน 9 ต าบลของ
อ าเภอหล่มเก่า อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านชาวเขา 
จ านวน 2 หมู่บ้าน โดยชาวเขาเป็นชาวเขาเผ่าม้ง และหมู่บ้านที่อยู่พื้นราบ 14 หมู่บ้าน ดังนี้ 

บ้านภูปูน อยู่ในเขตของหมู่ที่ 1 ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านนาทรายมาท า
การเกษตรบริเวณนี้ เนื่องจากท าเลที่ตั้งมีความสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่เชิงเขาซึ่งบริเวณนี้มีถ้ าอยู่ มีชื่อว่า 
ถ้ าภูปูน (หินปูน) ต่อมามีการตั้งบ้านเรือนเยอะขึ้น จึงได้แยกออกมาตั้งหมู่บ้านใหม่ชื่อว่าบ้านภูปูนมา
จนปัจจุบัน 

บ้านนาทราย อยู่ในเขตท้องที่หมู่ท่ี 2 และ 3 ของต าบลวังบาล ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมา
จากเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว มาตั้งบ้านเรือนในบริเวณนี้ประมาณ 200 -300 ปีที่ผ่านมา 
โดยบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีลักษณะเป็นดินทราย แหล่งท าการเกษตรเป็นดินทราย จึงได้ชื่อว่าบ้านนา
ทรายมาจนปัจจุบัน 

บ้านน้้าครั่ง อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 4 และ 5 บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีลักษณะดินอุดมสมบูรณ์ มี
ต้นจามจุรีขึ้นตามริมน้ ามากมาย เหมาะแก่การประกอบอาชีพเลี้ยงครั่ง ซึ่งเป็นอาชีพเสริมของชุมชน
ในอดีต และเมื่อมีการเก็บเกี่ยวครั่งจากต้นจามจุรีในฤดูฝน จะชะน้ าของครั่งสีแดงลงไปในล าน้ าท าให้
เกิดน้ ามีสีแดงเหมือนน้ าครั่งจึงเรียกชื่อล าห้วยว่าห้วยน้ าครั่งและน ามาใช้ตั้งชื่อหมู่บ้านเมื่อชุมชน
หนาแน่นขึ้น 

บ้านหนองไผ่ อยู่ในเขตท้องที่ หมู่ที่ 6 ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านน้ าครั่งและเมือง
เลย เนื่องจากท าเลที่ตั้งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่และบริเวณของหนองน้ ามีต้นไผ่
ขึ้นอยู่มากมายชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นว่าหนองไผ่ ต่อมามีการตั้งบ้านเรือนเยอะขึ้นจึงแยกออกมาตั้ง
หมู่บ้านใหม่ว่า บ้านหนองไผ่ 

บ้านน้้าครั่งน้อย อยู่ในเขตท้องทีห่มู่ที่ 7 ต าบลวังบาล ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้าน
น้ าครั่ง หมู่ที่ 4,5 ต าบลวังบาล โดยมีการอพยพมาตั้งรกรากครั้งแรก 4-5 ครัวเรือนโดยอพยพมาท า
นาบริเวณท่ีลุ่มติดห้วยน้ าครั่ง ต่อมามีการแยกครัวเรือนและมีการอพยพมามากขึ้น จึงแกหมู่บ้านใหม่
โดยแยกออกจากหมู่ที่ 5 บ้านน้ าครั่งมาเป็นหมู่ที่ 7 บ้านน้ าครั่งน้อย มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนาย
เคลื่อน โถเมือง 

บ้านวังบาล อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 8, 9,10 และหมู่ที่ 15 ต าบลวังบาล ประชาชนส่วนใหญ่
อพยพมาจากเมืองล้านช้าง หลวงพระบาง น้หลี่ แสนทวี ประเทศลาว ตามหลักฐานสมุดข่อยวัดบ้าน
โตก ซึ่งพระอธิการจ าปา ฐิตธัมโมเป็นผู้บันทึกไว้ โดยผู้คนอพยพตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้ประมาณ 200 
ปีที่ผ่านมา โดยการน าของขุนวังและขันบังบาล โดยบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีลักษณะดินอุดมสมบูรณ์ 
ที่ตั้งในอดีตของชาวบ้านวังบาลอยู่บริเวณวัดศรีฐานในปัจจุบัน ซึ่งต่อมามีการอพยพมาเพ่ิมมากข้ึน 
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และมีการออกลูกหลานขยายเผ่าพันธุ์มากขึ้นจึงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ชื่อบ้านวังบาลตั้งชื่อตามผู้น าที่
อพยพในครั้งแรก ปัจจุบันบ้านวังบาลแยกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 15 
และอีกนัยหนึ่งค าว่าวังบาลมาจากค าว่า วังบ่าน (บ่าน ภาษาลาวพ้ืนเมืองแปลว่าบิ่น,ช ารุด,พัง) “วัง
บ่าน” ในที่นี้หมายถึง การทังทลายของวังน้ า ของล าห้วย ซึ่งถูกกัดเซาะเป็นวังกว้าง จึงเรียกชื่อบริเวณ
นี้ว่าวังบ่าน ต่อมาเพ้ียนมาเป็นวังบานและเพ้ียนมาเป็นวังบาล 

บ้านเหมืองแบ่ง อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 11 ต าบลวังบาล ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก
บ้านวังบาลและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากท าเลที่ตั้งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ราบ
เชิงเขา มีความลาดชัน จากทิศตะวันตก ลงมาทางทิศตะวันออก ราษฎรที่มาบุกเบิกคนแรกคือ “ปู่ยก
บัตร” ต่อมามีคนอพยพมามากขึ้นจึงได้ด าเนินการขุดเหมือง (คลองส่งน้ า) เพ่ือแบ่งปันน้ าท า
การเกษตร จึงได้ชื่อว่าบ้านเหมืองแบ่งตั้งแต่นั้นมา 

บ้านขี้นาค อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 12 ต าบลวังบาล ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านวัง
บาล ที่ตั้งของหมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ราบเชิงเขา มีความลาดชัน จากทิศตะวันตก -
ตะวันออก หมู่บ้านนี้มีล าน้ าขนาดเล็กไหลผ่านชื่อว่าห้วยขี้นาค โดยบริเวณล าห้วยมีผักพ้ืนเมืองชนิด
หนึ่งขึ้นอยู่จ านวนมากจึงได้ชื่อว่าห้วยขี้นาค 

บ้านห้วยหอย อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 13 ต าบลวังบาล ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้าน
วังบาลและต าบลหินฮาว เนื่องจากท าเลที่ตั้งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ราบเชิงเขา มีความลาดชัน 
จากทิศตะวันตก ลงมาทางทิศตะวันออก บริเวณหมู่บ้านมีล าธารไหลผ่านชื่อห้วยหอย เป็นล าธารขาด
เล็ก ไหลผ่านร่องหิน น้ ามีความเย็นมาก และบริเวณดังกล่าว มีหอยชุกชุมมาก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามล า
ห้วย ชื่อบ้านห้วยหอย 

บ้านทับเบิก อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 14 ต าบลวังบาล ตั้งอยู่จุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้ง โดยในอดีตได้อพยพหนีเข้าป่า เมื่อปี พ.ศ. 2511 และเข้ามอบตัวเป็น
ผู้พัฒนาชาติไทย เมื่อปี 2525 จนปี 2536 จึงได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นตรงกับต าบลวังบาล เป็นหมูที่ 
14 โดยมีชื่อตามต านานการอพยพเข้ามาของกองทัพปลดปล่อย ของกองก าลังผู้พัฒนาชาติไทย จึงตั้ง
ชื่อหมู่บ้านทับเบิก 

บ้านทับเบิก อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 14 ต าบลวังบาล ตั้งอยู่จุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้ง โดยในอดีตได้อพยพหนีเข้าป่า เมื่อปี พ.ศ. 2511  และเข้ามอบตัวเป็น
ผู้พัฒนาชาติไทย เมื่อปี 2525 จนปี 2536 จึงได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นตรงกับต าบลวังบาล เป็นหมูที่ 
14 โดยมีชื่อตามต านานการอพยพเข้ามาของกองทัพปลดปล่อย ของกองก าลังผู้พัฒนาชาติไทย จึงตั้ง
ชื่อหมู่บ้านทับเบิก 

บ้านทับเบิกใหม่ อยู่ในเขตท้องทีห่มู่ที่ 16 ต าบลวังบาล ตั้งอยู่จุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้ง โดยในอดีตได้อพยพหนีเข้าป่า เมื่อปี พ.ศ. 2511  และเข้ามอบตัวเป็น
ผู้พัฒนาชาติไทย เมื่อปี 2525 จนปี 2536 จึงได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นตรงกับต าบลวังบาล เป็นหมูที่ 
14 โดยมีชื่อตามต านานการอพยพเข้ามาของกองทัพปลดปล่อย ของกองก าลังผู้พัฒนาชาติไทย จึงตั้ง
ชื่อหมู่บ้านทับเบิกต่อมามีการขยายพ้ืนที่มากขึ้นเนื่องจากจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นจึงแบ่งหมู่บ้านเป็น
อีก 1 หมู่บ้านคือบ้านทับเบิกใหม่ หมู่ที่ 16 
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 “องค์การบริหารส่วนต้าบลวังบาล” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และใช้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในเขตต าบลวังบาล 
 เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล : www.wangban.go.th 
 โทร 0 5674 7532 แฟกซ์ 0 5674 7532 
 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
2.1.1  สภาพทั่วไป 

 1) ที่ตั้งและอาณาเขต 
ต าบลวังบาลเป็นต าบล 1 ใน 9 ต าบลของอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกของอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอหล่มเก่า ประมาณ 4 กิโลเมตร    
โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ     ต าบลหินฮาว  อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ     ต าบลบ้านเนิน  อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     ต าบลหล่มเก่า  อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     ต าบลหมากแข้ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

การตั้งหมู่บ้านมักจะรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนกันเป็นหย่อมเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งหมด 16  
หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตามถนนหนทาง  ตามหนองน้ า  ตามล าห้วยที่มีอยู่เดิม 

2) เนื้อที่  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  103.81   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ 64,441  ไร่ 
3) แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตต้าบลวังบาล 

ภาพที่ 1  แสดงแผนที่ท่ีตั้งและอาณาเขตต้าบลวังบาล 
 

 

http://www.wangban.go.th/
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 4) ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลวังบาล ทางทิศตะวันตกของต าบล เป็นภูเขาสูง
สลับซับซ้อนทอดเป็นทิวยาว ลักษณะพ้ืนที่จะลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ และมีล าห้วย
วังบาลไหลผ่านทางตอนกลางของต าบล  

5) สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ  
ฤดูฝน   จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว  จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม  
ฤดูร้อน  จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน 

 6) ประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้นตามทะเบียนราษฎร์ 2,986 ครัวเรือน จ านวน 11,632 คน แยกเป็น  
ชาย 5,651 คน หญิง 5,981 คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

ตาราง แสดงจ้านวนประชากรของต้าบลวังบาลตามทะเบียนราษฎร์ 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร (คน) จ้านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านภูปูน นางก าไร  นันทกูล 214 202 416 108 
2 บ้านนาทราย นายอนุชิต  ศรีธรรม 267 301 568 142 
3 บ้านนาทราย น.ส.บุญญาดา  มูลตรี 263 314 577 161 
4 บ้านน้ าครั่ง นางเกษร  จันทร์แดง 333 390 723 181 
5 บ้านน้ าครั่ง นางพัสตราภรณ์  เชื้อบุญมี 201 209 410 121 
6 บ้านหนองไผ่ นายเชกศักดิ์  ทองช่วง 98 111 209 57 
7 น้ าครั่งน้อย นายวุฒิชัย  ทองเขียว 155 135 290 71 
8 บ้านวังบาล นายเลิศชัย  วงศ์ทอง 241 319 560 167 
9 บ้านวังบาล นายนาวี  โพศรีจันทร์ 362 417 779 230 

10 บ้านวังบาล นายสุทีป  จีแจ่ม 463 523 986 286 
11 บ้านเหมืองแบ่ง นายประถม  เชื้อบุญมี 544 580 1,124 282 
12 บ้านขี้นาค นายแสงเพชร  ทองเพ็ง 431 440 871 225 
13 บ้านห้วยหอย นายไมตรี  ทองจันทร์ 266 295 561 145 
14 บ้านทับเบิก นายใจ  แซ่เถา 887 866 1,753 421 
15 บ้านวังบาล นางรุ่งนภา  นวลเคน 237 235 472 128 
16 บ้านทับเบิกใหม ่ นายวันชัย  ชยารมย ์ 689 644 1,333 261 

รวมทั้งสิ้น 5,651 5,981 11,632 2,986 
ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอหล่มเก่า ณ เดือน ตุลาคม 2556 
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2.1.2  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจของต าบล ซึ่งเป็นฐานรายได้เศรษฐกิจชุมชน พิจารณาได้จากโครงสร้าง
อาชีพ สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ  สัดส่วนประชากรใน
อาชีพต่างๆ สัดส่วนรายได้หลักของประชากร รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรและการจ้างงานในสาขาการ
ผลิตต่างๆ 
 1) การเกษตรกรรม 
 การเกษตรกรรมเป็นฐานรายได้หลักของประชากรต าบลวังบาล โดยพิจารณาได้จากสัดส่วน
ครัวเรือนหรือจ านวนประชากรทั้งหมดในสาขาเกษตร สัดส่วนพ้ืนที่การถือครองเพ่ือการเกษตรต่อ
พ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล และรายได้ในภาคเกษตรกรรม 
  1.1) สัดส่วนครัวเรือน หรือจ านวนประชากรในภาคเกษตรกรรม ต าบลวังบาล 
2,694 ครัวเรือน มีครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 2,694  จ านวน 2,200 ครัวเรือน 
หรือร้อยละ 81.66 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด และประชากรจ านวน 10,250 คน หรือร้อยละ 
88.92 ของประชากรทั้งหมด จ านวน 11,526 คน 
  1.2) สัดส่วนรายได้ประชากรในภาคเกษตร รายได้ของประชากรประมาณร้อยละ 
80 มาจากการเกษตร เกษตรกรหมู่บ้านต่างๆ มีรายได้ระหว่าง 25,000-50,000 บาท โดยมีรายได้
เฉลี่ย 40,869.77 บาทต่อคนต่อปี เกษตรกรหมู่ที่ 5 บ้านน้ าครั่ง หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล หมู่ที่ 14 
บ้านทับเบิก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 30,000 บาทต่อคน
ต่อปี ซึ่งเป็นพื้นที่ท านาและปลูกผัก หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค หมู่ที่ 7 บ้านน้ าครั่งน้อย 
หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก หมู่ที่ 15 บ้านวังบาล หมู่ที่ 4 บ้านน้ าครั่ง หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย หมู่ที่ 3 บ้าน
นาทราย หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง มีพ้ืนที่ท านาปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกมะขามหวาน มะขามเปรี้ยว 
ปลูกกะหล่ าปลี มันฝรั่ง มีรายได้เฉลี่ย 30,000-50,000 บาทต่อคนต่อปี หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 บ้าน
วังบาล มีรายได้เฉลี่ยสูงสุด ประชากรส่วนใหญ่รับราชการ ค้าขาย ประกอบอาชีพที่มีรายได้แน่นอน มี
รายได้ตลอดทั้งปี และมีที่ดิน ที่นา ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ค้าขายผลผลิตทางการเกษตร มี
รายได้เฉลี่ยสูงสุดประมาณ 80,000 บาทต่อคนต่อปี 
  1.3 ) สัดส่วนพ้ืนที่ถือครองการเกษตร ต าบลวังบาล มีพ้ืนที่ทั้งหมด 70.43 หรือ 
44,022 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรจ านวน 30,815.1 คิดเป็นร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลวัง
บาล เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองประมาณ 1-10 ไร่ ร้อยละ 25 ขนาด 11-20ไร่ ร้อยละ 15 ขนาด 
21-30 ไร่ ร้อยละ 10 ขนาด 31-40 ไร่ ร้อยละ 10 ขนาด 41-50 ไร่ ร้อยละ 10 ขนาด 51-80 
ไร่ ร้อยละ 25 ขนาด 80-100 ไร่ ร้อยละ 5 ของครัวเรือนเกษตรต าบลวังบาล 
  1.4) การตลาดสินค้าเกษตรของต าบล แหล่งรองรับผลิตผลทางด้านการเกษตรที่
ส าคัญคือ ข้าว ขายให้แก่โรงสีในชุมชน ขายให้พ่อค้ารับซื้อในต าบล มะขามหวาน ขายที่ตลาดกลาง
มะขามหวานของอ าเภอหล่มเก่า มะขามเปรี้ยวน ามาแปรรูป ส่งขายให้โรงงานผลิตมะขามแปรรูป ใน
ชุมชน มีโรงงานหลายแห่ง เป็นโรงงานขนาดเล็ก ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ พืชผัก 
กะหล่ าปลี ส่งตลาดกลางผักและผลไม้ที่อ าเภอหล่มสัก มันฝรั่งส่งบริษัทผลิตมันฝรั่งเลย์ 
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 2) การค้าและพาณิชยกรรม 
  จากข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ในปี  พ.ศ. 
2551 มีสถานประกอบการค้าและพาณิชยกรรม รวมทั้งสิ้น 99 แห่ง สามารถจัดเก็บภาษีได้ 
11,715,527.71 บาท ในจ านวนนี้ตั้งกระจายตัวในพ้ืนที่ต าบลวังบาล หมู่ที่ 10 บ้านวังบาลมี
ร้านค้าและกิจการพาณิชยกรรมมากที่สุด จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของจ านวนสถาน
ประกอบการค้าทั้งหมดของต าบลวังบาล ซึ่งมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของต าบล หมู่ที่ 4 บ้านน้ าครั่ง มี
จ านวนร้านค้า 13 แห่ง สัดส่วนร้อยละ 13.13 ส่วนที่เหลือกระจายตัวอยู่ภายในย่านชุมชนของแต่
ละหมู่บ้าน ในสัดส่วนระหว่าง 4-10 ร้านต่อหมู่บ้าน สะท้อนถึงลักษณะการค้า การพาณิชยกรรมของ
ชุมชน ที่ ให้บริการสินค้าเบ็ดเตล็ดพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต มีกิจการพาณิชย์ที่
ประกอบการด้านสินค้าการเกษตรและการสื่อสารอยู่ด้วย เช่น โรงสี, ฟาร์มเลี้ยงไก่, การแปรรูป
มะขาม, กิจการ, เสาสัญญาณ AIS, ทรูมูฟ, ดีแทค จากข้อมูลการค้าและพาณิชยกรรมของต าบลวัง
บาลที่มีการประกอบการค้าและกิจการพาณิชย์หลายประเภท เพราะชุมชนต าบลวังบาล มีประชากร
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ในตอนกลางและพ้ืนที่บางส่วนของต าบลเป็นภูเขาสูงชัน มีกิจการด้านการ
ท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วย 
 

ตารางแสดงสถานประกอบการค้าราย หมู่บ้าน ต้าบลวังบาล 
 

ประเภทกิจการค้า 
หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านน้้าครั่ง หมู่ที่ 5 บ้านน้้าครั่ง หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ 

ร้านขายของช า 4 แห่ง ร้านขายของช า 3 แห่ง 
อู่ซ่อมรถ 1 แห่ง 
ฟาร์มไก่ 1 แห่ง 

ร้านขายของช า 1 แห่ง 
โรงสี 1 แห่ง 
ร้านมะขามแช่อิ่ม 1 แห่ง 
บ้านเช่า 1 แห่ง 

ร้านขายของช า 6 แห่ง 
อู่ซ่อมรถ 1 แห่ง 
โรงสี 1 แห่ง 
ร้านมะขามแช่อิ่ม 4 แห่ง 
ร้านเกมส์ 1 แห่ง 

ร้านขายของช า 4 แห่ง 
ห้องเย็น 1 แห่ง 

ร้านขายของช า 2 แห่ง 
 

4 แหง่ 5 แหง่ 4 แหง่ 13 แห่ง 5 แหง่ 2 แหง่ 
หมู่ที่ 7 บ้านน้้าครั่ง

น้อย 
หมู่ที่ 8 บ้านวังบาล หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล หมู่ที่ 11 บ้านเหมือง

แบ่ง 
หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค 

ร้านขายของช า 1 แห่ง ร้านขายของช า 7 แห่ง 
ร้านเสริมสวย 2 แห่ง 
อู่ซ่อมรถ 1 แห่ง 
ฟาร์มไก่ 1 แห่ง 
เสารับสัญญาณทรูมูฟ 
1 แห่ง 

ร้านขายของช า 4 แห่ง 
ปั๊มน้ ามัน 1 แห่ง 
โรงเพาะเห็ด 1 แห่ง 
ฟาร์มไก่ 1 แห่ง 
เสารับสัญญาณดีแทค 1 
แห่ง 

ร้านขายของช า 9 แห่ง 
อู่ซ่อมรถ 3 แห่ง 
โรงสี 2 แห่ง 
เสารับสัญญาณAIS 1 
แห่ง 

ร้านขายของช า 6 แห่ง 
ร้ านมะขามแช่อิ่ ม  3 
แห่ง 
 

ร้านค้า 3 แห่ง 

1 แหง่ 12 แห่ง 8 แหง่ 15 แห่ง 9 แหง่ 3 แหง่ 
หมู่ที่ 13 บ้านห้วย

หอย 
หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก หมู่ที่ 15 บ้านวังบาล หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก   

ร้านขายของช า 2 แห่ง 
ร้านบริการเครื่องดื่ม 1 
แห่ง 

ร้านขายของช า 5 แห่ง 
 

ร้านขายของช า 3 แห่ง 
 

ร้านขายของช า 5 แห่ง 
โรงสี 1 แห่ง 
เสาสัญญาณAIS 1 แห่ง 

  

3 แหง่ 5 แหง่ 3 แหง่ 7 แหง่   
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  2.1) การให้บริการจัดเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ ในการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล จึงได้มีการบริการจัดเก็บขยะในชุมชน โดยการจัดบริการถัง
ขยะใบละ 20 ต่อถังต่อเดือน ในปีงบประมาณ 2551 องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลสามารถเก็บ
ค่าบริการจัดเก็บขยะได้ 281,540 บาท 
  2.2) การให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีรายได้
จากการจัดบริการนักท่องเที่ยวบนภูทับเบิก องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลมีบ้านพัก จ านวน 4 
หลัง เก็บค่าเช่าหลังละ 800 บาท สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้หลังละ 8 คน มีเต็นท์ให้เช่า
จ านวน 20 หลัง คิดค่าบริการเช่าเต็นท์พร้อมผ้าห่ม หลังละ 200 บาท พักได้ 2 คน ใน
ปีงบประมาณ 2551 องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล สามารถเก็บรายได้จากการให้บริการ
ท่องเที่ยวได้ 48,800 บาท 

 3) เศรษฐกิจนอกระบบ 
  เศรษฐกิจนอกระบบที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และมีบทบาทในการรองรับแรงงาน
ส่วนเกินจากภาคเกษตรกรรมทั่วไป มีงานท าภายหลังจากว่างงานในฤดูกาลเพาะปลูก เศรษฐกิจนอก
ระบบที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนของต าบลวังบาลมาจาก 2 แหล่งหลัก คือ 
  3.1) การรับจ้าง ประชาชนต าบลวังบาลประมาณร้อยละ 10 หรือ 1,100 คน 
ประกอบอาชีพรับจ้าง ลักษณะการรับจ้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานวัยหนุ่มสาว และวัยท างานบ้างเป็น
บางส่วน แหล่งจ้างงานคือในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประมาณร้อยละ 50 ของแรงงาน
ทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะท างานรับจ้างในชุมชน เพราะในชุมชนมีการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมและ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะขามแปรรูปต่างๆ และการรับจ้างตัดกะหล่ าปลี 
  3.2) วิสาหกิจชุมชน จัดเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานของชุมชนอย่างแท้จริงที่ด าเนินการ 
โดยการรวมกลุ่มของผู้สนใจที่ต้องการหารายได้เสริมจากอาชีพหลัก โดยการผลิตสินค้าเองและรับจ้าง
ผลิตสินค้าวิสาหกิจชุมชน ของต าบลวังบาลจะเป็นสินค้าเกษตร โดยการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
ผลิตมะขามแปรรูปต่างๆ เช่น มะขามคลุก มะขามกวน มะขามแช่อ่ิม มะขามหยี มะขามแก้ว เป็นต้น 
มะขามแปรรูปของต าบลวังบาล เป็นสินค้า เป็นของฝากส่งขายทั่วประเทศ มีรายได้เข้าสู่ชุมชนปีละ
ประมาณ 10 ล้านบาท 
 
ตาราง รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม จปฐ. ปี 2556 
 

ล าดับที่ หมู่ที่ พ้ืนที่ รายได้บุคคลรวม
เฉลี่ย(บาท/ปี) 

1 หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล 137,275.61 
2 หมู่ที่ 8 บ้านวังบาล 64,575.21 
3 หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง 48,027.88 
4 หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย 43,111.34 
5 หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย 42,498.54 
6 หมู่ที่ 4 บ้านน้ าครั่ง 39,173.66 
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7 หมู่ที่ 15 บ้านวังบาล 35,877.73 
8 หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิกใหม่ 35,443.16 
9 หมู่ที่ 7 บ้านน้ าครั่งน้อย 32,756.23 
10 หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค 31,623.56 
11 หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน 30,768.88 
12 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย 27,976.28 
13 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ 27,662.02 
14 หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก 27,028.23 
15 หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล 26,025.05 
16 หมู่ที่ 5 บ้านน้ าครั่ง 23,436.69 
  รวมทุกพื้นที่ 40,869.77 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2556 
2.1.3  สภาพทางสังคม 
 1)  การศึกษา 

มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 7 แห่ง โดยให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
อนุบาลปีที่ 1 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จ านวน 3 แห่ง 
  1. โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 7 แห่ง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่างๆ 
   (1.1) โรงเรียนบ้านนาทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย มีครูทั้งหมด 4 
คน นักเรียน 13 คน จ านวนห้องเรียน 6 ห้อง สัดส่วนครูต่อนักเรียน จ านวน 1 :3.25 คน เขตพ้ืนที่
ให้บริการ (Service Area) ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 บ้านนาทราย เปิด
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
   (1.2) โรงเรียนบ้านน้ าครั่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านน้ าครั่ง มีครูทั้งหมด 5 คน 
นักเรียน 32 คน จ านวนห้องเรียน 6 ห้อง สัดส่วนครูต่อนักเรียน จ านวน 1 :6.40 คน เขตพ้ืนที่
ให้บริการ (Service Area) ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 หมู่บ้านของต าบลวังบาลได้แก่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 บ้านน้ า
ครั่ง หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ และหมู่ที่ 7 บ้านน้ าครั่งน้อย เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
   (1.3) โรงเรียนบ้านวังบาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล มีครูทั้งหมด 13 คน 
นักเรียน 170 คน จ านวนห้องเรียน 9 ห้อง สัดส่วนครูต่อนักเรียน จ านวน 1 :13.07 คน เขตพ้ืนที่
ให้บริการ (Service Area) ครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15 บ้านวังบาล 
ต าบลวังบาล โรงเรียนบ้านวังบาลเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 -ม.3) (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) ให้บริการครอบคลุมพื้นที่หมู่ท่ี 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, 
หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 ต าบลวังบาล 
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   (1.4) โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง มีครู
ทั้งหมด 8 คน นักเรียน 65 คน จ านวนห้องเรียน 6 ห้อง สัดส่วนครูต่อนักเรียน จ านวน 1:8.12 คน 
เขตพ้ืนที่ให้บริการ (Service Area) ครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง ต าบลวังบาล 
   (1.5) โรงเรียนบ้านขี้นาค ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค มีครูทั้งหมด 6 คน 
นักเรียน 31 คน จ านวนห้องเรียน 6 ห้อง สัดส่วนครูต่อนักเรียน จ านวน 1 :5.16 คน เขตพ้ืนที่
ให้บริการ (Service Area) ครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค ต าบลวังบาล 
   (1.6) โรงเรียนบ้านท่าข้าม ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย มีครูทั้งหมด 17 
คน นักเรียน 121 คน จ านวนห้องเรียน 9 ห้อง สัดส่วนครูต่อนักเรียน จ านวน 1:7.11 คน เขตพ้ืนที่
ให้บริการ (Service Area) ครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค ต าบลวังบาล โรงเรียนบ้านท่าข้าม
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ให้บริการ
ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย ต าบลวังบาล และบ้านหนองหญ้าไซ 
หมู่ที่ 10 ต าบลหินฮาว 
   (1.7) โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก มีครูทั้งหมด 
26 คน นักเรียน 443 คน จ านวนห้องเรียน 16 ห้อง สัดส่วนครูต่อนักเรียน จ านวน 1 :27.68 คน 
เขตพ้ืนที่ให้บริการ (Service Area) ครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก โรงเรียน
บ้านทับเบิกร่วมใจเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 -ม.3) (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก ต าบลวังบาล 

  2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  ต าบลวังบาล จัดให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนตลอดชีวิต ดังนี้ 

1) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน) จ านวน 2 แห่ง 
1.1) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวังบาล มีครู 1 คน นักเรียน 
1.2) ศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีครู 1 คน นักเรียนทั้งหมด 81 คน 

2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จัดให้บริการ 12 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่
ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 
14 และหมู่ที่ 15 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งให้การศึกษานอกระบบอ่ืนๆ ได้แก่ ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หอกระจายข่าว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ต าบลวังบาล ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลวังบาล การให้บริการข่าวสารด้านต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรม การชี้แจง การประชุมประชาคม การฝึกปฏิบัติงาน และการประชุมชี้แจงอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

2)  แหล่งความรู้ของชุมชน 
1) การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้น าชุมชน 
2) การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น 
3) การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ 
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4) หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
5) รายการวิทยุ / โทรทัศน์ 
6) เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆ    ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน 

 3)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  ประชากรต าบลวังบาล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานในศาสนาพุทธ 
จ านวน 11 แห่ง ดังนี้ 

1.) วัดถ้ าภูปูน หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน มีพระ 1 รูป สามเณร – รูป ประชาชนที่มา
ปฏิบัติศาสนกิจจากหมู่ที่ 1 บ้านภูปูน 

2.) วัดศรีมงคล หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย มีพระ 5 รูป สามเณร – รูป ประชาชนที่มา
ปฏิบัติศาสนกิจจากหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 3 บ้านนาทราย 

3.) วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ าครั่ง มีพระ 4 รูป สามเณร – รูป ประชาชนที่มา
ปฏิบัติศาสนกิจจากหมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5 บ้านน้ าครั่ง 

4.) วัดดอยสะเก็ด หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล มีพระ 5 รูป สามเณร – รูป ประชาชน
ที่มาปฏิบัติศาสนกิจจากหมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 10บ้านวังบาล 

5.) วัดโพนทอง หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง มีพระ 5 รูป สามเณร – รูป ประชาชน
ที่มาปฏิบัติศาสนกิจจากหมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง 

6.) วัดป่าบุญญานุสร หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค มีพระ 4 รูป สามเณร – รูป ประชาชน
ที่มาปฏิบัติศาสนกิจจากหมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค 

7.) วัดอรุญวารี หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย มีพระ 1 รูป สามเณร – รูป ประชาชน
ที่มาปฏิบัติศาสนกิจจากหมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย 

8.) วัดป่าภูทับเบิก หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก มีพระ 2 รูป สามเณร – รูป ประชาชน
ที่มาปฏิบัติศาสนกิจจากหมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก 

9.) วัดศรีฐานปิยาราม หมู่ที่  15 บ้านวังบาล มีพระ 8 รูป สามเณร 2 รูป 
ประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจจากหมู่ท่ี 8 และหมู่ท่ี 15 บ้านวังบาล 

10.) ส านักสงฆ์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ มีพระ 1 รูป สามเณร – รูป 
ประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจจากหมู่ท่ี 6 บ้านหนองไผ่ 

11.) ส านักสงฆ์บ้านน้ าครั่งน้อย หมู่ที่ 7 บ้านน้ าครั่งน้อย มีพระ 1 รูป สามเณร – 
รูป ประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจจากหมู่ท่ี 7 บ้านน้ าครั่งน้อย 

 4)  สาธารณสุข 
  ต าบลวังบาล จัดให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐาน โดยมีสถานีอนามัยประจ า
ต าบล 3 แห่ง ดังนี้ 
  4.1) สถานพยาบาล (สถานีอนามัย) วังบาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล อยู่
ตอนกลางของต าบล โดยหมู่ที่ 10 เป็นศูนย์กลางของการให้บริการประชาชน ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวม 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน, หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านนา
ทราย, หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่, หมู่ที่ 7 บ้านน้ าครั่งน้อย, หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15 
บ้านวังบาล, หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการรวม 6,192 คน มีเจ้าหน้าที่
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สาธารณสุขให้บริการ 7 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุข 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ทันตภิ
บาล 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน 
  4.2) สถานพยาบาล (สถานีอนามัย) ห้วยหอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย ตั้งอยู่
ทางตอนเหนือของต าบลวังบาล โดยมีหมู่ที่ 13 เป็นศูนย์กลางของการให้บริการประชาชน ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 บ้านน้ าครั่ง, หมู่ที่ 13 
บ้านขี้นาค และหมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการรวม 2,581 คน มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขให้บริการ จ านวน 3 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุข 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 
คน 
  4.3) สถานพยาบาล (สถานีอนามัย) ทับเบิก ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก ตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกของต าบลวังบาล เป็นศูนย์กลางของการให้บริการประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างสะดวก รวม 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก ประชากรในเขตพ้ืนที่
บริการรวม 2,753 คน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการ จ านวน 2 คน  

 4.4) กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพต าบลวังบาล จ านวน 1 แห่ง 

6)  ด้านสวัสดิการสังคม  
 

การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตต้าบลวังบาล พ.ศ. 2557 
ประเภท จ้านวนผู้ได้รับการ

ช่วยเหลือ(ราย) 
จ้านวนเงินที่ได้รับ 

(บาท) 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา  1,629 13,156,800.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ  210 1,260,000.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  19 114,000.00 

รวม 1,858 14,530,800.00 
หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ 5 มีนาคม 2557  
 
ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพทั้งหมด  210 คน (ข้อมูลคนพิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) 
จ านวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพที่ข้ึนทะเบียนใหม่ ปี 2558  จ านวน 22  คน  
รวมจ้านวนคนพิการ (ทั้งต้าบล) 232 คน 
จ านวนผู้ป่วยเอดส์  19 คน 
จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่ท่ีขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2558  จ านวน -  คน 
รวมผู้ป่วยเอดส์ (ทั้งต้าบล) จ้านวน 19 คน 
จ านวนคนชราที่ขึ้นบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.วังบาล  จ านวน 1,629 คน 
จ านวนคนชราที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2558  จ านวน 126 คน 
รวมผู้สูงอายุ (ทั้งต้าบล) จ้านวน 1,755 คน 
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7)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ต าบลวังบาล เป็นต าบลที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรหล่มเก่า ต าบลวัง

บาลมีป้อมต ารวจ จ านวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล (บริเวณสี่แยกวังบาล) จุดที่ 
2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก (บริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยว อบต.วังบาล) มีอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อพปร.) 1 หน่วย จ านวน 65 คน และเจ้าหน้าที่ อปพร. ให้การบริการทุกเรื่องที่
เดือดร้อนอีก 52 นาย 

 
 8)  กลุ่มมวลชน 

- ลูกเสือชาวบ้าน          5     รุ่น  974 คน 
- ไทยอาสาป้องกันชาติ    1     รุ่น  250 คน 
- กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน   15   หมู่บ้าน 100 คน 
- กรรมการพัฒนาสตรีต าบล   1     คณะ   15 คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  1     กลุ่ม 196 คน 
- อาสาสมัครรักษาความสงบประจ าหมู่บ้าน  1     ชุด    12 คน 
 

2.1.4  สภาพโครงสร้างพื้นฐาน 
1)  การคมนาคม 
ท าเลที่ตั้งของต าบลวังบาล มีความสะดวกในการเข้าถึงด้วยเส้นทางคมนาคมต่างๆ ดังนี้ 

  1. ทางหลวงแผ่นดิน จ านวน 2 สาย คือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2005 
(อ าเภอหล่มเก่า-ต าบลวังบาล) ผ่านพื้นที่ต าบลหล่มเก่า เข้าสู่พื้นที่ตอนใต้ของต าบลวังบาลผ่านหมู่ที่ 3 
บ้านนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านน้ าครั่ง เข้าสู่หมู่ที่ 8 บ้านวังบาล มีระยะทาง 4 กิโลเมตร มีบทบาทเป็น
ถนนสายหลักในการเดินทางระหว่างต าบลวังบาลไปยังอ าเภอหล่มเก่า และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2372 (บ้านน้ าก้อ-วังบาล) ผ่านหมู่ที่ 2 บ้านนาทราย หมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 10 บ้านวังบาล 
  2. ทางหลวงชนบท หมายเลข 3013 (วังบาล-แก่งเสี้ยว) เข้าสู่ พ้ืนที่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านหมู่ที่ 10 บ้านวังบาล หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค และหมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย 
สิ้นสุดที่บ้านแก่งเสี้ยว ต าบลหินฮาว 
  3. ถนนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ระหว่างต าบล หมู่บ้านและขนผลผลิตทางการเกษตร มีถนนคอนกรีต จ านวน 27 สาย และถนนลูกรัง 
จ านวน 30 สาย 
  4. การคมนาคมขนส่ง ต าบลวังบาลไม่มีสถานีรถไฟ ไม่สถานีรถโดยสาร ต าบลวัง
บาลมีรถโดยสารประจ าทางคือ รถสามล้อเครื่อง วิ่งระหว่างหมู่บ้านกับอ าเภอหล่มเก่า อัตราค่า
โดยสาร คนละ 20 บาท ราคาเหมา 60 บาท การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ต าบลวังบาลเป็น
แหล่งปลูกผักแหล่งใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะกะหล่ าปลี จะใช้รถปิ้คอัพ, รถ 6 ล้อ, รถ 10 ล้อ ขน
ถ่ายผลผลิตจากแหล่งผลิตไปยังตลาดกลางพืชผักอ าเภอหล่มสัก ขนส่งไปยังตลาดกลางที่จังหวัด
นครราชสีมา ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไทย เป็นต้น 
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2) การโทรคมนาคม    
โทรศัพท์ส่วนบุคคล โทรศัพท์ครัวเรือนที่จัดให้บริการโดยบริษัท TOT สามารถจัด

ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ได้เพียงพอ และมากกว่าความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ 
ประชาชนสามารถใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการตั้งเสา
สัญญาณรับสัญญาณโทรศัพท์ในพ้ืนที่ต าบลวังบาลหลายแห่ง 

โทรศัพท์สาธารณะ องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถจัดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะได้
เฉพาะบางจุดของหมู่บ้าน คือ บริเวณหมู่บ้านศูนย์กลางหรือหมู่บ้านหลักๆ ให้บริการในเขตชุมชน 

3) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง  
 ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จ านวน 16 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุม

ทุกครัวเรือน  
 

4)  แหล่งน้้า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- ล าห้วย     จ านวน  20 สาย 
- หนองน้ า     จ านวน  10 แห่ง 
 

  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- สระเก็บน้ า     จ านวน  - แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน     จ านวน  3 แห่ง 
- ฝาย      จ านวน  5 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้นสาธารณะ    จ านวน  40 แห่ง 
- บ่อบาดาล     จ านวน  30 แห่ง 
- ถังเก็บน้ า     จ านวน  60 แห่ง 

  แหล่งน้ าอุปโภค/บริโภค 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เป็นหน่วยงานหลักในการจัดให้บริการประปา

หมู่บ้าน ให้บริการน้ าอุปโภค และบริโภค ต าบลวังบาลมีประปาหมู่บ้านหลายแห่ง ทุกแห่งอยู่ในการ
ดูแลของชุมชน โดยชุมชนมีการบริหารจัดการดูแลรายรับ -รายจ่ายเอง ประปาต าบลวังบาลจะเป็น
ประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก ในฤดูร้อนจะประสบปัญหาน้ าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา และ
ชุมชนไหนมีการใช้งานนานหลายปี มักจะมีปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ าเพราะจะมีสนิมเหล็กเจือปน หรือ
เกิดตะกอนอุดตันท่อ ต้องแก้ไขโดยการเป่าท่อประปาทุกปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีการให้บริการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่
ที่การให้บริการประปาหมู่บ้านบริการได้ไม่ทั่วถึง โดยการจัดรถน้ าออกให้บริการประชาชนตาม
บ้านเรือน และสถานที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เช่น วัด โรงเรียน ฌาปนกิจสถาน 
ฯลฯ 
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5) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
 ในเขตพ้ืนที่ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ มีแม่น้ าไหลผ่าน แต่มีปัญหาคือแหล่งน้ าไม่เพียงพอ

แก่การเกษตร 
 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 2.2.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 16 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 32 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งประชาชนต าบลวังบาลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้
ความส าคัญกับประชาชนหมู่บ้าน ประชาคมต าบลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลวังบาล ประกอบด้วย 
1. นายสมบูรณ ์ ศรีธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
2. พ.อ.อ.นันทพล  ฤกษ์งาม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
3. นางยุพิน วงศ์ทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
4. นายโทมิตร ทองเมือง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวังบาล ประกอบด้วย 
1. นายห่วง วันเที่ยง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
2. นายชิต ทองอ่อน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
3. นายบรรจง แสนสุข  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวังบาล ประกอบด้วย 
1. นายทว ี นันทกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 1 
2. นายตุย จันสีดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 1 
3. นางสุปราณี ใจเมธา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 2 
4. นายไพลอต มีแสงแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 3 
5. นายสาม       จันทอินทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 3 
6. นายช าน ิ กุนมล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 4 
7. นายสนอง รักคิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 4 
8. นายประสิทธิ์ หอมจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 5 
9. นางกาญจนา สุนทรบุรุษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 5 
10. นายสมศักดิ์ สิงแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 6 
11. นายล าพูน  ทองเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 6 
12. นายอ านาจ  สายบุญตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 7 
13. นางอรอนงค์ ค าภีระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 7 
14. นางชอุ่ม  ทองหง า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 8 
15. นายพิเชษฐ  สีเสือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 8 
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16. นางคมคาย  ถิ่นล าปาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 9 
17. นางอารียา  ก้อนเทียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 9 
18. นายมูล สายจันเจียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 10 
19. นางเมล็ด  เชื้อบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 10 
20. นายหนูคอย สายบุญยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 11 
21. นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 11 
22. นางหลุด  ทองเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 12 
23. นางไพรัตร โสภาบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 12 
24. นายสมั่ง  ทองเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 13 
25. นายมงคล  เถารักตระกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 14 
26. นายสุริยะ  แซ่หลอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 14 
27. นายภาค   มีแสงแวว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 15 
28. นายสงัด  ทองหง า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 15 
29. นายเอกวิชญ์ ซ่งเจริญปัญญากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 16 
30. นายวจนะ  แสนอริยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ 16 

จ้านวนบุคลากร 
 พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ปัจจุบันมีจ านวน 62 คน และส่วนราชการ 6 ส่วน ดังน ี้ 

ส้านักงานปลัด จ้านวน  15  คน 
1. นายบรรจง แสนสุข  ปลัด อบต.   
2. น.ส.พรพรรณินทร์ ทองถ่วง หัวหน้าส านักงานปลัด 
3. ว่าที่ ร.ต.ปรเมศวร์  ราชพรหมมินทร์ บุคลากร รักษาราชการแทน หน.ส่วนสาธารณสุขฯ 
4. น.ส.สุริยาภรณ์ เทพธานี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นายวิฑูรย์   แสงสีแก้ว พนักงานประสานงานชนบท  
6. นายเกียรติ    ค าภีระ  นักการภารโรง (ลูกจ้างประจ า) 
7. นางสาวนงนุช เนียมดวง นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างประจ า) 
8. น.ส.เพชรรัตน์ แก้วดอก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางมณีนุช หอมจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
10. นายจรัญ    วงศ์ถ่ิน  คนงานทั่วไป 
11. นายกิติ   ทองเพชร คนงานทั่วไป 
12. นายศราวุธ   กุลทอง  คนงานทั่วไป 
13. นายนรุจ      แสงก้อน คนสวน 
14. นายสายแนน  ศรียากูล คนงานทั่วไป 
15. นายพัด สายค ายศ คนงานทั่วไป 
16. นายจร สายค ามี  คนงานทั่วไป 
17. นายประสาท นาวิชา  คนงานทั่วไป 
18. นางบัวแรง กุลทอง  คนงานทั่วไป 
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กองคลัง  จ้านวน  7 คน  

 1. นางวลัยพร มีสา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 2. นายไพโรจน์  ทองแล  นักวิชาการเงินและบัญชี 

3. นางปราณี บัวอินทร์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
4. นางพัชรินทร์ หอมละออ นักวิชาการพัสดุ 

 5. นางอัจฉรา อ่อนศรี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 6. นางพิมทอง แก้วกิ่งจันทร์ นักวิชาการคลัง 
 7. นายปริญญา นาวิชา  คนงานทั่วไป 

  
กองช่าง  จ้านวน 5 คน 

 1. นายปิยบุตร บุญแถม  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 2. นายพนม หาหล้า  นายช่างโยธา 
 3. นายเฉลิมฤทธิ์ ปานทองทา ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ    
 4. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยสะอาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 5. นายพัดชะระ สายทองติ่ง คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า) 
 

ส่วนการศึกษาฯ  จ้านวน  19  คน 
1. นางอุไรวรรณ  บุญเรียน หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 
2. นางสมคิด ธิกะ  ครูผู้ดูแลเด็ก (วังบาล) 
3. นางธนาภรณ์ มะโน  ครูผู้ดูแลเด็ก (วังบาล) 
4. นางธีรนุช     ค าอยู่  ครูผู้ดูแลเด็ก (วังบาล) 
5. นางขนิษฐา   อินสอน  ครูผู้ดูแลเด็ก (วังบาล) 
6. นางพรทิพย์  บุญแถม  ครูผู้ดูแลเด็ก (วังบาล) 
7. นางสาวยุวรี  บุญกลุ่ม  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(วังบาล) 
8. นางสาวอภิญญา  ศรีจริยา ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(วังบาล) 

 9. นายหมัง ทองเขียว คนงานทั่วไป (นักการ ศพด.วังบาล) 
 10. นางจิราภรณ์ กี่หมื่น  คนงานทั่วไป 
 11. นายอิสระพงศ ์ค าอยู่  คนงานทั่วไป 
 12. นางสาววะลี  แซ่เถา  ครูผู้ดูแลเด็ก (ทับเบิก) 
 13. นางสาวมอ   ศักดิ์เจริญชัยกุล ครูผู้ดูแลเด็ก (ทับเบิก) 

14. นางสาวปาริชาติ  ทรงสวัสดิ์วงศ์ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทับเบิก) 
15. นางสาวยุพิน  แซ่สง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทับเบิก) 
16. นางสาวคณิศร วรสิริรัตน์ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทับเบิก) 
17. นางสาวจารุณี แซ่ลี  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทับเบิก) 
18. นางสาวพรศรี คงรัตนากร ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทับเบิก) 



24 

 

19. นายสุเทพ     แซ่สง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทับเบิก) 
20. นางสาวไพลิน  ผัดดวง คนงานทั่วไป 

 
ส่วนสาธารณสุขฯ  จ้านวน  8  คน 

 1. นางสาวเลิศวรา กุลทอง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 
 2. นายสมภพ จันทร์แดง คนงานทั่วไป (ลูกจ้างประจ า) 
 3. นายนิเวช แสงเลื่อม พนักงานขับรถยนต์ 
 4. นายว่าง อินพุทธา คนงานประจ ารถขยะ 
 5. นายพัด สายค ายศ คนงานประจ ารถขยะ 
 6. นายสมยศ สายวงศ์สอน คนงานประจ ารถขยะ 
 7. นายสมชาย แย้มเทศ  คนงานทั่วไป  

8. นายจอนร์ลี ทาสุวรรณ คนงานทั่วไป (ประจ ารถขยะ) 
 9. นายทศพล ทองเปิ่ง  คนงานทั่วไป (ประจ ารถขยะ) 

 
ส่วนสวัสดิการสังคม  จ้านวน  3  คน 

 1. นางสาวสุมาล ี ถือศิลป์  หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม  
 2. นางสาวสุริษา กรมกอง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 3. นางสาววรรณภา กันหา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
- ประถมศึกษา    10 คน 
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา  20 คน 
- ปริญญาตรี   25 คน 
- ปริญญาโท     7 คน 
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต้าบลวังบาล 
 
 
 
 
  
            
 
 
 
 
1.1 บริหารทั่วไป    1.1 งานการเงิน     1.1 งานก่อสร้าง    1.1 ส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
1.2 งานนโยบายและแผน   1.2 งานบัญชี     1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 1.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.3 งานกฎหมายและคดี    1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   1.3 งานประสานสาธารณูปโภค  1.7 งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  1.4 งานผังเมือง    
1.5 งานกิจการสภา อบต.   ฯลฯ        ฯลฯ 
ฯลฯ 
 
 
 

1.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       1.1 งานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ 
1.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ       1.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
1.3 งานส่งเสริมสุขภาพและงานบริการสาธารณสุข 
ฯลฯ 

 

ปลัด อบต. 

(นักบริหารงาน อบต. 8) 

ส้านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 7) 

 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง 7) 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา) 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ส่วนสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานการคลัง 7) 
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2.2.2 การบริหารงบประมาณ 

ตาราง แสดงรายรับของ อบต. ปี 2555-2556 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รายได้จัดเก็บเอง       
    หมวดภาษีอากร 145,261.66 150,000.00 150,000.00 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  ใบอนุญาต 373,576.68 400,000.00 400,000.00 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 577,805.96 500,000.00 540,000.00 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  -  -  - 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 311,930.85 350,000.00 320,000.00 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,408,575.15 1,400,000.00 1,410,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่น       

    หมวดภาษีจัดสรร 16,608,960.59 16,600,000.00 16,590,000.00 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
16,608,960.59 16,600,000.00 16,590,000.00 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,553,297.00 14,000,000.00 16,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 10,553,297.00 14,000,000.00 16,000,000.00 

 
     รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 4,204,824.00  -  - 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

4,204,824.00  -  - 

รวม 32,775,656.74 32,000,000.00 34,000,000.00 
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ตารางท่ี 12  แสดงรายจ่ายตามงบรายจ่าย ปี 2555-2556 

 
 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
 1. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ทั้งนี้การพัฒนาตามนโยบาย มีงบประมาณจ ากัด 

การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
จ่ายจากงบประมาณ       

    งบกลาง 939,212.00 1,452,390.00 1,378,660.00 

    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  และ 
4,793,702.00 9,073,380.00   

ค่าจ้างชั่วคราว 
    งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ 11,784,503.03 10,718,150.00   
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,420,016.70 9,198,080.00   

    งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)  -  -  - 

    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,755,411.11 1,558,000.00   

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,692,844.84 32,000,000.00 1,378,660.00 
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ตาราง แสดงการสรุปผลการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ 

ทั้งสิ้นที่ด าเนินการ  
(โครงการ) 

จ านวนงบประมาณ
ทั้งสิ้นที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 8,980.00 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 450,200.00 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตสร้างคุณค่าทางสังคม 
19 2,369,040.00 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ 

16 758,728.00 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1 6,540.00 

 รวมผลการด้าเนินงาน 44 3,593,488.00 
 

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
แผนงาน / โครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา พร้อมทั้งความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้  
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการให้เหมาะสม เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก 
ปลอดภัย เช่น มีระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างคอนกรีต ปรับปรุงขยายถนน การระบายน้ า ไฟฟ้า
สาธารณะ เป็นต้น 

2. การพัฒนาสังคม 
2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลได้สนับสนุนด้านการศึกษา โดยการอุดหนุนการ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.2 ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต โดยจัดการด้านกีฬาและ

การออกก าลังกาย 
3. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

3.1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน เพ่ือความสะดวก คล่องตัวในการท างาน 
3.2 การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการเตรียม

ความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นต่าง ๆ 
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4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการสนับสนุนเงินทุนโดยการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ , 
ชมรมผู้สูงอายุ, กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. และกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในต าบล เพ่ือเป็นเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ หรืออาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคง
ถาวรและมีรายได้เลี้ยงชีพตามสมควร ซึ่งการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ การท านา 
การค้าขายและบริการ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นท้องถิ่นที่ประชาชนมีรายได้อยู่ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนโดยทางอ้อม ได้แก่ การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตการเกษตร 

5. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักถึง

สิ่งแวดล้อมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกก าลังกาย ท่องเที่ยว 
และกิจกรรมเพ่ือการนันทนาการต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ 
ไม่ให้ถูกท าลายลงโดยธรรมชาติและมนุษย์ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม น่าอยู่
น่าเที่ยว แต่ด้วยศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณน้อย จึงด าเนินการได้ไม่มากนัก 
 
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลวังบาล 
 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วังบาล ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5830 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ 
และอุทัยธานี ควรเน้นพัฒนาข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร สร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความโดดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
จากภาวะฝนแล้ง 
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