
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล      1 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล      2 
 

 
ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของต าบล 
 1) ที่ตั้งและอาณาเขต 

ต าบลวังบาลเป็นต าบล 1 ใน 9 ต าบลของอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอหล่มเก่า ประมาณ 4 กิโลเมตร    โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ     ต าบลโปุง  อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ     ต าบลหล่มเก่า ต าบลบ้านเนิน อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     ต าบลหมากแข้ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

การตั้งหมู่บ้านมักจะรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนกันเป็นหย่อมเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน แต่ละ
หมู่บ้านจะตั้งอยู่ตามถนนหนทาง ตามหนอง ตามล าห้วยที่มีอยู่เดิม 

ในส่วนของหมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิกใหม่ และหมู่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง การตั้งบ้านเรือนจะ
อยู่บนภูเขาสูง ห่างจากอ าเภอหล่มเก่าประมาณ 40 กิโลเมตร ตามเส้นทางจากหล่มเก่าไปภูหินร่องกล้า 

 
2) เนื้อที ่มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 103.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,881 ไร่ 
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3) แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตต าบลวังบาล 

ภาพแผนที่ แสดงที่ตั้งและอาณาเขตต าบลวังบาล 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของต าบลวังบาล ทางทิศตะวันตกของต าบล เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดเป็น 
ทิวยาว ลักษณะพ้ืนที่จะลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ และมีล าห้วยวังบาลไหลผ่านทางตอนกลางของ
ต าบล  
 

ประเภท หมู่ที่ ( ระบุ ) จ านวน  (  ไร่ ) คิดเป็นร้อยละ 
ที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง 1-13,15 2,345 7.96 
ที่ราบลุ่ม/เนิน  น้ าท่วมไม่ถึง 1-13,15 21,359 72.55 
ภูเขาสูง 14,16,17 5,738 19.49 

รวม  29,442 100 
 
 

 
 

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศ ต าบลวังบาล (ข้อมูลจาก Google Map) 
 

        ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.42 เป็นพื้นที่ลาดชันและภูเขา พ้ืนที่ร้อยละ 19.33 เป็นที่ราบเนินน้ าท่วมไม่ถึง พ้ืนที่ร้อย
ละ 17.25 เป็นที่ราบลุ่ม  ประชาชนนิยมปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกข้าวและปลูกพืชหลังนา อาทิ ยาสูบ ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และพืชผัก ในพ้ืนที่ราบลุ่มส่วนพ้ืนที่ลาดชันและภูเขานิยมปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว สัก  
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
แผนสถิติท่ี 1 วิเคราะห์สภาพอุณหภูมิอากาศของต าบลวังบาล 

 

ฤดู 
อยู่ระหว่างเดือนใดในรอบปี อุณหภูมิ (เฉลี่ย) 
เดือน เดือน สูงสุด ต่ าสุด 

ร้อน มีนาคม มิถุนายน 40.1 18.7 

ฝน กรกฎาคม ตุลาคม 35.4 19.6 
หนาว พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ 37.1 12.3 

 

  1.3.1   ปริมาณน้ าฝน 
แผนสถิติท่ี 2  กราฟแท่งแสดงสถิติน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ 5  ปี (พ.ศ. 2557- 2561) 

ความรุนแรง ปริมาณที่วัดได้ (ม.ม.) ช่วงเดือนใด (ระบุ) 
หนัก 288.3 ส.ค. – ก.ย. 
ปานกลาง 173.86 พ.ค. – มิ.ย. 
เบาบาง 19.5 พ.ย. – ก.พ. 

  1.3.2  ภัยธรรมชาติ 
           น้ าท่วม 

แผนสถิติท่ี 3   กราฟแท่งแสดงสถิติพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัยน้ าท่วมในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 
จากแผนสถิติท่ี  3   ปี พ.ศ. 2557-2560  มีพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัยน้ าท่วมสูงสุดในรอบ 5 ปี  

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่เกิดน้ าท่วมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  การระบายน้ าค่อนข้างล าบากเพราะการก่อสร้าง
บ้านเรือน  ในชุมชนหนาแน่นและคลองระบายน้ าตื้นเขิน  
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  ฝนแล้ง 
แผนสถิติท่ี 4   กราฟแท่งแสดงสถิติพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 

จากแผนสถิติท่ี  4   ปี พ.ศ. 2557-2560  มีพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งสูงสุดในรอบ 5 ปี  
 

 เนื่องจากในปีดังกล่าวเกิดฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือน  ตุลาคม  2557  ถึงเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
ประกอบกับบริเวณพ้ืนที่ประสบภัยแล้งดินมีการระบายน้ าปานกลางถึงดี  มีหน้าดินตื้น  บางแห่งมีการชะล้าง
พังทลายของดินสูงอันเนื่องมาจากการท าเกษตรกรรมอย่างไม่ถูกวิธี 
 1.3.3 ตารางแสดงอุณหภูมิ 
 

 สถิติอุณหภูมิ 2558-2561  

เดือน สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

ม.ค. 35.3 15.6 25.45 

ก.พ. 37.1 16.8 26.95 

มี.ค. 38.3 18.7 28.5 

เม.ย. 40.1 20.3 30.2 

พ.ค. 38.3 22.7 30.5 

มิ.ย. 34.6 23.1 28.85 

ก.ค. 35.4 22.8 29.1 

ส.ค. 35.3 22.7 29 

ก.ย. 34.5 22.7 28.6 

ต.ค. 34.8 19.6 27.2 

พ.ย. 33.9 14.9 24.4 

ธ.ค. 33.7 12.3 23 
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กราฟแสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดเฉลี่ยในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 
สถานีอุตุนิยมวิทยาหล่มสัก    อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 

ตาราง   แสดงปริมาณความชื้น ปี 2557- 2561 ของอ าเภอหล่มเก่า 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ เดือนที่วัดความชื้น 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2557 สูงสุด 36.4 37.3 38.5 40.0 36.7 34.7 35.3 39.8 34.7 35.0 33.5 33.6 

ต ่าสุด 14.0 12.2 17.0 22.0 21.5 22.8 22.8 22.0 20.0 21.8 13.4 13.5 
2558 สูงสุด 36.2 32.3 37.7 41.1 36.9 35.6 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 

ต ่าสุด 15.8 16.0 19.5 23.5 23.0 23.0 22.0 23.0 23.0 21.0 12.0 12.3 
2559 สูงสุด 36.2 36.7 39.8 40.3 39.0 36.6 34.1 34.0 34.0 35.0 35.6 30.4 

ต ่าสุด 13.5 18..5 18.2 21.5 23.0 22.8 23.0 21.5 21.5 17.0 16.0 16.0 
2560 สูงสุด 33.8 36.5 38. 39.4 40.6 36.2 37.2 35.5 35.5 35.5 36.0 34.5 

ต ่าสุด 13.6 14.6 18.5 22.5 22.7 22.7 22.5 23.0 23.0 20.2 16.2 12.0 
2561 สูงสุด 34.6 36.0 40.2 40.0 40.6 37.8 35.7 35.0 35.0 34.7 39.9 33.7 

ต ่าสุด 13.6 15.0 15.5 21.8 22.0 22.9 22.0 23.0 23.0 18.4 17.6 13.2 
เฉลี ย สูงสุด 35.3
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1.4 ลักษณะของดิน 
       1.4.1 ความลาดชัน 

ความลาดชัน 
B  หมายถึง  ดินมีความลาดชัน  2-5% 
C  หมายถึง  ดินมีความลาดชัน  5-12% 
D  หมายถึง  ดินมีความลาดชัน  12-20% 

 

      

พื้นที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเล ระหว่าง 200 – 1,200 เมตร 
  1.4.2  กลุ่มชุดดิน  ความเหมาะสมของดิน และข้อจ ากัดของดิน 
 

กลุ่มชุดดิน 
(ระบุ) 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ร้อยละ 
ความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินส าหรับพืช (ระบุสัญลักษณ์) 

ข้าว พืชไร่ ไม้ผล อ้อย อ่ืน ๆ ระบุ ปุาไม้ 
ที่ 17 
ที่ 18 
ที่ 31 
ที่ 35 
ที่ 4 
ที ่47 
ที่ 48 
ที่ 55 
ที่ 56 
ที่ 62 

11,684 
1,244 
119 
495 
963 
517 

2,288 
1,647 
969 

34,412 

22.96 
2.44 
0.23 
0.97 
1.89 
1.02 
4.50 
3.24 
1.90 
67.62 

1s 
1s 
2f 
2s 
1s 
3f 
1s 
2q 
2q 
3t 

1s 
1s 
1w 
1w 
1s 
1t 
1s 
1q 
1q 
3t 

1f 
1f 
1w 
1w 
1s 
1t 
2s 
1q 
1q 
3t 

1s 
1s 
1w 
1w 
1d 
1t 
2s 
1q 
1q 
3t 

2f 
2f 
2w 
2t 
2t 
2t 
2t 
1q 
1q 
3t 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 50,891 100 - - - - - - 
หมายเหตุ ตัวเลขและตัวอักษรต่าง ๆ ในตารางชั้นความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินส าหรับพืชมีความหมาย ดังนี้ 
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ความเหมาะสมของดิน 
1.  หมายถึง ชั้นความเหมาะสมที่ 1 ซึ่งเป็นดินที่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชที่ก าหนดไว้ในตาราง 
2.  หมายถึง ชั้นความเหมาะสมที่ 2 ซึ่งเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชที่ก าหนดไว้ในตาราง 
3.  หมายถึง ชั้นความเหมาะสมที่ 3 ซึ่งเป็นดินที่ไม่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชที่ก าหนดไว้ในตาราง 
ข้อจ ากัดของดิน 
s  หมายถึง ดินมีเนื้อดินหรือโครงสร้างไม่เหมาะสม 
q  หมายถึง ดินมีเศษหินหรือลูกรังปะปนมากหรือเป็นดินตื้น 
w  หมายถงึ ดินมีปัญหาขาดน้ าในฤดูเพาะปลูก ถ้าใช้ท านาหรือปลูกพืชผัก 
d  หมายถึง ดินมีปัญหาการระบายน้ าไม่ดีหรือระบายน้ ามากเกินไป 
t  หมายถึง สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสม 
f  หมายถึง มีปัญหาน้ าท่วมหรือน้ าบ่าท าให้เสียหายในฤดูฝน 
    

  1.4.3  ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช 
  1)  กลุ่มชุดดินที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว แบ่งเป็น 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่มีความเหมาะสม 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 4,17,18 และ 48   และ   มีพ้ืนที่รวม  16,179  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  31.79 ของพ้ืนที่ทั้งต าบล  
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ท านาและปลูกพืชฤดูแล้ง บางแห่งยกร่องปลูกไม้ผลและพืชผัก 
 

  2)   กลุ่มชุดดินที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่  แบ่งเป็น 1 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่มีความเหมาะสม
ได้แก่  กลุ่มชุดดินที่  17,18,31,35,4,47,48,55 และ 56 มีพ้ืนที่รวม 16,479 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.38 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผลและพืชผัก 

3) กลุ่มดินที่ไม่มีความเหมาะสมเป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ในพ้ืนที่ท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลาย
สูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนน้ าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพ้ืนหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้า
ดิน 
 
      แนวทางการจัดการ 
 
 ควรปล่อยไว้ให้เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา แหล่งต้นน้ าล าธาร  ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส าหรับการ
ปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่ง
น้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการ
ท าลายไม้พ้ืนล่าง ส าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนปุา สร้างสวนปุาหรือใช้ปลูก
ไม้ใช้สอยโตเร็ว 
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                                        ภาพแผนที่ ชุดกลุ่มดินต าบลวังบาล 
 
 

ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรต าบลวังบาล ปี 2562   
ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มเก่า 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลวังบาล มีเขตการปกครอง รวม 17 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 

1 บ้านภูปูน นางก าไร  นันทกูล 
2 บ้านนาทราย นายอนุชิต  ศรีธรรม 
3 บ้านนาทราย น.ส.บุญญาดา  มูลตรี 
4 บ้านน้ าครั่ง นางเกษร  จันทร์แดง 
5 บ้านน้ าครั่ง นางสาวกาญจนา  กองเก้ียว 
6 บ้านหนองไผ่ นายเชกศักดิ์  ทองช่วง 
7 น้ าครั่งน้อย นายวุฒิชัย  ทองเขียว 
8 บ้านวังบาล นายเลิศชัย  วงศ์ทอง 
9 บ้านวังบาล นายนาวี  โพศรีจันทร์ 
10 บ้านวังบาล นายสุทีป  จีแจ่ม 
11 บ้านเหมืองแบ่ง นายประถม  เชื้อบุญมี 
12 บ้านขีน้าค นางณิกุลภรณ์  ศรีค า 
13 บ้านห้วยหอย นายนิคม  ทองแข่ 
14 บ้านทับเบิก นายใจ  แซ่เถา 
15 บ้านวังบาล นางรุ่งนภา  นวลเคน 
16 บ้านทับเบิกใหม ่ นายวันชัย  ชยารมย ์
17 บ้านนาสะอุ้ง นายมี  ใจแอ้ม 

  
2.2 การเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
     มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2554  ก าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
  (4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
     องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มี 17 หมู่บ้าน สามารถเลือกสมาชิกสภา อบต. ได้หมู่บ้านละ 2 คน 
เขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 

     มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตเลือกตั้ง 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2555)   
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     8,297    คน 
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           8,284    คน 
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จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด  
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 6,662 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,297 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  80.29  
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 6,653 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,284 คน  
คิดเป็นร้อยละ  80.31  
ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช. ที่1/2557 และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 
3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ต าบลวังบาล มีเขตการปกครอง รวม 17 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้นตามทะเบียนราษฎร์ 3,205 ครัวเรือน 

จ านวน 11,675 คน แยกเป็น ชาย 5,649 คน หญิง 6,026 คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 
ตาราง แสดงจ านวนประชากรของต าบลวังบาลตามทะเบียนราษฎร์ 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (คน) จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านภูปูน 196 191 387 111 
2 บ้านนาทราย 254 312 566 145 
3 บ้านนาทราย 253 282 535 169 
4 บ้านน้ าครั่ง 300 373 673 192 
5 บ้านน้ าครั่ง 191 191 382 126 
6 บ้านหนองไผ่ 100 104 204 60 
7 น้ าครั่งน้อย 145 122 267 74 
8 บ้านวังบาล 236 308 544 178 
9 บ้านวังบาล 358 395 753 244 
10 บ้านวังบาล 438 503 941 304 
11 บ้านเหมืองแบ่ง 514 577 1,091 298 
12 บ้านขี้นาค 423 460 883 251 
13 บ้านห้วยหอย 257 286 543 153 
14 บ้านทับเบิก 870 850 1,720 382 
15 บ้านวังบาล 232 222 454 135 
16 บ้านทับเบิกใหม ่ 760 723 1,483 306 
17 บ้านนาสะอุ้ง 122 127 249 77 
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
  

 หญิง(คน) ชาย(คน) หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 1,338 1,447 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 3,555 3,330 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 1,122 860 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 6,015 5,637  
ข้อมูลจาก www.stat.bora.dopa.go.th 

 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 1)  การศึกษา 
มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 4 แห่ง โดยให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอนุบาลปีที่ 1 - 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จ านวน  
2 แห่ง 
  1. โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 4 แห่ง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ 

ชื่อสถานศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวน
ผู้สอน 

เปิดสอนชั้นใด 

(ระบุ) ชาย หญิง รวม (คน) ถึงชั้นใด 
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 8 3 11 3 ประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4 5 9 7 ประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 205 175 380 30 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนบ้านวังบาล 62 58 120 16 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 

 ข้อมูล กองการศึกษาฯ ณ เดือนมิถุนายน 2562 

  2. การศึกษานอกระบบ 
  ต าบลวังบาล จัดให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตลอด
ชีวิต ดังนี้ 

1) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน) จ านวน 2 
แห่ง 

1.1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีครู กศน.ต าบล 1 คน, ครู ศรช. 1 
คน นักเรียน 65 คน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 24 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 41 คน) 

1.2) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าต าบลวังบาล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านน้ าครั่ง มีนาย
วิชัย ใต้ระหัน ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ดูแลประจ าศูนย์ 

2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จัดให้บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 11, หมู่
ที่ 12, และหมู่ท่ี 15 
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3) ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ต าบลวังบาล วัดศรีฐาน มีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นชุมชน
คุณธรรม เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หล่มเก่า หรือวิถีไทหล่ม นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงวัย ที่ทุก
สัปดาห์ผู้สูงวัยในต าบลจะมารวมตัวกันท ากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทอผ้าพ้ืนเมือง ซึ่งปกติชาวบ้านส่วนใหญ่จะ
เป็นชาวไร่ชาวนาและทอผ้าเป็นอาชีพเสริม โดยสืบสานการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ และถ่ายทอดให้ลูกหลานได้
เรียนรู้เพื่อน าไปประกอบอาชีพ 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งให้การศกึษานอกระบบอ่ืนๆ ได้แก่ ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังบาล หอกระจายข่าว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรต าบลวังบาล ศูนย์วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนต าบลวังบาล การให้บริการข่าวสารด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การชี้แจง การประชุมประชาคม การ
ฝึกปฏิบัติงาน และการประชุมชี้แจงอื่นๆ เป็นต้น 

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

 4.2 สาธารณสุข 
  ต าบลวังบาล จัดให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐาน โดยมีสถานีอนามัยประจ าต าบล 3 แห่ง ดังนี้ 
  1) สถานพยาบาล (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วังบาล) ตั้งอยู่หมู่ที่  10 บ้านวังบาล  
อยู่ตอนกลางของต าบล โดยหมู่ที่ 10 เป็นศูนย์กลางของการให้บริการประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
อย่างสะดวก รวม 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน, หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย, หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่, หมู่ที่ 
7 บ้านน้ าครั่งน้อย, หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15 บ้านวังบาล, หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง ประชากรในเขต
พ้ืนที่บริการรวม 5,834 คน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการ 10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุข 4 คน 
พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ทันตภิบาล 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน พนักงานบริการพ้ืนฐาน 1 คน พนักงาน
เกษตรพื้นฐาน 1 คน 
  2) สถานพยาบาล (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ห้วยหอย) ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย 
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของต าบลวังบาล โดยมีหมู่ที่ 13 เป็นศูนย์กลางของการให้บริการประชาชน ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 บ้านน้ าครั่ง, หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค และหมู่ที่ 13 
บ้านห้วยหอย ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการรวม 2,516 คน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการ จ านวน 6 คน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุข 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ทันตภิบาล 1 คน พนักงานสุขภาพชุมชน 1 คน 
  3) สถานพยาบาล (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทับเบิก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก ตั้งอยู่
ทางตะวันตกของต าบลวังบาล เป็นศูนย์กลางของการให้บริการประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
สะดวก รวม 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการรวม 3,026 คน มี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการ จ านวน 7 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุข 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ทันต
ภิบาล 1 คน พนักงานบริการ 1 คน พนักงานทั่วไป 1 คน 

ในส่วนของหมู่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง มีพนักงานสุขภาพชุมชน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ในเขตซึ่งมีประชากร
รวม 239 คน 

 4) กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพต าบลวังบาล จ านวน 1 แห่ง 
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 4.3 อาชญากรรม 
 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้แก่ 
 - พ.ร.บ.ปุาไม้ฯ (ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาปุาหรือกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการท าลายปุาฯ) 
 - กระท าอนาจาร 
 - ลักลอบเล่นการพนัน 
 - ไม่จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างภายในก าหนด 
 - มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองฯ 
 - มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง 
 - ยักยอกทรัพย ์
 - กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย 
 - ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะฯ 
 - ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
 - กระท าทารุณกรรมสัตว์ 
 - ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนฯ 
 - ท าร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
 - บุกรุกเคหสถาน 
 - มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองฯ 

ข้อมูลจาก สภ.หล่มเก่า มิถุนายน 2562  

4.4 ยาเสพติด 
ต าบลวังบาล มีเขตการปกครอง จ านวน 17 หมู่บ้าน ซึ่งมีบางหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มพ้ืนที่เสี่ยง ซึ่งจ าเป็นต้องได้

ใช้มาตรการทั้งในด้านการปราบปราม และการบ าบัดรักษา โดยมีการบูรณาการงบประมาณและท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 
 โครงการ/ กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการในพ้ืนที่ได้แก่ โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการครอบครัวสีขาวต้านยาเสพติด  ฯลฯ โดยมีกลุ่มเปูาหมายที่
ส าคัญ คือ เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตต าบล 
 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้แก่ 
 - เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย 
 - เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และเป็นผู้ขับรถ เสพยาเสพติดให้โทษฯ 
 - มียาเสพติดให้โทษประเภท  1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย 
 - มียาเสพติดให้โทษประเภท  1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย 
 - จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย 
จ านวนคดีอาญาและคดียาเสพติด 
 

รายการ ประจ าปี 2560  
(จ านวนคดี) 

ประจ าปี 2561 
(จ านวนคดี) 

คดีอาญา 21 29 
คดียาเสพติด 14 30 

ข้อมูลจาก สภ.หล่มเก่า มิถุนายน 2562  
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้       
ฯลฯ 
 

การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตต าบลวังบาล พ.ศ. 2561 
ประเภท จ านวนผู้ได้รับการ

ช่วยเหลือ(ราย) 
จ านวนเงินที่ได้รับ 

(บาท) 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา  1,852 14,603,400.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ  320 3,184,800.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  19 114,000.00 

รวม 1,995 17,902,200.00 
หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  ตุลาคม 2561  

 
ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพทั้งหมด  320 คน  
จ านวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพที่ข้ึนทะเบียนใหม่ ปี 2561  จ านวน 127  คน  
รวมจ านวนคนพิการ (ทั้งต าบล) 320 คน 
จ านวนผู้ปุวยเอดส์  19 คน 
จ านวนผู้ปุวยเอดส์ที่ท่ีขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2561  จ านวน -  คน 
รวมผู้ป่วยเอดส์ (ทั้งต าบล) จ านวน 19 คน 
จ านวนคนชราที่ขึ้นบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.วังบาล  จ านวน 1,852 คน 
จ านวนคนชราที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2561  จ านวน 125 คน 
รวมผู้สูงอายุ (ทั้งต าบล) จ านวน 1,852 คน 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
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 มีบทบาทเป็นถนนสายหลักในการเดินทางระหว่างต าบลวังบาลไปยังอ าเภอ
หล่มเก่า และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2372 (บ้านน้ าก้อ-วังบาล) ผ่านหมู่ที่ 2 บ้านนาทราย หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 
บ้านวังบาล 
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 2. ทางหลวงชนบท หมายเลข 3013 (วังบาล-แก่งเสี้ยว) เข้าสู่พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านหมู่ที่ 
10 บ้านวังบาล หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค และหมู่ท่ี 13 บ้านห้วยหอย สิ้นสุดที่บ้านแก่งเสี้ยว ต าบลหินฮาว 
 3. ถนนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างต าบล หมู่บ้านและ
ขนผลผลิตทางการเกษตร มีถนนคอนกรีต จ านวน 27 สาย และถนนลูกรัง จ านวน 30 สาย 
 4. การคมนาคมขนส่ง ต าบลวังบาลไม่มีสถานีรถไฟ ไม่สถานีรถโดยสาร ต าบลวังบาลมีรถ โดยสารประจ า
ทางคือ รถสามล้อเครื่อง วิ่งระหว่างหมู่บ้านกับอ าเภอหล่มเก่า อัตราค่าโดยสาร คนละ 40 บาท ราคาเหมา 100 
บาท การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ต าบลวังบาลเป็นแหล่งปลูกผักแหล่งใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะกะหล่ าปลี 
จะใช้รถกระบะ, รถ 6 ล้อ, รถ 10 ล้อ ขนถ่ายผลผลิตจากแหล่งผลิตไปยังตลาดกลางพืชผักอ าเภอหล่มสัก ขนส่งไป
ยังตลาดกลางที่จังหวัดนครราชสีมา ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไทย เป็นต้น 
 
 5.2 การไฟฟ้า 

ไฟฟูาในครัวเรือน มีไฟฟูาเข้าถึง จ านวน 16 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 16) แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
ส าหรับบ้านนาสะอุ้ง หมู่ที่ 17 ยังไม่มีไฟฟูาใช้ ปัจจุบันใช้ไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น 

ความต้องการไฟฟูาของประชาชนในด้านนี้ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับใช้ทั้งในภาคครัวเรือน
และภาคการเกษตร 

 
5.3 การประปา 
ต าบลวังบาล มีประปาหมู่บ้านหลายแห่ง ทุกแห่งอยู่ในการดูแลของชุมชน โดยชุมชนมีการบริหารจัดการ

ดูแลรายรับ-รายจ่ายเอง ประปาต าบลวังบาลจะเป็นประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก ในฤดูร้อนจะประสบปัญหาน้ าดิบไม่
เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา และชุมชนไหนมีการใช้งานนานหลายปี มักจะมีปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ าเพราะจะมี
สนิมเหล็กเจือปน หรือเกิดตะกอนอุดตันท่อ ต้องแก้ไขโดยการเปุาท่อประปาทุกปี 

พ้ืนที่หมู่บ้านที่สามารถใช้บริการน้ าประปาจากการประปาภูมิภาค สาขาหล่มสัก ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3 บ้านนา
ทราย หมู่ที่ 4, 5 บ้านน้ าครั่ง หมู่ที่ 8, 9, 10 วังบาล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีการให้บริการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่ที่การให้บริการประปา
หมู่บ้านบริการได้ไม่ทั่วถึง โดยการจัดรถน้ าออกให้บริการประชาชนตามบ้านเรือน และสถานที่สาธารณะประโยชน์ที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน เช่น วัด โรงเรียน ฌาปนกิจสถาน ฯลฯ 
 
 5.4 โทรศัพท์ 

โทรศัพท์ส่วนบุคคล โทรศัพท์ครัวเรือนที่จัดให้บริการโดยบริษัท TOT สามารถจัดให้บริการเลขหมาย
โทรศัพท์ได้เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ประชาชนสามารถใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้อย่าง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการตั้งเสาสัญญาณรับสัญญาณโทรศัพท์ในพ้ืนที่ต าบลวังบาลหลายแห่ง  เช่น 
เสารับสัญญาณ AIS, Dtac, Truemove 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตรกรรม 
-  พ้ืนที่การเกษตรแยกเป็นรายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 
พื้นที่การเกษตร (ไร)่ ที่อยู่ ที่ปุา ที่ อื่น ๆ 

ที่นา ที่ไร่ ที่สวน ที่เลี้ยงสัตว ์ ที่ประมง อาศัย  สาธารณะ  
1 267 951 98 - 3 25 - - - 
2 1,617 1,779 73 - 4 42 - - - 
3 890 286 30 - 4 40 - - - 
4 592 412 141 - 5 52 - - - 
5 644 283 265 - 6 34 - - - 
6 274 105 213 70 4 19 - 77 - 
7 398 144 239 - 3 21 - - - 
8 500 131 301 - 4 46 - - - 
9 571 320 170 - 5 48 - - - 
10 623 131 260 - 5 74 - - - 
11 920 252 984 - 4 81 - - - 
12 1,013 92 530 - 4 65 - 2,013 - 
13 883 1,754 513 - 4 43 - - - 
14 665 571 4,401 48 - 71 976 - - 
15 385 87 124 - 3 37 - - - 
16 150 397 2,645 - - 44 654 - - 
17 430 1,357 - - - 60 510 - - 
รวม 10822 9052 10,987 188 58 802 2140 2,090 0 

ร้อยละ 29.95 25.05 30.40 0.52 0.16 2.22 5.92 5.78 0.00 
 

       
 (1)  การปลูกพืช  เลี้ยงปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า  
- การเพาะปลูกข้าว  พืชไร ่ พืชผัก   ไม้ดอกและไม้ประดับ (ปลูกระหว่างวนัที่ 1 พฤษภาคม  2557 ถึงตุลาคม  2561) 

ชื่อพืช 
เนื้อท่ีเพาะปลูก ผลผลิต 
ไร่ ร้อยละ รวม(ตัน) ต่อไร่ หน่วย 

ข้าวนาปี 10,822 32.51 6,926 640 กก. 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9052 27.20 6,426.92 710 กก. 
ถั่วเขียวผิวมัน 360 1.08 43 120 กก. 
พืชผักกินใบ(กะหล่ าปลี) 13,000 39.06 91,000 7,000 กก. 
พืชผักอ่ืน ๆ 50 0.15 50 1,000 กก. 

รวม 33,284 100 104,445.92 - กก. 
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-  การเพาะปลูกข้าว พชืไร่  พืชผัก  ไม้ดอกและไมป้ระดับ (ปลกูระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน  2557 ถึง 
กันยายน  2561) 

 
 

เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลติ 
ไร ่ คิดเป็นร้อยละ รวม(ตัน) ต่อไร่ หน่วย 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 157 1.18 119.95 764 กก. 
ถั่วเขียวผิวมัน 50 0.38 55.44 132 กก. 
ปอเทือง 65 0.49 7.80 120 กก. 
ถั่วเหลือง 20 0.15 28.93 263 กก. 
พืชผักกินใบ(กะหล่ าปล)ี 13,000 97.51 91,000 7,000 กก. 
พืชผักอื่น ๆ 40 0.30 56 1,400 กก. 

รวม 13,332 100 91,268.12 - กก. 
  

-   ไม้ผล  ไม้ยืนต้น (ที่ยืนต้นระหว่าง  1 มกราคม – 2558 ถึง  ธันวาคม  2560) 

ชื่อพืช 
เนื้อท่ีเพาะปลูก ผลผลิต 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ รวม(ตัน) ต่อไร่ หน่วย 
1. สวนเดี่ยว      
1.1 ไม้ผล       
มะขามหวาน 123 4.15 123 100 กก. 
1.2 ไม้ยืนต้น       
สัก 413 13.94 - - - 
ไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ (รวม) 2,427 81.91 - - - 

รวม 2,963 100 123 - กก. 
 

ระบบการผลิตพืช 
 

ระบบการผลิตพชื 
จ านวนพื้นที่ปลูก (ไร)่ ที่ตั้งพื้นทีท่ าการเพาะปลูก 
 (ระบุหมู่ที)่ 

ข้าวนาป ี
ข้าวนาปีตามด้วยพืชไร ่
ข้าวนาปีตามด้วยพืชผัก ฯลฯ 
พืชไร่บางฤด ู
ไม้ผล-ไม้ยืนตน้ 
พืชผักฤดูฝน 
พืชผักตลอดป ี
 อื่น ๆ ระบ ุ

8,764 
900 
146 
860 

2,640 
273 

13,040 
- 

1 - 13,15,17 
1 – 13,15 
1 - 5,8,9,11,13 
11 – 14,16,17 
1 – 16 
1 – 16 
9,11,14,16 
- 

รวม 26,623 - 
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พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 

6.2 การประมง 
-  การเลี้ยงสัตว์น้ า (มีการเลี้ยงระหว่าง  1  มกราคม  2558 - 31  ธันวาคม  2561) 

 

ลักษณะการเลี้ยง 
เนื้อท่ีเพาะเลี้ยง ปริมาณการผลิตระหว่าง 1 ม.ค. 2558- 31 ธ.ค. 2561 

จ านวน หน่วย จ านวน หน่วย 
ในกระชัง 
ในบ่อ 
ในนา 

- 
58 
- 

กระชัง 
ไร่ 
ไร่ 

- 
675 

- 

- 
กก. 
- 

 
 

6.3 การปศุศัตว์ 
 

ชื่อปศุสัตว์ 
ปริมาณการผลติระหว่าง 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2561 

เลี้ยงไว้เพ่ือใช้ส่วนตัว เลี้ยงไว้เพ่ือจ าหน่าย 
จ านวน หน่วย จ านวน หน่วย 

โคเนื้อ 
โคนม 
สุกร 
ไก่พ้ืนเมือง 
เป็ด 
อ่ืน ๆ ระบุ 

- 
- 

        - 
11,528 
1,244 

- 
- 
- 

ตัว 
ตัว 

 

1,220 
- 

1,087 
- 
- 

 

ตัว 
- 

ตัว 
- 
- 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล      21 
 

 ปฏิทินกิจกรรมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
 

ชนิดพืช มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค หมาย
เหตุ 

ข้าวนาป ี
พืชไร่ รุ่นท่ี 1 
พืชไร่ ฤดูแล้ง 
พืชผัก 
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 
โค-กระบือ 
สุกร 
สัตว์ปีก 
สัตว์น้ า 
อื่น ๆ ระบ ุ

             

 

 
เทคโนโลยีการผลิต 
 

ชนิดพืช 
การใช้เทคโนโลยี (ร้อยละของแต่ละกิจกรรม) 

การใช้พันธุ์พืช การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมี 
ส่งเสริม อ่ืน ๆ ใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้ 

ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ถั่วเขียวผิวมัน 
ถั่วเหลือง 
ปอเทือง 
พืชผัก 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

100 
100 
70 
80 
- 

100 

- 
- 

30 
20 

100 
- 

20 
10 

100 
80 
20 
80 

80 
90 
- 

20 
80 
20 

 
6.4 การบริการ 

ร้านอาหาร  3 แห่ง 
ร้านบริการอินเทอร์เน็ต 1 แห่ง  
 

6.5 การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที ยวธรรมชาติ 

 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว (ระบ)ุ 
1.  วัดศรีมงคลบ้านนาทราย 
2. ภูทับเบิก 
2.  น้ าตกวังฮาง 

หมู่ 2 
หมู่ 16   
หมู่  11 

 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล      22 
 

 แหล่งท่องเที ยวเชิงอนุรักษ์ทางการเกษตร 
 

ล าดับที่ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง 
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ หมู่  8 
2. เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่  4,5,6 
3. ภูทับเบิก หมู่  14,16 
4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ 11 
5. แหล่งผลิตและแปรรูปมะขาม หมู่ 11,12 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงาน

ประเพณีต่างๆ และการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม   
 
6.6 อุตสาหกรรม 

-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงงานมะขามแปรรูป)   จ านวน   2  แห่ง 
  -  ห้องเย็น  3  แห่ง 
 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์  - บ้านเช่า/บ้านพัก 6 แห่ง 
  - ร้านขายของช า  5 แห่ง 
  - อู่ซ่อมรถ  6 แห่ง 
  - สถานีบริการน้ ามัน 5 แห่ง 
  - ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ 1 แห่ง 
  - ร้านเสริมสวย  2 แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มเกษตรท านา บ้านภูปูน หมู่ที ่1 
  2. กลุ่มเกษตรท านา บ้านนาทราย หมู่ที ่2 
  3. กลุ่มเกษตรท านา บ้านนาทราย หมู่ที ่3 
  4. กลุ่มอาชีพท านา บ้านน้ าครั่ง หมู่ที ่4 
  5. กลุ่มเกษตรกรชาวนา บ้านน้ าครั่ง หมู่ที ่5 
  6. กลุ่มอาชีพท านา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 
  7. กลุ่มเกษตรกรท านา บ้านน้ าครั่งน้อย หมู่ที่ 7 
  8. กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน บ้านวังบาล หมู่ที่ 8 
  9. กลุ่มเกษตรหมุนเวียน บ้านวังบาล หมู่ที่ 9 

10. กลุ่มอาชีพมะขามแปรรูป บ้านวังบาล หมู่ที่ 10 
  11. กลุ่มเกษตรกร บ้านเหมืองแบ่ง หมู่ที่ 11 
  12. กลุ่มอาชีพท านา บ้านขี้นาค หมู่ที่ 12 
  13. กลุ่มอาชีพท านา บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 13 
  14. กลุ่มอาชีพท านา บ้านวังบาล หมู่ที่ 15 
  15. กลุ่มปลูกข้าวโพด บ้านนาสะอุ้ง หมู่ที่ 17 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ 

ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ที่ 12 ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 
โทรศัพท์ 0-1740-6063 

2. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูทับเบิก 
ที่ตั้ง เลขที่ 49 หมู่ที่ 16 ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 
โทรศัพท์ 0-8573-9737 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

 ประชากรต าบลวังบาล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98 มีศาสนสถานในศาสนาพุทธ จ านวน 
11 แห่ง ดังนี้ 

1.) วัดถ้ าภูปูน หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน  
2.) วัดศรีมงคล หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย  
3.) วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ าครั่ง  
4.) วัดดอยสะเก็ด หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล  
5.) วัดโพนทอง หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง  
6.) วัดปุาบุญญานุสรณ์ หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค  
7.) วัดอรุญวารี หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย  
8.) วัดปุาภูทับเบิก หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก  
9.) วัดศรีฐานปิยาราม หมู่ที่ 15 บ้านวังบาล  
10.) ส านักสงฆ์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่  
11.) ส านักสงฆ์บ้านน้ าครั่งน้อย หมู่ที่ 7 บ้านน้ าครั่งน้อย  

ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 2 นับถือศาสนาคริสต์, นับถือผี ได้แก่หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิก
ร่วมใจ และหมู่ท่ี 17 บ้านนาสะอุ้ง มีโบสถ์จ านวน 4 แห่ง 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

- เดือนมกราคม มีประเพณี วันขึ้นปีใหม่ มีการท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ท่ีวัด 
- เดือนกุมภาพันธ์ มีบุญเทศน์มหาชาติ 
- เดือนเมษายน มีประเพณีกิจกรรมวันผู้สูงอายุ พิธีจัดรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
- เดือนพฤษภาคม ประเพณีบุญเบิกบ้าน เพ่ือท าให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
- เดือนกรกฎาคม มีประเพณีท าบุญวันเข้าพรรษา มีการท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ท่ีวัด 
- เดือนตุลาคม มีประเพณีบุญออกพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
- เดือนพฤศจิกายน มีประเพณีงานลอยกระทง ไหลเรือไฟ ทอดผ้าปุา ทอดกฐิน 
- ประเพณีอ่ืนๆ การแต่งงาน บวชพระ ขึ้นบ้านใหม่ กฐิน ผ้าปุา งานศพ 
- ผลิตภัณฑ์จากด้านเกษตรกรรม เช่น ยาสูบ ข้าว ข้าวโพด 
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์การจักสาน การเกษตรผสมผสาน การทอผ้าซิ่นไทหล่ม การใช้สมุนไพร
ในการรักษาโรค ฯลฯ 

ภาษาถิ่น ในต าบลวังบาลประกอบด้วยประชากรเชื้อสายไทย เชื้อสายเผ่าม้ง และชาวถิ่น ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารจะใช้ภาษาพ้ืนบ้านของตน เช่น  

- ประชากรไทยเชื้อสายไทย ใช้ภาษาลาวหล่ม 
- ประชากรไทยเชื้อสายเผ่าม้ง ใช้ภาษาม้ง 
- ประชากรไทยเชื้อสายชาวถิ่น ใช้ภาษาถ่ิน 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ต าบลวังบาล มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ได้แก่ ผ้าทอมือ เครื่องจักสาน 

มะขามแปรรูป เช่น มะขามแช่อ่ิมน้ า มะขามแช่ อ่ิมแห้ ง มะขามหวานไร้เมล็ด กล้วยสอดไส้มะขาม ฯลฯ  
เป็นต้น  

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 

ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้่าธรรมชาติ      ปริมาณน้ าฝน การวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝนของต าบลวังบาล 

ความรุนแรง ปริมาณที่วัดได้ (มม. ) ช่วงเดือน 

หนัก 288.3 สิงหา คม  -  กันยายน 

ปานกลาง 173.9 พฤษภาคม  -  มิถุนายน 

เบาบาง 19.5 พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ ์
 

ตารางแสดงปริมาณน้่าฝนเฉลี ยของอ่าเภอหล่มเก่า   ตั้งแต่ปี 2558– 2561 (หน่วยวัด มม.) 

ปี พ.ศ. 
เดือนที วัดปริมาณน่้าฝน 

รวม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2558 
มม. 

19.
6 

53.
6 

16.
7 

39.2 180.5 
206.

0 
207.

9 
90.2 152.3 0.00 

5.3
0 

0.0
0 

971.3 

เฉลี ย 
0.6
3 

1.8
5 

0.5
4 

1.31 5.82 6.87 6.71 2.91 5.08 0.00 
0.1
8 

0.0
0 

80.94 

2559 
มม. 

0.0
0 

0.0
0 

18.
0 

42.1 92.2 
160.

4 
165.

4 
141.

4 
226.6 11.0 

63.
0 

0.0
0 

920.1 

เฉลี ย 
0.0
0 

0.0
0 

0.5
8 

1.40 2.97 5.35 5.34 4.51 7.55 0.35 
2.1
0 

0.0
0 

76.68 

2560 
มม. 

0.0
0 

26.
4 

69.
0 

72.5 159.0 
119.

9 
156.

7 
195.

2 
350.9 

183.
5 

32.
6 

0.0
0 

1365.
7 

เฉลี ย 
0.0
0 

0.9
4 

2.2
3 

2.42 5.13 4.00 5.05 6.30 11.7 5.90 
1.0
6 

0.0
0 

113.8
1 

2561 มม. 
0.0
0 

2.0
0 

3.1
0 

46.3 204.0 
109.

2 
40.1 

225.
7 

231.1 
287.

2 
0.9 

0.0
0 

1148.
9 

ที่มา : สถานีตรวจอากาศอ าเภอหล่มสัก 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล      25 
 

ประเภทแหล่งน้ า 

 
8.2 ป่าไม้ 

ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
      พ้ืนที่ปุาภูทับเบิกในท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก หมู่ที ่16 บ้านทับเบิกใหม่ หมู่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง ต าบลวัง
บาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 ที่อยู่ในพ้ืนที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้ า ชั้นที่ 1 A ชั้นที่ 1 B และชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของแม่น้ าปุาสัก 

ในพ้ืนที่ของต าบลวังบาล ไม่มีทรัพยากรปุาไม้ มีที่สาธารณะประโยชน์ซึ่งพลเมืองได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้ 

ล าดับ เลขที่ นสล. จ านวนเนื้อที ่ ชื่อที่สาธารณะประโยชน์ 

1 13479 992-3-36 ไร่ ม.10, 12, 13 ทุ่งเลี้ยงสัตว์ปุาห้วยวังบาล สาธารณประโยชน์ 

2 19495 19-0-25 ไร่ ม.10 ปุาช้าบ้านวังบาลสาธารณประโยชน์ 

3 19496 5-3-08 ไร่ ม.1 ปุาช้าบ้านภูปูนสาธารณประโยชน์ 

4 พช 554 5-1-34 ไร่ ม.7 ปุาช้าบ้านน้ าครั่งน้อยสาธารณประโยชน์ 

5 พช 555 5-1-51 ไร่ ม.6 สระน้ าสาธารณะบ้านหนองไผ่สาธารณประโยชน์ 

6 พช 561 5-2-09.1 ไร่ ม.11 ปุาช้าบ้านเหมืองแบ่งสาธารณประโยชน์ 

7 พช 700 9-0-79 ไร่ ม.6 สุสานสาธารณะบ้านหนองไผ่สาธารณประโยชน์ 

8 พช 701 6-1-58 ไร่ ม.3 สระน้ าสาธารณะบ้านนาทรายสาธารณประโยชน์ 

9 พช 819 61-3-67 ไร่ ม.6 ที่เลี้ยงสัตว์บ้านหนองไผ่สาธารณะประโยชน์ 

10 พช 874 1-1-46 ไร่ ม.3 ศาลเจ้าบ้านนาทรายสาธารณะประโยชน์ 

11 พช 1509 0-3-53 ไร่ ม.15 ศาลเจ้าพ่อตอมาตย์ 

12 พช 1595 4-0-12 ไร่ ม.3 ที่สาธารณะประโยชน์ 

13 พช 1594 0-1-43 ไร่ ม.2 ที่สาธารณะประโยชน์ 

นอกจากนั้น ยังมีพ้ืนที่บางส่วนของต าบลวังบาลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของปุาไม้ ซึ่งได้อนุญาตให้ประชาชนใช้
พ้ืนที่เพ่ือท ากิน ได้แก่ พ้ืนที่ปุาภูทับเบิกหมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิกร่วมใจ และหมู่ที่ 17 บ้านนาสะ
อุ้ง เป็นพ้ืนที่ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 ที่อยู่ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ชั้นที่ 1 A ชั้นที่ 1 B 
และชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของแม่น้ าปุาสัก 

ประเภทแหล่งน้ า จ านวน ที่ตั้ง/ไหลผ่าน ใช้ประโยชน์ส าหรับ สภาพการใช้งาน  

 (ช่ือ ) แห่ง/สาย  (หมู่ที่ )  ใช้ได้ตลอดป ี ใช้ได้เฉพาะฤดูกาล 

อ่างเก็บน้ า      

สระน้ า 6 15,7,3,8,9,1 เพื่อการเกษตร   / 

เหมืองฝาย 28 1,9,8,12,7,6,11,13,15 เพื่อการเกษตร   / 

บ่อบาดาล 698  1  -  16 เพื่อการเกษตร  /  

บ่อน้ าตื้น      
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8.3 ภูเขา 

 ทางทิศตะวันตกของต าบล เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดเป็นทิวยาว กินพ้ืนที่จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 
14 บ้านทับเบิก หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิกร่วมใจ และหมู่ท่ี 17 บ้านนาสะอุ้ง 

 
************************** 
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