
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ  อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
---------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ  

     1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  (แผนที่ประกอบ) 
        ต าบลซับเปิบ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอวังโป่ง  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและ

เทือกเขาสูงประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามที่ราบเชิงเขา มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเขตห้ามล่าสัตว์วังโป่ง - ชนแดน  มีระยะทางห่าง
จากอ าเภอวังโป่ง 13 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์  83 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพฯ                  
360  กิโลเมตร 

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที่ของทิวเขาใหญ่เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับพ้ืนที่ของอ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่ของทิวเขาใหญ่เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่ของต าบลวังโป่ง ต าบลวังหิน อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เนื้อที ่

  ต าบลซับเปิบ  มีเนื้อที่ทั้งหมด   110  ตารางกโิลเมตร   หรือ  68,750  ไร่  โดยประมาณโดย
แยกเป็นพ้ืนที่ดัง ต่อไปนี้ 

1. พ้ืนที่ท านา                       600 ไร่ 
2. พ้ืนที่ท าไร่                   27,500 ไร่ 
3. พ้ืนที่ท าสวน                   13,750 ไร่ 

  4. พ้ืนที่อยู่อาศัย      700 ไร่ 
5. พ้ืนที่สาธารณประโยชน์    60 ไร่ 
6. อ่ืนๆ  (สถานที่ราชการ / วัด / ที่พักสงฆ์)            500 ไร่ 
7. พ้ืนที่เขตป่าสงวน – เขตห้ามล่า          25,740 ไร่ 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
        ต าบลซับเปิบมีความสูงจากระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย 200 – 225 เมตร  มีสภาพภูมิ

ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเนินลูกฟูก มีเทือกเขาสูงด้านทิศตะวันตกจรดทิศเหนือตลอดแนวประชาชนอาศัยและท า
กินตามที่ราบเชิงเขาและเนินเขา สภาพดินเป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายดินลูกรังปนทราย หินภูเขา และ
หินผุ 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศ  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

 ฤดูร้อน ช่วงระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  35  องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน  ช่วงระหว่างเดือน   มิถุนายน - ตุลาคม        อุณหภูมิเฉลี่ย  27  องศาเซลเซียส 

              ฤดูหนาว ช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน - มกราคม   อุณหภูมิเฉลี่ย  15  องศาเซลเซียส 
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  1.4 ลักษณะของดิน  
       สภาพดินเป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ดินลูกรังปนทราย หินภูเขา และหินผุ 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

  2.1 เขตการปกครอง  
        ต าบลซับเปิบประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน 9  หมู่บ้าน  

  2.2 การเลือกตั้ง  
             การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 9 หมู่บ้าน หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 9 หมู่บ้าน รวมเป็น 18 คน 

 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่  1 242 218 460 
หมู่ที่  2 289 266 555 
หมู่ที่  3 399 394 793 
หมู่ที่  4 213 209 422 
หมู่ที่  5 262 244 506 

หมู่ที่  6 291 301 592 
หมู่ที่  7 228 222 450 
หมู่ที่  8 263 263 526 
หมู่ที่  9 257 242 499 

รวม 2,444 2,359 4,803 
  
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

      ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 

 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

       1.  โรงเรียนประถมศึกษา   2  แห่ง  คือ   
   -  โรงเรียนบ้านคลองน้ าคัน             หมู่ที่  2  จ านวนนักเรียน        71 คน 
   -  โรงเรียนบ้านซับเปิบ                  หมู่ที่  3   จ านวนนักเรียน     251 คน 
            2.   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา      1     แห่ง  ได้แก่ 
   -  โรงเรียนบ้านซับเปิบ                  หมู่ที่  3  จ านวนนักเรียน       91 คน 
                3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2   แห่ง  ได้แก่ 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเปิบ      หมู่ที่  6   จ านวนเดก็            25 คน 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ าคัน หมู่ที่  2   จ านวนเดก็            34 คน 
       4.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน             จ านวน             -       แห่ง 
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  4.2 สาธารณสุข 
   - โรงพยาบาลของรัฐขนาด  - เตียง        -  แห่ง 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล / หมู่บ้าน        2  แห่ง 
   - สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)           -  แห่ง 
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน            -  แห่ง 
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า                 ร้อยละ     100 

  4.3 อาชญากรรม 
        -  

                 4.4 ยาเสพติด  
                          ปัญหายาเสพติด ต าบลซับเปิบเฝ้าระวัง ทุกหมู่บ้าน  เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหา 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
     ด าเนินการโดยจัดโครงการการสังคมสงเคราะห์ เช่น โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน  

  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้ า , ทางราชการ ฯลฯ) 
                         ทางคมนาคมติดต่ออ าเภอและจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลหมู่บ้าน        
และอ าเภอที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 
            1. ทางหลวงแผ่นดินสายวังโป่ง - ชนแดน ระยะทาง  21 กิโลเมตร มีรถประจ าทาง
ให้บริการตลอดวัน 
             2.  ทางหลวงแผ่นดินสายชนแดน - วังชมภู  ระยะทาง  29  กิโลเมตร  มีรถประจ าทาง
ให้บริการหลายสาย 
               3.  ทางหลวงชนบทสายซับเปิบ - น้ าลัด ต าบลพุทธบาท ระยะทาง 13 กิโลเมตร           
มีรถประจ าทางสองแถวให้บริการวันละ  2  เที่ยว 
         4.  ทางหลวงชนบทสายคลองน้ าคัน - วังโป่ง  ระยะทาง  13   กิโลเมตร   

  5.2 การไฟฟ้า  
                มีไฟฟ้าเข้าถึง  9  หมู่บ้าน  เกือบทุกครัวเรือน  แต่เนื่องจากประชากรกระจายครัวเรือนซึ่ง
อยู่นอกเขตสายไฟฟ้าพาดผ่านจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ  10  ครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างใน
หมู่บ้านกระจายทั่ว  9  หมู่บ้าน  จ านวน  67  จุด 

  5.3 การประปา 
   ประปาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 14  แห่ง 

  5.4 โทรศัพท์  
    -   

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
                -  ที่ท าการไปรษณีย์  (สาขา)       1  แห่ง 
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 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
       อาชีพหลักส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  โดยพืชไร่ที่ปลูกหมุนเวียนตลอดปี 
ได้แก่ ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว ส่วนพืชสวนที่ปลูกกันมาก ได้แก่ มะขามหวาน , มะม่วง, ล าไย มีการท านา
อยู่บ้าง แต่ไม่มากนักเนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มมีน้อย นอกจากนี้ยังนิยมปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ สัก ยูคาลิปตัส 

  6.2 การประมง  
    พ้ืนที่ต าบลซับเปิบ  ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือการประกอบอาชีพประมง  จึงเป็นการจับ
สัตว์น้ าตามแม่น้ าล าคลองเพ่ือไว้บริโภคเท่านั้น 

  6.3 การปศุสัตว์  
      ต าบลซับเปิบ มีการประกอบอาชีพการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงสุกร  เลี้ยงไก่ ในทุกหมู่บ้าน 

ส่วนมากไว้บริโภค 

  6.4 การบริการ  
    - ที่ท าการไปรษณีย์  (สาขา)     1 แห่ง 

        - สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน   2 แห่ง 

  6.5 การท่องเที่ยว   
   พ้ืนที่ต าบลซับเปิบ  มีลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขา  และที่ส าคัญเป็นแหล่ง   
ต้นธาร  และมีน้ าตกอยู่มาก  ได้แก่ น้ าตกคลองบ่อย่า อยู่ในเขตหมู่ที่ 7 (บ้านวังไทรทองเหนือ) น้ าตกลาดค่า  
น้ าตกตาดสูง  น้ าตกสิบสองชั้น อยู่ในเขตหมู่ที่ 3 (บ้านซับเปิบ) น้ าตกสาละนิน อยู่ในเขตหมู่ที่ 7  (บ้านวังไทร
ทองเหนือ) และผาแดงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่น เป็นแหล่งชมนกที่มีพ้ืนทีป่่าไม้อุดมสมบูรณ์ 

    6.6 อุตสาหกรรม 
       ต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  กลุ่มอาชีพ   4 กลุ่ม 
  -  กลุ่มออมทรัพย์  9 กลุ่ม 
  -  กลุ่มกองทุนเงินล้าน  9 กลุ่ม 
  -  กลุ่มอ่ืนๆ   5 กลุ่ม 

  6.8 แรงงาน  
      การประกอบอาชีพ  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยยึดอาชีพท าไร่และท าสวนเป็นหลัก 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

  7.1  การนับถือศาสนา 
              ประชาชน หมู่ที่ 1- 9  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
                      สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   -  วัด / ส านักสงฆ/์ที่พักสงฆ ์  7  แห่ง 
   -  มัสยิด     -  แห่ง 
   -  ศาลเจ้า    -  แห่ง 
   -  โบสถ ์    1  แห่ง 
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  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
     - แห่เทียนเข้าพรรษา 
     - ประเพณีชิมมะขามหวาน  

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น   

คือ กลุ่มสานตะกร้า กลุ่มจัดท าไม้กวาด 
   ภาษาถ่ิน  

คือ ภาษาอีสาน   

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
   สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น   

คือ ตะกร้า กลุ่มจัดท าไม้กวาด 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   1.  ล าคลอง   8   สาย  ได้แก่ 
    1.  คลองสาระนิน 
    2.  คลองบ่อย่า 
    3.  คลองวังโรง 
    4.  คลองวังโป่ง 
    5.  คลองกุ่ม 
    6.  คลองผีกองกอย 
    7.  คลองเชิงชายใหญ่ 
    8.  คลองเขาไผ่ 
   2.  บ่อน้ าซับ และอ่ืนๆ 
        แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
    -  บ่อน้ าตื้น    18 แห่ง 
    -  บ่อโยก    28 แห่ง 
    -  บ่อบาดาล    11 แห่ง 
    -  อ่างเก็บน้ า     - แห่ง 
    -  ประปา    14 แห่ง 
        -  ถังเก็บน้ าฝน  20  ลบ.ม.   7 แห่ง 

  8.2  ป่าไม้  
        พ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ เต็ง รัง ตะเคียนทอง มะค่าแดง ประดู่ ยาง พะยอม           
ตะบาก ไผ่ไร่ และไม้ชนิดอ่ืนๆ ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป   
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  8.3  ภูเขา  
      มีสภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเนินลูกฟูก มีเทือกเขาสูงด้านทิศตะวันตกจรดทิศ

เหนือตลอดแนวประชาชนอาศัยและท ากินตามที่ราบเชิงเขาและเนินเขา   

  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ต าบลซับเปิบมีสภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขาเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  มีน้ าตก
อยู่มาก ได้แก่ น้ าตกลาดค่า  น้ าตกบ่อย่า  น้ าตกสิบชั้น  และในเขตหมู่ที่ 7  มีผาแดงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนก
นางแอ่น  และเป็นแหล่งชมนกที่มีพ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ เต็ง รัง ตะเคียนทอง มะค่าแดง ประดู่ ยาง 
พะยอม ตะบาก ไผ่ไร่ และไม้ชนิดอ่ืนๆ ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป 
         -  สัตว์ป่า  มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุม  อาทิเช่น  วัวแดง  ไก่ป่า  ค้างคาว  งู  ตะกวด  แย้  
เก้ง  กวาง  หมูป่า หมี  ช้าง  หมาจิ้งจอก  หมาใน  ค่าง  ชะนี ฯลฯ  ซ่ึงมีเขตห้ามล่าวังโป่ง - ชนแดน  เป็น
หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ 

 9.  อ่ืน ๆ 
  -  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


