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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
…………………………………………………
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
ตำบลหัวปลวก เป็นตำบล 1 ใน ๑๒ ตำบลของอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอประมาณ ๑๒.๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๑.๕ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
๓,๔๑๓ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดกับตำบลเขาวง
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้
ติดกับตำบลบ้านยางและตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลท่าช้าง
อำเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลห้วยป่าหวาย
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ลาดเอียงจากเหนือจดใต้ มีเทือกเขาตอนบนและลำห้วย
ไหลผ่านจากด้านตะวันออกเฉียงเหนือลงมาทางด้านใต้ ๕ ลำห้วย ได้แก่ ลำห้วยป่าซาง ลำห้วยน้ำโจน
ลำห้วยใหญ่ และลำห้วยน้ำบ่า และลำห้วยคลองเรือ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
- คลองน้ำโจน
1
สาย
- คลองชลประทาน
1
สาย
2. ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตำบลหัวปลวกประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านโคกกะพี้
นางสาวกนกวรรณ ขลิบเงิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำบ่า
นางกันยารัตน์ จู๋หวัด
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหัวปลวก
นางประเทือง มุขดา
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านแพะ
นายนวพล เพ็ญศรี
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านแพะ
นายเฉลิม แปลงนาถ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะเบา
นายกัมพล ลีลาศารทูล
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านแพะ
นายบุญเกิด หล้าเขียว
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านหัวปลวก(หนองไผ่) นายเจริญ แจ่มจำรัส
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่
นางสงัด เลี้ยงดี
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านม่วงฝ้าย
นายบรรจบ ภิรมยา
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหวาย
นายทุเรียน แป้นแก้ว
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินใต้
นายสงวนรัฐ เลี้ยงดี
เป็นกำนัน
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ตำบลหัวปลวก มีประชากรทั้งสิ้น 2,862 คน แยกเป็นชาย 1,337 คน หญิง 1,525 คน 1,065
ครัวเรือน
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี
การเลือกตั้ง
มี 2 เขต เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (มีสมาชิก 6 คน) เขตเลือกตั้งที่ 2 (มีสมาชิก 6 คน) รวม 12 คน
มีนายกเทศมนตรี 1 คน
4. สภาพสังคม
4.1 การศึกษา
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวปลวก
มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
1. โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรตฯ
2. โรงเรียนวัดห้วยหวาย
3. โรงเรียนบ้านหนองกะเบา
4. โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย
5. โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
4.2 การสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินใต้
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปลวก
4.3 อาชญากรรม
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดมี่พื้นที่เฝ้าระวัง 3 หมู่บ้าน
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตำบลหัวปลวก มีการช่วยเหลือผู้ต้องการรับการสงเคราะห์
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ตำบลหัวปลวก มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
สายหลัก
ถนนหมายเลข สบ.1001 สายโคกกะพี้ - ห้วยหวาย ผ่านวัดโคกกะพี้ วัดห้วยหวาย โรงเรียนวัดห้วยหวาย
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินใต้ ซึ่งเชื่อมคมนาคมาผ่านกับทางหลวงหมายเลข 3048
ถนนทางหลวงหมายเลข 3250 สายสันประดู่ – ตีนโนน ผ่านวัดบำเพ็ญพรต โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรตฯ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปลวก ซึ่งเชื่อมคมนาคมผ่านกับทางหลวงหมายเลข 3034 และทาง
หลวงหมายเลข 3048
สายรอง
ถนน สบ 1058 สายเลียบคลองชลประทาน
ถนน สบ ถ 20028 สายเขาดินใต้ – หนองไม้เลี่ยม
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ถนน สบ ถ 20030 สายหนองไม้เลี่ยม – ป่าคา
ถนน สายเขาดินใต้ – เขาวง
5.2 การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน
5.3 การประปา
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
5.5 ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอเสาไห้

6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ทำนา ข้าวโพด
มันสำปะหลัง ถั่ว แตงกวา คะน้า
6.2 การประมง
ตำบลหัวปลวก มีการประมงที่ขนึ้ ชื่อคือ บ่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
6.3 การปศุสัตว์
ตำบลหัวปลวก มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค ไก่
6.4 การบริการ
มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10
มีรีสอร์ทในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
6.6 อุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรม 4
แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- ร้านค้า 10 แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง
-ร้านเสริมสวย 2 แห่ง
6.8 แรงงาน
ราษฎรส่ ว นใหญ่ ป ระมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ ทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลู กข้าว ไร่ มั น
ข้าวโพด ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
มีจำนวน 12 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

๑
บ้านโคกกะพี้
63
88
83
171
๒
บ้านห้วยน้ำบ่า
142
169
205
374
๓
บ้านหัวปลวก
45
55
79
134
๔
บ้านแพะ
44
77
71
148
๕
บ้านแพะ
36
42
48
90
๖
บ้านหนองกะเบา
140
201
202
403
๗
บ้านแพะ
26
28
29
57
๘
บ้านหัวปลวก(หนองไผ่)
63
80
106
186
๙
บ้านห้วยใหญ่
44
52
66
118
๑๐ บ้านม่วงฝ้าย
175
240
240
480
๑๑ บ้านห้วยหวาย
132
153
186
339
๑๒ บ้านเขาดินใต้
155
152
210
362
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 จากสำนักทะเบียนอำเภอเสาไห้)
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด
มันสำปะหลัง ถั่ว ผักบุ้ง
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร
คลองชลประทานไหลผ่าน
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
นับถือศาสนาพุทธทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
1. วัดโคกกะพี้
หมู่ที่ 1
2. วัดบำเพ็ญพรต
หมู่ที่ 4
3. วัดห้วยหวาย
หมู่ที่ 11
4. วัดม่วงฝ้าย
หมู่ที่ 10
5. วัดเขาดินใต้
หมู่ที่ 12
8.2 ประเพณีและงานประจำปี
ช่วงเดือนเมษายน สรงน้ำผู้สูงอายุและสรงน้ำพระ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ
ปราสาทผึ้ง
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ
ปราสาทผึ้ง
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9.ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย , ลำน้ำ
2
ลำเหมือง
1
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- สระน้ำสาธารณะ
4
- ฝาย
1
- ประปาหมู่บ้าน
13
8.2 ป่าไม้
ในพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
8.3 ภูเขา
ในพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
-

สาย
สาย
แห่ง
แห่ง
แห่ง

