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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมวกเหล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำมะปรำง
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งห่ำงจำกอำเภอมวกเหล็กไปตำมถนนสำยมวกเหล็ก -วังม่วง
โดยมีระยะห่ำงจำกอำเภอมวกเหล็กประมำณ 1 กิโลเมตร โดยมีอำณำเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตำบลแสลงพัน ตำบลคำพรำน ของอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตำบลมิตรภำพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่ำคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ : สภำพพื้นที่เป็นภูเขำ ที่รำบสูงป่ำ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว
1.4 ลักษณะของดิน : ลักษณะของดินเหมำะแก่กำรเพำะปลูกพืชไร่ พืชสวน
1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า : มีแหล่งน้ำธรรมชำติไหลผ่ำน ได้แก่ คลองมวกเหล็ก
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ : เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ เขตอุทยำนแห่งชำติน้ำตกเจ็ดสำวน้อย
2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมวกเหล็ก มีพื้นที่ทั้งหมด 101 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ
63,125 ไร่
จำนวนหมู่บ้ำนในเขตกำรปกครอง มี 13 หมู่บ้ำน
- จำนวนหมู่บ้ำนในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้ำน มี 12 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 4-13
- จำนวนหมู่บ้ำนในเขต อบต. เป็นบำงส่วน มี 1 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 3
นอกจำกนี้ยังมีท้องถิ่นอื่นในตำบล คือ เทศบำลตำบลมวกเหล็ก จำนวน 1 แห่ง
หมู่บ้ำนและเนื้อที่ในเขตกำรปกครอง มีดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อหมู่บ้าน
บ้ำนหมำก
บ้ำนท่ำมะปรำง
บ้ำนมวกเหล็ก
บ้ำนเหวลำด
บ้ำนหินลับ
บ้ำนซับประดู่
บ้ำนหลังเขำ
บ้ำนโชคชัยพัฒนำ
บ้ำนแก่งหรุ
บ้ำนซับอิจิ
บ้ำนปำกคลอง
บ้ำนเขำไม้เกวียน
บ้ำนท่ำเสำ

จ้านวนพื้นที่ (ไร่)
2,500
4,375
1,875
2,500
3,125
6,875
9,375
3,125
3,125
3,125
3,125
9,375
10,625

ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่เสนอ เพลิศจันทึก
กำนันสุวัฒน์ สนิทไชย
ผู้ใหญ่ณัฐนันท์ ลิ้มโสภิตพรรณ
ผู้ใหญ่สมหวัง อบอุ่น
ผู้ใหญ่สกุล ยะธำตุ
ผู้ใหญ่สมพร ไชยภูมิ
ผู้ใหญ่จิรเดช ปิ่นแก้ว
ผู้ใหญ่สุวรรณ ยำมดี
ผู้ใหญ่ธงชัย เฮียงโฮม
ผู้ใหญ่วิญญู แพทย์เสลำ
ผู้ใหญ่มนตรี ปำนอยู่
ผู้ใหญ่วันชัย จันทภูมิ
ผู้ใหญ่สุวัธ แก่นเพ็ชร
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2.2 การเลือกตั้ง
กำรเลือกตั้งผู้บ ริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ว นตำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำ
ตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 13 หมู่บ้ำน หำกมี
กำรเลือกตั้งในครั้งหน้ำ จะมี ผู้บริหำรท้องถิ่น (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล หมู่บ้ำนละ 2 คน 13 หมู่บ้ำน รวมเป็น 26 คน
3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร
ประชำกรทั้งสิ้น 9,330 คน แยกเป็นชำย 4,662 คน หญิง 4,668 คน (รวม
ทะเบียนบ้ำนกลำง) มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 90 คน/ตำรำงกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 4,196 ครัวเรือน
(ข้อมูล ณ เดือน กุมภำพันธ์ 2559)
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0
รวม

จำนวนบ้ำน
(หลัง)
573
1,126
355
325
170
200
426
167
164
109
141
222
216
2
4,196

จำนวนประชำกรทั้งหมด(คน)
ชำย
หญิง
549
592
662
676
280
296
514
507
231
232
250
256
452
460
227
233
202
206
88
89
187
167
334
314
307
296
379
344
4,662
4,668

รวม
1,141
1,338
576
1,021
463
506
912
460
408
177
344
648
603
723
9,330

3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร
ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงำน 35 – 55 ปี
4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.มวกเหล็ก 3
แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษำ
4
แห่ง
1. โรงเรียนวัดบ้ำนหมำก หมู่ที่ 1
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 68 (วัดเหวลำด) (ขยำยโอกำสสอนถึงระดับมัธยมศึกษำ) หมู่ที่ 4
3. โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ หมู่ที่ 7
4. โรงเรียนบ้ำนเขำไม้เกวียน (ขยำยโอกำสสอนถึงระดับมัธยมศึกษำ) หมู่ที่ 12
3. มหำวิทยำลัยเอกชน 1 แห่ง : มหำวิทยำลัยนำนำชำติ เอเชีย-แปซิฟิค
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4.2 สาธารณสุข
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.)
3
แห่ง
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล เจ็ดสำวน้อย หมู่ที่ 4
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล หลังเขำ
หมู่ที่ 7
3. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล หินลับ
หมู่ที่ 12
4.3 อาชญากรรม
4.3 ยาเสพติด
ปัญหำยำเสพติด ได้จัดโครงกำรเพื่อรองรับปัญหำยำเสพติดร่วมกับที่ทำกำรปกครองอำเภอ
มวกเหล็กเป็นประจำทุกปี
4.4 การสังคมสงเคราะห์
มีกองสวัสดิกำรสังคม ให้กำรช่วยเหลือด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์
5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
- ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 2089, 2444
- ทำงหลวงชนบท หมำยเลข 4029
- ถนนลำดยำง 8 สำย ได้แก่
(1) สำยมวกเหล็ก – วังม่วง
(2) สำยมวกเหล็ก – ซับน้อยเหนือ
(3) สำยแก่งคอย – วังม่วง
(4) สำยหมู่ 3 – บ้ำนมอมะเกลือ
(5) สำยซับตำเพ็ง
(6) สำยบ้ำนปำกคลอง – บ้ำนดงน้ำฉ่ำ
(7) สำยหมู่ 4 – หมู่ 7
(8) สำยสถำนีอนำมัย - บ้ำนหินลับ
- ถนนคอนกรีต ภำยในหมู่บ้ำน
จำนวน 80 เส้น
- ถนนลูกรัง และถนนดิน ภำยในหมู่บ้ำน จำนวน 19 เส้น
- รถประจำทำงสำหรับใช้โดยสำร จำนวน 2 สำย ได้แก่
(1) สำยสระบุรี - แก่งคอย - มวกเหล็ก - วังม่วง - ซับสนุ่น
(2) สำยสระบุรี - แก่งคอย - มวกเหล็ก - น้ำตกเจ็ดสำวน้อย
- ทำงรถไฟสำยตะวันออกเฉียงเหนือผ่ำน สถำนที่รถไฟหินลับ (หมู่ที่ 5 บ้ำนหินลับ)
5.2 การไฟฟ้า
จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ ร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งทุกหมู่บ้ำนของเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมวกเหล็ก มีไฟฟ้ำเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน ยังขำดอยู่บำงหลังคำเรือนที่ปลูกขึ้นใหม่ และห่ำงไกล
5.3 การประปา
ใช้ระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน ยกเว้นหมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำมะปรำง และบำงส่วนของหมู่ที่ 3
บ้ำนมวกเหล็ก ใช้ระบบประปำภูมิภำค
5.4 โทรศัพท์ : ปัจจุบันทุกหมู่บ้ำน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
- เครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ วันทูคอล , ดีแทค , ทรูมูฟ
- ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ
5.5 ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
-
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6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
- รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพทำกำรเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกพืชไร่
พืชสวน และเลี้ยงสัตว์
- อำชีพส่วนตัว และรับจ้ำง
6.2 การประมง
6.3 การปศุสัตว์
- เลี้ยงโคนม
6.4 การบริการ
- บริกำรนวดแผนไทย ที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหลังเขำ หมู่ที่ 7
- บริกำรที่พัก รีสอร์ทในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
- อุทยำนแห่งชำติน้ำตกเจ็ดสำวน้อย
6.6 อุตสาหกรรม
- อุตสำหกรรมโรงงำนผลิตปูน บริษัททีพีไอจำกัด ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้ำนหินลับ
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มแม่บ้ำน 13 กลุ่ม/หมู่บ้ำน
6.8 แรงงาน
- รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพทำกำรเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกพืชไร่
พืชสวน และเลี้ยงสัตว์
- อำชีพส่วนตัว และรับจ้ำง
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน : จำนวนหมู่บ้ำนในเขตกำรปกครอง มี 13 หมู่บ้ำน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อหมู่บ้าน
บ้ำนหมำก
บ้ำนท่ำมะปรำง
บ้ำนมวกเหล็ก
บ้ำนเหวลำด
บ้ำนหินลับ
บ้ำนซับประดู่
บ้ำนหลังเขำ
บ้ำนโชคชัยพัฒนำ
บ้ำนแก่งหรุ
บ้ำนซับอิจิ
บ้ำนปำกคลอง
บ้ำนเขำไม้เกวียน
บ้ำนท่ำเสำ

จ้านวนพื้นที่ (ไร่)
2,500
4,375
1,875
2,500
3,125
6,875
9,375
3,125
3,125
3,125
3,125
9,375
10,625

ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่เสนอ เพลิศจันทึก
กำนันสุวัฒน์ สนิทไชย
ผู้ใหญ่ณัฐนันท์ ลิ้มโสภิตพรรณ
ผู้ใหญ่สมหวัง อบอุ่น
ผู้ใหญ่สกุล ยะธำตุ
ผู้ใหญ่สมพร ไชยภูมิ
ผู้ใหญ่จิรเดช ปิ่นแก้ว
ผู้ใหญ่สุวรรณ ยำมดี
ผู้ใหญ่ธงชัย เฮียงโฮม
ผู้ใหญ่วิญญู แพทย์เสลำ
ผู้ใหญ่มนตรี ปำนอยู่
ผู้ใหญ่วันชัย จันทภูมิ
ผู้ใหญ่สุวัธ แก่นเพ็ชร
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร :
พื้น ที่ ท ำงเกษตรส่ ว นใหญ่ เ ป็น พื ช ไร่ พื ช สวน เช่ น ข้ ำ วโพด สวนมะม่ ว ง สวนน้ อ ยหน่ ำ
และมีกำรเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโคนม
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าการเกษตร
- แหล่งน้ำธรรมชำติ : ลำห้วย, ลำน้ำ, คลองมวกเหล็ก
- แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้น
- ฝำย
4
- บ่อน้ำดิน
15
- บ่อบำดำล
110
- ประปำหมู่บ้ำน
58
- สระ
70
- อ่ำงเก็บน้ำ
6
- โรงสูบน้ำ
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ใช้ระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน ยกเว้นหมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำมะปรำง และบำงส่วนของหมู่ที่ 3
บ้ำนมวกเหล็ก ใช้ระบบประปำภูมิภำค
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์
- โบสถ์

18
3

แห่ง
แห่ง

8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี
- เดือน เมษำยน
ประเพณีสงกรำนต์ สรงน้ำพระ และผู้สูงอำยุ
- เดือน สิงหำคม
ประเพณีตักบำตรดอกเข้ำพรรษำ
- เดือน พฤศจิกำยน
ประเพณีลอยกระทง
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ หัตถกรรมดอกไม้จันท์
ภำษำถิ่น คือ 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้ำพื้นเมืองที่โดดเด่น คือ หัตถกรรมดอกไม้จันท์
ของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ -

6

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้้า
- แหล่งน้ำธรรมชำติ : ลำห้วย, ลำน้ำ, คลองมวกเหล็ก
- แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้น
- ฝำย
4
- บ่อน้ำดิน
15
- บ่อบำดำล
110
- ประปำหมู่บ้ำน
58
- สระ
70
- อ่ำงเก็บน้ำ
6
- โรงสูบน้ำ
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

8.2 ป่าไม้
- เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ เขตอุทยำนน้ำตกเจ็ดสำวน้อย
8.3 ภูเขา
- ที่รำบสูงป่ำ
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
- เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ เขตอุทยำนน้ำตกเจ็ดสำวน้อย

