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ประจ าปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

 
 



ส่วนที่ ๑ 

 

 

๑. ด้านกายภาพ 
    (ด้านลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง) 
    - ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  อยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอวังม่วง   
ห่างที่ว่าการอ าเภอวังม่วงประมาณ 3 กิโลเมตร  
    - เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 95.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,980 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่          
ราบสูง  เป็นเขาบางส่วน  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
  ทิศใต้          ติดต่อกับ ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
  ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
     - จ านวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  หมู่ 1 บ้านท่าฤทธิ์    หมู่ 9 บ้านหนองบอน 
  หมู่ 2 บ้านมอดินแดง    หมู่ 10 บ้านโป่งเก้ง 
  หมู่ 3 บ้านวังยาง     หมู่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ 
  หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ    หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง 
  หมู่ 5 บ้านงิ้วงาม    หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ 
  หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด    หมู่ 14 บ้านหลังเขา 
  หมู่ 7 บ้านซับกระทิง    หมู่ 15 บ้านท่อหนึ่ง 
  หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว    หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2 

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง 
  - จ านวนหมู่บ้านที่เต็มทั้งหมู่บ้าน คือ หมู่ 1-4 และหมู่ 6-17 และจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบางส่วน  คือ หมู่ 5   
(คาบเกี่ยวอยู่ในเขตเทศบาลต าบลวังม่วง) 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศ  ต าบลวังม่วง มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ท าการเกษตรพืชไร่ 
เช่น ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด ปลูกทานตะวัน และมีพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดกับเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์  
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 40 องศา
เซลเซียส  อากาศร้อนจัด   

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตต้่นเดือนมิถุนายน ฝนตกมากในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” 
ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม   

 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว          
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  15 องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดิน
เหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและอบต.วังม่วงได้
ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
   

แหล่งน้้า ปี 2562 ปี 2563 
ห้วย     4 4 
คลอง      7 7 
สระน้ า  17 17 
ฝาย,ท านบ   13 13 
บ่อบาดาล   43 45 
ประปาชนบท(หมู่บ้าน)   39 39 
บ่อน้ าตื้น   15 15 
ถังเก็บน้ า คสล.แบบ ฝ.33 และ ฝ.99   12 12 
ถังเก็บน้ า คสล.ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. 
ระบบประปาถังแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. 

18 
57 

18 
61 

     
 
๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตต าบลวังม่วงมีที่สาธารณะ จ านวน  101 ไร่  1  งาน มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะ
ของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

อบต.วังม่วงได้จัดตั้งหมู่บ้าน  มีทั้งหมด  17  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังม่วง จ านวน 2 คน รวมทั้งหมด 27 คน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี   
 

๒.๑ เขตการปกครอง 
เดิมเป็นเขตการปกครองของต าบลค าพราน  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  ต่อมาได้แยกเป็นต าบล

วังม่วง  มีพ้ืนที่คลองวังม่วงเป็นเส้นแบ่งเขตต าบล  และได้ยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอวังม่วง เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. ๒๕๓3  
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2538 ได้ท าการก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอวังม่วงแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ว่าการอ าเภอวังม่วงจนถึง
ปัจจุบัน   
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        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
  ทิศใต้          ติดต่อกับ ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
  ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
- จ านวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  หมู่ 1 บ้านท่าฤทธิ์    หมู่ 9 บ้านหนองบอน 
  หมู่ 2 บ้านมอดินแดง    หมู่ 10 บ้านโป่งเก้ง 
  หมู่ 3 บ้านวังยาง     หมู่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ 
  หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ    หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง 
  หมู่ 5 บ้านงิ้วงาม    หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ 
  หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด    หมู่ 14 บ้านหลังเขา 
  หมู่ 7 บ้านซับกระทิง    หมู่ 15 บ้านท่อหนึ่ง 
  หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว    หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2 

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง 
  - จ านวนหมู่บ้านที่เต็มทั้งหมู่บ้าน คือ หมู่ 1-4 และหมู่ 6-17 และจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบางส่วน คือ หมู่ 5   
(คาบเกี่ยวอยู่ในเขตเทศบาลต าบลวังม่วง) 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตต าบลวังม่วงยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานอบต.วังม่วง เสนอแนะในกิจกรรมของ
ต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน 
ฯลฯ   
3. สภาพทางสังคม 

3.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรไม่เคยได้รับการศึกษา จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.74 %    ระดับอุนบาล จ านวน  205 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42 %  ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา  จ านวน 286 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.77 % จบชั้นประถมศึกษา จ านวน 2,825 คน คิดเป็นร้อยละ 47.15 %    มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
1,043 คน คิดเป็นร้อยละ 17.41 %   มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 818 คน คิดเป็นร้อยละ 13.65 %    
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 %    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 307 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.12 %    สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 %                    

3.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี    โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหา   
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  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 แห่ง      
             เตียงคนไข้  จ านวน  6  เตียง 
      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข   จ านวน    -     แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน  จ านวน  -  แห่ง    

3.๓ อาชญากรรม 
  อบต.วังม่วงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และท าลาย
ทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งอบต.ก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการตั้งจุดตรวจประชารัฐของหมู่บ้าน
ซึ่งมีทุกหมู่บ้าน  จึงท าให้เหตุอาชญากรรมไม่มีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลวังม่วงวิธีการแก้ปัญหาของอบต.วังม่วงที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ทั้งนีไ้ด้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับ
เหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝ่าย  

3.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของอบต.วังม่วง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรวังม่วงได้ร่วมมือกับทาง

อ าเภอวังม่วง  และอบต.วังม่วง ในการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือน าตัวมาบ าบัดและฝึกอบรมอาชีพให้เพ่ือลดปัญหาผู้
ติดผู้เสพในเขตต าบลวังม่วงนั้น  และเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย สืบเนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานของอบต.วังม่วงที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของอบต.วังม่วง  สามารถท าได้
เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อบต.วังม่วงก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดย
ตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  อบต.วังม่วงได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

4. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขต อบต.วังม่วงมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

4.1 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตต าบลวังม่วงมีพ้ืนที่กว้างมาก
ท าให้มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นเยอะ  อบต.ด าเนินการตามความต้องการไฟฟ้ามากไปหาน้อยเป็นล าดับ 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ หน่วยงานเพ่ือขออุดหนุนงบประมาณในการช่วยเหลือเช่น  อบจ.
สระบุรี เป็นต้น   
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4.2 การประปา 
การประปา  อบต.วังม่วงได้ด าเนินการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กรูปแชมเปญให้กับหมู่บ้านภายในต าบล

วังม่วง ซึ่งได้ก่อสร้างไปทั้งหมด จ านวน  61 แห่ง   โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้ด าเนินการบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้านเอง  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียน
เรื่องน้ าประปาไม่พอใช้ในหน้าแล้งบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นน้ าในดินซึ่งเราไม่สามารถทราบปริมาณน้ าได้ว่ามีมาก
น้อยเพียงใด  จะพอใช้ในหน้าแล้งหรือไม่  และเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการ
ผลิตประปา ประปาของอบต.วังม่วงยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  พ้ืนที่อยู่ใกล้เขื่อนป่าสักชล
สิทธิ์ได้บริเวณใกล้น้ าไม่สามารถเจาะน้ าประปาใช้ได้เลย  การแก้ปัญหาคือ การขุดสระน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ท าระบบประปา 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

4.3  เส้นทางคมนาคม 
ในเขตต าบลวังม่วงมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ อบต.วังม่วง ที่เป็นถนนลาดยางจ านวน  21 เส้นทาง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  14 เส้นทาง  ถนนหินคลุกจ านวน  5 เส้นทาง  ถนนลูกรังจ านวน  41 เส้นทาง  โดย
ผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ อบต.วังม่วง ไม่สามารถด าเนินการ
ไดค้รบถ้วนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ปัจจุบัน อบต.วังม่วง มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขต อบต.วังม่วงและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   ๒098   มวกเหล็ก – อ าเภอวังม่วง - ล านารายณ์ 
    -  หมายเลข 4005  สายหน้าอบต.วังม่วง – ซับสนุ่น 
    -  หมายเลข 2273   มวกเหล็ก – อ าเภอวังม่วง 
 
   ๑.๒)  สะพาน    จ านวน   5    สะพาน 
 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสารประจ าทาง   สายซับน้อยเหนือ - จังหวัดสระบุรี 
    -  รถไฟ (รฟท.)   สาย ไม่มี  

๑.๔)  ถนน 
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  ,ทางหลวงชนบท  จ านวน    7    สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน 2     สาย  ระยะทาง    27.009   กม. 
                  ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง   - กม. 

                    ลาดยาง จ านวน    5   สาย  ระยะทาง    46.690 กม. 
ถนนของท้องถิ่น  อบต.วังม่วง    จ านวน    52  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน    11   สาย  ระยะทาง   ๑0.559 กม. 
      แอสฟัลท์ติก จ านวน      30      สาย  ระยะทาง   7๗.772 กม.  
                    หินคลุก       จ านวน    2   สาย  ระยะทาง     2.380 กม. 

                  ลูกรัง   จ านวน    9   สาย  ระยะทาง   12.980       กม. 
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5. ระบบเศรษฐกิจ 

5.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขต อบต.วังม่วง ร้อยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  
ได้แก่    อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด   ดังนี้ 

 - การประกอบอาชีพของประชากร ได้แก่ 
    1) อาชีพเกษตรกรรม  เช่น ปลูกอ้อย ข้าวโพด ทานตะวัน พืชตระกูลถั่ว มันส าปะหลัง เป็นต้น 
    2) อาชีพปศุสัตว์ เพ่ือการบริโภคและเพ่ือการค้า เช่น สุกร เป็ด ไก่ โคนม โคเนื้อ เป็นต้น   
    3) อาชีพรับจ้างทั่วไป ได้แก่ การรับจ้างโรงงานต่างๆ และรับจ้างท าการเกษตร เป็นต้น 
    4) อาชีพประมงน้ าจืด ได้แก่ การท าการประมงบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ และแม่น้ าป่าสัก เป็นต้น 

5.๒ การประมง 
  อาชีพประมงน้ าจืด ได้แก่ การท าการประมงบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และแม่น้ าป่าสัก เป็นต้น 

5.๓ การปศุศัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  สุกร เป็ด ไก่ 
โคนม โคเนื้อ แพะ เป็นต้น   

5.๔ การบริการ 
โรงแรม,รีสอร์ท  1 แห่ง 
ร้านอาหาร  1 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  -         แห่ง 

5.๕ การท่องเที่ยว 
  ทรัพยากรธรรมชาติ ของต าบลวังม่วงจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เด่น ๆ อยู่ 2 แห่ง คือ 1. น้ าตกป่าลานหิน
ดาด  2.น้ าตกสวนมะเดื่อ และแหล่งโบราณคดีอีก 1 แห่ง คือ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ และมีทุ่งดอกทานตะวัน
บาน แต่จะต้องมีการปรับปรุงและสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเยอะ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว เขตพื้นที่ หมายเหตุ 
1 น้ าตกป่าลานหินดาด หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด  

 
 

2 น้ าตกสวนมะเดื่อ หมู่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ  
 
 

3 แหล่งโบราณคดีบ้านโป่ง
ตะขบ 

หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ 
 

 

 
 
 

4 ทุ่งดอกทานตะวันบาน เขตพื้นที่ต าบลวังม่วง  
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5.๖ อุตสาหกรรม 
- หน่วยธุรกิจในพ้ืนที่  ได้แก่ (ข้อมูลจากการเสียภาษีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 
    ณ มีนาคม 2563 

ประเภทหน่วยธุรกิจ ปี 2562 ปี 2563 
ปั๊มหลอด     11 11 
ฟาร์ม         17 17 
โรงขูดไก่      14 14 
ค้าของเก่า 2 2 
อู่ซ่อมรถยนต์ 3 3 
ห้องเช่า 6 6 
ร้านซ่อมโทรทัศน์ 1 1 
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้   1 1 

 
          5.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 2    แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  74 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -         แห่ง 

 -  กลุ่มอาชีพ 
 -กลุ่มอาชีพจักสานใบลาน หมู่ 1 บ้านท่าฤทธิ์  -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบอน หมู่ 9 
 -กลุ่มอาชีพดอกไม้จากเกล็ดปลา หมู่ 3 บ้านวังยาง  -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังยาง หมู่ 3 
 -กลุ่มอาชีพผ้าทอพื้นเมือง หมู่ 10 บ้านโป่งเก้ง  -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซับกระทิง หมู่ 7 
 -กลุ่มอาชีพกระเป๋าถักเชือกฟาง หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองกระทิง หมู่ 12 
 -กลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งต าบลวังม่วง    -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าฤทธิ์ หมู่ 1 

 
6. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

6.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  

     วัด/ส านักสงฆ์  13    แห่ง         
6.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีกวนกระยาสาทร  ประมาณเดือน   กันยายน  ตุลาคม 
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6.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขต อบต.วังม่วงได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่อง
จักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการสานหมวกจากใบลาน  วิธีการท ากระเป๋าถักเชือกฟาง และวิธีการเลี้ยงผึ้ง  เป็นต้น   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษากลาง    

6.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขต อบต.วังม่วงได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  
ผ้าทอพ้ืนเมือง กระเป๋าถักเชือกฟาง เครื่องจักสานหมวกใบลาน  ผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง 
 
7. ทรัพยากรธรรมชาติ 

7.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์(อยู่นอกเขต) ซึ่ง
จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ ไม่
สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

7.๒ ป่าไม้  มีพ้ืนทีป่่าไม ้ จ านวน 6,063 ไร่ 
7.๓ ภูเขา  ในเขตต าบลวังม่วงไม่มีภูเขา 
7.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของต าบลวังม่วงส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินลูกรัง  ท าให้การเพาะปลูกพืชผลไม่ได้ผลิตเท่าที่ควร  และน้ าใต้
ดินเป็นหินปูน  ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน 
น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  ไม่มีที่ทิ้งขยะที่ใกล้ๆในพ้ืนที่  
ต้องน าขยะไปทิ้งท่ีโรงปูน TPI แก่งคอย เป็นต้น    
   
    
   
    ************************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในต าบลวังม่วง 
อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุร ี
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หมู่ที่ ช่วงอายุ (คน) รวมทั้งสิ้น 
อายุ 60-69 ป ี อายุ 70-79 ปี อายุ 80-89 ปี อายุ 90 ปีขึ้นไป 

หมู่ 1 บ้านท่าฤทธิ์ 79 31 12 1 123 
หมู่ 2 บ้านมอดินแดง 47 29 7 - 83 
หมู่ 3 บ้านวังยาง 38 22 7 - 67 
หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ 48 21 13 2 84 
หมู่ 5 บ้านวังม่วง 41 16 6 - 63 
หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด 65 44 18 3 130 
หมู่ 7 บ้านซับกระทิง 37 11 5 2 55 
หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว 62 15 10 2 89 
หมู่ 9 บ้านหนองบอน 57 25 13 2 97 
หมู่ 10 บ้านโป่งเก้ง 38 34 12 - 84 
หมู่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ 43 14 4 3 64 
หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง 36 19 8 1 64 
หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ 39 16 12 1 68 
หมู่ 14 บ้านหลังเขา 20 14 - 1 35 
หมู่ 15 บ้านท่อสอง 33 15 1 1 50 
หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว2 15 10 2 - 27 
หมู่ 17 บ้านซับแห้ง 75 22 9 - 106 

รวม 773 358 139 19 1,289 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


