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ส่วนท่ี  1 
สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2459 เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับบรมราชโองการใส่เกล้าฯ             
ดํารัสเหนือเกล้า ได้ประกาศจัดต้ัง ตําบลหนองกะปุ อําเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี และต่อมาในวันที่ 13 เมษายน 
พ.ศ. 2482 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอําเภอ กิ่งอําเภอ และตําบลบางแห่ง เปลี่ยนช่ืออําเภอท่าช้าง      
เป็นอําเภอบ้านลาด จึงได้เปลี่ยนเป็น ตําบลหนองกะปุ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย      
เรื่อง การจัดต้ังสภาตําบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ตําบลหนองกะปุ จึงจัดต้ังสภาตําบล เป็น สภาตําบลหนองกะปุ 
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 เมื่ อ วันที่  12 ธันวาคม   2539 ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ไ ด้ประกาศกระทรวงมหาดไทย             
เร่ือง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เน่ืองด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี          
ได้กําหนดเขตตําบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช 2457  กําหนดเขตตําบลหนองกะปุ ในท้องที่อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยให้มี
เขตการปกครอง รวม 9 หมู่บ้าน  

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย      
เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล โดยองค์การบริหารส่วนตําบล มีช่ือย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง ซึ่งจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบล        
ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ ได้ยกฐานะจากสภาตําบลหนองกะปุ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะ
ปุ จนถึงปัจจุบัน 

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย       
เรื่อง การยุบรวมสภาตําบลกับองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเป็นการยุบรวมสภาตําบลกับองค์การบริหารส่วน
ตําบล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบล อาศัยอํานาจ       
ตามความในมาตรา 41 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศยุบสภาตําบลโดยให้รวมพ้ืนที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีการรวม      
สภาตําบลห้วยข้อง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา 

          ที่ทําการเดิมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ ได้ใช้สถานที่ของสภาตําบลหนองกะปุเป็นที่ทําการ
ช่ัวคราว ซึ่งปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตําบลได้มีที่ทําการแล้ว ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยข้อง อําเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ใช้เป็นที่ทําการจนถึงปัจจุบันน้ี 
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 1.  ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อําเภอบ้านลาดไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร  
อาณาเขต 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี    
ตําบลหนองกะปุ มีอาณาเขตดังน้ี 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทางตอนกลางของตําบลเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนทางทิศตะวันตกเป็น
ภูเขาสลับป่าไม้ ได้แก่ ป่ายางหัก – เขาปุ้ม เขาแด่นใหญ่ และเขาแด่นน้อย 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู  
  ฤดูร้อน  เร่ิมเดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เร่ิมเดือน  มิถุนายน – กันยายน 
  ฤดูหนาว เร่ิมเดือน ตุลาคม – มกราคม 

๑.๔ ลักษณะของดิน สภาพดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และ ดินเหนียว 
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา  
แหล่งนํ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ ซึ่งมีการพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ มีดังน้ี  
- แหล่งนํ้าธรรมชาติ มีลํานํ้า ลําห้วย       3    สาย 

1. คลองบางจาก  2. ลําห้วยทราย  3. ลําห้วยใหญ่ 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้   
มีสภาพที่ค้อนข้างอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติยางหัก-เขาปุ้ม  
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๒.  ดา้นการเมืองการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ มีเน้ือที่ประมาณ 58.29 ตร.กม.         
ประกอบไปด้วย 2 ตําบล คือ ตําบลหนองกะปุ มีเน้ือที่ประมาณ 29.79 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 18,619 ไร่)          
มีหมู่บ้าน จํานวน 9 หมู่บ้าน และ ตําบลห้วยข้อง มีเน้ือที่ประมาณ 28.50 ตารางกิโลเมตร             
(ประมาณ 17,812 ไร่) มีหมู่บ้าน จํานวน 3 หมู่บ้าน 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลบ้านทาน ตําบลโรงเข้ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
เนิน 293 เขาเนินเขมร ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณพิกัด N Q 824451 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวร่อง
นํ้าผ่านยอดเขาพระใน เชิงเขาพระนอกด้านทิศใต้ ตามลําห้วยเรือ ตัดกับถนน สายโพธ์ิลอย – ไร่โคก ที่บริเวณพิกัด 
N Q 929449 ไปทางทิศเหนือตามคันนนาจดลําห้วยบางจาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวคันนาตัดกับ
ถนนสายวังบัว – โป่งสลอดบริเวณที่นานายอ่าน ย้ิมรอด ด้านทิศเหนือ บริเวณพิกัด N  Q 935452 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวคันนา ตัดกับห้วยทานที่บริเวณพิกัด N Q 951439 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
แนวทันนา สิ้นสุดที่ทางเข้าโรงพยาบาลบ้านลาด บริเวณพิกัด N Q 962434 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ 15 กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลท่าช้าง อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจากทางเข้า
โรงพยาบาลบ้านลาด บริเวณพิกัด N Q 962434 ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนภายในหมู่บ้านตัดกับถนน สายบ้าน
ลาด – โพธ์ิลอย ที่บริเวณพิกัด N Q 961428 ไปทางทิศใต้ตามแนวทางเกวียนบ่อชลมั่ง สิ้นสุดที่บ้านพัก
ชลประทาน (วัดบ่อบุญ) บริเวณพิกัด N Q 962426 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 7 กิโลเมตร 
 ทิศใต้ ติดต่อกับตําบลห้วยลึก อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจากจุดบรรจบห้วยหัว
รอ กับห้วยใหญ่บริเวณพิกัด N Q 922398 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยใหญ่ ตัดกับถนน สายโพธ์ิลอย – วัด
ตึก ที่บริเวณพิกัด N Q 915394 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยใหญ่ ผ่านบ้านเนินจดแนวเขาแด่น บริเวณพิกัด 
N Q 889378 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสันเขาแด่นผ่านเนิน 272 ไปตามแนวสันเขาผ่านยอดเขาอาพัดนอก 
สิ้นสุดที่เชิงเขาอาพัดนอกด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด N Q 812414 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 14 
กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลท่าตะคล้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
เชิงเขาอาพัดนอกด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด N Q 812414 ไปทางทิศเหนือตามแนวเชิงเขาอาพัดนอกกับเขา
อาพัดใน  สิ้นสุดที่เชิงเขาอาพัดในด้านทิศเหนือ บริเวณพิกัด N Q 811431 ไปทางทิศเหนือตามแนวร่องน้ําเขา
ดงและเขาไร่ สิ้นสุดที่เนินเขา 293 เขาเนินเขมร บริเวณพิกัด N Q 824451 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก
ประมาณ 4.8 กิโลเมตร 

 2.2 การเลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกต้ัง ตําบลหนองกะปุ จํานวน 9 เขต ตําบลห้วยข้อง จํานวน 3 เขต 
3.  ประชากร   

3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัจํานวนประชากร 
ประชากรท้ังสิ้น  จํานวน 5,398  คน  
ตําบลหนองกะปุ  จํานวน 4,189  คน   จํานวน 1,238 ครัวเรือน   
ตําบลห้วยข้อง  จํานวน 1,209  คน   จํานวน     369 ครัวเรือน  
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 92.60  คน / ตารางกิโลเมตร  
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3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
 

ช่วงอาย ุ ตําบล จํานวนประชากร 
ชาย หญงิ รวม 
370 373 743 หนองกะปุ  น้อยกว่า 1 ปี – 17 ปี ห้วยข้อง 119 87 206 

18 1,304 1,364 2,668 หนองกะปุ  ปี – 60 ปี ห้วยข้อง 375 407 782 

61 333 445 778 หนองกะปุ  ปี ขึ้นไป ห้วยข้อง 105 116 221 
รวม 2,606 2,792 5,398 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา  
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน      3       แห่ง 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิลอย 
  บุคลากร    จํานวน       3      คน 
  เด็ก     จํานวน     45      คน 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งสลอด 
  บุคลากร    จํานวน       2      คน 
  เด็ก     จํานวน      21     คน 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองโสน 
  บุคลากร    จํานวน       1      คน 
  เด็ก     จาํนวน     10     คน 
                             (ข้อมูล  วันที่ 10 มิถุนายน 2559) 

    - โรงเรียนประถมศึกษา       จํานวน       3      แห่ง 
 - โรงเรียนวัดโพธ์ิลอย ครู   15   คน           เด็ก    165    คน 
 - โรงเรียนบ้านโป่งสลอด ครู    5  คน             เด็ก    89     คน 
 - โรงเรียนบ้านหนองโสน ครู   3   คน            เด็ก     51     คน 

        - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส ม.1 – ม.3)         จํานวน      1      แห่ง 
 - โรงเรียนวัดโพธ์ิลอย 

- ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน    จํานวน     13     แห่ง 
          - หอกระจายข่าว                    จํานวน     11     แห่ง 

      4.2 สาธารณสุข 
         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล      จํานวน   2   แห่ง  
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองกะปุ 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยข้อง 
           - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ  100  % 
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4.3 อาชญากรรม -   

          4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ จากการที่ทางสถานี
ตํารวจภูธรไร่สะท้อนได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุทราบน้ันพบว่าในเขตพ้ืนที่มีผู้ที่ติดยาเสพติด
แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผลก็เน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา  ประชาชน  หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่สามารถทําได้
เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ 
ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่  ก็เป็นเร่ืองของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองกะปุ ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

4.5 การสังคมสงเคราะห์ มีการดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอรับการช่วยเหลืออีกทาง 

5. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง  

 - มีถนนสายหลักตัดผ่านตําบล จํานวน 4 สาย 
1. สายบ้านลาด – โพธ์ิลอย ( รพช.2002) 
2. สายโพธ์ิลอย - หัวนา  
3. สายวังบัว  - โป่งสลอด 
4. สายโพธ์ิลอย – มะขามโพรง 

- ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
   1. ถนนดิน ถนนลูกรัง    จํานวน 26 สาย  
   2. ถนนคอนกรีต    จํานวน 89 สาย 
     3. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จํานวน 14 สาย 
     4. สะพานคอนกรีต           จํานวน   5 แห่ง 

         5.2 การไฟฟา้                         
- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ทั้ง ตําบลหนองกะปุ จํานวน 9 หมู่บ้าน ตําบลห้วยข้อง 3 หมู่บ้าน     
- ในส่วนไฟฟ้าสาธารณะตามริมถนน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะ บํารุงรักษา ตามความจําเป็นอันจะต้องสอดคล้องกับงบประมาณ  

5.3 การประปา  
- การบริหารด้านประปาหมู่บ้าน จํานวน       7   แห่ง  
ตําบลหนองกะปุ 
1. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหมัน 
2. หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค 
3. หมู่ที่ 3 บ้านโพธ์ิลอย , หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแลง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธ์ิลอย 
4. หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะปุ 
5. หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสลอด 
6. หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง 
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ตําบลห้วยข้อง 
1. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข้อง 
2. หมู่ที่ 2 บ้านเหียงค่อม 
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน 

 5.4 โทรศัพท์ ประเภทการส่ือสารในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ  ประกอบด้วย 
 -  ประชากรมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ใช้ทุกครัวเรือน 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้บริการไปรษณีย์ของอําเภอบ้านลาด 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ  สว่นใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรรม  
ได้แก่  ทํานา  ทําไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง พืชผลทีส่ําคัญนิยมปลูกคือ  กลว้ย แตงโม  มะเขือเทศ  ผักต่าง ๆ ฯลฯ   

6.2 การประมง (ในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลหนองกะปุไม่มีการประมง) มีเพียงการจับปลาใน
แหล่งนํ้าสาธารณะจําหน่วย ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ 

6.3 การปศสุตัว์  มีการเลี้ยง วัว แพะ หมู ไก่ เป็น  
- มีฟาร์มไก่พันธ์เน้ือ  จํานวน 1 แห่ง  
- มีฟาร์มเป็ด       จํานวน 3 แห่ง 

6.4 การบริการ  
      1. บ้านเช่า   จํานวน  1  แห่ง   
      2. ร้านอาหาร  จํานวน  9 แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว คือ จุดชมวิวเขาแด่น หมู่ที่ 2 บ้านเหียงค่อม ตําบลห้วยข้อง 

6.6 อุตสาหกรรม  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุไม่มีการอุตสาหกรรม)   

6.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
      การพาณชิย์ 

             - กลุ่มอาชีพ   จํานวน   2   กลุ่ม 
  - กลุ่มเพาะเห็ด 
  - กลุ่มขนมทองม้วน 
  - ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโป่งสลอด 
  - ธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าว 
                 - กลุ่มออมทรัพย์      จํานวน   5   กลุ่ม 
  - กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองโสน 
  - กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองกะปุ 
  - กลุ่มออมทรัพย์บ้านโพธ์ิลอย 
  - กลุ่มออมทรัพย์บ้านเหียงค่อม 
  - กลุ่มออมทรัพย์บ้านห้วยข้อง 
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                   - กลุ่มสตรีตําบล       จํานวน   2  กลุ่ม 
  - กลุ่มสตรีตําบลหนองกะปุ 
  - กลุ่มสตรีตําบลห้วยข้อง 
  - ชมรมผู้สูงอายุตําบลหนองกะปุ 
  - ชมรมผู้สูงอายุตําบลห้วยข้อง 
  - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโพธ์ิลอยพัฒนาจํากัด 
            - กองทุนหมู่บ้าน   จํานวน  12  กลุ่ม  

6.8 แรงงาน ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะปุ ส่วนใหญม่ีอาชีพเกษตรกรรรม  
รับจ้างทั่วไป 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
 7.1 ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บา้นหรือชุมชน 

ตําบลหนองกะปุ จํานวนประชากร หมู่
ที่ จํานวนครัวเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านบ่อหมัน 170 246 267 513 นายเอ้ือน    ตั้งสุวรรณศิริ (กํานัน) 
2 บ้านไร่แค 120 230 255 485 นายเฉลา     พ่วงนิล 
3 บ้านโพธิ์ลอย 114 169 175 344 นายบุญย่ิง    ใจบุญ 
4 บ้านโป่ง 106 162 195 357 นายณัฐดนัย  ย้ิมรอด 
5 บ้านหนองกะปุ 178 303 355 658 นายสมพร     เลิศอาวาส 
6 บ้านโป่งสลอด 170 300 326 626 นายเลี่ยม      ทองมาก 
7 บ้านไร่ตะแคง 106 183 188 371 นายถนอม     ป้องสิน 
8 บ้านห้วยแลง 122 192 184 371 นายวิฑูรย์       เรืองพุก  
9 บ้านใหม่โพธ์ิลอย 152 226 233 459 นายประเชิญ   ย้ิมรอด 

รวม 1,238 2,011 2,178 4,189  
ตําบลห้วยข้อง จํานวนประชากร หมู่

ที่ จํานวนครัวเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านห้วยข้อง 85 135 137 272 นายสคุนธ์     คําวาส 
2 บ้านเหียงค่อม 76 120 130 250 นายปรีชา     บุตรสะอาด 
3 บ้านหนองโสน 208 344 343 687 นายประสิทธิ์  สวยงาม (กํานัน) 

รวม 368 599 610 1,209  
รวมท้ังส้ิน 1,606 2,610 2,788 5,398  

 

 
ข้อมูลจากสํานักทะเบียนราษฎร์อําเภอบ้านลาด สิ้นสุด เดือนตุลาคม 2559 

      7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร พืชผลที่สําคัญนิยมปลูกคือ  ข้าว  กล้วย  ชมพู่  มะเขือเทศ ผักต่าง ๆ ฯลฯ 

7.3 ข้อมูลดา้นแหล่งน้ําทางการเกษตร   มีลําน้าํ ลาํห้วย   3    สาย 
1. คลองบางจาก 
2. ลําห้วยทราย 
3. ลําห้วยใหญ่ 

 7.4 ข้อมูลดา้นแหล่งน้ํากิน น้ําใช ้(หรือน้าํเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
      โดยการใช้ประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง 
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8. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
8.1 การนบัถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด จํานวน     3      แห่ง 
     1. วัดโพธ์ิลอย หมู่ที่ 3 บ้านโพธ์ิลอย ตําบลหนองกะปุ 

      2. วัดไทรทอง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยข้อง ตําบลห้วยข้อง 
      3. วัดเนินหนองโสน (เข้าเจ้าราม) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยข้อง ตําบลห้วยข้อง 

8.2 ประเพณแีละงานประจําป ี
      1. วันสงกรานต์ 
      2. วันลอยกระทง  
      3. ไทยทรงดํา 
      4. สลากภัต 
      5. การทอดกระฐิน  

8.3 ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
      1. นวดแผนไทย   จํานวน 3 ราย  

             2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น 
- แตรวง  ดนตรีไทย กลองยาว จําวน 6 ราย 

                 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาช่าง 
- ช่างไม้  จํานวน 1 ราย 

                 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาช่าง 
                     - ช่างหัตถกรรม/จักรสาน จํานวน 1 ราย 
                 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาช่าง 
                     - ช่างหัตถกรรม/จักรสาน จําวน 2 ราย 
      6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น นํ้าตาลโตนด จํานวน 1 ราย 
                  7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาช่าง  
  - ช่างไม้ แกะสลัก จํานวน 1 ราย 

8.4 สินคา้พืน้เมืองและของที่ระลกึ  
      1. นํ้าตาลโตนด หมู่ที่  2  บ้านไร่แคร ์ ตําบลหนองกะปุ       
       2. ทองม้วน หมู่ที ่9 บ้านใหม่โพธ์ิลอย ตําบลหนองกะปุ 

9. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
9.1 น้ํา  

1. คลองบางจาก 
      2. ลําห้วยทราย 
      3. ลําห้วยใหญ่ 
9.2 ป่าไม้ ป่ายางหัก – เขาปุ้ม เขาแด่นใหญ่ และเขาแด่นน้อย 

9.3 ภูเขา เขาปุ้ม เขาแด่นใหญ่ และเขาแด่นน้อย 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  เขาปุ้ม เขาแด่นใหญ่ และเขาแด่นน้อย 

10. อ่ืน ๆ  
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