
 
 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
----------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งในสี่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลของอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  อยู่ห่างจากอ าเภอบางแพประมาณ  ๕  กิโลเมตร  และมีอาณาเขต
ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลต าบลบางแพ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลวัดแก้ว อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลต าบลโพหัก และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา   
อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลวัดแก้ว อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

   เนื้อท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  มีเนื้อที่ประมาณ  ๓๓.๙๕  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  ๒๑,๒๑๘.๗๕  ไร่ 
 

 
              
 
 



 
 

  

   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
           ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ มีสภาพพ้ืนที่    ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม   
มีคลองชลประทานผ่าน และยังมีคลองสายเล็ก ๆ แยกไปตามหมู่บ้านอีกหลายสาย  ท าให้มีน้ าตลอดปี พ้ืนที่
เหมาะกับการ เพาะปลูกหรือประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและปศุสัตว์นอกจากนี้ ยั งมีทางหลวง  
สายแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  (บางแพ – ด าเนินสะดวก)  ผ่านทางด้านทิศเหนือไปสู่ทางทิศใต้ 
  

              1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู  ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  พ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุม 2 ทิศทาง  คือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ก่อให้เกิดฤดูฝนตั้งแต่ต้น
เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม  ฝนตกชุกในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ปลาย
เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็น  ฝนตกน้อยและมีอุณหภูมิต่ าสุดของปี  ฤดูร้อนเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ความชื้นในอากาศต่ า 

จากสถิติข้อมูลภูมิอากาศสถานีตรวจอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา  จังหวัดราชบุรี  สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

-  อุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  27.91° c  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  30.40° c  ในเดือนเมษายน  
อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย  24.43° c  ในเดือนมกราคม  

-  ความชื้นสัมพัทธ์   ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ  66.07  ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด         
เฉลี่ยร้อยละ  75.84  ในเดือนตุลาคม  ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ยร้อยละ  58.11  ในเดือนธันวาคม 

-  ปริมาณน้ าฝน  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี  1,158.87  มิลลิเมตร  จ านวนวันฝนตกเฉลี่ยรวม
ตลอดปี  114.16  วัน  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุด  246.84  มิลลิเมตรในเดือนตุลาคม  โดยมีจ านวนวัน    
ฝนตกเฉลี่ยสูงสุด  18.53  วันในเดือนเมษายน  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ าสุด  1.37  มิลลิเมตรในเดือนมกราคม  
โดยมีจ านวนวันฝนตกเฉลี่ย  0.89  วัน  ในเดือนมกราคม 
 

               1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว   ท าสวน

ผลไม้     จากการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของต าบลหัวโพ  ส ารวจเมื่อปี 2552  พบว่าต าบลหัวโพ  มีเนื้อ
ที่ทั้งหมด  9,755  ไร่  มีการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเป็น  4  ประเภท  โดยเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมสูงเป็น
อันดับหนึ่ง      มีเนื้อที่ประมาณ  8,116  ไร่  หรือร้อยละ  83.20  ของพ้ืนที่ต าบล  ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตร  ประเภทพืชสวน  นาข้าว  พ้ืนที่ประเภทเบ็ดเตล็ด  เนื้อที่  393  ไร่  หรือร้อยละ  4.03  ของ
พ้ืนที่ต าบล  พ้ืนที่ประเภทพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  มีเนื้อที่  1,150  ไร่  หรือร้อยละ  11.79  ของพ้ืนที่
ต าบล  และพ้ืนที่แหล่งน้ า  มีเนื้อท่ี  96  ไร่  หรือร้อยละ  0.98  ของพ้ืนที่ต าบล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
              2.1 เขตการปกครอง   
    เขตปกครอง ก าหนดเขตต าบลหัวโพ  ในเขตท้องที่อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี                
โดยมีเขตการปกครองจ านวนหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
 

ล าดับ หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่ หมายเหตุ 
1. หมู่ที่  1 บ้านใน นายสมพิศ  อ่องนก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1  
2. หมู่ที่  2 บ้านกลาง นายจตุพล  สินสมบัติ ก านันต าบลหัวโพ  
3. หมู่ที่  3 บ้านแหลมทอง นายศักดิ์สิทธิ์  แก่นศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3  
4. หมู่ที่  4 บ้านหนองฟ้าแลบ นายชาญยุทธ  อุ่นรั้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4  
5. หมู่ที่  5 บ้านล าพญา นายสมศักดิ์  แก่นศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  
6. หมู่ที่  6 บ้านดอนมะขามเทศ นายพิษณุ  มีบ ารุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6  

 

               2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 6 หมู่บ้าน  
ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หมู่บ้านละ 2 คน 6 หมู่บ้าน รวมเป็น 12 คน  (สมาชิกหมู่  3  ได้ลาออก  1  คน)  เหลือ  11  คน 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จ านวน ๔ คน   

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายนริส  จอกลอย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
๒. นายสินชัย  แหยมงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
๓. นายชยพัทธ์  มาตนาค รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
๔. นายไพรศาล   แก้วไสทับ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จ านวน ๑๒ คน   

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายพิเชษ  หยวกจุ้ย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๔ 
 

๒. นายไพรัช  จอกลอย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๓ 

 

๓. นายบรรจบ  จ่ามา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๒ 

 

๔. นายประยุทธ์  อิ้วบาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๑  
๕. นายไชยยันต์  เชียงน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๑  
๖. นายอ านาจ  ผาสุขเจริญลาภ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๒  
๗. นายประสงค์  เอ้ียวฮะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๓  
8. นายสหโรจน์  ตัณฑเจริญรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๔  
9. นางสุจิรา  โมกแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๕  

๑0. นายประสงค์  อินพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๖  
๑1. นายวินัย  ยิ้มเพ็ชร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๖  

 



 
 

  

3.ประชากร 
           3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  4,690 คน แยกเป็นชาย  2,256 คน หญิง  2,434 คน  
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านใน 425 505 930 415 
2 บ้านกลาง 595 504 999 405 
3 บ้านแหลมทอง 485 532 1,017 338 
4 บ้านหนองฟ้าแลบ 243 242 485 177 
5 บ้านล าพญา 335 338 683 229 
6 บ้านดอนมะขามเทศ 273 303 576 165 

 รวม 2,256 2,434 4,690 1,729 
 

           3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
 

 4.สภาพทางสังคม 
           4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา      3    แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนวัดหัวโพ  จ านวนนักเรียนประมาณ       186  คน 
2.โรงเรียนวัดแหลมทอง  จ านวนนักเรียนประมาณ       59    คน 
3.โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ  จ านวนนักเรียนประมาณ       49    คน                                                                                                                                                                                                                                             
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1  แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนวัดหัวโพ  จ านวนนักเรียนประมาณ            -  คน 
   (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  3  แห่ง ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวโพ  จ านวนนักเรียนประมาณ       45  คน 
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมทอง  จ านวนนักเรียนประมาณ       20  คน 
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามเทศ  จ านวนนักเรียนประมาณ       17  คน 
          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.ประจ าต าบล)  1  แห่ง 
 

  4.2 สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวโพ   1 แห่ง 

 

  4.3 อาชญากรรม 
  - 
  4.4 ยาเสพติด 
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพสามารถท า 
ได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ 
ความรู้     
 



 
 

  

  4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
  ๑.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
  ๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  ๓.  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
  4.  ประสานพมจ.เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ พิการ ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนา      
คุณภาพชีวิต 
 

 5.ระบบบริการพื้นฐาน 
           5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 -  เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ (สายบางแพ – ด าเนินฯ)เป็นถนนสายหลัก ถนนลาดยาง ฯ 
 -  ถนนสายหัวโพ – บ้านไร่                        เป็นถนนลาดยาง ฯ 
 -  ถนนสายหัวโพ – โพหัก  เป็นถนนลาดยาง ฯ 
 -  ถนนสายหัวโพ – หนองฟ้าแลบ              เป็นถนนลาดยาง ฯ  
 การคมนาคมสามารถใช้รถยนต์โดย     
 ๑)  รถยนต์โดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพ – ด าเนินฯ 
 ๒)  รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก สายด าเนินฯ – ราชบุรี, สายโพหัก – โพธาราม           
                5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  1,795   ครัวเรือน    

 
               5.3 การประปา 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-6 
 

             5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างมาก  ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสาร

ได้อย่างสะดวกด้วยโทรศัพท์มือถือ  ท าให้โทรศัพท์สาธารณะมีความจ าเป็นน้อยลง 
 

           5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอบางแพ ตั้งอยู่ ต าบลบางแพ  อ าเภอบางแพ 

จังหวัดราชบุรี  ห่างจากต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปทางทิศประมาณ 5 กิโลเมตร 
 

 6.ระบบเศรษฐกิจ 
           6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว 
ท าสวนผลไม้และพืชผัก ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

           6.2 การประมง 
     การประมงส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลหัวโพ คือ การเลี้ยงปลานิล  ปลาดุก  กุ้งขาว  และกุ้งก้ามกราม 
           6.3 การปศุสัตว์ 

ต าบลหัวโพ  มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงไก่ แพะ สุกร  เป็นต้น 
    6.4 การบริการ 

 มีปั๊มน้ ามัน  4  แห่ง 
 
         



 
 

  

             6.5 การท่องเที่ยว 
           ในพ้ืนที่ต าบลหัวโพ มีวัด 4 แห่ง มีวัดหัวโพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลหัวโพ  เป็นวัด ที่มี
ศาลาวัดเป็นศาลาที่มีเสาไม้เจริญสุข(ไม้มะค่าแต้) ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรี 

 

            6.6 อุตสาหกรรม 
ต าบลหัวโพมี โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง  ได้แก่ โรงงานประเภทติดตั้งและโยกย้ายเครื่องจักรกล 

โรงงานผลิตที่นอน  และโรงงานผลิตหมวก  
           6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มออมทรัพย์     1 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตร     1 กลุ่ม 
- กลุ่มเพาะเห็ด     1 กลุ่ม 
 

           6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท าสวน  ท านา ปลูกข้าว  

เลี้ยงสัตว์ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
           7.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหัวโพ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน  3  วัด ได้แก่     
1. วัดหัวโพ    หมู่ที่ 2 
2. วัดแหลมทอง   หมู่ที่ 3 
3. วัดดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 6 
4. วัดป่าศรีถาวร  หมู่ที่ 4   

ส านักสงฆ ์  1 แห่ง ได้แก่ 
1. ส านักสงฆ์โชคสถาพล 

           7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ าผู้สูงอายุ  
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ 10๐ % พูดภาษากลาง    
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  

กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจร ผลิตสินค้าเห็ดแปรรูปจ าหน่าย 
 กลุ่มเกษตรกรร่วมใจบ้านหัวโพ  ผลิตสินค้า ชุดปฏิบัติธรรม ชุดส าหรับเด็กเล็ก 
 
 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
              8.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  มีคลองชลประทานไหลผ่านและยังมีคลองสายเล็กๆแยกไปตามหมู่บ้านอีกหลายสาย 

 

 



 
 

  

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   -  แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น  -  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน 6  แห่ง 
 ระบบประปาภูเขา -  แห่ง 

ถังเก็บน้ าฝน  -  แห่ง  
 

          8.2 ป่าไม้ 
ในพ้ืนทีไ่ม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้ 
 

          8.3 ภูเขา 
           ในพ้ืนที่เป็นทีร่าบไม่มีภูเขา 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


