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ส่วนท่ี  1 

สภาพทั่วไป  และข้อมลูพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ต ำบลเขำกระปุกนั้น  เดิมอยู่ในเขตปกครองของต ำบลกลัดหลวง  อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ประกำศ
จัดตั้งเป็นต ำบลเขำกระปุก เมื่อ พ.ศ.2527 พ้ืนที่เดิมเป็นเขตป่ำไม้ ประชำชนจำกท้องถิ่นอ่ืนได้เข้ำมำจับจองที่ดิน
เพ่ือท ำกำรเกษตร และโดยกำรจัดสรรของทำงรำชกำรตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ต ำบลเขำกระปุกมีถ้ ำอยู่หลำยแห่ง คือ หมู่ที่  , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ซึ่งจำกค ำ
บอกเล่ำที่สืบต่อกันมำว่ำถ้ ำเหล่ำนี้มีเครื่องปั้นดินเผำที่มีลักษณะคล้ำยกระปุก ชำวบ้ำนจึงเรียกว่ำ “ถ้ ำเขำกระปุก” 
จึงเป็นที่มำของต ำบลในปัจจุบัน 
 ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 25 7 รัฐบำลได้ออกพระรำชบัญญัติ สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        
พ.ศ. 25 8 มีผลให้สภำต ำบลที่มีรำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมำณที่ล่วงมำติดต่อกัน   ปี  เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ
ปีละ 150,000 บำท อำจจัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศให้สภำต ำบล    
เขำกระปุกเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก เมื่อ พ.ศ. 25 9 เป็นต้นมำ 

 1.  ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุกอยู่ห่ำงจำกตัวอ ำเภอ
ท่ำยำงไปทำงทิศใต้  ประมำณ   2  กิโลเมตร   

อำณำเขต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรก ำหนดเขตต ำบลในท้องที่อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี    
ต ำบลเขำกระปุกมีอำณำเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ 
  ติดต่อกับต ำบลกลัดหลวง ต ำบลท่ำไม้รวก อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จำกห้วยหินลำดบริเวณพิกัด NQ  67 028 ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมแนวสันเขำน้ ำหยด เขำพุขี้ลิง 
เขำพุปะค ำ เขำหนองขุย ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำมห้วยมะแฟ้ม ห้วยหินเพลิง ติดกับ ถนน รพช.        
สำยยำงชุม – หนองโรง ที่บริเวณพิกัด NQ 851129 ไปทำงทิศตะวันออกตำมล ำห้วยหินเพลิงกับถนน รพช.   
สำยเขำลูกช้ำง – หนองโรง ที่บริเวณพิกัด NQ 868111 ไปทำงทิศเหนือตำมแนวถนนสำยเขำลูกช้ำง – หนองโรง 
ตัดกับห้วยพังพอนที่บริเวณพิกัด NQ 869122 ไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวห้วยพังพอน  สิ้นสุดที่จุดบรรจบ
ห้วยพังพอน  ห้วยหินเพลิงและห้วยธรรมชำติ  บนเทือกเขำหัวแหวน บริเวณพิกัด NQ  91 1 1 รวมระยะ
ทำงด้ำนทิศเหนือประมำณ 28 กิโลเมตร 
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ทิศตะวันออก 
  ติดต่อกับต ำบลเขำใหญ่ ต ำบลห้วยทรำยเหนือ ต ำบลไร่ใหม่พัฒนำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกจุดบรรจบห้วยพังพอน ห้วยหินเพลิงและล ำห้วยธรรมชำติบนเทือกเขำหัวแหวน บริเวณ
พิกัด NQ 91 1 1 ไปทำงทิศใต้ตำมแนวสันเขำผ่ำนยอดเขำพะยอม บริเวณพิกัด  NQ 914094 ไปทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ตำมแนวพ้ืนที่รำบบรรจบกับถนนสำยหนองพลับกับถนนสำยทุ่งเคล็ด –  หนองโรง  บริเวณพิกัด 
NQ 881071 ไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวห้วยโรง ถึงบริเวณพิกัด NQ 85 078 ไปทำงทิศใต้ตำมแนวห้วยโรง
ถึงสถำนีอนำมัยบ้ำนรำงจิก บริเวณพิกัด NQ 850025 ไปทำงทิศใต้ตำมถนนสำยหนองพลับ – ยำงชุม  สิ้นสุดที่
จุดตัดถนนสำยหนองพลับ – ยำงชุม กับล ำห้วยไม้ตำย บริเวณพิกัด NP 821947 รวมระยะทำงด้ำนทิศ
ตะวันออกประมำณ   0  กิโลเมตร 

ทิศใต้ 
  ติดต่อกับต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกถนน
สำยหนองพลับตัดกับห้วยไม้ตำยบริเวณพิกัด NQ 821947 ไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวห้วยไม้ตำยตัดผ่ำนถนน 
รพช. บริเวณพิกัด NP 808945 ไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวห้วยไม้ตำยถึงสันเขำถ้ ำดิน บริเวณพิกัด              
NP 784928 ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือตำมแนวสันเขำผ่ำนบริเวณพิกัด NP 773933 , NP 764939,   
NP 756941, NP 754947 ,NP 751952 , NP 744966 ไปทำงทิศตะวันตก ผ่ำนบริเวณพิกัด              
NP 728969     ไปทำงทิศตะวันตกผ่ำนพิกัด NP 706974  และ  NP 690974 ถึงบริเวณสันเขำพิกัด        
NP 679977 ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตำมแนวสันเขำสิ้นสุดที่แนวสันเขำบริเวณพิกัด  NP 675970        
รวมระยะทำงด้ำนทิศใต้ประมำณ  24  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก 
  ติดต่อกับต ำบลป่ำเด็ง อ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกแนวสันเขำ 
บริเวณพิกัด  NP 675970 ผ่ำนเนิน 5 0 ไปทำงทิศเหนือตำมแนวล ำห้วยหินลำดสิ้นสุดที่ห้วยหินลำด บริเวณ
พิกัด NQ 67 028 รวมระยะทำงดำ้นทิศตะวันตกประมำณ  5  กิโลเมตร 

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ สภำพพ้ืนที่ทำงตอนกลำงของต ำบลเป็นที่รำบสูง  ส่วนทำงทิศตะวันตกเป็น
ภูเขำสลับป่ำไม้  ได้แก่ ป่ำหนองกระทุ่ม ป่ำยำงน้ ำกลัดใต้และยำงน้ ำกลัดเหนือ 

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ สภำพภูมิอำกำศมี   ฤดู  
 ฤดูร้อน  เริ่มเดือน  กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 
 ฤดูฝน  เริ่มเดือน  มิถุนำยน – กันยำยน 
 ฤดูหนำว เริ่มเดือน ตุลำคม – มกรำคม 

 ๑.๔ ลักษณะของดิน สภำพดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรำย 

๒.  ด้านการเมืองการปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก มีพื้นท่ีทั้งหมด 149,252 ไร่ หรือ 2 8.80 
ตำรำงกิโลเมตร มีหมู่บ้ำน จ ำนวน 14 หมู่บ้ำน แบ่งเป็นหมู่บ้ำนในโครงกำรพระรำชประสงค์ 6 หมู่บ้ำน ได้แก่   
หมู่ที่  6 , 8, 9, 11, 1  และ 14 และหมู่บ้ำนปกติ 8  หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่  1, 2,  , 4, 5, 7, 10 และ 12 

 2.2 การเลือกตั้ง แบ่งเขตกำรเลือกตั้งเป็น 14 เขต ตำมจ ำนวนหมู่บ้ำน 
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 3.  ประชากร  มีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 7,79  คน แยกเป็น ชำย  ,820 คน หญิง  ,97  คน  
มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย  :   2 คน/ตำรำงกิโลเมตร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากร 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

2560  ,826  ,969 7,795 

2561  ,820  ,97  7,79  

2562 3,820  ,972 7,795 

2563  ,82   ,974 9,797 

2564  ,876 4,002 7,878 

 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 

 

 
   

4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา  
 1.  โรงเรียนประถมศึกษำ จ ำนวน 6  แห่ง  (โรงเรียนขยำยโอกำส     แห่ง) 
  1.1  โรงเรียนบ้ำนหนองตำฉำว  หมู่ที่  2 
  1.2  โรงเรียนบ้ำนเขำกระปุก  หมู่ที่    
  1.   โรงเรียนบ้ำนหนองคอไก่  หมู่ที่  5    
  1.4  โรงเรียนบ้ำนโป่งเกตุ  หมู่ที่  9  (ขยำยโอกำส) 
  1.5  โรงเรียนบ้ำนเขำอ่ำงแก้ว  หมู่ที่  8  (ขยำยโอกำส) 
  1.6  โรงเรียนบ้ำนหนองโรง  หมู่ที่  12  (ขยำยโอกำส) 
 2.  ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน  1  แห่ง 
  .  ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน  14  แห่ง 
         4.  หอกระจำยข่ำว  จ ำนวน  4  แห่ง  และเสียงตำมสำย  จ ำนวน  10  แห่ง 
 
 
 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่ำ 1 ปี – 17 ปี  865 82  1,688 
18 ปี – 60 ปี 2,468 2,579 5,047 
61 ปี ขึ้นไป 485 572 1,057 



๔ 
 

 

 
 5.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  4  แห่ง 
             5.1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพระพุทธบำทเขำลูกช้ำง (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำกระปุก) หมู่ที่   
        5.2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำอ่ำงแก้ว  หมู่ที่ 8 
        5.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งเกตุ  หมู่ที่ 9 
       5.4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโรง  หมู่ที่ 12 

4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน     แห่ง    
         1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำกระปุก  หมู่ที่    
          2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนหุบเฉลำ  หมู่ที่  8 
           . โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนหนองโรง  หมู่ที่  12 
               4. สถำนพยำบำลเอกชนจ ำนวน  2  แห่ง คือ   
      4.1 สถำนพยำบำลเอกชน (คลินิก) หมู่ที่ 4 

4.3 อาชญากรรม   -   

          4.4 ยาเสพติด ปัญหำยำเสพติดในชุมชนของต ำบลเขำกระปุก จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจภูธรท่ำไม้รวก
ได้แจ้งให้กับต ำบลเขำกระปุกทรำบนั้นพบว่ำในเขตพ้ืนที่มีผู้ที่ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่ำน้อย      
และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเขำกระปุกที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำของพ้ืนที่สำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจ
หน้ำที่เท่ำนั้น  เช่น  กำรรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ถ้ำนอกเหนือ      
จำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุกก็ได้ให้
ควำมร่วมมือมำโดยตลอด   

4.5 การสังคมสงเคราะห์ มีกำรดูแลผู้ด้อยโอกำส ผู้ประสบปัญหำทำงสังคมได้อย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว 
พร้อมทั้งประสำนกับหน่วยงำนอื่นเพ่ือขอรับกำรช่วยเหลืออีกทำง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง  

 ๕.1.1 ถนนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก มีดังนี้ 
    1. ถนนดิน จ ำนวน 20 สำย ควำมยำว 10 กิโลเมตร 
    2. ถนนลูกรัง 165 สำย ควำมยำว 163.684 กิโลเมตร 
     . ถนนคอนกรีต จ ำนวน 5 สำย ควำมยำว 2.880 กิโลเมตร 
    4. ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 19 สำย ควำมยำว 16.571 กิโลเมตร 
 ๕.2.2 ถนนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนอื่น ๆ  
    1. ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ควำมยำว 2. 0 กิโลเมตร อยู่ในควำมดูแลขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
 2. ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ควำมยำว  6.00 กิโลเมตร อยู่ในควำมดูแลของกรม         
ทำงหลวงชนบท 
 3. ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ควำมยำว  1.40 กิโลเมตร อยู่ในควำมดูแลของทำงหลวง
แผ่นดิน 
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5.2 การไฟฟ้า  กำรบริกำรด้ำนไฟฟ้ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก  มีลักษณะใช้ในครัวเรือนและ
ไฟฟ้ำสำธำรณะตำมริมถนน  ซึ่งกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่น ำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนมีหลำยประเภท ได้แก่  บ้ำนที่อยู่
อำศัย อุตสำหกรรมกำรเกษตร ส่วนรำชกำร ในส่วนไฟฟ้ำสำธำรณะตำมริมถนน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก    
มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ บ ำรุงรักษำ ตำมควำมจ ำเป็นอันจะต้องสอดคล้องกับงบประมำณ  

5.3 การประปา กำรบริหำรด้ำนประปำในเขตต ำบลเขำกระปุก มี 2 ลักษณะคือ 
      1. องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารจัดการ มี 8 หมู่บ้าน 
  1. หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองโรง   มีประปำ  จ ำนวน  2 แห่ง 
 2. หมู่ที่   บ้ำนเขำกระปุก  มีประปำ  จ ำนวน  1 แห่ง 
  . หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองคอไก่ มีประปำ จ ำนวน  1 แห่ง 
 4. หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองเอ้ือง มีประปำ จ ำนวน  4 แห่ง 
 5. หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองซอ  มีประปำ จ ำนวน  2 แห่ง 
 6. หมู่ที่ 8 บ้ำนหุบเฉลำ  มีประปำ จ ำนวน  2 แห่ง 

7. หมู่ที่ 9 บ้ำนโป่งเกตุ  มีประปำ จ ำนวน    แห่ง 
 8. หมู่ที่ 1  บ้ำนเขำอ่ำงแก้ว มีประปำ จ ำนวน  2 แห่ง 
      2. หมู่บ้านบริหารจัดการเอง มี 6 หมู่บ้าน 
 1. หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองตำฉำว มีประปำ จ ำนวน  4 แห่ง 
 2. หมู่ที่ 4 บ้ำนบ่อประหัง มีประปำ จ ำนวน    แห่ง 
  . หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยหินเพลิง มีประปำ จ ำนวน    แห่ง 

4. หมู่ที่ 11 บ้ำนโป่งเกตุบน มีประปำ จ ำนวน  2 แห่ง 
5. หมู่ที่ 12 บ้ำนหนองโรงล่ำง มีประปำ จ ำนวน  2 แห่ง 
6. หมู่ที่ 14 บ้ำนผำน้ ำหยด มีประปำ จ ำนวน  1 แห่ง 

 5.4 โทรศัพท์ ประเภทกำรสื่อสำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก  ประกอบด้วย 
 -  ประชำกรมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ใช้ทุกครัวเรือน 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้บริกำรไปรษณีย์ของอ ำเภอท่ำยำง
และมีไปรษณีย์เอกชนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองตำฉำว 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก  ส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรรม  
ได้แก่  ท ำสวน  ท ำไร่  และเลี้ยงสัตว์  พืชผลที่ส ำคัญนิยมปลูกคือ  มะนำว  สับปะรด  กล้วย  ชมพู่  มะเขือเทศ  
ผักต่ำง ๆ ฯลฯ   

6.2 การประมง (ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุกไม่มีกำรประมง) มีเพียงกำรจับปลำใน
แหล่งน้ ำสำธำรณะจ ำหน่วย ได้แก่ ปลำนิล 

6.3 การปศุสัตว์  มีกำรเลี้ยง วัว แพะ หมู ไก่ และมีฟำร์มไก่พันธ์ ไข่ จ ำนวน 1 แห่ง 

6.4 การบริการ  
      1. บ้ำนเช่ำ  จ ำนวน 7 แห่ง   
      2. ร้ำนอำหำร จ ำนวน  2 แห่ง 
       . รีสอร์ท  จ ำนวน 1 แห่ง  
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6.5 การท่องเที่ยว 
     ถ้ ำเขำกระปุก   หมู่ที่    

        ป่ำสนสองใบ   หมู่ที่  ๑ , หมู่ที ่12 , หมู่ที่ 10 
        น้ ำตกหินลำด หมู่ที่  10 
        น้ ำตกผำน้ ำหยด   หมู่ที่  14   

   6.6 อุตสาหกรรม  (ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุกไม่มีกำรอุตสำหกรรม)   

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
      การพาณิชย์ 
 1. ซักอบรีด  จ ำนวน   1  แห่ง 
 2. ห้องเช่ำ  จ ำนวน  7 แห่ง 
  . ร้ำนค้ำ  จ ำนวน  74 แห่ง  
 4. ฟำร์มไก่  จ ำนวน  1 แห่ง 
 5. ฟำร์มวัว  จ ำนวน  1 แห่ง 
 6. อู่ซ่อมรถยนต์  จ ำนวน  2 แห่ง 
 7. ร้ำนอำหำร  จ ำนวน  2 แห่ง 
 8. ปั้มน้ ำมัน  จ ำนวน  2 แห่ง 
 9. มินิมำทร์  จ ำนวน  2 แห่ง 
 10.ร้ำนวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน  2 แห่ง 
 11. อู่ซ่อมมอเตอร์ไซร์ จ ำนวน  1 แห่ง 
 12. ร้ำนเสริมสวย จ ำนวน  4 แห่ง 
 1 . รีสอร์ท  จ ำนวน  1 แห่ง  
 14. ร้ำนอัดฉีด  จ ำนวน    แห่ง 

      กลุ่มอาชีพ 
 

ล ำดับ ช่ือกลุ่ม 
ข้อมูลรำยละเอียดกลุ่ม หมำยเหต ุ

หมู่ที่ จ ำนวนสมำชกิ 
(คน) 

งบประมำณ 
ในกำรก่อตั้ง 

ก่อตั้งเมื่อปี  

1 กลุ่มเฟอร์นเิจอรไ์ม ้ 2 10 100,000 2559  

2 กลุ่มน้ ำพริกเผำ 
2 11 50,000 2559  
9  0  0,000 255   

3 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 2 12 50,000 2559  
4 กลุ่มเกษตรพอเพียง 2 20 200,000 2559  

5 กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 

5 7 10,000 2550  
6 4 7,000 2554  
9 10 20,000 2550  

11 25 40,000 2554  

ล ำดับ ช่ือกลุ่ม 
ข้อมูลรำยละเอียดกลุ่ม หมำยเหต ุ

 หมู่ที่ จ ำนวนสมำชกิ 
(คน) 

งบประมำณ 
ในกำรก่อตั้ง 

ก่อตั้งเมื่อปี 

6 กลุ่มเลี้ยงไก ่
5 40 - 2554  

10 20 - 2559  
11  0 - 255   
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7 กลุ่มพวงหรีด 
6 25 40,000 255   
8 20 40,000 2555  

8 กลุ่มอำชีพสำนสุ่ม 8 20 - 2555  
9 กลุ่มอำชีพกลองยำว 8 15 - 255   

10 กลุ่มอำชีพปลูกผัก 
8 10  0,000 255   

1  40 100,000 2546  
11 กลุ่มปลูกกล้วย 8 10  0,000 255   

12 กลุ่มปลูกสับปะรด 
8 40  0,000 255   

1  40 100,000 2546  

1  กลุ่มเลี้ยงแพะ 
8 20  0,000 255   

10 14 50,000 2550  
1  22  0,000 2555  

14 กลุ่มเลี้ยงวัว 8 5  0,000 255   
15 กลุ่มอำชีพท ำไข่เคม็ 9 25 20,000 2554  
16 กลุ่มผูกผ้ำ 9 20 20,000 2550  

17 กลุ่มเพำะเห็ดภูฐำน 
10 10 - 2559  
11 25 15,000 2554  

18 กลุ่มสับปะรดกวนมะพร้ำวอ่อน 10 15 15,000 2555  
19 กลุ่มเลี้ยงเป็ด 11  0 - 255   
20 กลุ่มท ำขนม 11 20 20,000 2554  
21 กลุ่มนวดแผนไทย 12 6 - 2554  
22 กลุ่มเลี้ยงสตัว์ 1  40 100,000 2546  

 
6.8 แรงงาน ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก  ส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรรม  

รบัจ้ำงทั่วไป 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ รองลงมำคือศำสนำอิสลำม  
  วัด  จ ำนวน  6  แห่ง  และมัสยิด  1  แห่ง 

1.  วัดหนองตำฉำว  หมู่ที่  2   
   2.  วัดเขำกระปุก  หมู่ที่    
     .  วัดหนองโรง  หมู่ที่  4 
   4.  วัดหนองเอ้ือง หมู่ที่  6 
   5.  วัดโป่งเกตุ  หมู่ที่  9     
   6.  วัดหุบเฉลำ  หมู่ที่  1  
   7.  มัสยิดอัซซิกรอ 2 หมู่ที่  10 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
      1. วันสงกรำนต์ 
      2. วันลอยกระทง  

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น – 
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7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  
      1. สับประรดกวนมะพร้ำวอ่อน  หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยหินเพลิง 
      2. เห็ดโคน  (ตำมฤดูกำล) 
 ๓. องุ่น  
 ๔. สินค้ำทำงกำรเกษตรจำกโครงกำรชั่งหัวมันตำมพระรำชด ำริ 
 ๕. สินค้ำทำงกำรเกษตรจำกศูนย์เรียนรู้ทำงกำรเกษตรเขำกระปุกตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า ในพ้ืนที่ต ำบลเขำกระปุกมีแหล่งน้ ำที่เกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติ คือ  
      1. น้ ำตกผำน้ ำหยด 
      2. น้ ำตกหินลำด 
       . ล ำห้วย 

8.2 ป่าไม้ ในพ้ืนที่ต ำบลเขำกระปุกมีป่ำไม้ที่ส ำคัญ ได้แก่ ป่ำสนสองใบ ป่ำดิบชื้นในเขตอุทยำนแห่งชำติ
แก่งกระจำน 

8.3 ภูเขา ในพ้ืนที่ต ำบลเขำกระปุกมีภูเขำที่ส ำคัญ ได้แก่ ภูเขำถ้ ำเขำกระปุก ภูเขำตะเมำะน้อย                        
ภูเขำหินลำด ภูเขำกระโรงฟำง ภูเขำอ่ำงแก้ว 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      1.1 ป่ำชุมชนเขำสน (ปำ่สนสองใบ) ในเขตป่ำสงวนชะอ ำ – บ้ำนหนองโรง ในหมู่ที่ 1 , 10 และ 12 

       1.2 แร่หินสี  แร่หินอ่อน  ป่ำสงวนแห่งชำติยำงน้ ำกลัดใต้  หมู่ที่  6, 8, 11 และ 1   
       1.  ป่ำดิบชื้นในเขตอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน  หมู่ที่ 8  และ  14 

9. อ่ืน ๆ  

   9.๑ สถานที่ส าคัญในต าบล 
      9.๑.1 โครงกำรชั่งหัวมันตำมพระรำชด ำริ หมู่ที่ 5 
   9.๑.2 ศูนย์เรียนรู้ทำงกำรเกษตรเขำกระปุกตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ  
สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 5 

 9.๒. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   9.2.1 ถ้ ำเขำกระปุก   หมู่ที่    
   9.2.2 ป่ำสนสองใบ   หมู่ที่  10 
   9.2.  น้ ำตกผำน้ ำหยด หมู่ที่  14 
 9.2.4 น้ ำตกหินลำด  หมู่ที่  10 


