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ส่วนที่ ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองม่วง 
 

  1. ด้านกายภาพ 
 

  1.1 ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลหนองม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี  ห่างจากจังหวัด ๕๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๒ ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงสำคัญผ่าน คือทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นสายหลักจากกรุงเทพ ถึงเทศบาลตำบลหนองม่วง ระยะทาง ๒10 กิโลเมตร 
และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ เชื่อมกับถนนหมายเลข ๑ เชื่อมต่อกับจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี
ระยะทางถึงเทศบาลตำบลหนองม่วง ๒๓๔ กิโลเมตร 
   ทิศเหนือ  ติดกับ  ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
   ทิศใต้   ติดกับ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
   ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
   ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ตำบลหนองม่วง มีความลาดชันตั้งแต่ ๒ – ๕ %
ลาดเทไปทางทิศใต้และทิศเหนือ 
 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
   ลักษณะอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู คือ มีอุณหภูมิสูงตลอดปี และมีฤดูฝน
เด่นชัด โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมทำให้        
มีฝนตกชุกเกือบตลอดฤดู และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
ถึงเดือนเมษายน และเดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือเดือนธันวาคม เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน และ
เดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ เดือนมกราคม 
 

  1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินแดงปนทราย  

 

  2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
      2.1 เขตการปกครอง 
   เทศบาลตำบลหนองม่วง มีเขตการปกครองครอบคลุม 7 หมู่ คือ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3,
หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, และและหมู่ที่ 10 โดยมีจำนวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดใหม่เจริญธรรม
สามัคคี, ชุมชนศาลเจ้าหนองม่วง, ชุมชนหนองม่วงพัฒนา, ชุมชนเทศบาลพัฒนา, ชุมชนร่วมพัฒนาหนองม่วง, 
ชุมชนคนรุ่นใหม่พัฒนา, ชุมชนบ้านสวนสวรรค์พัฒนา 
   ด้านเหนือ 
   จากถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ ๒๑๐ วัดจากก่ึงกลางถนนไปทางทิศตะวันตก ๕๐๐ เมตร 
และวัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันออก ๕๐๐ เมตร เป็นแนวเขตเทศบาล 
  ด้านใต้ 
   จากถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ ๒๐๘ วัดจากก่ึงกลางถนนไปทางทิศตะวันตก ๕๐๐ เมตร
และวัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันออก ๕๐๐ เมตร เป็นแนวเขตเทศบาล 
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     2.2 การเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย   
  1) นายกเทศมนตรี 
   2) รองนายกเทศมนตรี  จำนวน  2  คน  
   3) เลขานุการนายกเทศมนตรี 
   4) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
   4) สมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  12  คน 

 
 3. ประชากร 
   ประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองม่วง สำรวจ ณ วันที่ 27  พฤษภาคม  ๒๕62           
รวมทั้งสิ้น 5,302 คน  เป็นชาย 2,569 คน  หญิง 2,733 คน มีจำนวนครัวเรือน 2,118 ครัวเรือน 
 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
 

เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ชาย 2,553 2,514 2,569 2,619 2,669 

หญิง 2,700 2,675 2,733 2,783 2,833 
 

(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และคาดการณ์ในอนาคต) 
 

  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
   ประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองม่วง สำรวจ ณ วันที่ 27  พฤษภาคม  ๒๕62           
รวมทั้งสิ้น 5,302 คน  เป็นชาย 2,569 คน  หญิง 2,733 คน มีจำนวนครัวเรือน 2,118 ครัวเรือน  และ
สามารถแยกออกเป็นรายปี ตามประเภทอายุดังนี้ 
 

 
 
 

ช่วงอายุ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ต่ำกว่า 18 ป ี 520 451 498 433 470 404 484 415 

อายุ 18 – 60 ปี 1,567 1,659 1,532 4,659 1,527 1,605 1,562 1,630 

มากกว่า 60 ปี 482 623 493 628 509 664 523 688 

รวม 2,569 2,733 2,523 2,720 2,506 2,673 2,569 2,733 
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 4. สภาพทางสังคม 
 

4.1 การศึกษา  
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงมีสถานศึกษา จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ 

    4.1.1 ระดับมัธยมศึกษา    จำนวน      ๑   แห่ง 
    4.1.2 ระดับประถมศึกษา    จำนวน     ๔  แห่ง 
    4.1.3 ระดับอาชีวะ     จำนวน      ๑  แห่ง 
 

4.2 สาธารณสุข 
 

  4.2.1 ร้ายขายยาแผนปัจจุบนั    จำนวน     7   แห่ง 
   4.2.2 รถบรรทุกขยะ    จำนวน     5 คัน 
   4.2.3 บ่อกำจัดขยะ    จำนวน     1  แห่ง  
 
  5 ระบบบริการพื้นฐาน 
 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษา จำนวน ๕ แห่ง แยกเป็นระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑  
แห่ง ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง และระดับอาชีวะ จำนวน ๑ แห่ง ประชาชนส่วนมากเป็นผู้มี
การศึกษา 
   สถิติการเกิด เพลิงไหม้ และความสูญ เสียชีว ิตและทรัพย์ส ินจากเพลิงไหม้ใน เขต  
เทศบาลตำบลหนองม่วงรอบปีที่ผ่าน ไม่มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และในส่วนของการเตรียมความพร้อมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองม่วงมีรถดับเพลิง  ๒  คัน รถบรรทุกน้ำ ๒ คัน  พนักงาน
ดับเพลิง ๑๐  คน   มีการฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   

เทศบาลได้จัดตั้งหน่วยอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือดูแลรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่   โดยร่วมมือ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดสายตรวจออกตรวจในเขตพ้ืนที่เทศบาลตลอด  ๒๔   ชั่วโมง สถิต ิ
อาชญากรรมประเภทต่างๆ  ในเขตเทศบาล โดยส่วนมากแล้วเกิดจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะส่วน
อาชญากรรมในเขตเทศบาลมีจำนวนน้อย 
 
  6 ระบบเศรษฐกิจ 
   ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย และทำการเกษตร อาชีพรองทำการปศุสัตว์และ
รับจ้างทั่วไป รายได้ต่อหัวของประชาชนเฉลี่ย  ๕๒,๔๓๖ บาท  ต่อปี 
         ตามสภาพทางการค้าและการลงทุนในเขตพ้ืนที่เทศบาล ทางการค้าคาดว่าจะมีอัตราการ
ขยายเพ่ิมขึ้น  โดยการสังเกตจาการขยายตัวของชุมชน ซึ่งตามสถิติการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในแต่ละปี
จะมีการขออนุญาตก่อสร้างเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี แสดงได้ว่าชุมชนเริ่มขยายตัวมาขึ้น การลงทุนมีผู้เปิดกิจการค้า
ประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 
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        การเกษตรกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลโดยส่วนมากทำสวนผลไม้ เช่น ขนุน มะม่วง  
และทำพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย  มันสำปะหลัง  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ขนุน มะม่วง และอ้อย    
มีพ้ืนที่ทำการเกษตรกรรมประมาณ  ๓๕๐/ ไร่ ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ  ๕๐๐  
ครัวเรือน  มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรประมาณ  ๒๐  ล้านบาท ต่อปี 
   การพาณิชยกรรมและการบริการในเขตเทศบาลมีตลาดสด  ๓   แห่ง  สถานีบริการ
น้ำมัน 3 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๑ แห่ง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๑  
แห่ง ธนาคารออมสิน จำนวน  ๑  แห่ง  ร้านค้าทั่วไปจำนวน ๒๓๖ ร้าน 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ๙๘ ที่เหลือเป็นคริสต์ อิสลาม คนไทยก็จะมี
การใส่บาตร ตอนเช้า วันพระไปทำบุญที่วัด ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ได้กำหนดเอาไว้ 
ศาสนาจึงเป็นที่ ยึดเหนี่ยว จิตใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชน  
   มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่ดั่งเดิม
จากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีได้แก่ วันสงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา เทศกาลลอยกระทง เป็นต้น ชาวจีน    
ก็จะมีสารทจีน งานไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ งานงิ้ว ประชากรส่วนใหญ่ยังปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม     
มาจากบรรพบุรุษของตนเองเป็นอย่างด ี

 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

   ปัจจุบันเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง เหลือพ้ืนที่ป่าไม้น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เล็กๆ      
ที่ขึ้นอยู่ตามภูเขา พันธุ์ไม้ที่ขึ้นจะเป็นไม้รวก ไม้เบญจพรรณ แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำน้ำ, ลำห้วย , ลำคลอง 
และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ๆ 
  แหล่งน้ำในเขตเทศบาล มีสระน้ำวัดวาปีอัมพาราม (หนองม่วง ) มีเนื ้อที ่ประมาณ 
๑ .๖๘ ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนใช้สำรองในกรณีน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคประสบ
ปัญหางดจ่ายน้ำ และประชาชนใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ลอยกระทง วันสงกรานต์  

 
****************************************** 

 
 


