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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน / ชุมชน / ตำบล 
    ด้วยกระทรวงมหาดไทย  ได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี    
มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้  ควรจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล  เ พ่ือประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่น ให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจึงได้ยกฐานะ  บางส่วนของอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า 
“สุขาภิบาลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี”ในปี พ.ศ.2538  
    ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ.2542 มีผลทำให้สุขาภิบาลตำบลวังม่วง เปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลตำบล  
วังม่วง เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  
ซึ่งมี พ้ืนที่ทั้ งหมด  ๗.๖๐๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๔,๗๕๑ ไร่   สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง            
ตั้งอยู่ที่ เลขที่  ๒๓๔  หมู่ที่ ๑ ถนนวังม่วง-มวกเหล็ก   ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับอาณาเขต  อบต.วังม่วง 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับอาณาเขต  เทศบาลตำบลคำพราน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาณาเขต  อบต.วังม่วง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาณาเขต  เทศบาลตำบลคำพราน   
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
     ลักษณะสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศโดยทั่วไป  มีลักษณะเป็นที่ราบสูง  ภูเขา และแม่น้ำ 

อยู่รอบนอก มีลำน้ำสาธารณะไหลผ่าน โดยมีพ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล  ๗๐๐  เมตร 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
    ลักษณะภูมิอากาศ ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลวังม่วง มีลักษณะอากาศร้อน ถึงร้อนจัด ช่วงฤดู 

หนาวก็หนาวจัด  
 

1.4 ลักษณะของดิน 
    ลักษณะดินในพ้ืนที่เทศบาลตำบลวังม่วงเป็นดินดำ  โดยแบ่งเป็น 

    - พ้ืนที่พักอาศัยและพ้ืนที่พาณิชยกรรม  ประมาณ   ๓๒๔  ไร่ 
  - พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ    ประมาณ   ๔๑ ไร่ 
  (สถานีตำรวจภูธรวังม่วง ๔ ไร่,โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม ๒๒ ไร่ , โรงเรียนอนุบาลวังม่วง               
๑๓ ไร่, สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง ๒ ไร่) 
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม    ประมาณ       ๔,๓๗๘ ไร่ 
  - พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษาเอกชน   ประมาณ     ๘  ไร่  

 

1.5  ทรัพยากรน้ำ  
- ลำน้ำ ลำห้วย    จำนวน  1 สาย 
- ฝาย    จำนวน  1 แห่ง 
- บ่อบาดาล   จำนวน  4  แห่ง 
- ถังเก็บน้ำฝน   จำนวน  6 แห่ง 
- มีคลอง     จำนวน  1 แห่ง ได้แก่ คลองวังม่วง   

 

            2.ประปา เป็นประปาของเทศบาลตำบลวังม่วง ยังไม่สามารถให้บริการได้ครบทั้งพ้ืนที่  
ทุกจำนวนครัวเรือน  

 3.มีแหล่งผลิตน้ำประปา ทั้งหมด 5 จุด ประกอบด้วยประปาผิวดินและประปาบาดาล 
    3.1 ประปาเก่า หลังการไฟฟ้า เป็นประปาผิวดิน ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ 60 ลบ.ม. ต่อ ชม. 
    3.2 ประปาวังแก้ว ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ 20 ลบ.ม. ต่อ ชม. 
    3.3 ประปาหมู่บ้านอารมณ์ดี ปริมาณที่ผลิตได้ 10 ลบ. ต่อ ชม. 
    3.4 ประปาวัดภิบาล ปริมาณการผลิตน้ำ 20 ลบ.ม. 
    3.5 ประปาท้ายวัง ปริมาณการผลิตน้ำที่ผลิตได้ 10 ลบ.ม.ต่อ ชม. 
 

1.6 ลักษณะของไม้ / ป่าไม้ 
    พ้ืนที่เทศบาลตำบลวังม่วง เป็นชุมชนเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย พ้ืนที่ส่วน 

ใหญ่จึงเป็นเป็นพ้ืนที่ประกอบการ ร้านค้า ทำให้ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
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 2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง  

  พ้ืนที่เทศบาลตำบลวังม่วงมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ จำนวน 8 ชุมชนได้แก่ 
  2.1.1 ชุมชนมะค่างาม (0001)   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลคำพราน 
  2.1.2 ชุมชนหน้าวัดวังม่วง (0002)   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง  
  2.1.3 ชุมชนวังม่วงสามัคคี (0003)   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำพราน  
  2.1.4 ชุมชนตลาดวังม่วง (0004)   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลคำพราน  
  2.1.5 ชุมชนวังม่วงเก่า (0005)     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง  
  2.1.6 ชุมชนวัดภิบาล (0006)     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลคำพราน  
  2.1.7 ชุมชนท้ายวัง (0007)       ตั้งอยู่  หมู่ที่ 1 ตำบลคำพราน  
  2.1.8 ชุมชนเทศบาลสามัคคี (0008)    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลคำพราน  
   2.2 เขตการเลือกตั้ง   
      เทศบาลตำบลวังม่วง แบ่งออกเป็น 2 เขต การเลือกตั้ง มี 7 หน่วย สมาชิกสภาเทศบาล             
เขตละ 6 คน รวมทั้งหมด 12 คน คณะผู้บริหาร 5 คน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง เป็นการ
เลือกตั้งนายกโดยตรงเป็นครั้งแรกประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  1) สภาเทศบาล    2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  คณะผู้บริหารท้องถิ่นมี 5 คน ประกอบด้วย 
  ๑.  นายกเทศมนตรี 
  ๒.  รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑ 
  ๓.  รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒ 
  ๔.  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ๕.  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 3.จำนวนประชากร 
 3.1 ข้อมลูเกี่ยวกับจำนวนประชากร  ที่มา :ข้อมูลสำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลวังม่วง เดือน เมษายน 2564 

ที ่ ชุมชน ต้ังอยู่ในพื้นที่ จำนวนหลังคา
เรือน 

(หลังคาเรือน) 

จำนวน
ประชากร 

ชาย(คน) 

จำนวน
ประชากร 

หญิง(คน) 

จำนวน
ประชากร 

รวม(คน) 

๑ ชุมชนวังม่วงเก่า   หมู่ ๕ ตำบลวังม่วง 141 222 193 415 

๒ ชุมชนวัดภิบาล หมู่ ๗ ตำบลคำพราน 283 224 220 444 

๓ ชุมชนมะค่างาม   หมู่ ๔ และหมู่ ๙ ตำบลคำพราน   267 346 357 703 

๔ ชุมชนเทศบาลสามัคคี   หมู่ ๑  ตำบลคำพราน 433 277 328 605 

๕ ชุมชนวังม่วงสามัคคี   หมู่ ๙  ตำบลคำพราน 194 214 237 451 

๖ ชุมชนหน้าวัดวังม่วง   หมู่ ๕  ตำบลวังม่วง 481 327 341 668 

๗ ชุมชนตลาดวังม่วง   หมู่ ๗ และหมู่ ๙ ตำบลคำพราน 568 360 420 780 

๘ ชุมชนท้ายวัง   หมู่ ๑  ตำบลคำพราน 53 86 84 170 

รวม 2,420(คร) 2,056 2,180 4,236 

                                                        



                                             
                                                                                                               4 

 
 -ข้อมูลผู้สูงอายุ  ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ณ เดือน พฤษภาคม  2564 
  - อายุ 60 – 69 ปี   จำนวน      399        คน  
     - อายุ 70 – 79 ปี  จำนวน     176        คน 
  - อายุ 80 – 89 ปี  จำนวน       76        คน 
  - อายุ 90 ปี ขึ้นไป จำนวน          8        คน 
 

 -ข้อมูลผู้พิการ  ที่ได้รับเบี้ยผู้พิการ ณ  เดือน พฤษภาคม  2564 
  จำนวนผู้พิการ    จำนวน    141          คน 
 

  -ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์   ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2564 

  จำนวนผู้ป่วยเอดส์         จำนวน        -           คน 
 

4.สภาพทางสังคม 
      4.1 การศึกษา 

  ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีจำนวน  ๑  แห่ง  ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง  
ตั้งอยู่ในหมู่ ๕  ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
  ๒.  โรงเรียนประถมศึกษา  มี  ๒  แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนของรัฐบาล  ๑  แห่ง  คือ โรงเรียน
อนุบาลวังม่วง (ขยายโอกาส ระดับ ป.๑ – ม.๓) โรงเรียนเอกชน  ๑  แห่ง  คือ โรงเรียนจำรัสวิทยา 
 

                 4.2 สาธารณสุข 
  ๑.  โรงพยาบาลของรัฐบาล  ได้แก่ โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ๒.  คลินิกเอกชน  จำนวน  ๕ แห่ง     
  ๓.  ผู้ป่วยนอก โดยเฉลี่ย  จำนวน  25๐ คนต่อวัน 
           ๔.  ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษา  ได้แก่ 
   -  โรคความดันโลหิต 
   -  โรคเบาหวาน 
   -  โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 
   -  โรคปอดอุดตัน 
   -  โรคหอบหืด 
   -  โรคโควิด - 19 
  4.3 อาชญากรรม 

เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ 
ทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน
พบว่า ส่วนมากครัวเรือนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์และช่วยกันดูแลสอดส่องความปลอดภัยของบ้านเรือน
ข้างเคียง 
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 4.4 ยาเสพติด 
     ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรวังม่วงได้แจ้งให้กับ

เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย  เหตุผลก็เนื่องมาจาก
ว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไข
ปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองซึ่งทางอำเภอวังม่วงจะมีโครงการตรวจคัดกรอง
เป็นประจำปีอยู่แล้ว   

 

  ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
           การคมนาคมทางบก  จะเป็นเส้นทางที่สำคัญท่ีสุดของตำบลที่ใช้ติดต่อระหว่างชุมชนและใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกพ้ืนที่ เส้นทางคมนาคมทางบกภายในตำบล มีจำนวนทั้งสิ้น  ๓  สาย  โดยมีถนนสาย
หลัก  ดังนี้ 
   เส้นทางที่  ๑  สายทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๓๐๑๗  เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งและ
ติดต่อกับเทศบาลตำบลคำพราน  เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปสู่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
   เส้นทางที่  ๒  สายทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๒๐๘๙  เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งและ
ติดต่อกับเทศบาลตำบลแสลงพัน  เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปสู่อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

เส้นทางท่ี  ๓  ถนนเทศบาล ๑   เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งและยังเป็นการหลีกเลี่ยงจาก 
ถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วง  เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปสู่อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชศรีมา 
    สะพานมีทั้งหมด 5  แห่ง 
  1.สะพานวังม่วง – น้ำสุด 
  2.สะพานวังม่วงเก่า   
  3.สะพานหน้าวัดวังม่วง 
  4.สะพานถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 4 ชุมชนมะค่างาม 
  5.สะพานมะค่างาม – หลังเขา 
 

   5.2  ที่พักผู้โดยสารประจำทาง   
           ที่พักผู้โดยสารประจำทาง  จำนวน  ๓ แห่ง  บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวังม่วง , บริเวณ
ตรงข้ามเทสโก้โลตัสวังม่วง และ หน้าโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 
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5.3 การไฟฟ้า 
       มีการบริการไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
 

 5.4 การประปา 
       เป็นการให้บริการของประปากาเทศบาลตำบลวังม่วง  ซึ่งกำลังการผลิตได้             

ประมาณ 120 ลบ.ม./ซม. น้ำที่ผลิตได้ประมาณ 2,880 ลบ.ม./วัน  จำนวนครัวเรือนใชน้้ำประปา 1,230 
ครัวเรือน  มีแหล่งผลิตน้ำประปา จำนวน 5 จุด แหล่งน้ำดิบที่ใช้การผลิตน้ำประปา คือน้ำบาดาลและน้ำจากคลอง
วังม่วง 
 

 5.5 เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
       ที่ว่าการอำเภอวังม่วง  036-730125 
       เทศบาลตำบลวังม่วง  036-359412 โทรสาร 036-359411 
       สถานีตำรวจภธูรอำเภอวังม่วง 036-359018,036-359191 
       โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 036-359134 
       กศน.อำเภอวังม่วง  036-364509 
       การไฟฟ้าอำเภอวังม่วง 036-359414 
       ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอวังม่วง  036-359101 
 5.6 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
           - ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล   1  แห่ง            

            - ระบบเสียงตามสาย  ใช้เสียงตามสายของเทศบาลตำบลวังม่วง  ให้บริการได้ครอบคลุม  
ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่  

 5.7 จุดบริการประชาชน 
              ป้อมยามตำรวจ  จำนวน  2   แห่ง 
        ตำรวจประจำป้อม จำนวน  2   คน 
 

5.8 กลุ่มองค์กร แกนนำชุมชน 
 - อสม.เทศบาลตำบลวังม่วง  จำนวน 69 คน 
 - คณะกรรมการชุมชน  8 ชุมชน 
 - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 
 - กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังม่วง 1 กองทุน 
  

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพค้าขาย  ประมาณร้อยละ 44 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ประมาณ ร้อยละ 29  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ประมาณร้อยละ 20 และประกอบอาชีพรับ
ราชการ  ประมาณ ร้อยละ 29   
    การทำการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  การปลูกพืชไร่  เช่น อ้อย ข้าวโพด  ทานตะวัน  มันสำปะหลัง  
เป็นต้น  
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6.2 การปศุสัตว์ 
     การเลี้ยงสัตว์เป็นการเลี้ยงแบบครัวเรือน  ซึ่งมีจำนวนการเลี้ยงน้อย   โดยจะเลี้ยงตามบริเวณ
บ้านและไร่  สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยง  ได้แก่ โค  กระบือ  สุกร  เป็ด และไก่ 

 

6.3 การท่องเที่ยว 
       สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล  ได้แก่  ทุ่งทานตะวัน  ซึ่งจะทำการปลูกตั้งแต่เดือน 

พฤศจิกายน ของทุกปี  นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตเทศบาลตำบลวังม่วง  ได้แก่น้ำจาก
ป่าลานหินดาด  ไร่องุ่นปภัสรา   

 

 6.4 อุตสาหกรรม 
      ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลวังม่วงไม่มีการประกอบการอุตสาหกรรม 
 

 6.5 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   2 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน  3     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด   - แห่ง ตลาดเทศบาล(ร้านค้าแผงลอย) 1 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  94 แห่ง ตลาดสดเอกชน    2  แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  2        แห่ง   โรงฆ่าสัตว์   1 แห่ง 
 

 6.8 แรงงาน 
  แรงงานในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลวังม่วงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นแรงงานของนายจ้าง 
 

  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา   
   ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลวังม่วง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
              1. ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ 
ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  จัดขบวนแห่และการละเล่นพ้ืนบ้าน  
                2. ประเพณีศาลเจ้า ประมาณเดือน  มิถุนายนของทุกปี มีกิจกรรมที่ทำเพ่ือเป็นการบูชาบรรพ
บุรุษของชาวไทย เชื้อสายจีน  มีการแสดงงิ้ว และมีการประมูลสินค้า  เพื่อนำเงินการกุศลดังกล่าวมาเป็น  กองทุน
ของศาลเจ้า ในการจัดงานประเพณีแต่ละครั้ง 
      3. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี มีกิจกรรมการหล่อเทียน
พรรษา แห่เทียนพรรษา เพ่ือถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  ใช้ในช่วงจำนำพรรษา 
   

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 
    ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาไทย    
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 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
    พ้ืนที่เทศบาลตำบลวังม่วง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และทำไร่ จึงไม่มี 

สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  
 

  8.ทรัพยากรธรรมชาติ   
    8.1 น้ำ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังม่วงไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
    8.2 ป่าไม้  เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลวังม่วงไม่มี 
    8.3 ภูเขา  เขตพ้ืนที่เทศบาลวังม่วงไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา  
    8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลวังม่วง ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สำคัญ 
     8.5 การใช้ที่ดิน 
         การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
       ประเภทการใช้ที่ดิน 

ที่เกษตรกรรม     คิดเป็นร้อยละ  70% 
ที่อยู่อาศัย       คิดเป็นร้อยละ  12% 
ที่ส่วนราชการและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  คิดเป็นร้อยละ  1.2% 
สถาบันการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ     2% 
สถาบันการศาสนา     คิดเป็นร้อยละ     2% 
พาณิชยกรรม     คิดเป็นร้อยละ   10% 
ที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ   2.8% 

 

   9. ข้อมูลด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง  มีประมาณ  6 ตัน/วัน  โดยทางเทศบาลตำบลวังม่วง           
มีรถยนต์ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ  จำนวน 2 คัน  โดยมีขนาดความจุ  10 ลูกบาศก์เมตร 
  การกำจัดขยะ จะใช้วิธีขนส่งไปกำจัดที่บริษัททีพีไอ โพลีน  จำกัด  (มหาชน) อำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี โดยการเผาในเตาขยะ 

10.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 10.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้น้ำประปาของเทศบาลตำบลวังม่วง สำหรับน้ำ

ใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได ้
10.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
10.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
10.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  
ปัญหาคือ แหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา 
เทศบาลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการ
จัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่
สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน  ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


