
๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรไม่เคยได้รับการศึกษา  จำนวน  202  คน  
คิดเป็นร้อยละ  3.36 %  ระดับอนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก  จำนวน  113  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.88 %  ต่ำกว่า
ชั้นประถม 
ศึกษา  (ป.4, ป.7, ป.6)  จำนวน  300  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.99 %  จบชั้นประถมศึกษา  (ป.4, ป.7, ป.
6) จำนวน  2,612  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.42 %  มัธยมศึกษาตอนต้น  (มศ. 1-3 หรือ ม.1-3)  จำนวน  
1,103 คน  คิดเป็นร้อยละ  18.34 %   มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5 หรือ ม.4-6)  จำนวน  944  คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.69 %  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  หรือ ปวส.  จำนวน  309  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.14 
%  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จำนวน  407  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.77 %  สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน  25  
คน  คิดเป็นร้อยละ 0.42 %     

 
จำนวนประชากรจำแนกระดับการศึกษาปี  2562 

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ระดับตำบล 
 
 - มีครัวเรือนทั้งหมด   2,090  ครัวเรือน 
 - จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด 6,015  คน 
 - เพศชาย    2,918  คน 
 - เพศหญงิ    3,097  คน   

 
จำแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา เพศชาย เพศหญิง รวม  
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ไม่เคยศกึษา 87 1.45 115 1.91 202 3.36 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 65 1.08 48 0.80 113 1.88 
ต่ำกว่าชั้นประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6) 136 2.26 164 2.73 300 4.99 
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) 1,264 21.01 1,348 22.41 2,612 43.42 
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3 หรือ ม.
1-3) 

593 9.86 510 8.48 1,103 18.34 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มศ. 4-5 หรือ ม.4-6) 

468 7.78 476 7.91 944 15.69 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ปวส. 151 2.51 158 2.63 309 5.14 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 143 2.38 264 4.39 407 6.77 
สูงกว่าปริญญาตรี 11 0.18 14 0.23 25 0.42 

รวม 2,918 48.51 3,097 51.49 6,015 100.00 
 

หมายเหตุ  ใช้ข้อมูล จปฐ. ปี 2562  เนื่องจากข้อมลู จปฐ. ปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองข้อมูล 
 
 
 



๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
ทุกปี  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลสาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพ้ืนที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
จำนวน 3 แหง่  เตียงคนไข้  จำนวน  6  เตียง 
      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข    จำนวน   -      แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน      จำนวน   -   แห่ง    
     (๒)  สถานการณ/์ปัญหาสุขภาพ  

ลำดับที่ โรค 
ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 

๑ โรคอุจจาระร่วง 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ 
๓ โรคไข้เลือดออก 
๔ โรคปอดบวม 
๕ โรคตาแดง 
6 โรคไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) 

 

๔.๓ อาชญากรรม 
  อบต.วังม่วงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซ่ึงอบต.ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน
พบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการตั้งจุด
ตรวจประชารัฐของหมู่บ้านซึ่งมีทุกหมู่บ้าน  จึงทำให้เหตุอาชญากรรมไม่มีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ตำบลวังม่วงวิธีการ
แก้ปัญหาของอบต.วังม่วงที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ทัง้นี้ได้ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้
เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย  
 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของอบต.วังม่วง  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรวังม่วงได้ร่วมมือ

กับทางอำเภอวังม่วง  และอบต.วังม่วง ในการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือนำตัวมาบำบัดและฝึกอบรม
อาชีพให้เพ่ือลดปัญหาผู้ติดผู้เสพในเขตตำบลวังม่วงนั้น  และเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย สืบเนื่องมาจากว่า
ได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของอบต.วังม่วงที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การ
แก้ไขปัญหาของอบต.วังม่วง  สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ เท่านั้น  เช่น  การณรงค์   การ



ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็ เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อบต.วังม่วงก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑.  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒.  รบัลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓.  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔.  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   
๕.  ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.1  การคมนาคมขนส่ง  

ในเขตตำบลวังม่วงมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ อบต.วังม่วง ที่เป็นถนนลาดยางจำนวน  21 
เส้นทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  14 เส้นทาง  ถนนหินคลุกจำนวน  5 เส้นทาง  ถนนลูกรังจำนวน  
41 เส้นทาง  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ อบต.
วังม่วง ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ปัจจุบัน อบต.วัง
ม่วง มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขต อบต.วังม่วงและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   ๒098   มวกเหล็ก – อำเภอวังม่วง - ลำนารายณ์ 
    -  หมายเลข 4005  สายหน้าอบต.วังม่วง – ซับสนุ่น 
    -  หมายเลข 2273   มวกเหล็ก – อำเภอวังม่วง 
   ๑.๒)  สะพาน    จำนวน   5    สะพาน 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสารประจำทาง   สายซับน้อยเหนือ - จังหวัดสระบุรี 
    -  รถไฟ (รฟท.)   สาย ไม่มี  

๑.๔)  ถนน 
                ถนนในความรบัผิดชอบของกรมทางหลวง  ,ทางหลวงชนบท  จำนวน    7    สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน      2     สาย  ระยะทาง    27.009   กม. 
                  ลูกรัง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง   - กม. 

                      ลาดยาง จำนวน    5   สาย  ระยะทาง    46.690 กม. 
 

ถนนของท้องถิ่น  อบต.วังม่วง    จำนวน    52  สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน    11   สาย  ระยะทาง   ๑0.559 กม. 
      แอสฟัลท์ติก จำนวน      30      สาย  ระยะทาง   7๗.772 กม.  
                    หินคลุก       จำนวน    2   สาย  ระยะทาง     2.380 กม. 

                  ลูกรัง   จำนวน    18   สาย  ระยะทาง   12.980       กม. 
 
 



๕.2 การไฟฟา้ 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตตำบล
วังม่วงมีพ้ืนทีก่ว้างมากทำให้มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นเยอะ  อบต.วังม่วงดำเนินการตามความ
ต้องการไฟฟ้ามากไปหาน้อยเป็นลำดับ การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ หน่วยงานเพ่ือขอ
อุดหนุนงบประมาณในการช่วยเหลือเช่น  อบจ.สระบุรี เป็นต้น   

๕.3 การประปา 
การประปา อบต.วังม่วงได้ดำเนินการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กรูปแชมเปญให้กับหมู่บ้าน

ภายในตำบลวังม่วง ซึ่งได้ก่อสร้างไปทั้งหมด  จำนวน  73 แห่ง   โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินการ
บริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านเอง  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์   ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาไม่พอใช้ในหน้าแล้งบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นน้ำใน
ดินซึ่งเราไม่สามารถทราบปริมาณน้ำได้ว่ามีมากน้อยเพียงใด  จะพอใช้ในหน้าแล้งหรือไม่  และเป็นท่อประปา
เก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปา ประปาของอบต.วังม่วงยังไม่สามารถที่
จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  พ้ืนที่อยู่ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้บริเวณใกล้น้ำไม่สามารถเจาะ
น้ำประปาใช้ได้เลย  การแก้ปัญหาคือ การขุดสระน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำไว้ทำระบบประปา เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 
 5.4  โทรศัพท์ 

ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทนโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์สาธารณะ  
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือโทรศัพท์มือถือ  (บ้างเรียกวิทยุโทรศัพท์)  คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
สื่อสารสองทางผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่านสถานีฐาน  
โดยเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการอ่ืน  โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถเพ่ิมขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพา
จะถูกกล่าวถึงในชื่อโทรศัพท์อัจฉริยะ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนอกจากความสามารถพ้ืนฐานของโทรศัพท์แล้ว  ยังมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ เพ่ิมขึ้นมา เช่น การส่งข้อความสั้น เอสเอ็มเอส ปฏิทิน นาฬิกาปลุก ตารางนัด
หมาย เกม การใช้งานอินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กล้องถ่ายภาพ เอ็มเอ็มเอส วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และ จี
พีเอส   
 5.5  โปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

1)  องคก์ารบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อยู่หา่งจากที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง  ประมาณ  3  กิโลเมตร 
2)  องคก์ารบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อยู่ห่างจากบริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)  

สาขาวังมว่ง  ประมาณ  3.1  กิโลเมตร 
3)  องคก์ารบรหิารส่วนตำบลวังม่วงบริษัท  อยู่ห่างจาก  Flash Express (แฟลซ เอ็กซ์เพรส)   

สาขาวังม่วง  ประมาณ  5.3  กิโลเมตร 
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