สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของตาบลผักขวง
ตาบลผักขวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาเภอทองแสนขัน ระยะห่างจาก ที่ว่า
การอาเภอทองแสนขัน ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ 176 ตารางกิโลเมตร หรือ 110,000 ไร่
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา

จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ตาบลบ่อทอง อาเภอทองแสนขัน

จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

ตาบลน้าไคร้

จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ตาบลบ่อทอง,ตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

อาเภอน้าปาด

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ทางด้านตอนเหนือ ตะวันออก และตะวันตกของตาบลมีพื้นที่ป่าไม้ และภูเขาเป็นส่วนใหญ่
ส่วนตอนกลางของตาบลจะเป็นพื้นที่สูงตามเชิงเขา พื้นที่ราบและลาดเอียง และพื้นที่ราบลุ่มเพียงบางส่วน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน อากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง
ฤดูฝน ฝนตก ปานกลางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลมมรสุมที่พัดผ่าน
ฤดูหนาว อากาศค่อนข้างหนาวเย็น
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลผักขวง แบ่งเขตการปกครองเป็น 16 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านน้าหมีใหญ่
หมู่ที่ 9 บ้านโคกงาม
หมู่ที่ 2 บ้านผักขวง
หมูท่ ี่ 10 บ้านเขาสัก
หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง
หมูท่ ี่ 11 บ้านน้าหมีใหม่เจริญ
หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง
หมูท่ ี่ 12 บ้านบุ่งประชานิมิตร
หมู่ที่ 5 บ้านน้าหมีน้อย
หมูท่ ี่ 13 บ้านใหญ่เจริญ
หมู่ที่ 6 บ้านร้องลึก
หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง
หมู่ที่ 7 บ้านปางวุ้น
หมูท่ ี่ 15 บ้านโคกงาม
หมู่ที่ 8 บ้านวังตะเคียน
หมูท่ ี่ 16 บ้านปางวุ้นพัฒนา

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ตาบลผักขวงมีจานวนประชากร ดังนี้
หมู่ที่

ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

จานวนประชากร (คน)

บ้านน้าหมีใหญ่
บ้านผักขวง
บ้านวังโป่ง
บ้านวังโป่ง
บ้านน้าหมีน้อย
บ้านร้องลึก
บ้านปางวุ้น
บ้านวังตะเคียน
บ้านโคกงาม
บ้านเขาสัก
บ้านน้าหมีใหม่เจริญ
บ้านบุ่งประชานิมิตร
บ้านใหญ่เจริญ
บ้านเนินทอง
บ้านโคกงาม
บ้านปางวุ้นพัฒนา

ชาย
394
391
447
334
289
350
318
240
245
201
220
155
231
163
281
182

หญิง
407
374
442
357
260
365
329
229
246
210
208
150
220
152
259
186

รวม
801
765
889
691
549
715
647
469
491
411
428
305
451
315
540
368

รวม

4,441

4,394

8,835

จานวน
ครัวเรือน
258
239
284
226
171
237
193
139
159
117
154
93
130
108
145
105
2,758

(ข้อมูล : ระบบสถิติทางการทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ประจาปี พ.ศ.2561)

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ในพื้นที่ตาบลผักขวง มีโรงเรียน จานวน 5 แห่ง แบ่งเป็น
 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านน้าหมีใหญ่
2. โรงเรียนบ้านผักขวง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวังโป่งดารงวิทย์
2. โรงเรียนบ้านร้องลึก
3. โรงเรียนบ้านปางวุ้น
และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง รับอบรมลี้ยงดูเด็กอายุ 2 – 5 ปี เสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
4.2 สาธารณสุข
ตาบลผักขวงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าหมีใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านน้าหมีใหญ่ ให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 , 5 , 7 , 14 และ 16
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผักขวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง ให้บริการประชาชน
ในพื้นที่หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 และ 15
4.3 อาชญากรรม
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 สายตรวจตาบลผักขวง 1

แห่ง ตัง้ อยู่หมู่ที่ 1 บ้านน้าหมีใหญ่

4.4 ยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง มีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยร่วมกับหน่วยงานใน
พื้นทีส่ ุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ตาบลผักขวงอย่างต่อเนื่อง
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตาม
นโยบายของรัฐบาลให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตาบลผักขวง นอกจากนี้ยังมีการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส อย่าง
ต่อเนื่อง

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1214 (แสนขัน - วังผาชัน) เริ่มจากตาบลบ่อทอง ผ่านหมู่
ที่ 1, 2 ตาบลบ่อทอง, ตาบลผักขวง หมู่ที่ 8 , 9 , 6 , 12, 4 , 3 , 2 , 11 และหมู่ที่ 1 ออกไปยัง
อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะเชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1246
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 (ป่าขนุน - วังผาชัน) เริ่มจากอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ผ่านตาบลน้าพี้ ตาบลผักขวง หมู่ที่ 7 , 11 , และหมู่ที่ 1 ออกไปยังอาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
5.2 การไฟฟ้า
ตาบลผักขวงมีไฟฟ้าครบทั้ง 16 หมู่บ้าน แต่ยังมีไฟฟ้ารายทางสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้ง
หมู่บ้าน
5.3 การประปา
ตาบลผักขวงมีประปาหมู่บ้านครบทั้ง 16 หมู่บ้าน
5.4 โทรศัพท์
ตาบลผักขวงมีเครือข่ายโทรศัพท์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
5.5 ไปรษณีย์
ตาบลผักขวงมีที่ทาการไปรษณีย์

1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในตาบลผักขวง จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การปลูกข้าว, ถั่ว
เหลือง, อ้อย, ยาสูบ, ข้าวโพด, มะม่วง, มะขาม ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นรายได้หลักของ
ครอบครัว โดยเกษตรกรจะนาไปขายเอง หรือมีพ่อค้ามารับซื้อ แล้วนาไปจาหน่ายต่อ
6.2 การประมง
พื้นที่ตาบลผักขวงมีคลองตรอนไหลผ่าน และมีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถทาประมงเพื่อ
เลี้ยงชีพได้
6.3 การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เพื่อจาหน่าย เพื่อการบริโภคและเลี้ยงไว้ใช้งาน ได้แก่ โคเนื้อ
กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลา เป็นต้น โดยสัตว์จาพวก โค กระบือ จะเลี้ยงไว้เพื่อการจาหน่าย มากกว่าใช้
แรงงาน เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้แรงงานจากเครื่องมือ เครื่องจักรในการทาไร่ทานา มากกว่า
การใช้แรงงานของสัตว์

6.4 การบริการ
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
 ธนาคาร

-

 ปั๊มน้ามัน และก๊าซ

แห่ง
8

แห่ง

 โรงแรม

-

แห่ง

 โรงสี

9

แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
 ถ้าจัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาจัน บ้านน้าหมีใหญ่ หมู่ที่ 1 มีลักษณะเป็นถ้าหินปูน
มีความสวยงาม นอกจากนี้ราษฎรบ้านน้าหมีใหญ่ และหมู่บ้านใกล้เคียง ยังมีความเชื่อว่าเป็นถ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
จะ มีการประกอบพิธี บวงสรวงเป็นประจาทุกปี
6.6 อุตสาหกรรม
ต าบลผั ก ขวงไม่ ใ ช่ พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม ท าไร่
ทานา และเลี้ยงสัตว์
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ประชากรมีการรวมกลุ่มอาชีพ เมื่อว่างเว้นจากการทาเกษตรกรรม อาทิ กลุ่มผู้ทาน้าพริก กลุ่มทา
ขนมไทย กลุ่มสตรี เพื่อรายได้เสริม และเพื่อทากิจกรรมต่างๆ เช่น แอโรบิค รา เต้นบาสโลบ ฯลฯ
6.8 แรงงาน
ประชากรในตาบลผักขวงจะใช้แรงงานในทาง
แรงงานภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากสมาชิกภายในครอบครัว และแรงงานจาก
เพื่อนบ้าน ที่มารับจ้างทั้งภายในตาบล และภายนอกตาบล
แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม จะเป็นหลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวพืชเสร็จแล้ว ประชาชน ก็จะไป
รับจ้างหางานทา ส่วนใหญ่จะไปรับจ้างตามต่างจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ อาชีพที่ไปรับจ้าง ส่วนใหญ่ ได้แก่
รับจ้างทางานในโรงงาน งานบริการ งานช่างฝีมือ งานก่อสร้าง เป็นต้น
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในพื้นที่ตาบลผักขวงมีวัด จานวน 8 แห่ง ได้แก่
1. วัดสว่างคลองตรอน หมู่ที่ 1

5. วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์ หมู่ที่ 6

2. วัดผักขวง

หมู่ที่ 2

6. วัดวังตะเคียน หมู่ที่ 8

3. วัดวังโป่ง

หมู่ที่ 3

7. วัดเขาสักสามัคคีธรรม หมู่ที่ 10

4. วัดน้าหมีน้อย หมู่ที่ 5

8. วัดปางวุ้น หมู่ที่ 14

และมีสานักสงฆ์ จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. สานักสงฆ์บ้านโคกงาม หมู่ที่ 9
2. สานักสงฆ์บ้านน้าหมีใหม่เจริญ หมู่ที่ 11
3. สานักสงฆ์สหบุญญาราม หมู่ที่ 16
นอกจากนี้ยังมีประชากรบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ โดยมีโบสถ์คริสต์ จานวน 4 แห่ง ตั้งอยู่
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 16
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ตาบลผักขวงมีประเพณีแห่ประสาทผึ้ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
การทาการเกษตรของต าบลผั ก ขวง จะอาศั ยน้ าฝนเป็ น ส าคั ญ นอกจากนี้ ยัง มี แ หล่ ง น้ า
ธรรมชาติที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ได้แก่ คลองตรอนฝั่งขวา,คลองชลประทานฝั่งซ้าย, ห้วย
น้ามืด , ห้วยน้าหมี, ห้วยผักขวง, ฯลฯ รวมทั้ง บึง หนองน้า สระน้า และสถานที่ที่ทางราชการจัดสร้างขึ้นเพื่อ
ประชาชนใช้สอย เช่น อ่างเก็บน้าห้วยขุนลาด อ่างเก็บน้าปางวุ้น เป็นต้น ซึ่งแหล่งน้าเหล่านี้จะแห้ง หรือตื้น
เขินในฤดูแล้ง ปริมาณยังไม่เพียงพอต่อการทาการเกษตร
แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค
ประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลผักขวง จะใช้น้าบาดาลจากบ่อน้าตื้น บ่อบาดาล และประปา
หมู่บ้าน
8.2 ป่าไม้
ทางด้านตอนเหนือ ตะวันออก และตะวันตกของตาบลมีพื้นที่ป่าไม้ และภูเขาเป็นส่วนใหญ่
ตาบลผักขวงมีพื้นที่ติดกับเขตวนอุทธยานถ้าจัน
8.3 ภูเขา
ตาบลผักขวงมีภูเขาทางด้านตอนเหนือ และตะวันออก
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ
ภายในตาบลผักขวงมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแร่ธาตุสาคัญ ได้แก่ แร่หินปูน ซึ่งพบมาก
บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านน้าหมีใหญ่ แร่หินปูน นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

