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ส่วนท่ี  2 

สภาพท่ัวไป  และข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล 
1.  สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
 1.1  ประวัติความเป็นมา 
 ประวัติความเป็นมาของตําบลเขากระปุกนั้น  เดิมอยู่ในเขตปกครองของตําบลกลัดหลวง  อําเภอ        
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศจัดต้ังเป็นตําบลเขากระปุกเม่ือ พ.ศ.2527 พ้ืนท่ีเดิมเป็นเขตป่าไม้ ประชาชน
จากท้องถ่ินอ่ืนได้เข้ามาจับจองท่ีดินเพ่ือทําการเกษตร และโดยการจัดสรรของทางราชการตามโครงการตาม
แนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ตําบลเขากระปุกมีถํ้าอยู่หลายแห่ง 
คือ หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 9 ซ่ึงจากคําบอกเล่าท่ีสืบต่อกันมาว่าถํ้าเหล่านี้มีเครื่องป้ันดินเผาท่ีมีลักษณะ
คล้ายกระปุก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ถํ้าเขากระปุก” จึงเป็นท่ีมาของตําบลในปัจจุบัน 
 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล            
พ.ศ. 2538 มีผลให้สภาตําบลท่ีมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ย                   
ไม่ตํ่ากว่าปีละ 150,000 บาท อาจจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลได้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้        
สภาตําบลเขากระปุกเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก เม่ือ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา 
 

 1.2  สถานท่ีตั้งและลักษณะภูมิประเทศ   อาณาเขต 
 ท่ีตั้ง  องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุกอยู่ห่างจากตัวอําเภอท่ายางไปทางทิศใต้  ประมาณ 32  
กิโลเมตร  สภาพพ้ืนท่ีทางตอนกลางของตําบลเป็นท่ีราบสูง  ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับป่าไม้  ได้แก่         
ป่าหนองกระทุ่ม ป่ายางน้ํากลัดใต้และยางน้ํากลัดเหนือ 
 พ้ืนท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 149,252 ไร่ หรือ 238.80 ตาราง
กิโลเมตร มีหมู่บ้าน จํานวน 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็น   
 -  หมู่บ้านในโครงการพระราชประสงค์ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี  6 , 8, 9, 11, 13 และ 14 
 -  หมู่บ้านปกติ 8  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี  1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 และ 12 
อาณาเขต 
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 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกําหนดเขตตําบลในท้องท่ีอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ตําบลเขากระปุกมีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ 
 ติดต่อกับตําบลกลัดหลวง ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
ห้วยหินลาดบริเวณพิกัด NQ  673028 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขาน้ําหยด เขาพุข้ีลิง                
เขาพุปะคํา เขาหนองขุย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามห้วยมะแฟ้ม ห้วยหินเพลิง ติดกับถนน รพช.     
สายยางชุม – หนองโรง ท่ีบริเวณพิกัด NQ 851129 ไปทางทิศตะวันออกตามลําห้วยหินเพลิงกับถนน รพช. 
สายเขาลูกช้าง – หนองโรง ท่ีบริเวณพิกัด NQ 868111 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสายเขาลูกช้าง – หนอง
โรง ตัดกับห้วยพังพอนท่ีบริเวณพิกัด NQ 869122 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวห้วยพังพอน  สิ้นสุดท่ี              
จุดบรรจบห้วยพังพอน  ห้วยหินเพลิงและห้วยธรรมชาติ  บนเทือกเขาหัวแหวน บริเวณพิกัด NQ  913131 
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก 
 ติดต่อกับตําบลเขาใหญ่ ตําบลห้วยทรายเหนือ ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากจุดบรรจบห้วยพังพอน ห้วยหินเพลิงและลําห้วยธรรมชาติบนเทือกเขาหัวแหวน บริเวณ
พิกัด NQ 913131 ไปทางทิศใต้ตามแนวสันเขาผ่านยอดเขาพะยอม บริเวณพิกัด NQ 914094 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวพ้ืนท่ีราบบรรจบกับถนนสายหนองพลับกับถนนสายทุ่งเคล็ด –  หนองโรง  บริเวณ
พิกัด NQ 881071 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยโรง ถึงบริเวณพิกัด NQ 853078 ไปทางทิศใต้ตามแนวห้วย
โรงถึงสถานีอนามัยบ้านรางจิก บริเวณพิกัด NQ 850025 ไปทางทิศใต้ตามถนนสายหนองพลับ – ยางชุม  
สิ้นสุดท่ีจุดตัดถนนสายหนองพลับ – ยางชุม กับลําห้วยไม้ตาย บริเวณพิกัด NP 821947 รวมระยะทางด้านทิศ
ตะวันออกประมาณ  30  กิโลเมตร 
ทิศใต้ 
 ติดต่อกับตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสาย
หนองพลับตัดกับห้วยไม้ตายบริเวณพิกัด NQ 821947 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยไม้ตายตัดผ่านถนน 
รพช. บริเวณพิกัด NP 808945 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยไม้ตายถึงสันเขาถํ้าดิน บริเวณพิกัด               
NP 784928 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวสันเขาผ่านบริเวณพิกัด NP 773933 , NP 764939,              
NP 756941, NP 754947 ,NP 751952 , NP 744966 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านบริเวณพิกัด NP 728969 ไป
ทางทิศตะวันตกผ่านพิกัด NP 706974  และ  NP 690974 ถึงบริเวณสันเขาพิกัด NP 679977 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวสันเขาสิ้นสุดท่ีแนวสันเขาบริเวณพิกัด  NP 675970  รวมระยะทางด้านทิศใต้
ประมาณ  24  กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก 
 ติดต่อกับตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวสันเขา 
บริเวณพิกัด  NP 675970 ผ่านเนิน 530 ไปทางทิศเหนือตามแนวลําห้วยหินลาดสิ้นสุดท่ีห้วยหินลาด บริเวณ
พิกัด NQ 673028 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  5  กิโลเมตร 
 
ประชากรตําบลเขากระปุก 
 ชาย   3,674 คน 
 หญิง   3,784 คน 
 รวม   7,457 คน 
 จํานวนครัวเรือน  2,322 ครัวเรือน 
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  ข้อมูล  :  สํานักบริหารการทะเบียนอําเภอท่ายาง (ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2556) 
 
2.  ด้านสภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 การคมนาคม 
 2.1.1 ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก มีดังนี้ 
    1. ถนนดิน จํานวน 22 สาย ความยาว 12.75 กิโลเมตร 
    2. ถนนลูกรัง 181 สาย ความยาว 172.10 กิโลเมตร 
    3. ถนนคอนกรีต จํานวน 5 สาย ความยาว 2.65 กิโลเมตร 
    4. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 37 สาย ความยาว 18.12 กิโลเมตร 
 2.2.2 ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน ๆ  
    1. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ความยาว 2.30 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
 2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 36.00 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของกรม         
ทางหลวงชนบท 
 3. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 31.40 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของทางหลวง
แผ่นดิน 
 
 2.2 การไฟฟ้า 
 การบริการด้านไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  มีลักษณะใช้ในครัวเรือนและไฟฟ้า
สาธารณะตามริมถนน  ซ่ึงการจําหน่ายไฟฟ้าท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนมีหลายประเภท ได้แก่            
บ้านท่ีอยู่อาศัย อุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนราชการ ในส่วนไฟฟ้าสาธารณะตามริมถนน องค์การบริหาร         
ส่วนตําบลเขากระปุก  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บํารุงรักษา ตามความจําเป็นอัน
จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณ  
 2.3 การพัฒนาแหล่งน้ํา 
 แหล่งน้ําขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  ซ่ึงมีการพัฒนาให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้การได้  
ดังนี้ 
   1.  ลําห้วย จํานวน  33 แห่ง 
   2.  ฝาย  จํานวน  25 แห่ง 
   3.  สระน้ํา จํานวน          129 แห่ง 
   4.  อ่างเก็บน้ํา จํานวน    5 แห่ง 
   5.  บ่อบาดาล จํานวน  90   บ่อ  
   6.  ประปา จํานวน  29 แห่ง 

2.4 การส่ือสารและโทรคมนาคม 
 ประเภทการสื่อสารในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  ประกอบด้วย 
 -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จํานวน  19  ตู้ 
 -  ประชากรมีโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ) ใช้ทุกครัวเรือน 
3.  ด้านเศรษฐกิจ 
 ลักษณะทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 
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  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรรม  ได้แก่  ทําสวน  
ทําไร่  และเลี้ยงสัตว์  พืชผลท่ีสําคัญนิยมปลูกคือ  มะนาว  สับปะรด  กล้วย  ชมพู่  มะเขือเทศ  ฯลฯ  
นอกจากนั้นทําอาชีพ  รับจ้าง  เลี้ยงสัตว์   
4.  ด้านสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  1.  โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 6  แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาส  3  แห่ง) 
  1.1  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว  หมู่ท่ี  2 
   1.2  โรงเรียนบ้านเขากระปุก  หมู่ท่ี  3 
   1.3  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่  หมู่ท่ี  5    
   1.4  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  หมู่ท่ี  9  (ขยายโอกาส) 
   1.5  โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว  หมู่ท่ี  8  (ขยายโอกาส) 
  1.6  โรงเรียนบ้านหนองโรง  หมู่ท่ี  12  (ขยายโอกาส) 
   2.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1  แห่ง 
   3.  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  14  แห่ง 
         4.  หอกระจายข่าว  จํานวน  4  แห่ง  และเสียงตามสาย  จํานวน  10  แห่ง 
   5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง 
              5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก) หมู่ท่ี 3 
          5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว  หมู่ท่ี 8 
          5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ  หมู่ท่ี 9 
         5.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง  หมู่ท่ี 12 
 4.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา   
  วัด  จํานวน  6  แห่ง  และมัสยิด  1  แห่ง 
  1.  วัดหนองตาฉาว  หมู่ท่ี  2   
  2.  วัดเขากระปุก  หมู่ท่ี  3 
   3.  วัดหนองโรง  หมู่ท่ี  4 
  4.  วัดหนองเอ้ือง หมู่ท่ี  6 
  5.  วัดโป่งเกตุ  หมู่ท่ี  9     
  6.  วัดหุบเฉลา  หมู่ท่ี  13 
  7.  มัสยิดอัซซิกรอ 2 หมู่ท่ี  10 
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4.3  ข้อมูลหมู่บ้านตําบลเขากระปุก 
  ประชากร 

    ช่ือหมู่บ้าน                   ช่ือผู้ใหญ่บ้าน 
 ชาย  หญิง 

  รวม 
จํานวน 

ครัวเรือน 
บ้านหนองโรง นายณรงค์  แสงประเสริฐ  244  238   482 174 
บ้านหนองตาฉาว นางไพโรจน์  เจริญยิ่ง  384  386   769 229 
บ้านเขากระปุก นายประชุม  เดชวัน  257  285   542 157 
บ้านบ่อประหัง นายธีรพล  พันธ์ประดิษฐ์  330  365   695 245 
บ้านหนองคอไก่ นายบุญลือ  เอ่ียมสะอาด  278  270   548 192 
บ้านหนองเอ้ือง นายประชุม  เทียนงาม  281  314   595 192 
บ้านหนองซอ นายสําราญ  บุญมา    61    59   120 50 
บ้านหุบเฉลา นายพงษ์เพชร  จิตระวัง  288   324   612 173 
บ้านโป่งเกตุ นายธนู  ปานทิพย์  (กํานันตําบลเขากระปุก)  384   364   748 237 
บ้านห้วยหินเพลิง นางโสภิศตา  เพ็งอุดม   231   211   442 163 
บ้านโป่งเกตุบน นายชุบ  วันชะนะ  307   296   603 138 
บ้านหนองโรงล่าง นายแล  น้อยศิริ  207   257   464 144 
บ้านเขาอ่างแก้ว นายวินัย  คงแจ่ม              281   270   551 141 
บ้านผาน้ําหยด นายศักด์ิสิทธิ์  สุขเอ่ียม  142   144   286  87 
                                                    รวม 3,674 3,783 7,457 2,322 

 

5.  ด้านการเมืองการบริหาร 
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
  1.  นายธีรพงษ์ เอ่ียมสะอาด  นายก อบต.เขากระปุก 
  2.  นายณฐพล น้อยสําราญ   รองนายก อบต.เขากระปุก 
  3.  นายชาตร ี เพ็งอุดม  รองนายก อบต.เขากระปุก 
  4.  นายสงคราม แสงแลบ  เลขานุการนายก อบต.เขากระปุก 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 28 คน 
  1. นายโอภาส เพ็งอุดม  ประธานสภา อบต.เขากระปุก 
  2. นายสมพล จันทร์หร่าย  รองประธานสภา อบต.เขากระปุก 
  3. นายสนอง หอมกรุ่น  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 1 
  4. นายจรัญ นุชสําอาง  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 1 
  5. นายสุปมิตร พุ่มแย้ม  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 2 
  6. นายสุดใจ กฐินเทศ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 2 
  7. น.ส.จีราภรณ์ ธนันทา  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 3 
  8. นายสาโรจน ์ อดิศัยสัมพันธ์ สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 3 
  9. นายจําลอง คนเชี่ยว  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 4 
  10. นายสมิตร เอ่ียมพันธุ์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 4 
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  11. นายชุบ เกตุกร  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 5 
  12. นายบุญธรรม ทองรอด  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 5 
 
  13. นายประดับ วัสสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 6 
  14. นายสมชาติ ศรีสุขา  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 6 
  15. น.ส.นงนุช พูลสวัสด์ิ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 7 
  16. นางระเบียบ ศรีสว่าง  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 7 
  17. นายอํานาจ จันทร์หร่าย  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 8 
  18. นายสําราญ แดงศิริ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 8 
  19. นายวิเชียร ป่ินเพชร  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 9 
  20. นายเกษม อรัญพันธ์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 9 
  21. นายสมหวัง โสภา  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 10 
  22. นายดําเนิน  เกตุรัตน์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 11 
  23. นายสมศักด์ิ น้อยสําราญ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 11  
  24. นายบุญลือ ศรีจันทร์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 12 
  25. นางทองดี สว่างดี  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 12  
  26. นายถวิล พ่วงอินทร์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 13 
  27. นายประเสริฐ เต็มดี  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 14 
  28. นายบุญล้น สุขจํารูญ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 14 
 จํานวนบุคลากร  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  มีจํานวน  28  คน 
   สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
   1. นายอนวัช พลอยบุศย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 7 , 
          รักษาการหัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. 
   2. นางสาวชนัญชิดา ตัณฑวงค์  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว 
   3. นายกรุง ม่วงสวาสดิ  นักพัฒนาชุมชน 4 
   4. นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง  บุคลากร 4 
  5. ว่าท่ี ร.ต.หญิงชนัญชิดา   อิทธิธรรมนันท์ เจ้าพนักงานธุรการ 3 
  6. นายรณกร   นาคสิงห์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 
  7. นางสาววีนา จันทร์สุขพุ่ม  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
   8. นางสาวประไพ สุขชัย  นักการภารโรง 
   9. นายพลภัทร พงศนาค  พนักงานขับรถยนต์ 
   10. นายสมโภช คําสวน  คนงานท่ัวไป 
 

 ส่วนการคลัง 
  11. นางพวงเพชร ขําสี หัวหน้าส่วนการคลัง (จนท.บริหารงานการเงินและบญัชี 6) 
  12. นางสาวิตร ี เนียมศรี  นักวิชาการพัสดุ 4 
  13. นางสาวนงเยาว ์ ทับทิมแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 3 
  14. นายสุรพงษ์ ปานรอด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 
  15. นางสาวนิสารัตน ์ ปรีดามีสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 
  



9 

 

 

 ส่วนโยธา 
  16. นายพละ ช้างนะ  หัวหน้าส่วนโยธา (จนท.บริหารงานช่าง 5) 

 17. นายนุชา ปลั่งเอ่ียม  ช่างโยธา 2 
 18. นายชรินทร์ ชาญณรงค์  พนักงานผลิตน้ําประปา 
 19. นายอภิวัฒน์ สุขพลาย  พนักงานผลิตน้ําประปา 
 20. นายธีระศักด์ิ ตาละลักษณ์ธนดล พนักงานจดมาตรวัดน้ําประปา 
 21. นายเดชา มุ่งดี   พนักงานจดมาตรวัดน้ําประปา 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   22. นายอนวัช พลอยบุศย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 7 , 
          รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  23. นายจิรโรจน ์ ทับทิม  นักวิชาการศึกษา 5 
  24. นางสาวศิริขวัญ พรายมี  เจ้าพนักงานธุรการ 3 

 25. นางสาวรชันีย์ สีเหลือง  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองโรง  
 26. นางสาวชาลินี รวยทรัพย์  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 

   27. นางทัศนีย์ นิ่มทรัพย์  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  
   28. นางสาวกรกันยา แสงสว่าง  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศพด.บ้านโป่งเกตุ 

 

6.  ข้อมูลอ่ืน  ๆ 
  6.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  
   6.1.1 ป่าชุมชนเขาสน (ป่าสนสองใบ) ในเขตป่าสงวนชะอํา – บ้านหนองโรง ในหมู่ท่ี 1 , 10 และ 12 
   6.1.2 แร่หินสี  แร่หินอ่อน  ป่าสงวนแห่งชาติยางน้ํากลัดใต้  หมู่ท่ี  6, 8, 11 และ 13  
   6.1.3 ป่าดิบชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  หมู่ท่ี 8  และ  14 
  6.2  สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
    6.2.1 ถํ้าเขากระปุก  หมู่ท่ี  3 
    6.2.2 ป่าสนสองใบ  หมู่ท่ี  10 
    6.2.3 น้ําตกผาน้ําหยด  หมู่ท่ี  14   
  6.3  สถานท่ีสําคัญในตําบล 
       6.3.1 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ หมู่ท่ี 5 
    6.3.2 ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี หมู่ท่ี 5 
  6.4  มวลชนจัดตั้ง 
   6.3.1 ลูกเสือชาวบ้าน    1  รุน่   จํานวน      75     คน 
   6.3.2 อาสาพิทักษ์ป่า     1  รุน่  จํานวน     120     คน 
   6.3.3 องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี  จํานวน      14     หมู่   
   6.3.4 อปพร.     หมู่บ้าน/ตําบล  จํานวน      58     คน 
   6.3.5 อสม.          จํานวน    115     คน 
  6.5  ศูนย์/กลุ่มพัฒนาชุมชนของตําบลเขากระปุก 
   ศูนย์ข้อมูลระดับตําบล   1  แห่ง 
   กลุ่มออมทรัพย์    2  กลุ่ม หมู่ท่ี  4,9 และ หมู่ท่ี  13 
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   กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  5  กลุ่ม 
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   3  แห่ง 
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขากระปุก  1  กองทุน
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