
ส่วนที่ 1. สภาพท่ัวไปข้อมูลพ้ืนฐาน

1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งเขตตําบลหมูสี เทศบาลตําบลหมูสี ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอปากช่อง มี

ระยะทางห่างจากอําเภอปากช่อง เป็นระยะทาง 23 กิโลเมตร ตําบลหมูสี มีเนื้อท่ีโดยประมาณ 132.40
ตารางกิโลเมตร หรือ 82,750.00 ไร่ หรือ 309.7 ตารางกิโลเมตร (รวมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลหนองน้ําแดงและตําบลขนงพระ อําเภอปากช่อง
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีและอําเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลโป่งตาลอง อําเภอปากช่อง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง

กําหนดเขตตําบลหมูสี ในท้องที่อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของตําบลหมูสี เป็นท่ีราบเชิงเขา

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ตําบลหมูสีมีอากาศร้อนตอนกลางวัน กลางคืนจะเย็น อุณหภูมิต่ําสุดหน้า
หนาวเดือนธันวาคม บนภูเขาในป่าประมาณ 9 องศา มีลมมรสุมหลักพัดผ่านคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยพัดจากทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ซ่ึงพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือทิศใต้ ทําให้มีอากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุก โดยท่ัวไปสามารถแบ่ง
ฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้



ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือน
ตุลาคม โดยมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาวสภาพอากาศจะเร่ิมเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวตั้งแต่
กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะน้ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นลมหนาวท่ี
พัดจากประเทศจีน ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงอากาศร้อนที่สุดอยู่ใน
เดือนเมษายน

1.4 ลักษณะดิน

-กลุ่มชุดดินที่ 22 พื้นท่ี 3,450 ไร่ ลักษณะดิน : เป็นดินร่วนหยาบ การระบายน้ําไม่ค่อยดี มักมีน้ําขังใน
ฤดูฝน (ชุดดินสันทราย, ชุดดินสีทน, ชุดดินน้ํากระจาย)

-กลุ่มชุดดินที่ 29 พื้นที่ 27,817 ไร่ ลักษณะดิน : เป็นดินเหนียว เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ
หินบะซอลต์ หินตกตะกอน หรือหินแปร เนื้อดินสีแดง ระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า (ชุดดินบ้านจ้อง, ชุด
ดินปากช่อง, ชุดดินสูงเนิน เป็นต้น)

-กลุ่มชุดดินที่ 31 พื้นท่ี 800 ไร่ ลักษณะดิน : เป็นดินเหนียว เน้ือดินเป็นสีน้ําตาล ระบายน้ําค่อนข้างดี
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง (ชุดดินเลย, ชุดดินวังไห)

-กลุ่มชุดดินที่ 47 พื้นท่ี 5,800 ไร่ ลักษณะดิน : เป็นดินเหนียวปนร่วน มีเศษหินปะปนหน้าดินต้ืน การ
ระบายน้ําดี เนื้อดินมีสีน้ําตาล, เหลืองหรือแดง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง (ชุดดินมวกเหล็ก, ชุดดินท่าลี่)

-กลุ่มชุดดินที่ 52 พื้นที่ 280 ไร่ ลักษณะดิน : เป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินเป็นสีดํา,นํ้าตาล, หรือ
แดง ระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง (ชุดดินตาคลี, ชุดดินบึงชะนัง)

-กลุ่มชุดดินที่ 55 พื้นที่ 15,600 ไร่ ลักษณะดิน : เป็นดินเหนียว เกิดจากการสลายตัวของหินตะกอนเนื้อ
ละเอียดท่ีมีปูนปน สีดินเป็นสีน้ําตาล, เหลืองหรือสีแดง ระบายน้ําปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง (ชุดดิน
จตุรัส, ชุดดินวังสะพุง)

2. ด้านการเมือง/ การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง แนวเขตการปกครอง รวม 19 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งเตย หมู่ที่ 11 บ้านวังโต่งโต้น
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 12 บ้านท่าช้างใต้
หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 13 บ้านวังประดู่
หมู่ที่ 4 บ้านหมูสี หมู่ที่ 14 บ้านเกาะแก้ว
หมู่ที่ 5 บ้านกุดคล้า หมู่ที่ 15 บ้านคลองเสือ
หมู่ที่ 6 บ้านคลองเดื่อ หมู่ที่ 16 บ้านท่าช้างเหนือ
หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านคลองเพล
หมู่ที่ 8 บ้านคลองดินดํา หมู่ที่ 18 บ้านอุทุมพรพัฒนา
หมู่ที่ 9 บ้านเลือดไทย หมู่ที่ 19 บ้านคลองปูน



หมู่ที่ 10 บ้านเหวปลาก้ัง

2.2 การเลือกตั้ง
ตําบลหมูสีมีเขตเลือกตั้งจํานวน 2 เขต

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี

พ.ศ. จํานวนประชากร อัตราการเปล่ียนแปลง
2559 12,842 -
2560 12,887 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.35
2561 13,002 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.89
2562 13,178 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.35
2563 13,275 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.74

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564
3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร
จํานวนหลังคาเรือนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 11,489 หลังคาเรือน
จํานวนประชากรท้ังหมด 13,242 คน แยกเป็นชาย 6,585 คน หญิง 6,657 คน
มีความหนาแน่นเฉล่ีย 99.66 คน/ ตารางกิโลเมตร

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564 (ท่ีมา : สํานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลตําบลหมูสี)

แสดงจํานวนครัวเรือน และจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ ในเขตตําบลหมูสี

ช่ือบ้าน หมู่ท่ี ครัวเรือน
ประชากร

หมายเหตุ
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม

บุ่งเตย
ใหม่สามัคคี
ท่ามะปรางค์
หมูสี
กุดคล้า
คลองเดื่อ
บ้านไร่พัฒนา
คลองดินดํา

1
2
3
4
5
6
7
8

516
445
507
1,226
1,350
948
821
668

467
242
459
400
503
334
465
426

481
254
465
445
506
337
469
464

948
496
924
845
1,009
671
934
890



เลือดไทย
เหวปลาก้ัง
วังโต่งโต้น
ท่าช้างใต้
วังประดู่
เกาะแก้ว
คลองเสือ
ท่าช้างเหนือ
คลองเพล
อุทุมพรพัฒนา
คลองปูน
ทะเบียนบ้านกลาง

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-

583
748
460
511
269
408
370
812
171
579
96
1

173
290
150
345
144
459
490
771
204
170
93

160
306
140
362
146
440
467
768
160
190
97

333
596
290
707
290
899
957
1,539
364
360
190

รวม 19 11,489 6,585 6,657 13,242

แสดงช่วงอายุของประชากร จําแนกตามเพศ ในตําบลหมูสี
ช่วงอายุประชากร (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) จํานวนรวม (คน)

น้อยกว่า 1 ปี 87 61 148
1-2 128 134 262
3-5 245 251 496
6-11 527 509 1,036
12-14 241 250 491
15-17 234 244 478
18-25 671 688 1,359
26-49 2,424 2,324 4,748
50-60 1,029 1,093 2,122

มากกว่า 60 ปีข้ึนไป 1,079 1,212 2,291
รวมท้ังหมด 6,665 6,766 13,431

ท่ีมา : สํานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลตําบลหมูสี ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 7 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) จํานวน 2 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหมูสี จํานวน 1 แห่ง



4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน/คลีนิค จํานวน 5 แห่ง

4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตํารวจภูธรหมูสี จํานวน 1 แห่ง
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 แห่ง
- ท่ีพักสายตรวจหรือจุดตรวจ จํานวน 1 แห่ง

4.4 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด จํานวน 17 แห่ง
- สํานักสงฆ์ จํานวน 17 แห่ง
- ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ จํานวน 1 แห่ง

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน
5.1 การขนส่ง มีเฉพาะการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ มีถนนสายสําคัญ ดังนี้

- ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข นม. 2090 (ถนนธนะรัชต์)
- ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นม. 1060 (ถนนกุดคล้า-ธนะรัชต์)
- ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นม. 3052 (เชื่อมธนะรัชต์-อําเภอวังน้ําเขียว)
- ถนนทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ 70-008 (ถนนเส้นน้ําผุดธรรมชาติ)

5.2 การไฟฟ้า
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตําบลหมูสี จํานวน 1 แห่ง

5.3 การประปา
- ประปาหมู่บ้าน จํานวน 19 แห่ง

5.4 ไปรษณีย์
- ท่ีทําการไปรษณีย์เขาใหญ่ จํานวน 1 แห่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทําสวน ทําไร่ รับจ้าง
ภาคธุรกิจเอกชนและรับจ้างท่ัวไป

6.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
- รีสอร์ท จํานวน 55 แห่ง



- โรงแรม จํานวน 25 แห่ง
- อาคารชุด จํานวน 8 แห่ง
- อาคารพาณิชย์/บ้านเช่า/ห้องเช่า จํานวน 45 แห่ง
- ปั๊มน้ํามันและก๊าซ จํานวน 5 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 15 แห่ง
- คลินิก จํานวน 7 แห่ง
- ธนาคาร จํานวน 1 แห่ง

7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
7.2 ประเพณีและงานประจํา

ประเพณีสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันลอยกระทง
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น

สมุนไพรไทย
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

เครื่องจักรสาน ผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ต่างๆ

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ํา
ลุ่มน้ําลําตะคองตอนบน เป็นแหล่งต้นน้ําของจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
8.2 ป่าไม้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่าไม้เป็นลักษณะป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่น
สอง ป่าดงดิบช้ืน ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าท่ีอยู่ในระดับความสูง 400-1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง

8.3 ภูเขา
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลําน้ําลําตะคอง

ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ. 2542 และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
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