
ส่วนที่ 1 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.ด้านกายภาพ 
     1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 672 หมู่ที่ 1 ถนนนครราชสีมา -ฉะเชิงเทรา 
(ถนน 304) ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
ห่างจากตัวอ าเภอนาดี ประมาณ 36 กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 95 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจาก
สภาต าบลเป็นองค์การริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539  องค์การบริหารส่วนต าบล
บุพราหมณ์ มีเนื้อที่ประมาณ  406   ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 253,750  ไร่ 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ      ต าบลศาลเจ้าพ่อ         อ าเภอวังน้ าเขียว   จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้           ติดต่อกับ      ต าบลทุ่งโพธิ์              อ าเภอนาดี        จังหวัดปราจีนบุรี  

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      ต าบลครบุรี               อ าเภอครบุรี         จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      ต าบลนาดี, ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี      จังหวัดปราจีนบุรี 

แผนที่ต าบลบุพราหมณ์ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 เป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน มียอดเขาสูงที่สุด คือ เขาละมั่ง สูงประมาณ 992 เมตร มีหุบเขาตาม
ธรรมชาติ เหว และน้ าตก เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ ามูล และแม่น้ าบางปะกง ในบริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติ 
ท้องที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีพรรณไม้เฉพาะถิ่น คือ ต้นลาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นป่าลานผืนสุดท้ายที่
สมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

มีลักษณะทางภูมิประเทศและที่ตั้งเป็นที่ราบเชิงเขาตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีประวัติ
ความเป็นมาที่น่าสนใจคือ แต่เดิมต าบลบุพราหมณ์ เคยเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นตรงต่อต าบลทุ่งโพธิ์ และด้วยเหตุผล
ทางด้านการปกครองเมื่อราวปี พ.ศ. 2522  ได้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นต าบลบุพราหมณ์ในปัจจุบัน และยกฐาน
ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์เมื่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอนา
ดีไปทางทิศเหนือมีระยะทางโดยประมาณ 36 กิโลเมตร ฮ่อมล้อมด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและมีทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ภูเขา ล าธาร ป่าไม้ แร่ และสัตว์ป่า เป็นต้น 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ (โอโซนอันดับ 7 ของโลก) 

มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและชุ่มชื้นสลับกันแบบฝนเมืองร้อน ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู 
คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม 
 ฤดูกาลประกอบด้วย 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของทุกปี บางปีอาจเลื่อนมา
จนถึงพฤษภาคม ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ของทุกปี บางปีอาจเลื่อนมาจนถึงเดือนตุลาคม         
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม ของทุกปี แต่ทั้งนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
1.4 ลักษณะของดิน 
 เป็นดินร่วนและดินทราย  
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ มีจ านวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จ านวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น หมายเหตุ 
1 บ้านทับลาน               นายช านาญ  จิตรสมาน       1.นายเสนอ  เจริญราษฎร์ 

2.นายเพียร  นาแล 
 

2 บ้านขุนศรี                 จ.ส.อ.วงค์ทอง  จันกง  1.นายสมจิตร์  กัลลา 
2.นางสาวยุพิน  มาลัย 

 

3 บ้านบุพราหมณ์               นางคณิศร  เจียมผักแว่น          1.นายโสริยา  สิงห์เคน 
2.นายสงกรานต์  ป้องหอม 

 

4 บ้าน กม. 80         นายวิโรจน์  ใจตรง 
(ก านันต าบลบุพราหมณ์)         

1.นายประโยชน์  ช่างไม้ 
2.นายฉลอง  แย้มจันทึก 

 

5 บ้านวังมืด              นายดอม  จามจังหรีด          1.นายสมครบ  สุมะหิงพันธุ์ 
2.นายจารุวัฒน์  ลักษณะพรมราช 

 

6 บ้านวังขอนแดง    นายอุไร  แจ้งอรุณ         1.นายสุวัฒน์  กองธรรม  
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2.นายดาว  ช่อทองสุวรรณ์ 
7 บ้านวังหิน         นายวรรณรภย์  สุวรรณสุข       1.นางสมหมาย  พิมรัตน์ 

2.นายธนวัฒน์ บุตรดีวงษ์ 
 

8 บ้านวังใหม่ นายศักดิ์ดา  หงษ์สา 1.นายกฤติ  อาบพรมราช 
2.นายมนนต์ชัย  ประชุมชน 

 

9 บ้านแสนสุข นายสมพงษ์ สิมศรี 1.นายมานพ  นาทสูงเนิน 
2.นายสุนทร  ปั้งจันอัด 

 

10 บ้านทับลานใน นางสาวอ าไพ  ดีเลิศ 1.นายสวงค์   ฉิมก่ิง 
2.นายธนนท์  ทานกิ่ง 

 

 
2.2 การเลือกตั้ง 
แบ่งออกเป็น 10 เขตเลือกตั้ง………มีสมาชิกทั้งหมดจ านวน 20 คน.........…….…………………………………………….. 

3.ประชากร 

3.1....ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)... 

3.2....ช่วงอายุและจ านวนประชากร.....ประชากรและครัวเรือน 

ประชากรต าบลบุพราหมณ์ มีจ านวนประชากร  9,106 คน แยกเป็น/ชาย  4,511 คน/หญิง  4,595 คน 
จ านวนครัวเรือน   3,397 ครัวเรือน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย 22.42 คน /ตร.กม)............................. 

ประชากรแยกตามช่วงอายุ 

 ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม หมายเหตุ 
 น้อยกว่า 1 ปี 38 39 77  
 1-9 ปี 563 468 1,031  
 10-19 619 619 1,238  
 20-29 640 659 1,299  
 30-39 745 760 1,505  
 40-49 727 760 1,487  
 50-59 576 609 1,185  
 60-69 346 339 685  
 70-79 175 205 380  
 80-89 63 96 159  
 90-99 11 18 29  
 100 ขึ้นไป 1 - 1  
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 

 

 

 



  4  
 

  แยกออกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
ประชากร 

(คน) 

จ านวน
หลังคาเรือน 

 จ านวน
พื้นที่ (ไร่) 

หมู่ที่  1    บ้านทับลาน 784 782 1,566 666  
หมู่ที่  2    บ้านขุนศรี 527 521 1,048 338  
หมู่ที่  3    บ้านบุพราหมณ์ 482 473 955 294  
หมู่ที่  4    บ้าน กม.80 278 300 578 313  
หมู่ที่  5    บ้านวังมืด 418 421 839 293  
หมู่ที่  6   บ้านวังขอนแดง 369 390 759 373  
หมู่ที่  7    บ้านวังหิน 562 587 1,149 337  
หมู่ที่  8 บ้านวังใหม่ 526 530 1,056 317  
หมู่ที่  9 บ้านแสนสุข 215 217 432 202  
หมู่ที่ 10  บ้านทับลานใน 350 374 724 264  
 รวม 4,511 4,595 9,106 3,397  

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

 ที่มา : ทะเบียนราษฎร อ าเภอนาดี 

4.สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา......โรงเรียนขยายโอกาสจ านวน 2 โรง (มัธยมศึกษา) และโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรง........ 

4.2 สาธารณสุข.......รพ.สต.จ านวน 3 แห่ง......... 

4.3 อาชญากรรม...........สถานีต ารวจภูธรวังขอนแดง และหน่วยบริการต ารวจทางหลวงนาดี.................... 

4.4 ยาเสพติด...........-................. 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

การสังคมสงเคราะห์....ผู้สูงอายุ.... ผู้พิการ.... ผู้ป่วยเอดส์ 
 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทับลาน รับผิดชอบ หมู่ที่ 1,6,10 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขุนศรี รับผิดชอบ หมู่ที่  3,2,7 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน กม.80 รับผิดชอบ หมู่ที่ 5,4,8,9 
 จ านวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

              ปีงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี  2560 ปี 2561 หมายเหตุ 
1 จ านวนผู้สูงอาย ุ(คน) 904 988  985  1,051 1,079 รวมทั้งต าบล 
2 จ านวนผู้พิการ (คน) 87 213  201 239 254 รวมทั้งต าบล 
3 จ านวนผู้ป่วยเอดส์ (คน) 12 12 12 21 21 รวมทั้งต าบล 

รวม 1,003 1,213 1,194 1,311 1,354  
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก ทางน้ า ทางราง ฯลฯ) 

 -มีถนนทางหลวง 304 กบินทร์บุรี-ปักธงชัยผ่านเป็นถนนสายหลัก 

5.2 การไฟฟ้า 

 -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนาดีให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 

5.3 การประปา 

 -มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่ 

5.4 โทรศัพท์............ 

 -มีเสาส่งสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที่............ 

5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  -ที่ท าการไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง........... 

6.ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร.......ปลูกข้าว/ท าไรมันส าปะหลัง/ไผ่ตรง/ปลูกขมิ้น/ทุเรียน/เงาะ/ 
6.2 การประมง..........-................... 

6.3 การปศุสัตว์.......มีกลุ่มเลี้ยงโคจ านวน 3 กลุ่ม................. 

6.4 การบริการ...............-........ 

6.5 การท่องเที่ยว.....มีอุทยานแห่งชาติทับลาน และเดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน....... 

6.6 อุตสาหกรรม.....-.................. 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ.........กลุ่มจักสานใบลาน กลุ่มดอกไม้จันทร์.............. 

6.8 แรงงาน.........-........................ 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา.......พุธ...................... 

7.2 ประเพณี และงานประจ าปี.....ประเพณีลอยกระทง ............ 

7.3 ภูมิปัญหาท้องถิ่น ภาษาถิ่น……-…………. 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก......เครื่องจักสานจากใบลาน............ 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า….แหล่งน้ าธรรมชาติในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของแม่น้ า
ปราจีน (แม่น้ าบางปะกง) และมีแหล่งน้ าธรรมชาติ  อ่างเก็บน้ าทับลาน คลองล าพญาธารไหลผ่าน  

8.2 ป่าไม้ ลักษณะของป่าไม้………………………………………….. 
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 อุทยานแห่งชาติทับลานมีสังคมพืชที่จัดเป็นป่าลุ่มต่ าที่มีความสมบูรณ์มาก หากพิจารณาตามประเภทของ
ป่าแล้วสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง จัดเป็นสังคมพืชที่มี
การซ้อนทับกันของลักษณะทางนิเวศวิทยาของป่าภาคกลางกับนิเวศวิทยาของป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าชุมชุม เป็นพื้นที่ท่ีมีต้นลานขึ้นกระจายในพ้ืนที่อย่างหนาแน่น ได้แก่ 
บริเวณบ้านทับลาน บ้านขุนศรี บ้านบุพราหมณ์ และบ้านวังมืด จึงได้ชื่อว่าป่าลานผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์และ
สวยงามที่สุดของประเทศไทย ซึ่งต้นลานจัดเป็นไม้ตระกูลปาล์ม เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง    
ล าต้นตรงและแข็ง ภายในเนื้อเป็นเส้นใย มีใบอ่อนรอบล าต้นเป็นชั้น ๆ ก้านใบยาวประมาณ 3 - 4 เมตร หนึ่งก้าน
มีหนึ่งใบ ใบกว้างประมาณ 2 - 3 เมตร จนมีค าสอนในอดีตกาลว่า "ใครที่ชอบตีพ่อแม่ ตายไปมือจะใหญ่เท่าใบ
ลาน" ล าต้นสูงประมาณ 10-26 เมตร มีลักษณะพิเศษหลายอย่าง เช่น เป็นต้นไม้ที่มีอายุขัยประมาณ 60-80ปี 
เมื่อต้นแก่ก็จะออกดอกและผล ดอกมีสีขาว ซึ่งต้นลานจะออกดอกเพียงครั้งเดียว และเมื่อออกดอกก็หมายความ
ว่าต้นลานจะต้องตาย เมื่อเมล็ดร่วงหล่น ต้นลานก็จะเริ่มเหี่ยวเฉา และเหี่ยวแห้งตายลงในที่สุด 

8.3 ภูเขา………..มีลักษณะสูงชัน หินปนทราย  

8.4 ทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.........ต้นลาน.............(ต้นลานจัดเป็นไม้ตระกูลปาล์ม) เป็น
ไม้ประจ าถิ่น 

9.อ่ืนๆ............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 


