
ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของต าบล 

ต ำบลสมอพลือตัง้อยู่ทำงทิศตะวันออกของ  อ ำเภอบ้ำนลำด  จังหวัดเพชรบุรี  อยู่ห่ำง

จำกตัวที่ว่ำกำรอ ำเภอ  ประมำณ  5  กิโลเมตร  อยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรี  อยู่ห่ำงจำกตัว

จังหวัด  ประมำณ  5  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งสิน้  5.972  ตร.กม.  หรอืประมำณ  3,733  ไร่ 

ทิศเหนอื ติดตอ่กับ ต ำบลต้นมะม่วง  อ ำเภอเมือง    จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศใต้  ติดตอ่กับ ต ำบลท่ำเสน  อ ำเภอบ้ำนลำด    จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวันออก ติดตอ่กับ ต ำบลโพธิ์ไร่หวำน อ ำเภอเมือง    จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ ต ำบลท่ำเสน  อ ำเภอบ้ำนลำด    จังหวัดเพชรบุรี 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะทั่วไปของต ำบลสมอพลือ  เป็นที่รำบลุ่มมีแม่น้ ำเพชรบุรีไหลผ่ำนทำงทิศ

ตะวันตกของต ำบล  (ไหลผ่ำนหมู่  1  และ  หมู่  2)  และมีคลองชลประทำนสำยสำมตัดผ่ำน  (หมู่  1  

หมู่  2  และหมู่  3)  มีถนนเพชรเกษมตัดผ่ำนกลำงต ำบล  (หมู่  1  หมู่  2  และหมู่  6)  และมีทำง

รถไฟตัดผำ่น  (หมู ่ 5  หมู ่ 6)  สภำพพื้นที่ทั่วไปเหมำะสมกับกำรท ำเกษตรกรรม 

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 

อำกำศโดยทั่วไปร้อนช้ืน  มี  3  ฤดู  อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่  27 – 31  องศำเซียลเซียส 

ฤดูร้อน  เริ่มตัง้แต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์  ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม  อำกำศจะร้อนอบ

อ้ำว  โดยเดือนเมษำยนเป็นเดือนที่มอีำกำศรอ้นที่สุดในรอบปี 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม  ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม  ถึงกลำงเดือน

ตุลำคม  เป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ำสู่ประเทศไทย  อำกำศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป  

โดยมีฝนตกหนักในเดือนตุลำคม 

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคม  ถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ในระยะที่ลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย  ท ำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอำกำศหนำวเย็น  

โดยเฉพำะในเดือนธันวำคม  และมกรำคมมฝีนตกและอำกำศอยู่ในเกณฑเ์ย็น   

1.4  ลักษณะของดนิ 

สภำพดินโดยทั่วไปเป็นที่รำบลุ่มดินเหนียวปนทรำย  ในทำงทิศตะวันออกของต ำบล  

(หมู ่ 4  หมู ่ 5)  ดินค่อนข้ำงเค็ม  โดยทั่วไปลักษณะดินเหมำะสมในกำรท ำพืชไร่  นำข้ำว  และพืชสวน

ทำงดำ้นตะวันตกของต ำบล  (หมู ่ 1) 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง  

 ต าบลสมอพลือ ก่อตั้งขึ้นมำพร้อมกับอ ำเภอบ้ำนลำด นับเป็นเวลำ 100 ปี เศษสมัยก่อน

ต ำบลนี้มีแม่น้ ำไหลผ่ำนได้มีพ่อค้ำเรือส ำเภำมำค้ำขำยสินค้ำต่ำง ๆ ได้ทอดสมอเรือพักแรมที่ต ำบลนี้

ประจ ำ และเมื่อเวลำทอดสมอเรือ สมอเรือได้ครือ ๆ ไปติด ที่สมอดำนเป็นประจ ำ ชำวบ้ำนจึงเรียกว่ำ
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ต ำบล “สมอคลือ” และต่อมำค ำว่ำ “สมอคลือ” เพี้ยนไปเป็น สมอพลือ ชำวบ้ำนจึงเรียกว่ำ “สมอพ

ลือ” ตั้งแต่นั้นมำชุมชนที่อำศัยอยู่ในต ำบลเป็นชุมชนดั่งเดิมที่ตั้งรกรำกบ้ำนเรือนอยู่อำศัย ประกอบ

อำชีพทำงกำรเกษตรและอำศัยทำงน้ ำเป็นทำงสัญจรไปมำ เป็นสังคมชนบทและวิวัฒนำกำรทำงสังคม

ชนบท และต่อมำวิวัฒนำกำรทำงสังคมทำงกำรเมือง และทำงเศรษฐกิจดีขึ้น มีพื้นที่บำงส่วนได้

เปลี่ยนแปลงไปแบบกึ่งเมอืงกึ่งชนบท 

ต ำบลสมอพลือ  ต ำบลสมอพลือมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 5.972 ตร.กม. หรือประมำณ 3,733 ไร่  มี

ทั้งหมดจ ำนวน  6  หมู่บ้ำน  ประกอบด้วย 

  หมูท่ี่  1  บ้ำนสมอพลือ นำยชำญณรงค์  เปรมกมล ผูใ้หญ่บ้ำนหมูท่ี่  1 

  หมูท่ี่  2  บ้ำนท่ำไทร นำยปิยะวุฒ ิ แก้วสว่ำง  ผูใ้หญ่บ้ำนหมูท่ี่  2 

  หมูท่ี่  3  บ้ำนไร่คำ นำยโสภณ  หลักแหลม  ก ำนันต ำบลสมอพลือ 

  หมูท่ี่  4  บ้ำนนำพะนัง นำยอนัส  เทศกลั่น  ผูใ้หญ่บ้ำนหมูท่ี่  4 

  หมูท่ี่  5  บ้ำนหว้ยเสือ นำยบรรจง  สีสุกใส  ผูใ้หญ่บ้ำนหมูท่ี่  5 

  หมูท่ี่  6  บ้ำนดอนพลับ นำยณรงค์ชัย  สุขประสงค์ ผูใ้หญ่บ้ำนหมูท่ี่  6 

 2.2  การเลือกตั้ง 

  อบต.สมอพลือ  แบ่งเขตกำรเลือกตั้งเป็นจ ำนวน  1  เขต  คือ  เขตที่  1  จ ำนวน  6  

หมูบ่้ำน  คือ  หมู่ที่  1,2,3,4,5,6 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

1.  นำยชัฏ แสงหิรัญภำดำ   นำยก อบต.สมอพลือ 

2.  นำยไพรัช ม่วงไหมทอง   รองนำยก  อบต.สมอพลือ 

3.  พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส    รองนำยก  อบต.สมอพลือ 

4.  นำยถกล  เพียรชนะ    เลขำนุกำรนำยก  อบต.สมอพลือ 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

1. นำยทนงค์  หลักแหลม    ประธำนสภำ  อบต.สมอพลือ 
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2. นำยจ ำรัส  ช้ำงพลำย   รองประธำนสภำ  อบต.สมอพลือ 

3. นำงสำวธนภรณ์  จันทร์สุข   สมำชิกสภำ  อบต.สมอพลือ  หมูท่ี่  1 

4. นำงจรัสศรี  อนันต์หลำย   สมำชิกสภำ  อบต.สมอพลือ  หมูท่ี่  1 

5. นำยกิตต ิ ดอกนำงแย้ม   สมำชิกสภำ  อบต.สมอพลือ  หมูท่ี่  2 

6. นำงสำวธนกำนต์  รอดหลัก   สมำชิกสภำ  อบต.สมอพลือ  หมูท่ี่  2 

7. นำยอ ำนวย  หลักแหลม   สมำชิกสภำ  อบต.สมอพลือ  หมูท่ี่  3 

8. นำยสำโรจน ์ ทับเพียร   สมำชิกสภำ  อบต.สมอพลือ  หมูท่ี่  4 

9. นำงสำยใจ  ปำนอ้น    สมำชิกสภำ  อบต.สมอพลือ  หมูท่ี่  5 

10. นำงยุพำ  แซ่บู๊    สมำชิกสภำ  อบต.สมอพลือ  หมูท่ี่  5 

11. นำยสมศักดิ์  บรรลือทรัพย์   สมำชิกสภำ  อบต.สมอพลือ  หมูท่ี่  6 

12. นำยสุภชัย  ออ่นละมูล   สมำชิกสภำ  อบต.สมอพลือ  หมูท่ี่  6 

3.  ประชากร 

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและครัวเรอืน 

 

 

หมู่ที่ 

 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนประชากร ครัวเรอืน 

ชาย หญิง รวม รวม 

1 บ้ำนสมอพลือ 302 369 671 240 

2 บ้ำนท่ำไทร 247 288 538 230 

3 บ้ำนไร่คำ 138 206 344 204 

4 บ้ำนนำพะนัง 111 145 256 88 

5 บ้ำนหว้ยเสือ 156 160 316 99 

6 บ้ำนดอนพลับ 170 196 366 111 

รวม 1,124 1,364 2,488 972 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลทะเบียนราษฎรจากส านักทะเบียนอ าเภอบ้านลาด  วันที่  12  พฤษภาคม  2564 

 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 ช่วงอำยุ    0 – 59  เป็นชำย  138  คน เป็นหญิง  142  คน รวม  280  คน    

 ช่วงอำยุ  60 – 70  เป็นชำย    15  คน เป็นหญิง    22  คน รวม    37  คน 

 ช่วงอำยุ  71 – 80  เป็นชำย      0  คน เป็นหญิง      7  คน รวม      7  คน 

 ช่วงอำยุ  81 – 90  เป็นชำย      2  คน  เป็นหญิง      6  คน รวม      8  คน 

 ช่วงอำยุ  91 – 100 เป็นชำย     0  คน  เป็นหญิง      1  คน รวม      1  คน 

4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 

  ประชำกรในต ำบลสมอพลือ  อ่ำนเขียนภำษำไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  ด้ำน

กำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ดี  ปัญหำคือ  ยังไม่สำมำรที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  กำรแก้ปัญหำของ  

อบต.สมอพลือ  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  กำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม  อำหำร

กลำงวันให้กับทำงโรงเรียนในเขตพืน้ที่  และร่วมกันจัดกิจกรรมตำ่งๆ  กับทำงโรงเรียน 

 กำรศกึษำข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน 

 1. โรงเรียนประถมศึกษำ/อนุบำล  จ ำนวน  1  แหง่  โรงเรียนวัดหว้ยเสือ  (มงคลประชำ

รังสรรค)์ 

  -   จ ำนวนครู  5  คน  (ข้ำรำชกำร)  ลูกจ้ำง  3 คน 

  -   จ ำนวนนักเรียน  ระดับประถมศึกษำ  47  คน 

  -   จ ำนวนนักเรียน  ระดับอนุบำล  12  คน 

 2.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสมอพลือ  จ ำนวน  1  แห่ง 

  -   จ ำนวนครู  1  คน 

  -   จ ำนวนผูดู้แลเด็ก  1  คน 

  -   จ ำนวนนักเรียน  18  คน 
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 4.2  สาธารณสุข 

  ประชำชนส่วนมำกมีสุขภำพที่ดี  มีกำรคัดกรองสุขภำพให้กับประชำชนกลุ่มเสี่ยง  โรค

ที่มักเกิดแก่ประชำกรในต ำบล  ได้แก่  โรคควำมดัน  เบำหวำน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปำก-

เท้ำในเด็ก  และโรคอื่นๆ  อีกมำก  มีสถิติเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล  ปัญหำคือ  ประชำชนบำงรำยไม่

ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรแก้ไขปัญหำ  คือ  อบต.และหน่วยงำนสำธำรณสุข

โรงพยำบำล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชำวบ้ำนในต ำบลสมอพลือเห็นควำมส ำคัญในเรื่องนี้

ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชำชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  แต่ต้องเป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง

เป็นประจ ำทุกปีจำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำน  บำงครัวเรือนไม่ได้กินอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ  กำรใช้ยำ

เพื่อบ ำบัดอำกำรเจ็บป่วยที่ไม่เหมำะสม  กำรออกก ำลังกำยยังไม่สม่ ำเสมอ  และประชำกรส่วนมำไม่ได้

รับกำรตรวจสุขภำพ  ปัญหำเหล่ำนี้  อบต.สมอพลือ  พยำมอย่ำงยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ

โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบลจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำ 

  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

- โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบลสมอพลือ  จ ำนวน  1  แห่ง 

4.3  อาชญากรรม 

 อบต.สมอพลือไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชำชนซึ่ง  อบต.สมอพลือ  ก็ได้ด ำเนินกำรป้องกันเกิดเหตุดังกล่ำว  วิธีกำรแก้ปัญหำของ  อบต.  ที่

สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่  ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทำงแยก  เพื่ออ ำนวยควำม

สะดวกใหก้ับประชำชน  มีป้อมต ำรวจชุมชน  จ ำนวน  1  แหง่  ตัง้อยู่หมู่ที่  2 

4.4  ยาเสพติด 

 ปัญหำยำเสพติดในต ำบลสมอพลือ  จำกกำรที่ได้มีกำรตรวจสอบถือว่ำมีผู้ที่ติดยำเสพ

ติดน้อยมำ  และยังไม่พบผู้ค้ำ  เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำ  ประชำชน  

หน่วยงำนของ  อบต.สมอพลือ  ที่ช่วยสอดส่องดูแลเป็นประจ ำ  กำรแก้ไขปัญหำของ  อบต.สมอพลือ  

สำมำรถท ำได้เฉพำะ  ตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนัน้  เช่น  กำรรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำแส  

กำรฝึกอบรมให้ควำมควำมรู้ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่

กรณี  ทั้งนี ้ อบต.สมอพลือ  ก็ได้ให้ควำมรว่มมอืมำโดยตลอด 
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4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

 มีกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพให้แก่  ผู้ติดเชื้อเอดส์  1  รำย / ผู้พิกำร  42  รำย / 

ผูสู้งอำยุ  470  รำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

5.  ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

  ต ำบลสมอพลือ  ใช้กำรคมนำคมทำงบกเป็นหลัก  โดยมีเส้นทำงดังนี้ 

- ถนนเพชรเกษมตัดผ่ำน  หมู ่ 2  หมู ่ 1  และ   หมู่  6 

- ถนนคอนกรีตภำยในต ำบลเชื่อมต่อ  เส้นทำงคมนำคมมำยังถนนเพชรเกษมและ

เชื่อมตอ่ไปยังต ำบลท่ำเสน  ต ำบลต้นมะม่วง  ต ำบลโพธิ์ไร่หวำน 

- รถไฟตัดผำ่นโดนไปจอดที่สถำนีเขำทโมน 

5.2  การไฟฟ้า 

 ปัจจุบันต ำบลสมอพลือมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น  100  เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือ

ไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจำกพื้นที่ที่มีควำมต้อง

ให้ตดิตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงนัน้ยังไม่เป็นสำธำรณะ  อบต.จงึไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน  กำร

แก้ปัญหำคือ  ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย  เพื่อที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่  

และวิธีกำรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้  อบต.ก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว  และได้แจ้ง

ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับชำวบ้ำนในต ำบล

สมอพลือ  ปัจจุบันในเขต อบต.สมอพลือ  มไีฟฟ้ำใช้  จ ำนวน  972  ครัวเรือน 

5.3  กำรประปำ 

 ต ำบลสมอพลือ  มีระบบประปำหมู่บ้ำน  ทั้งหมดทุกครัวเรือน  ประกอบด้วยประปำ

ส่วนภูมิภำคจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งขยำยเขตประปำครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน  และบำงส่วนใช้ระบบหมู่บ้ำน  

ซึ่งมี  2  แห่ง 

- ระบบประปำหมูบ่้ำนหมูท่ี่  1  บริกำรหมูท่ี่  1  และหมูท่ี่  2 

- ระบบประปำหมูบ่้ำนหมูท่ี่  6 

5.4  โทรศัพท์ 

  มีเครอืข่ำยโทรศัพท์ตำมบ้ำนในท้องที่ครบทุกหมู่บ้ำน 
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5.5  ไปรษณีย์/กำรสื่อสำร/กำรขนสง่วัสดุ ครุภัณฑ ์

    มีระบบ บริกำรรับส่งพัสดุและสินค้ำ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

           6.1  กำรเกษตร 

  อำชีพทำงเกษตร ประกอบด้วย กำรท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวนและเลี้ยงสัตว์ 

           ๖.๒  กำรประมง 

  ไม่มกีำรประกอบอำชีพประมง 

           6.๓  กำรปศุสัตว์ 

  ส่วนใหญ่เป็นกำรเลีย้งโคพื้นเมือง 
 ๖.๔  กำรบริกำร 

  ในต ำบลสมอพลือ  มีห้ำงสรรพสินค้ำ ที่ให้บริกำรทำงกำรเงิน อำหำร และร้ำนค้ำ

ขำยปลีกขนำดใหญ่ซึ่งมีสินค้ำหลำกหลำยประเภทแยกตำมแผนก ไว้บริกำร 

 6.5  กำรท่องเที่ยว 

  ในต ำบลสมอพลือ  มีแหล่งโบรำณสถำนวัตถุ วัดกลำงวณำรำม และศำลำท่ำน้ ำ

ศักดิ์สิทธิ์            วัดท่ำไชยศิร ิ ซึ่งสำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

 ๖.๖  อุตสำหกรรม 

  ในต ำบลสมอพลือสว่นใหเ้ป็นพืน้ที่สีเขียวไม่กำรอุตสำหกรรม 

 6.๗ กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 

  6.๗.1  หนว่ยธุรกิจในต ำบลสมอพลือ 
 

   - ปั๊มน้ ำมัน    จ ำนวน  2 แห่ง 

   -  บริษัทขำยส่งปูนซีเมนต์  จ ำนวน  1  แห่ง 

   -  ร้ำนขำยวัสดุก่อสร้ำง   จ ำนวน  3 แห่ง 

   -  อู่ซ่อมรถยนต์   จ ำนวน  1 แห่ง 

   -  โรงสีข้ำว    จ ำนวน  1 แห่ง 

   -  โรงงำนกล้วยกวน   จ ำนวน  2 แห่ง 

   -  อู่ซ่อมแอร์รถยนต์   จ ำนวน  1 แห่ง 

   -  ร้ำนท ำผม    จ ำนวน  2 แห่ง 

   -  ร้ำนค้ำทั่วไป    จ ำนวน  53 แห่ง 

   -  ร้ำนอำหำร    จ ำนวน  2 ร้ำน 

   -  รีสอรท์    จ ำนวน  1 แห่ง 
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   -  บริษัทเสริมสุข   จ ำนวน  1 แห่ง 

   -  บริษัทแลตตำซอย   จ ำนวน  1  แห่ง 

   -  ร้ำนประดับยนต์   จ ำนวน  1 แห่ง 

   -  บริษัทซูซูก ิ   จ ำนวน  1 แห่ง 

   -  สนำมยิงปืน    จ ำนวน  1 แห่ง 

   -  โรงไม้แปรรูป   จ ำนวน  1  แห่ง 

  6.๗.2  กลุ่มอำชีพ 

      - กลุ่มเกษตรกร   จ ำนวน  1  กลุ่ม 

   -  กลุ่มจักรสำน   จ ำนวน  1 กลุ่ม 

   -  กลุ่มท ำนำต ำบลสมอพลือ  จ ำนวน  1 กลุ่ม 

   -  กลุ่มวสิำหกิจชุมชนตำลโตนด     จ ำนวน  1 กลุ่ม 

      ๖.๘  แรงงำน 
 

 ๗. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

๗.1  กำรนับถือศำสนำ 

  ประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลสมอพลือส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ โดยมีวัด 4 วัด คือ 

   วัดท่ำไชยศิริ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 

   วัดโพธำวำส  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 

   วัดห้วยเสือ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 

   วัดกลำงวณำรำม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 (เป็นที่ตั้งของโบรำณสถำน)   

 ๗.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 

  กำรจัดงำนบุญ/งำนประเพณีต่ำง ๆ  จัดตำมที่เคยถือปฏิบัติกันมำ เช่น ประเพณีวัน

สงกรำนต์ วันออกพรรษำ เทศนม์หำชำติ และงำนปิดทองรูปเหมือนพระครูอมรวิชิรำรักษ์ (หลวงพ่อตุ้ม) 

 ๗.3  ภูมปิัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 

  ภำษำที่ใชเ้ป็นภำษำกลำง  และภำษำประจ ำถิ่น 

 ๗.4  สินค้ำพืน้เมืองและของที่ระลึก 

  ข้ำว  น้ ำตำล  ละมุด 

 ๘. ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ๘.๑ น้ ำ 

  ในต ำบลสมอพลือ มแีม่น้ ำเพชรบุรีไหลผ่ำน 

 ๘.๒  ป่ำไม้ 

  ในต ำบลสมอพลือพื้นที่ส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตรจงึไม่มีป่ำไม้ 
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 ๘.๓  ภูเขำ 

  ในต ำบลสมอพลือพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม จงึไม่มีภูเขำ 
 

 ๘.๔ ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กรส่วนท้องถิ่น 

  ต้นตำล ตน้ละมุดและแม่น้ ำเพชรบุรี 

 

 

 
 

 
  

 

        

 

 

   

 

 

  


