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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

********************* 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้ง  
  เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภออู่ทอง ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจาก
จังหวัดสุพรรณบุรี 33 กิโลเมตร มีหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง จ านวน 12 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่
ประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วนคือ  
  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    ต าบลหนองโอ่ง         
  ทิศใต้              ติดต่อกับ    ต าบลจรเข้สามพันและต าบลยุ้งทะลาย         
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     ต าบลยุ้งทะลายและต าบลกระจัน   
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    ต าบลจรเข้สามพัน   
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  ด้านทิศเหนือ 

   จากหลักเขตท่ี 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวเชิงเขาตะแบงและเขาทับทิม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลหนองโอ่งกับต าบลอู่ทองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางสาธารณะ ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณก่ึงกลางทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3472 (สายอู่ทอง– ตลุงเหนือ) บริเวณพิกัด NR ๙๔๒๙๒๑ 
รวมระยะทางประมาณ 3,500 เมตร 

   จากหลักเขตที่  2 เส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางทางสาธารณะไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณก่ึงกลางทางสาธารณะ บริเวณพิกัด NR 943925 รวมระยะทาง ประมาณ 500 เมตร 

   จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางทางสาธารณะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง
หลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง บริเวณพิกัด NR 967917 รวมระยะทาง
ประมาณ 3,000 เมตร 
   จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางทางสาธารณะไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 
5  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 (สายอู่ทอง– สระกระโจม) ตรงหลักกิโลเมตรที่ 2 
บริเวณพิกัด NR 969916 รวมระยะทางประมาณ 200 เมตร 
   จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามแนวทางสาธารณะและตามแนวที่นาราษฎร หมู่ที่  3             
บ้านโคกและหมู่ท่ี 8 บ้านหนองเสือ ต าบลอู่ทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 (สายมาลัยแมน) ห่างจากสะพานด าไปทางทิศตะวันตกระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร บริเวณพิกัด NR 993907 รวมระยะทางประมาณ 2,800 เมตร 
 

  ด้านทิศตะวันออก 
  จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามแนวที่นาราษฎร คูส่งน้ าและตามแนวทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตาสาม หมู่ที่ 7 บ้านท่าม้า และหมู่ที่ 6 บ้านอู่ทอง–ท่าพระ ต าบลอู่ทองซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลกระจันกับต าบลอู่ทองไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งอยู่ตรงบริเวณถนนสายอู่ทอง- บ้านกระจัน บริเวณ
พิกัด MR 980886 รวมระยะทางประมาณ 3,000 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวทางสาธารณะและตามแนวทางที่นาราษฎรหมู่ที่ 6 บ้าน
อู่ทอง–ท่าพระ และหมู่ท่ี 2 บ้านดอนพรหม ต าบลอู่ทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 8 ซ่ึงต้ังอยู่ 
บริเวณทางสาธารณะตัดกับคลองส่งน้ าชลประมานสาย 5 ซ้าย 5 ซ้าย 2 ขวา บริเวณพิกัด NR 976875 รวม
ระยะทางประมาณ 1,150 เมตร  
  จากหลักเขตท่ี 8 เป็นเส้นเลียบตามแนวทางแนวทางคูส่งน้ าไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่
ตรงบริเวณถนนสายอู่ทอง – ยุ้งทะลาย บริเวณ NR 973867 รวมระยะทางประมาณ 750 เมตร   
  จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางถนนสายอู่ทอง–ยุ้งทะลายไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนสายอู่ทอง–ยุ้งทะลาย บริเวณพิกัด NR 975866 รวม
ระยะทางประมาณ 300 เมตร  
  จากหลักเขตท่ี 10 เป็นเส้นเลียบตามแนวที่นาราษฎรหมู่ที่ 2 บ้านดอนพรมและหมู่ที่ 1 บ้านนา
ลาว  ต าบลอู่ทอง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลยุ้งทลายกับต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งตรงบริเวณท านบกั้นน้ าคลองนาลาว บริเวณ NR 970856 รวมระยะทาง
ประมาณ 900 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 11 เป็นเส้นเลียบตามแนวที่นาราษฎรหมู่ที่ 1 บ้านนาลาวและหมู่ท่ี 11 บ้านปฐม
พร ต าบลอู่ทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งตรงบริเวณคลอง 60 วา บริเวณ  NR 
971847 รวมระยะทางประมาณ 900 เมตร               
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  ด้านทิศใต้ 
  จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบตามแนวคันคลอง 60 วา ผ่านคลองส่งน้ า 60 วา ซึ่งเป็นเส้น
เลียบตามแนวคันคลอง 60 วา ต าบลอู่ทอง–ยุ้งทะลาย อ าเภออู่ทอง ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณคลองส่งน้ าชลประทานสาย 5 ซ้าย 5 ซ้าย 2 ซ้าย บริเวณ NR 963848 รวมระยะทางประมาณ 
850 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 13 เป็นเส้นเลียบตามแนวคันคลอง 60 วา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขต
ที่ 14  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายนาลาว-ทุ่งน้อย รวมระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 
  จากหลักเขตที่ 14  เป็นเส้นเลียบตามแนวที่นาราษฎร หมู่ที่ 11 บ้านปฐมพร ต าบลอู่ทอง ซึ่ง
เป็นเส้นแบ่งระหว่างต าบลจรเข้สามพันกับต าบลอู่ทองไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคลอง
จรเข้สามพัน บริเวณ NR 951866 รวมระยะทางประมาณ 1,900 เมตร 
  จากหลักเขตท่ี 15 เป็นเส้นเลียบตามแนวคูส่งน้ าและทางสาธารณะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งตรงบริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 (สายมาลัยแมน) ตรงกิโลเมตรที่ 
129 + 500  บรเิวณ  NR 948869 รวมระยะทางประมาณ 250 เมตร 
 

  ด้านทิศตะวันตก 
  จากหลักเขตท่ี 16 เป็นเส้นเลียบตามแนวที่นาราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านนาลาว ต าบลอู่ทอง  ทางทิศ
ใต้ของรั้วบริษัทไทยน้ าทิพย์ จ ากัด ตัดกับถนนทางเข้าโรงโม่หิน ระยะทางประมาณ 1 ,000 เมตร และไปตาม
ถนนทางเข้าโรงโม่หินศิลาพรรณ ผ่านโรงโม่หินซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลจรเข้สามพันกับต าบลอู่ทอง  
อ าเภออู่ทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งตรงบริเวณเชิงเขารางกระเปิดบริเวณ NR 
936872 รวมระยะทางประมาณ 1,500เมตร 
  จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบตามแนวเชิงเขารางกระเปิด เขาคอก และเชิงเขาตะโกปิดทอง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 5,000 เมตร 
 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
       โดยทั่วไปของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง จะมีสองลักษณะพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นพื้นที่
ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ท านา เลี้ยงสัตว์ ทิศตะวันตกสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การปลูกพืช 
ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง เป็นแบบร้อนชื้น โดยได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายใต้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ ๒๖ – ๒๙ องศาเซลเซียล
และมีอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนประมาณ ๓๒ – ๓๖ องศาเซลเซียล และอุณหภูมิต่ าสุดช่วงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ประมาณ ๒๑ – ๒๓ องศาเซลเซียล 
 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียว ดินร่วน เป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ท าไร่ 
ท านา และเลี้ยงสัตว์ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  
 เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง มีเขตการปกครอง รวม 12 หมู่บ้าน คือ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง ต าแหน่ง 
หมู่ที่ 1 บ้านนาลาว นายสมเกียรติ แสงพระอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านดอนพรหม นายวันเพ็ญ หลักเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่3 บ้านโคก นางอ าพร ลีสุขสาม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาสาม นายเสรีย์ ลีสุขสาม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ นางสาวกาญจนา เขียวเซ็น ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านอู่ทอง-ท่าพระ นางสาววันฤดี วงศ์อติกานต ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าม้า นายสุรพล  อินหนองตาสาม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ นายพจน์ แผนสมบูรณ ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านศรีสรรเพชญ์ นายกรภัทร์  พงษ์กพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น นายมานพ พันธ์ขาว ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านปฐมพร นายขวัญเมือง สาระสารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 12        บ้านเนินพลับพลา           นางสาวธนิษฐา สราวิช ก านันต าบลอู่ทอง 
  

ต่อมาเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง มีการจัดตั้งชุมชนโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 เตรส ประกอบกับระเบียบเทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ข้อ 11 โดยแบ่งชุมชน 
ออกเป็น 21 ชุมชน คือ 

 

ล าดับ ชื่อชุมชน เขตหมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 บ้านดอนแจงพัฒนา 1 นายเมธี        มีมา ประธานชุมชน 
2 บ้านนาลาวก้าวหน้า 1 นางปราณีต   กลิ่นพุฒซ้อน ประธานชุมชน 

3 บ้านนาลาวสามัคคี 1 นายประชา    ใจสัจจะ ประธานชุมชน 

4 บ้านดอนพรหมพัฒนา 2 นางศิริวรรณ  บุญเกตุ ประธานชุมชน 

5 สวนพูล - คลองอีโก้ง 2 นายตระกูล    กัลยาณพงศ์ ประธานชุมชน 

6 บ้านโคกเหนือ 3 นายโกศล      แก้วสระแสน ประธานชุมชน 

7 บ้านโคกใต้ 3 นายช้วน       แก้วสระแสน ประธานชุมชน 

8 หนองตาสามรวมใจพัฒนา 4 นางอารีย์      ลีสุขสาม ประธานชุมชน 

9 หนองตาสามพัฒนา 4 นายจุล         ชูศรีจันทร์ ประธานชุมชน 

10 เขาพระรวมใจรักษ์ 5 นางสาวเสาวภา  แสวงหา ประธานชุมชน 

11 พระรวมใจพัฒนา 5 นางสาวเรณู    กล่อมเมฆ ประธานชุมชน 

12 อู่ทองก้าวหน้า 6 นางส าเนียง    วาสบุญมา ประธานชุมชน 

13 บ้านหนองน้ าขุ่น 6 ร.ต.สุพรรณ    พันธุ์ไชยา ประธานชุมชน 

14 บ้านท่าม้า 7 นางอุไรรัตน์    อินหนองตาสาม ประธานชุมชน 
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ล าดับ ชื่อชุมชน เขตหมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
15 บ้านหนองเสือ 8 นางภัคทิพา    ลัยนันท์ ประธานชุมชน 
16 ศรีสรรเพชญ์ 9 นายบรรลือ    แสวงหา ประธานชุมชน 

17 ดงเย็นตะวันออก 10 นายเบิ้ม        แดงดี ประธานชุมชน 

18 ดงเย็นตะวันตก 10 นายชลอ       หุ่นประเสริฐ ประธานชุมชน 

19 บ้านปฐมพรพัฒนา 11 นายบุญทัน    รักอู่ ประธานชุมชน 

20 บ้านเนินพลับพลา 12 นายสมเกียรติ  แซ่ตั้ง ประธานชุมชน 

21 หลังวัดช่องลม 12 นายธ ารงค์       ศรีชมภ ู ประธานชุมชน 

 
 2.2 การเลือกตั้ง 
         การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี
ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) จ านวน 1 คน  จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น  
2 เขตเลือกตั้ง (เขตละ 6 คน)   
 
3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 เขตเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง มีจ านวนครัวเรือน ๕,659 ครัวเรือน จ านวนประชากรชาย ๗,740 
คน หญิง ๘,111 คน รวมทั้งสิ้น ๑๕,851 คน (ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕62 จากส านักงานท้องถิ่นเทศบาลต าบล       
ท้าวอู่ทอง) 
 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 
  

หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ ๑ บ้านนาลาว 806 971 1,031 2,002 
หมู่ที่ ๒ บ้านดอนพรหม 587 950 988 1,938 
หมู่ที่ ๓ บ้านโคก 835 1,022 1,163 2,185 
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาสาม 318 596 572 1,168 
หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพระ 690 761 807 1,568 
หมู่ที่ ๖ บ้านอู่ทอง - ท่าพระ 493 379 411 790 
หมู่ที่ ๗ บ้านท่าม้า 222 418 455 873 
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือ 165 195 240 435 
หมู่ที่ ๙ บ้านศรีสรรเพชร 603 967 934 1,901 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงเย็น 334 497 476 973 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านปฐมพร 167 368 367 735 
หมู่ที่ ๑๒ เนินพลับพลา-สวนพลู 439 616 667 1,283 

รวม 5,659 7,740 8,111 15,851 
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

แยกตามช่วงอายุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

แรกเกิด – 5 ปี 523 497 1,020  
5 ปี – 15 ป ี 1,037 953 1,990  

16 ปี – 22 ปี 773 741 1,514  
23 ปี – 60 ปี 4,313 4,642 8,955  
60 ปี ขึ้นไป 1,071 1,263 2,334  

รวม 7,699 7,946 15,645  
 

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2562 จากส านักงานท้องถิ่นเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง มีดังนี้ 
 

โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง  ได้แก่  
1) โรงเรียนวัดปทุมสราวาส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลอู่ทอง   
2) โรงเรียนวัดหนองตาสาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต าบลอู่ทอง 
3) โรงเรียนวัดเขาพระ       ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต าบลอู่ทอง   
4) โรงเรียนวัดช่องลม   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 ต าบลอู่ทอง   
 

โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอู่ทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต าบลอู่ทอง 
 

โรงเรียนเอกชน 2 แห่ง ได้แก ่
1) โรงเรียนรัตนศึกษา    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ต าบลอู่ทอง   
2) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลอู่ทอง   
 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง ได้แก่ 
   1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว  
                     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลอู่ทอง ปัจจุบันเปิดรับเด็กเล็ก จ านวน 63 คน และมีครูและผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน 3 คน ดังนี้ 
                     1. นางบุษบา  รักอู่    ต าแหน่ง ครูช านาญการ (ค.ศ.2)โทร.08-6080-8297 
                     2. นางราตรี           รักอู่    ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     
                     3. นางสาววรรณภา    กลิ่นพุฒซ้อน ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
 

  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  
                     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลอู่ทอง ปัจจุบันเปิดรับเด็กเล็ก จ านวน 60 คน และมีครูและผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน 3 คน ดังนี้ 
                     1. นางสาวนติยาภรณ์  ลีสุขสาม    ต าแหน่ง ครู (ค.ศ.1) โทร.08-9910-1087 
                     2. นางนงนุช แดงแตง    ต าแหน่ง ครู (ค.ศ.1) 
                     3. นางสาววมิล           ลีสุขสาม     ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
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   3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม  
                     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต าบลอู่ทอง ปัจจุบันเปิดรับเด็กเล็ก จ านวน 50 คน และมีครูและผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน 2 คน ดังนี้ 
                     1. นางสาวขวัญล่า หลักเพชร    ต าแหน่ง ครู (ค.ศ.1) โทร.08-7088-7914 
                     2. นางสาวตอ้งตา อ่ าพุทรา    ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
 

                 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ 
                     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต าบลอู่ทอง ปัจจุบันเปิดรับเด็กเล็ก จ านวน 50 คน และมีครูและผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน 2 คน ดังนี้ 
                     1. นางปราณีต คงพนัส    ต าแหน่ง ครู (ค.ศ.1)  โทร.08-9044-8115 
                     2. นางอุไรวรรณ วีระเสนา    ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

 

 4.2 สาธารณะ 
 สถานพยาบาล/โรงพยาบาล ที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง  มีดังนี้ 
 ๑. โรงพยาบาลวิภาวดีปิยะราษฎร์  (โรงพยาบาลเอกชน ) 
 ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอู่ทอง (ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓  )  
 
 4.3 อาชญากรรม 
 - 
 
 4.4 ยาเสพติด 
 - 
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 - 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
       เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง มีความสะดวกในการติดต่อ การเดินทางคมนาคม  การขนส่งสินค้า 
การค้าขาย การท าธุรกิจ เนื่องจากมีถนนมาลัยแมนซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อการคมนาคมไปสู่กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอ่ืนๆ ตัดผ่าน ถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนน คสล. และถนนลาดยาง 
 
 5.2 การไฟฟ้า 
        ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท้าวอู่ทองใช้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตเทศบาล
มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งเขตเทศบาล จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของประชากร
ทั้งหมดในต าบล 
 
 

 5.3 การประปา 
ประชาชนในเขตเทศบาลใช้น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอู่ทอง ประมาณร้อยละ  ๙๕ ที่

เหลือใช้น้ าบาดาล น้ าจากคลองชลประทาน ซึ่งอาจจะประสบปัญหาบ้างเป็นบางครั้ง 
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 5.4 โทรศัพท์ 
       ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง  ใช้บริการโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศ
ไทย 
 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด คือ ไปรษณีย์อ าเภออู่ทอง ตั้งอยู่ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ห่างจากเทศบาลต าบลท้าวอู่ทองประมาณ 2 กิโลเมตร 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1 การเกษตร 
 ชุมชนที่อยู่รอบนอกเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา ผลผลิตส าคัญที่ผลิตได้ 
เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ผลไม้และพืชผักชนิดต่างๆ 
 
 6.2 การประมง 
 - 
 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  เขตเทศบาลต าบลท้าวอู่ทองในชุมชนชนบทรอบนอก มีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด ส่วนมากจะเป็น
การเลี้ยงในครัวเรือน เช่นโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรือท าเป็นธุรกิจ แต่เลี้ยงไว้ส าหรับ
การบริโภคในครัวเรือน 
 
 6.4 การบริการ 
  การประกอบการพาณิชย์ในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและด าเนินการในเขตชุมชน 
แยกเป็นประเภทได้ดังนี ้
  ๑. สถานีบริการน้ ามัน      ๔  แห่ง 
  ๒. โรงแรม ๕  แห่ง 
 ๓. ร้านค้าต่างๆ ๓๕๕   แห่ง 
 ๔. ร้านอาหาร ๗  แห่ง 
 6.5 การท่องเที่ยว 
 วัดเขาท าเทียม อ าเภออู่ทอง 
    วัดเขาท าเทียม ตั้งอยู่ที่ ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ 
สันนิษฐานว่าจะเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทย หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานได้ 300 ปี 
พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ ได้ท าการสังคยนา ครั้งที่ 3 โดยมีพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นองค์อุปถัมภ์ ณ เมือง
ปาฏลีบุตร และได้ส่งสมณฑูตพระอรหันต์ปัญจวคคีย์ ได้แก่ พระสณะ พระมุนียเถระ พระฌานีเถระ พระภูริย
เถระและพระอุตตรเถระ ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนายังเมืองสุวรรณภูมิ และได้จารึกภาษาสันสกฤตโบราณไว้
ว่า ปุษยคิริ หรือ ปุษยคีรี แปลว่า ภูเขา ดอกไม้ เนื่องจากบนภูเขามีดอกไม้ที่สวยงาม ประกอบด้วย ดอกสุ
พรรณิกา (สมอฝ้าย) ดอกงิ้วป่าสามสี เป็นที่น่าอัศจรรย์ ที่ชื่อ ปุษยคิริ ไปพ้องกันกับภูเขาปุษยคีรีสังฆาราม ใน
เมืองสาญจี รัฐโอริสสา 
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 บริเวณวัดเขาท าเทียม มีพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตัก 65 เมตร สูง 
84 เมตร พระนามว่า สมเด็จพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ หลวงพ่ออู่ทอง ปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง 1 
นอกจากนี ้ยังมศีาสนวัตถุ ที่อยู่ในบริเวณวัด ประกอบด้วยพระอุโบสถเก่า สร้างในสมัยต้นๆกรุงศรีอยุธยา และ 
เจดีย์หมายเลข 12 ฐานเจดีย์สร้างในสมัยอยุธยา พระพุทธรูปเก่าๆ ที่พบที่วัดเขาท าเทียมนั้น ปัจจุบันน าไปเก็บ
รักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ และเสมาธรรมจักร ที่สมบูรณ์ที่สุด สวยงามที่สุด ขุดค้นพบในในปี พ.ศ.2519  

 
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม 

 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 34 กม. เป็น
วัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยทวารวดี เพราะมีโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธไสยาสน์ 
พระพุทธรูปปางต่างๆ ซึ่งสลักด้วยเนื้อหินมีเทวรูปจักรนารายณ์เนื้อหิน เจดีย์สมัย อยุธยาบนยอดเขา 1 องค์ 
และยังมีรอยพระบาทจ าลองแกะสลักด้วยหินเขียวธรรมชาติ ประดิษฐาน ไว้ในมณฑป บนยอดเขาอีกด้วย มี
งานประจ าปีนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ปีละ 2 ครั้ง คือ วันขึ้น 15 ค่ า และแรม 1 ค่ า เดือน 12 กับวันขึ้น 
14-15 ค่ า และแรม 1 ค่ า เดือน 5 นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเขาพระ เป็นแหล่งสะสมโบราณวัตถุที่
พบเจอในเขตพ้ืนที่ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นของเก่ามาตั้งแต่อดีต 
 

อุทยานสวนหินพุหางนาค 
 อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศ  นั้นเป็นสวนหินธรรมชาติตั้งอยู่ในบริเวณส านัก
ปฏิบัติธรรมพุหางนาค มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สันนิษฐานว่า สวนหินนี้เกิดจากการที่ภูเขาไฟปะทุ ท าให้ลาวา
ไหลออกมา และกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ เมื่อลาวาเย็นลงจึงกลายเป็นหิน น้ าและลมที่กัดเซาะหินเหล่านี้
เป็นเวลาหลายล้านปี ท าให้หินแต่ละก้อนมีรูปทรงต่างๆ กันไปดูสวยงามแปลกตา อีกทั้งอุทยานสวนหินพุทธ
สถานฯ ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสามเส้นทางให้เดินเที่ยวชมอีกด้วย 
 
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม มีเพียงอู่ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องจักรที่ใช้
ในการเกษตรกรรมเท่านั้น 

 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
       -  กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กะลา ม.1 
       -  กลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดอนพรหม ม.2 
      -  กลุ่มผ้าไทยหนองตาสาม ม.4 
       -  กลุ่มอาชีพสานตระกร้า ม.7   
  -  กลุ่มน้ าพริก ม.10  
 
 6.8 แรงงาน 
        ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา  ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ปลูกผัก 
และเลี้ยงสัตว์ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลสถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้ 
 วัดที่อยู่ในเขตเทศบาล จ านวน ๖ แห่ง  
 ๑. วัดปทุมสราวาส (นาลาว)   
 ๒. วัดหนองตาสาม 
 ๓. วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม (เขาพระ) 
 ๔. วัดท่าพระยาจักร (ช่องลม) 
 ๕. วัดเขาท าเทียม 
 ๖. วัดดงเย็น 
 ส านักสงฆ์ 3  แห่ง 
 ๑. ส านักสงฆ์เขาตะแบง 
 ๒. ส านักสงฆ์ถ้ าพุหางนาค 
 3. ส านักสงฆ์ฐานบัญชา  
 โบสถ์คริสต์    ๑ แห่ง   (อยู่ในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  วัดนักบุญลูกกา) 
 สุสาน    ๑ แห่ง 
 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 มีประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ 
 - ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จัดขึ้นช่วงเดือนเมษายน 
 - ประเพณียกธง จัดขึ้นช่วงเดือนเมษายน 
 - ประเพณีพ่อขุนหาญขวานฟ้า (หอเจ้านาย) จัดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายน 
 - ประเพณีวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ า เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ าเดือน 8 
ถึงวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11) ของทุกปี 
 - ประเพณีลอยกระทงสวรรค์ 12 นักษัตร ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม จัดขึ้นช่วงเดือน
พฤศจิกายน 
 - การจัดงานอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ ณ หมู่บ้านอู่ทอง จัดในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม 
ของทุกปี 
 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กลุ่มอาชีพสานตระกร้า ม.7 
 ภาษาถ่ิน คือ ลาวครั่ง ม.3 
 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
      -  กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กะลา ม.1 
       -  กลุ่มผ้าไทยหนองตาสาม ม.4 
       -  กลุ่มอาชีพสานตระกร้า ม.7   
  -  กลุ่มน้ าพริก ม.10  
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า มีแหล่งน้ าธรรมชาติและที่สร้างขึ้น เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในการประกอบ
อาชีพ และมีคูเมือง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย 
        ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 มีล าน้ าจรเข้สามพันเป็นแหล่งน้ าหลัก  ส าหรับท าการเพาะปลูก 
       ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 

ประชาชนในเขตเทศบาลใช้น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอู่ทอง ประมาณร้อยละ  ๙๕    
ที่เหลือใช้น้ าบาดาล น้ าจากคลองชลประทาน  
        ลักษณะของแหล่งน้ า 

 -  หนอง                 ๒  แห่ง 
 -  สระน้ าสาธารณะ    ๖  แห่ง 
 -  คลองชลประทาน    ๒  แห่ง  
  -  คลองระบายน้ าทิ้ง         ๑๒  แห่ง 
 
 8.2 ป่าไม้ 
  มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานป่าไม้   ได้แก่  สวนป่าพุหางนาค  
 
 8.3 ภูเขา 
       ในเขตพ้ืนที่ มีภูเขาหลายลูก และมีสวนป่าพุหางนาคค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อยู่ท าให้ภูมิประเทศมี
ความร่มรื่น เขียวขจี  
 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์  
 


