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ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลเนินขาม 
 1. จ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรท้ังส้ิน 6,215 คน  แยกเป็น ชาย 2,963 คน คิดเป็นร้อยละ 47.67 แยกเป็น หญิง 
3,252 คน คิดเป็นร้อยละ 52.32 จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 2,188 ครัวเรือน ประชากรมีความหนาแน่นเฉล่ีย 52.66 
คน/ตารางกิโลเมตร 
 2. ลักษณะภูมิอากาศในชุมชน 
 อ าเภอเนินขาม มีภูมิอากาศแบบภาคกลาง อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่านประจ าฤดู ท าให้แบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดูกาล 
  2.1 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและช้ืนพัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทย ท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 
  2.2 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นจากประเทศจีน 
  2.3 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงระหว่างของฤดูมรสุม 
จึงมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปอุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 19-
30 องศาเซลเซียสฝนตกเฉล่ียประมาณ 990.14 มิลลิเมตรต่อปี 
 3. สภาพสังคม  
  3.1 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลต าบลเนินขาม มีวัด 
จ านวน 2 แห่ง และส านักสงฆ์จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
    วัดเนินขาม  หมู่ท่ี 1 
    วัดเขาราวเทียนทอง หมู่ท่ี 10 
    ส านักสงฆ์บ้านหัวตอ หมู่ท่ี 7 
    ส านักสงฆ์บ้านโป่งมั่ง หมู่ท่ี 12 
  3.2 การศึกษาในชุมชน 
  ภายในเขตมีการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ศูนย์เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ มีดังนี้ 
   การศึกษาในระบบโรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ 
     โรงเรียนอนุบาลเนินขาม หมู่ท่ี 1 
     โรงเรียนเขาราวเทียนทอง หมู่ท่ี 10 



    โรงเรียนบ้านกลาง  หมู่ท่ี 11 
   ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ 
    โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ หมู่ท่ี 8 
   ระดับอาชีวศึกษา 1 แห่ง 
    วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม หมู่ท่ี 14 
   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้ังอยู่ภายในพื้นท่ีส านักงานเทศบาลต าบลเนินขาม 
    ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ ห้องสมุดประชาชน จ านวน 2 แห่ง 
 4. ขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  
 ประชาชนมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมตามแบบโบราณของชาวต าบลเนินขาม คือ 
ประเพณีสงกรานต์ สารทลาว 
 5. การคมนาคม 
  5.1 การเดินทางมา ต.เนินขาม 
   ถนนสายหันคา-บ้านไร่ เช่ือมระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเช่ียน อ าเภอหันคา กับ
เทศบาลต าบลเนินขาม ถึงต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนินขามระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร(กรมทางหลวง) 
   ถนนสายบ้านเนินขาม ต าบลเนินขาม-บ้านหนองศาลา ต าบลเนินขาม ถึงต าบลเด่นใหญ่ 
ระยะทางยาวประมาณ 14 กิโลเมตร (กรมทางหลวง) 
   ถนนสายบ้านเนินขาม ต าบลเนินขาม-บ้านหนองศาลา ต าบลเนินขามถึงบ้านมะขาม-เฒ่า ต าบล
บ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร (กรมทางหลวง) 
  5.2 การคมนาคมภายในต าบล 
   สภาพการคมนาคมทางบกบางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง ใช้เพื่อการล าเลียงพืชผลทางการเกษตร 
ซึ่งยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควรส่วนในชุมชนใหญ่ จะเป็นถนนคอนกรีตหว่างหมู่บ้าน เช่น หมู่ท่ี 1, 2, 3, 5, 6, 
8, 9, 14, 15, 16, 17 เป็นต้น 
 6. การท่องเที่ยว  
 เทศบาลต าบลเนินขามได้สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีป่าชุมชนเขา ราวเทียนทอง หมู่ท่ี 10 บ้าน
เขาราวเทียนต าบลเนินขามและส่งเสริมการท่องเท่ียว โรงผ้าทอหมู่ท่ี 6 บ้านเนินขาม และหมู่ท่ี 9 บ้านทุ่ง เพื่อ
เผยแพร่สินค้าพื้นเมือง(ผ้าทอสีแดงลายผู้ว่าฯ) และช่วยอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมือง ตามแบบฉบับชาวเนินขามไว้ให้
นานคู่กับต าบลเนินขาม 



 นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งท่ีควรแวะไปชมคือ วัดเนินขาม ซึ่งปัจจุบันได้รวบรวมอุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพทางการเกษตร(ท านา)ไว้ ต้ังแต่สมัยอดีตท่ีเริ่มรวมกันเป็นชุมชนเนินขามจนถึงปัจจุบันเช่น คันไถ
ไม้ สีข้าวท าจากไม้สัก เป็นต้น 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเต้ีย  
 1. ประวัติความเป็นมา 
           สมัยก่อนบริเวณท่ีต้ังบ้านกะบกเต้ีย  มีสภาพเป็นป่าดงไม่มีชุมชนอาศัยราษฎรจากถิ่นอื่นได้ใช้เกวียนเป็น
พาหนะส าหรับมาบรรทุกไม้ท่อน  เสา  และถ่านไม้  เพื่อน าไปขายท่ีตลาดสามง่าม        ท่าโบสถ์และตลาดหันคา  
การเดินทางโดยเกวียนเมื่อมาถึงจุดส าหรับพักเหนื่อย  เรียกว่า               "ด่านเกวียน" เพื่อให้วัวหยุดกินน้ าท่ีล า
ห้วยโรงและบริเวณด่านเกวียนจะมีต้นไม่ประจ าถิ่นชนิดหนึ่งขึ้นอยู่  ชาวบ้านเรียกว่า "ต้นกะบก" แต่เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวเป็นดินดาน ต้นกะบกไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มท่ีจึงเป็นพุ่มเต้ียแคละแกรน  หลังจากนั้นได้มี
ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยเป็นชุมชน  เรียกว่า"บ้านกะบกเต้ีย"ขึ้นกับอ าเภอเนินขามต าบลสุขเดือนห้าตามล าดับ 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2534  จึงได้แยกตัวออกมาจากต าบลสุขเดือนห้า  ต้ังเป็นต าบลกะบกเต้ีย  เมื่อวันท่ี  23  
กุมภาพันธ์  2540  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเต้ีย  มาจนจึง
ทุกวันนี้  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  30  คน  เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง 
 2. ที่ต้ัง 
 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเต้ีย  ต้ังอยู่เลขท่ี  9  หมู่ท่ี  3  ต าบลกะบกเต้ีย อ าเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท  มีพื้นท่ี  58,469  ไร่ (93.55  ตารางกิโลเมตร) 
              2.1 อาณาเขต 
                 ทิศเหนือ ติดต่อ  ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา  
                ทิศตะวันออก ติดต่อ  ต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนินขาม 
                 ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ต าบลหนองบ่มกล้วย อ าเภอบ้านไร่    จังหวัดอุทัยธานี 
                 ทิศใต้  ติดต่อ  ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
             3. ภูมิประเทศ 
             ต าบลกะบกเต้ียโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบสูงและเป็นพื้นท่ีภูเขาซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของต าบลกะบกเต้ีย 
             ภูมิอากาศ 
             ฤดูร้อน    ระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ – มิถุนายน อุณหภูมิเฉล่ีย  39  องศา 
             ฤดูหนาว  ระหว่างเดือน  กรกฎาคม – ตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ีย  32   องศา 
             ฤดูฝน     ระหว่างเดือน  พฤศจิกายน - มกราคม   อุณหภูมิเฉล่ีย  18   องศา 



 4. ข้อมูลด้านสังคม 
              4.1 การศึกษา 
            ต าบลกะบกเต้ีย  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาต้ังให้บริหารแก่ประชาชนในต าบล  จ านวน  2  แห่ง 
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จ านวน  1  แห่ง  ดังนี้  คือ   
   โรงเรียนบ้านกะบกเต้ีย  เปิดสอนอนุบาล ถึง ม.3  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  5    บ้านกะบกเต้ีย 
               โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  เปิดสอนอนุบาล ถึง ป.6  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 บ้านหนองกระดาน 
               โรงเรียนบ้านเก่า  เปิดสอนอนุบาล ถึง ป.6   ต้ังอยู่หมู่ท่ี  15  บ้านนาจันทอง 
            ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียน  คือ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลกะบกเต้ีย   
             ศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบ จ านวน  2  แห่ง คือ 
                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะบกเต้ีย หมูท่ี่ 3 ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน มีจ านวนนักเรียน 52 คน 
                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ท่ี 6 ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน  มีจ านวนนักเรียน 36  คน 
   ศูนย์ ICT ต าบลกะบกเต้ีย  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  3  บ้านโศกลึก 

a. สถาบันและองค์กรทาง 
i. ศาสนาวัด  6  แห่ง 

                  1.วัดทุ่งโพธิ์  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1  บ้านทุ่งโพธิ์ 
                  2.วัดโศกลึกสามัคคีธรรม ต้ังอยู่หมู่ท่ี  3  บ้านโศกลึก 
                  3.วัดเขาโพธิ์งาม  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  4  บ้านเขาโพธิ์งาม 
                  4.วัดใหม่เจริญพร  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  5  บ้านกะบกเต้ีย 
                  5.วัดศรีเจริญธรรม ต้ังอยู่หมู่ท่ี  6  บ้านหนองกระดาน      
                  6.วัดหนองลาด  ต้ังอยู่หมู่ที  8  บ้านหนองลาด    
                     4.2.2 ส านักสงฆ์  6  แห่ง 
                   1.ส านักสงฆ์ทุ่งนาน้อย ต้ังอยู่หมู่ท่ี  2  บ้านทุ่งนาน้อย 
                   2.ส านักสงฆ์เขาถ้ า  ต้ังอยู่หมู่ที  4  บ้านเขาโพธิ์งาม 
                   3.ส านักสงฆ์จันทาราม  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  7  บ้านเก่า 
                  4.ส านักสงฆ์เขาผาแดง ต้ังอยู่หมู่ท่ี  10  บ้านบุ่งฝาง 
                   5.ส านักสงฆ์หนองหัวแรด ต้ังอยู่หมู่ท่ี  12  บ้านหนองส าโรง 
                   6.ส านักสงฆ์วังน้ าเย็น ต้ังอยู่หมู่ท่ี  13  บ้านชัฎปลาไหล 
             4.3 การสาธารณสุข 
                  4.3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2  แห่ง 
                      1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกะบกเต้ีย 



                      2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ 
              4.3.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                   1) ป้อมต ารวจ สภ.อ าเภอเนินขาม 1 แห่ง บริเวณหน้า อบต.กะบกเต้ีย 
                   2) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลกะบกเต้ีย  มีจ านวน อปพร.108  คน 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า  
 1. ประวัติความเป็นมาต าบลสุขเดือนห้า 
 ต าบลสุขเดือนห้า เป็นต าบลท่ีแยกมาจากต าบลเนินขาม เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอหันคา เมื่อมี
ประชากรท่ีอพยพมาจากต าบลใกล้เคียงและต่างจังหวัด เพื่อมาจับจองท่ีท ากินกันมากขึ้น จึงได้ท าเรื่องขอแยกเป็น
ต าบลสุขเดือนห้า เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2514 โดยใช้ช่ือต าบลว่า “ต าบลโศกเดือนห้า” สาเหตุท่ีใช้ช่ือต าบลเช่นนี้ 
เนื่องจากในต าบลนี้มีล าห้วยหนึ่งมีน้ าไหลมากพอใช้บริโภคอุปโภคและท าการเกษตรพอเพียงไปจนถึงเดือนห้า และ
การไหลของน้ าท่ีไหลจากท่ีสูงลงมาท่ีต่ ากว่าจะมีเสียงดังคล้ายเสียงเสียงโศก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “โศกเดือนห้า” 
ต่อมาทางราชการเห็นว่าค าว่า “โศก” เป็นช่ือไม่มงคลจึงได้เปล่ียนช่ือใหม่ว่า “สุขเดือนห้า” มาจนถึงปัจจุบัน...
ประชากรของต าบลสุขเดือนห้าตามพื้นเพเดิมซึ่งอพยพมาจากหลวงพระบาง ประเทศลาว จึงยังมีการสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมไว้ ภาษาท่ีส่ือสารกันในท้องถิ่นเป็น “ภาษาลาว” หรือเรียกว่า “ภาษาไทยอีสาน” 
ประเพณีท่ัวไปคล้ายคลึงกับคนไทยในเขตภาคกลาง จะมีแตกต่างก็คือ พิธีกรรมวันสารทลาว ซึ่งตรงกับวันแรม 15 
ค่ า เดือน 10 ของทุกปี และจะมีการอนุรักษ์ประเพณีการทอผ้าพื้นบ้านท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ 

 2. ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ .ศ . 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดต้ังสภาต าบล จ านวน 3,637 แห่ง 
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2540 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ ท่ัวไป เล่ม 113 
ตอนพิเศษ 52ง ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ  

ฝ่ายบริหาร ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนเป็น
ผู้บริหารสูงสุด มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการ ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฯลฯ โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุม ดูแล ราชการประจ าของ



องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ
สองคน ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้าน มีอ านาจหน้าท่ีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาและให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ โดยมี
ประธานสภาและ             รองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าท่ี
ด าเนินการประชุมและด าเนินกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 3.  ที่ต้ังและอาณาเขต   
 องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า ต้ังอยู่เลขท่ี 99  หมู่ท่ี 6 ต าบลสุขเดือนห้า  อ าเภอเนิ นขาม  
จังหวัดชัยนาท อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเนินขาม ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 60 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลกะบกเต้ีย อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
    ติดต่อกับ ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลบ่อกรุ ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช  
    ติดต่อกับ ต าบลวังคัน อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลวังคัน อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
    ติดต่อกับ ต าบลหนองจอก  อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
    ติดต่อกับ ต าบลกะบกเต้ีย อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
 2.  เนื้อที่ 
 ต าบลสุขเดือนห้า  มีพื้นท่ีประมาณ  92 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 57 ,500 ไร่  แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ท่ี 1 บ้านหนองยางตก  หมู่ท่ี 2 บ้านหนองยาง   
  หมู่ท่ี 3 บ้านวังคอไห  หมู่ท่ี 4 บ้านหนองเด่น    หมู่ ท่ี  5 
บ้านสามแยก  หมู่ท่ี 6 บ้านสุขเดือนห้า    หมู่ท่ี 7 บ้านพุล ามะลอก  หมู่ ท่ี  8 
บ้านบ่อม่วง 
  หมู่ท่ี 9 บ้านหนองปล้อง  หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยสอง 



  หมู่ท่ี 11 บ้านเนินสูง  หมู่ท่ี 12 บ้านห้วยคันไถ 
  หมู่ท่ี 13 บ้านหนองโปร่ง  หมู่ท่ี 14 บ้านพุสมหวัง 
 3. สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบลุ่มเจ้าพระยาหรือแอ่งเจ้าพระยา 
เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า พื้นท่ีมีความลาดเทเล็กน้อย บริเวณตอนกลางของต าบลเป็นท่ีลุ่มต่ าคล้ายรูป
ตัววี มีห้วยสุขเดือนห้า ห้วยหนองยาง ห้วยคอไห ห้วยทับละคร ซึ่งเป็นล าห้วยท่ีเช่ือมต่อมากจากอ่างเก็บน้ าและ
คลองส่งน้ าชลประทาน ความสูงของพื้นท่ีอยู่ระหว่าง 56-95 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง 
 
  
 4.  สภาพภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศเขต
ร้อนแบบร้อนช้ืนสลับแล้ง ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู คือฤดูร้อนเริ่ม
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะ
อากาศร้อนและอบอ้าว ส่วนฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยฤดูนี้จะ
เริ่มเมื่อมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมช้ืนพัดปกคลุม ท าให้ฝนตกแผ่กระจายตามร่องมรสุมประกอบกับร่อง
ความกดอากาศต่ าพาดผ่านจากทางทิศตะวันออกท าให้มีอากาศชุ่มช้ืนและฝนตกชุกโดยท่ัวไป โดยเฉพาะช่วงปลาย
เดือนกันยายนและช่วงต้นเดือนตุลาคม ส าหรับฤดูหนาวเริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะน าความหนาวเย็นมาสู่ประเทศไทย 

 5. การคมนาคม  
 มีทางหลวงแผ่นดินสาย 3211 (สายหันคา – บ้านไร่)  ตัดผ่านพื้นท่ีในต าบล และมีถนนภายในหมู่บ้าน
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน  ดังนี้  
  5.1 ถนนลาดยางสาย บ.หนองยาง – บ.บุ่งยาง (ชน 3013)    
  5.2 ถนนลาดยางสายบ้านวังคอไห-บ้านสุขเดือนห้า(ชน.4011) ระยะทาง 16 กม. 
  5.3 ถนนลาดยางสายบ้านสุขเดือนห้า – บ้านหนองหัวแรด    
          5.4 ถนนลาดยางสาย บ.หนองแกอีแต้ – บ.หนองแกตาเรือง  
  5.5 ถนนลาดยางสาย บ.วังคอไห – บ.พุสมหวัง    
   5.6 ถนนลาดยางสาย บ.หนองยาง – ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
   5.7 ถนนลาดยางสายสามแยก(ทช.ชน.4011) บ้านหนองแกตาเรือง 
   5.8 ถนนลาดยางสายบ้านหนองยาง-บ้านทุ่งโพธิ ์
 6. แหล่งน้ าธรรมชาติ  



   ล าน้ า , ล าห้วย , คลอง จ านวน 13 แห่ง 
    ล าห้วยทับละคร ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 3,8 
    ล าห้วยทดตาน า ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 3,4,8 
    ล าห้วยโรง  ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1.2,6,12 
    ล าห้วยหนองก่อ ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2,4 
    ล าห้วยคันไถ ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 12 
    ล าห้วยสอง  ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 10 
    ล าห้วยแก้มลิง ในพื้นท่ีหมู่ท่ี  3,8 
    ล าห้วยหนองโปร่ง      ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 9,13 
    ล าห้วยทุ่งโพธิ์ ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 10,1 
    ล าห้วยจักรี              ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 10 
                   ล าห้วยหนองแกตาเรือง ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 10 
    ล าห้วยหนองยาง        ในพื้นท่ี 2,4,3,8 
    ล าห้วยสุขเดือนห้า 
 7. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 อ่างเก็บน้ า   จ านวน 1 แห่ง 
 ถังเก็บน้ า   จ านวน 56 แห่ง 
 สระน้ า    จ านวน 47 แห่ง 
 ฝายน้ าล้น/ฝายทดน้ า จ านวน 50 แห่ง 
 บ่อน้ าบาดาล  จ านวน 35 แห่ง 
 บ่อโยก    จ านวน 55 แห่ง 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลวังตะเคียน  
 1. ลักษณะที่ต้ัง/อาณาเขต 
  ทิศเหนือ  จดต าบลหนองยาง  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 
      ทิศใต้  จดต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
      ทิศตะวันออก จดต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
      ทิศตะวันตก จดต าบลวังหิน อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ห่างอ าเภอหนองมะโมง   
ประมาณ   4   กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดชัยนาท   50   กิโลเมตร 
 2. เนื้อที่ 



            ต าบลวังตะเคียนต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอหนองมะโมง มีพื้นท่ีประมาณ 67,325 ไร่ หรือ 
107.72 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 
  พื้นท่ี   ท่ีเป็นอยู่อาศัย                               8,165   ไร่ 
 พื้นท่ี   ท่ีเป็นพืชไร่                                   1,250   ไร่ 
 พื้นท่ี   ท่ีเป็นไม้ผลยืนต้น                              500   ไร่ 
 พื้นท่ี   ท่ีเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม                   53,220  ไร่ 
 พื้นท่ี   ท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ                        1,500  ไร่ 
 พื้นท่ี   ท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ                      2,000  ไร่ 
  สถาบันศาสนา                                          245   ไร่ 
 สถาบันราชการ                                         150   ไร่ 
 อื่น ๆ                                                     295   ไร่ 
 3. ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของต าบลวังตะเคียน เป็นท่ีราบลุ่มสลับท่ีดอน ซึ่งมีพื้นท่ีเหมาะแก่การท า
การเกษตรโดยอาศัยน้ าฝน และน้ าจากห้วยและคลองธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ประชาชนส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนอยู่บน
ท่ีดอนเป็นชุมชน 
 4. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดชัยนาท อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่านท าให้สามารถแบ่งฤดูกาลออก
ได้  3 ฤดูกาล 
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นลมร้อนและช้ืนพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยท าให้ฝนตกชุกท่ัวไป 
 ฤดูหนาว เริ่ ม ต้ังแต่กลางเ ดือนตุลาคม ถึ ง เ ดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมาจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ท าให้อากาศ
หนาวเย็นโดยท่ัวไป 
 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่องว่างของฤดูมรสุม จึงมีลมพัด
จากทิศใต้ พัดปกคลุมท าให้อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป 
 5. จ านวนหมู่บ้านและประชากร 
  5.1 จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลต าบลวังตะเคียน  ท้ังส้ิน 13  หมู่บ้าน 
  5.2 จ านวนประชากรและครัวเรือน 
          จ านวนครัวเรือน ท้ังหมด    2,309 ครัวเรือน 
          จ านวนประชากร ท้ังหมด    6,627   คน 



                     เป็นชาย    3,256  คน 
                                   เป็นหญิง     3,371  คน 
                     มีความหนาแน่นเฉล่ีย   61.52  คน / ตารางกิโลเมตร 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลหนองมะโมง  
 1. ลักษณะที่ต้ังและอาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลวังตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
ทิศใต้           ติดต่อกับต าบลสะพานหิน  อ าเภอหนองมะโมง   จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับต าบลกุดจอก  อ าเภอหนองมะโมง   จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับต าบลวังหิน  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะโมง )เดิม(  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2540  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1  ต าบลหนองมะโมง  
อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอหนองมะโมง  ประมาณ  750  เมตรและต่อมา 
ได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะจากองค์การบริหาร      ส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะโมง  อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เป็นเทศบาลต าบลหนอง
มะโมง  ตามประกาศ ลงวันท่ี 27  ตุลาคม 2552 

2. เนื้อที่ 
         พื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 81.60 ตร.กม. (46,668.76 ไร่) เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร 35,212.25  ไร่ พื้นท่ีอยู่
อาศัย 3,009.80 ไร่ พื้นท่ีแหล่งน้ า 2,875 ไร่ พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 2,274.76 ไร่ 

 3. ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงกับเนินเขาเป็นบางส่วนเป็นพื้นท่ีลุ่มเหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม

และเล้ียงสัตว์  อากาศ  ค่อนข้างร้อน  และแห้งแล้งในฤดูร้อน  ฤดูหนาวอากาศเย็นปกติ และในฤดูฝนมีฝนตก
ค่อนข้างน้อย 

 4. จ านวนหมู่บ้าน 
 เทศบาลต าบลหนองมะโมง  มีจ านวนหมู่บ้าน  12   หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเต็ม  12  

หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 หมู่ท่ี    1 บ้านหนองมะโมง  หมู่ท่ี 7 บ้านหนองดู่ 
 หมู่ท่ี   2 บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ท่ี 8 บ้านเขาเกล็ด 
 หมู่ท่ี 3 บ้านบ่อยายส้ม  หมู่ท่ี 9 บ้านสุขสวัสด์ิ 



 หมู่ท่ี  4 บ้านหนองตะขบ  หมู่ท่ี 10 บ้านโพธิ์เจริญ 
 หมู่ท่ี 5 บ้านดอนใหญ่  หมู่ท่ี 11 บ้านทรัพย์เจริญ 
 หมู่ท่ี 6 บ้านดงสวนหมาก  หมู่ท่ี 12 บ้านประชารัฐ 

 
 
 5. ประชากร (ข้อมูล ตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30  เมษายน 2558) 

       จ านวนครัวเรือน ท้ังหมด      1,950 ครัวเรือน 
       จ านวนประชากร ท้ังหมด      5,218 คน 
                                เป็นชาย      2,627   คน 

                                   เป็นหญิง           2,591   คน 
 6. อาชีพ   

 อาชีพของราษฎรในเขตเทศบาลต าบลหนองมะโมง เรียงล าดับการประกอบอาชีพมากท่ีสุดไปถึงน้อย
ท่ีสุด   ดังนี้ 
  6.1 ท านา   ท าสวน   ท าไร่ 
  6.2 รับจ้างท่ัวไป 
  6.3 ค้าขาย 
                 6.4 เล้ียงสัตว์ 
                  6.5 รับราชการ   ท างานรัฐวิสาหกิจ 
                 6.6 อื่น ๆ 
 7. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล 

  7.1 ปั๊มน้ ามันและก๊าซ      6  แห่ง 
  7.2 โรงงานอุตสาหกรรม      2  แห่ง 
  7.3 โรงสี       1  แห่ง 
  7.4 ไปรษณีย์เอกชน      1  แห่ง 

 8. การศึกษา 
  8.1 สถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนชัยนาท 1  แห่ง 

                       )เครือข่ายสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(  
            8.2 โรงเรียนประถมศึกษา     5  แห่ง 
           8.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา )ขยายโอกาส(    2  แห่ง 

  8.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     2  แห่ง 



1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะโมง ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 1 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะขบ ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 4 

 9. สถาบันและองค์กรทางศาสนา  มีวัด 6  แห่ง  ได้แก่  วัดเขาดิน ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 1   วัดบ่อยายส้มท่ีต้ัง 
หมู่ท่ี 3   วัดหนองตะขบ  ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 4   วัดดอนใหญ่ ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 5 วัดเขาไก่ห้อย  ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 7  วัดเขา
เกล็ดท่ีต้ัง หมู่ท่ี 8 
 10. สาธารณสุข 

  10.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  2 แห่ง 
   1) รพ.สต.บ้านหนองมะโมง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 
   2) รพ.สต.บ้านหนองตะขบ  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 

  10.3 สถานพยาบาลเอกชน   2 แห่ง 
      10.4 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   1 แห่ง 
  10.5 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ   100 

 11. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  11.1  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ 1  แห่ง 
  11.2  จุดพักสายตรวจ                  1  แห่ง 

 12. การคมนาคม 
 การคมนาคมในต าบล  มี   1  ทาง  คือ ทางบก  มีถนนลาดยางเช่ือมต่อกับถนนใหญ่แต่เส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังเป็นส่วนใหญ่ 
 13. การโทรคมนาคม  

     ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน 1 แห่ง 
 14. การใช้ไฟฟ้า 

        จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้  1,550 ครัวเรือน 
        จ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ 44 ครัวเรือน 
        แสงสว่างตามถนนภายในหมู่บ้านยังมีไม่เพียงพอ 

 15. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
       ล าน้ า  ล าห้วย   คลอง        3         สาย                  
       สระเก็บน้ า                      4 แห่ง 

 16. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
       คลองส่งน้ า        9 สาย 
       สระน้ า    270 สระ 



       บ่อน้ าต้ืน         47 แห่ง 
       บ่อน้ าบาดาล   60 แห่ง 

 17. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่
 สภาพพื้นดินทางธรณีวิทยามีลักษณะเป็นท่ีราบสูงสลับกับเนินเขาเล็กๆ บางส่วนจึงมีทรัพยากรธรรมชาติ   
ได้แก่  ป่าไม้  ลูกรัง 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน  
 1. ประวัติต าบลสะพานหิน  
 จากค าบอกเล่า มีชุมชนแถบเมืองอู่ทองเกิดโรคระบาดรุนแรงผู้น าชุมชนในขณะนั้น ซึ่งไม่ปรากฏนาม ซึ่ง
ภายหลังมีผู้เรียกว่า“ ท้าวอู่ทอง” เหตุท่ีเรียกเช่นนั้น เพราะว่าท่านได้พาผู้คนในบริเวณเมืองอู่ทองอพยพ หนีโรค
ระบาดและหาท่ีต้ังบ้านเรือน ขึ้นมาทางเหนือการอพยพได้อาศัยรอนแรมตามท่ีต่างๆ แต่ยังไม่พบท่ี ท่ีเหมาะสม 
การอพยพผู้คนครั้งนั้นได้ใช้วิธีทางเท้า มีเกวียนเป็นพาหนะ มีสัตว์ประเภท ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นพาหนะในการ
ลากจูง ในท่ีสุดได้ผ่านล าห้วยแห่งหนึ่งมีแผ่นดินปูลาดข้ามล าห้วย ท่านได้ส่ังบริวารหยุด พัก และต้ังรกราก ณ 
บริเวณนั้น ซึ่งภายหลังได้ต้ังช่ือชุมชนแห่งใหม่นั้นว่า“บ้านสะพานหิน” ร่องรอยของ “ สะพานหิน” ยังคงมีให้เห็น
อยู่ แต่ได้ถูกกลบทับไปบ้าง บริเวณแผ่นหินจะมีรอยเกวียนผ่านแผ่นหิน มีรอย เท้าสัตว์ปรากฏอยู่ถึงปัจจุบัน 
 ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เดิมข้ึนอยู่กับต าบลกุดจอก อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัด 
ชัยนาท ต่อมาปี 2525 ต าบลกุดจอกได้แบ่งต าบลออกเป็นต าบลสะพานหินอีกซึ่งในขณะนั้นยังขึ้นตรงอยู่กับ 
อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ต่อมาปี 2539 กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายแบ่งพื้นท่ีเป็นกิ่งอ าเภอ หนองมะโมง 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2539 โดยมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 15 กรกฎาคม 2539 และ
ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น อ าเภอหนองมะโมง โดยมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 8 
กันยายน 2550 องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน ได้รับการยกฐานะจาก สภาต าบลสะพานหิน เมื่อวันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2540 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ัวไป เล่ม 113 ตอน พิเศษ ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2539 
 2. ที่ต้ังและอาณาเขต 
 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน ต้ังท่ีหมู่ท่ี 1 บ้านสะพานหิน ต าบลสะพานหิน อ าเภอ 
หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่ห่างจากท่ีท าการอ าเภอหนองมะโมง ประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ัง หมด
ประมาณ 86.922 ตารางกิโลเมตร (54,326.56 ไร่) 
 ทิศเหนือ  ติดกับ ต.กุดจอก และ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 
  ทิศใต้   ติดกับ ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์จ.ชัยนาท และ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา   
     จ.ชัยนาท  
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  



  ทิศตะวันตก  ติดกับ ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
 3. จ านวนประชากร 
 ประชากรในเขต อบต.สะพานหิน มีจ านวนท้ังหมด 5,146 คน มีจ านวนประชากร ชาย 2,559 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.73 มี จ านวนประชากรหญิง 2,587 คน คิดเป็นร้อยละ 50.27           มีครัวเรือนท้ังส้ิน 1,722 
ครัวเรือน ประชากรมีความหนาแน่นเฉล่ีย 59.20 ตารางกิโลเมตร 
 
 
 4. สภาพภูมิประเทศ  
 สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน เป็นท่ีราบสูงสลับกับพื้นท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีสูง 
เป็นภูเขาป่าไม้ท่ีราบเชิงเขาเป็นพื้นท่ีท าไร่ ส่วนใหญ่ท ามันส าปะหลัง ไร่อ้อย ส่วนพื้นท่ีลุ่มเป็นท่ีท านา แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรใช้น้ าฝนเป็นหลัก 
 5. สภาพภูมิอากาศ  
 สภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน จัดอยู่ในลักษณะฝนเมืองร้อน จึงมีอากาศ 
ร้อนในฤดูร้อน และแห้งแล้งในฤดูหนาว ฤดูหนาวอากาศเย็นปกติและในฤดูฝนฝนตกค่อนข้างน้อย 
 อุณหภูมิสูงสุด เดือน เมษายน 40 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิต่ าสุด เดือน ธันวาคม 18 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉล่ีย 29 องศาเซลเซียส 
 เกณฑ์อุณหภูมิ อากาศร้อน ต้ังแต่ 35 องศาเซลเซียส แต่ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส อากาศร้อนจัดต้ังแต่ 
40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 
 6. อาชีพในต าบล  
 อาชีพของประชากรในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน เรียงตามล าดับการประกอบอาชีพ 
มากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้แก่ 1) ท าไร่ ท านา ท าสวน 2) เล้ียงสัตว์ 3)  รับจ้างท่ัวไป 4) ค้าขาย และ 5) รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 7. สภาพสังคม  
 ความเป็นอยู่ของประชาชนในต าบลสะพานหิน จะอาศัยอยู่รวมกันอย่างเรียบง่าย ประชาชนในต าบลมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะมีการศึกษาและสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตร กรรม 
และชาวต าบลสะพานหินส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจท าให้ชาวต าบลสะพาน หินอยู่กัน
อย่างสงบสุข 
 



ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  
 1. ที่ต้ัง 
 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 ต าบลกุดจอก อ าเภอหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาท อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอหนองมะโมง ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 21,544 ไร่ (43.31 
ตร.กม.) เป็นพื้นท่ีท าการเกษตรประมาณ 16,725 ไร่ 
 2. อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ล าห้วยขุนแก้ว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท  
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ต.บ่อแร่   จ.ชัยนาท   
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 
 3. จ านวนประชากร  
 ประชากรท้ังส้ิน จ านวน 2,433 คน แยกเป็น ชาย จ านวน 1,193 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.03 หญิง 
จ านวน 1,240 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.97  จ านวนครัวเรือน 802 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ียต่อพื้นท่ีประมาณ 
56.18 คน/ตารางกิโลเมตร 
 4. เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ท่ี 1 บ้านกุดจอก  หมู่ท่ี 4 บ้านหนองขนาก 
 หมู่ท่ี 2 บ้านหนองชุมสาย หมู่ท่ี 5 บ้านดงประดา 
 หมู่ท่ี 3 บ้านทับเสาหอ หมู่ท่ี 6 บ้านศรีพัฒนา 
 5. อาชีพ 
 อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรียงล าดับการประกอบ อาชีพมากท่ีสุด ไปถึง
น้อยท่ีสุด ดังนี้ 
  ท านา ท าสวน ท าไร่  คิดเป็น ร้อยละ 70 
  รับจ้างท่ัวไป   คิดเป็น ร้อยละ 10 
  ค้าขาย    คิดเป็น ร้อยละ 7 
  เล้ียงสัตว์   คิดเป็น ร้อยละ 5 
  รับราชการ ท างานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น ร้อยละ 5 
  อื่นๆ    คิดเป็น ร้อยละ 3 
 7. ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 



 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มพื้นท่ีเหมาะสมกับการท า เกษตรกรรมและเล้ียงสัตว์ อากาศค่อนข้างร้อน 
และแห้งแล้งในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศเย็นปกติ และในฤดูฝนมีฝนตกค่อนข้างน้อย 
 8. สภาพสังคม 
 ประชาชนส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ า สามารถใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีศาสนสถานท่ี ส าคัญๆ หลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณี อยู่เสมอ 
 9. ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
 ประชาชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ตามแบบโบราณ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์เป็นวัน
ขึ้นปใีหม่ของไทย ท าบุญวันพระ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 
 10. การบริการข้ันพื้นฐาน 
  10.1 การคมนาคม การคมนาคมในต าบลมี 1 ทาง คือ ทางบก มีถนนลาดยางเช่ือมต่อกับถนนใหญ่ 
แต่เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังเป็นส่วนใหญ่ 
  10.2 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ สภาพพื้นดินทางธรณีวิทยามีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม จึงมี
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ เป็นต้น 
  10.3 แหล่งน้ าธรรมชาติ  
   ล าน้ า ล าห้วย คลอง จ านวน 4 สาย 
   สระเก็บน้ า  จ านวน 4 แห่ง 
  10.4 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
   คลองส่งน้ า  จ านวน 21 สาย 
    สระน้ า จ านวน 18 สระ 
    บ่อน้ าต้ืน  จ านวน 41 แห่ง 
    บ่อน้ าบาดาล จ านวน 28 แห่ง 
    ฝายทดน้ า  จ านวน 15 แห่ง 
 11. สาธารณูปโภค  
  11.1 จุดเด่นของพื้นที่  
  พื้นท่ีต าบลกุดจอก มีโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับมัธยมต้น ถึงมัธยมปลาย ท่ี
สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมีบุคลากรท่ีมีฝีมือทางด้าน หัตถกรรมจักรสานและทอผ้าพื้นเมือง เช่น 
ผ้าซิ่นตีนจก ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวกุดจอก และยังมีโรงงานอุตสาหกรรม ต้ังอยู่ จ านวน 3 แห่ง ท าให้ประชากร
มีรายได้ไม่ต้องย้าย ถิ่นฐานไปหางานยังถิ่นอื่นซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาต าบล 
  11.2 ไฟฟ้าในต าบล 



   จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 798 ครัวเรือน 
    จ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 4 ครัวเรือน 
    แสงสว่างตามถนนภายในหมู่บ้านยังมีไม่เพียงพอ 
  11.3 การโทรคมนาคม 
   ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จ านวน 798 แห่ง 
    โทรศัพท์สาธารณะ 
  11.4 ประปาในต าบล ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก มีประปาหมู่บ้านกระจาย
ท่ัวถึง 
 

  



ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลหนัคา  
 1. ประวัติความเป็นมา 
 เดิมนั้นเทศบาลต าบลหันคา คือ "สุขาภิบาลหันคา" อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอหันคาได้จัดต้ังเป็น
สุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยวันท่ี 24กันยายน 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 73 
ตอนท่ี 93 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2499 
         ปัจจุบัน ท่ีพื้นท่ีการดูแลของเทศบาลต าบลหันคาครอบคลุมพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 หมู่10 และหมู่ 3 หมู่ 11 บางส่วน
ของต าบลหันคา อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีพื้นท่ีท้ังหมด รวมประมาณ 4.75 ตารางกิโลเมตร และอยู่ห่างจาก
ท่ีว่าการ อ าเภอหันคาประมาณ 1.8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพ 
มหานครมาทางทิศเหนือประมาณ 150 กิโลเมตร  
          ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต าบลหันคา เป็นรูปสัญลักษณ์ "เรือสุพรรณหงส์"ส าหรับมูลเหตุของ
เครื่องหมายนี้ สืบเนื่องจากประวัติความเป็นมาและการเล่าขานมาแต่สมัยโบราณว่าดินแดนอ าเภอหันคา นั้น ต้ังอยู่
ริมฝ่ังแม่น้ าท่าจีนตามประวัติเล่าขานถึงเรือสุพรรณหงส์เรือท่ีนั่ง เสด็จประพาสบริเวณท่ีต้ังของอ าเภอหันคา และ
หันขวางแม่น้ าบริเวณท่าบ้านหลวง ชาวบ้านจึงเห็นว่าเป็นศิริมงคลแก่ชุมชน และเป็นการกระตุ้นถึงความรัก ความ
สามัคคี อันจะน าซึ่งความผาสุก จึงได้ใช้รูปเรือสุพรรณหงส์ เป็นตราสัญลักษณ์  
 2. ลักษณะที่ต้ัง  อาณาเขต  และเขตการปกครอง 
 เทศบาลต าบลหันคาเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2542 เดิมเทศบาลต าบล
หันคา คือ สุขาภิบาลหันคา อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอหันคา ได้จัดต้ังเป็นสุขาภิบาลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 24 กันยายน 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 73 ตอนท่ี 83 ลงวันท่ี 
15 ตุลาคม 2499 ปัจจุบัน อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหันคา  ต้ังอยู่บริเวณ ถนนหันคา–บ้านไร่  อ าเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยนาท ประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีต้ังของเทศบาลต าบลหันคา  ต้ังอยู่ในท้องท่ี 
หมู่ท่ี 1 , 10 และหมู่ท่ี 3, 11 บางส่วนของต าบลหันคา  อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  มีพื้นท่ี ท้ังหมดประมาณ 
4.75 ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  มาทางทิศเหนือประมาณ 150 กิโลเมตร  และระยะทางติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้   
 อ าเภอหันคา–จังหวัดนครสวรรค์  ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 
    อ าเภอหันคา – จังหวัดสุพรรณบุรี         ระยะทางประมาณ     70   กิโลเมตร 
    อ าเภอหันคา – จังหวัดสิงห์บุรี              ระยะทางประมาณ     56   กิโลเมตร 
    อ าเภอหันคา – จังหวัดอุทัยธานี            ระยะทางประมาณ     80   กิโลเมตร 
 



 
 เทศบาลต าบลหันคามีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง  ดังนี้  
    ทิศเหนือ   ติดต่อ อบต.หันคา 
     ทิศใต้    ติดต่อ อบต.บ้านเช่ียน  
    ทิศตะวันออก   ติดต่อ แม่น้ าท่าจีน  และ  อบต.วังไก่เถ่ือน    
     ทิศตะวันตก   ติดต่อ อบต.หันคา  
    เทศบาลต าบลหันคา มีรูปร่างของพื้นท่ีในลักษณะแคบยาวตามแนวทิศใต้สู่ทิศเหนือมีลักษณะเป็นพื้นท่ี
ราบลุ่ม  มีแม่น้ าท่าจีนซึ่งแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาทางทิศใต้ของวัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข อ าเภอวัด
สิงห์)  ไหลผ่านอ าเภอวัดสิงห์ผ่านชุมชนเมืองในเขตเทศบาล  ส่วนด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีคลองชลประทานส่ง
น้ าขนาดเล็ก  ขนาดตามความยาวของพื้นท่ีเทศบาล 
 3. ประชากร  
 เทศบาลต าบลหันคา มีประชากร จ านวน 4,529 คน แบ่งเป็นชาย 2,178 คน เป็นหญิง 2,351 คน มี
จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 2,008 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรโดยเฉล่ียต่อพื้นท่ี  953.48  คน / ต่อตารางกิโลเมตร 
ความหนาแน่นเฉล่ีย 2.24 หลังคาเรือน 
 4. การประปา             
  ครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปา   897  ราย  
  ช่ือหน่วยงานบริการ  คือ  การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท สาขาอ าเภอหันคา  
  น้ าประปาท่ีผลิตได้  2,400  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 5. ไฟฟ้า  
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหันคาได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอหันคา 
  ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้   จ านวน  1,746  ครัวเรือน  
  มีไฟฟ้าสาธารณะ    12   จุด   ครอบคลุมถนน   2   สาย  
  การบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลโดยเทศบาลต าบล
หันคา 
 6. การสื่อสาร  
   6.1 โทรศัพท์  
  การติดต่อส่ือสารภายใจเขตเทศบาลและจังหวัด  ผ่านเครื่อข่ายส่ือสารและโทรคมนาคมของ
องค์การโทรศัพท์การส่ือสารแห่งประเทศไทยเป็นระบบ เครื่อข่ายสายโทรศัพท์โดยมีส านักงานบริการโทรศัพท์หัน
คาด าเนินการ ให้บริการภายในเขตเทศบาล 



  มีจ านวนครัวเรือนท่ีมีโทรศัพท์  598  ครัวเรือน  ส่วนราชการ 20 แห่ง  
  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ 30 จุด 
  6.2 ไปรษณีย์ 
  การบริการไปรษณีย์โทรคมนาคมอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณีย์ไทยประชาชนภายใน
เขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงสามารถรับบริการได้ท่ี  ท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอหันคา   นอกจากนี้ใช้บริการส่ง
สินค้าและพัสดุ  จากองค์การขนส่ง  ร.ส.พ.ชัยนาท 
 7. การใช้ที่ดิน  
 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเมืองเทศบาลต าบลหันคา  ในปัจจุบันอาศัยกระจุกตัวกันอยู่ในเขตชุมชน
ตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งลักษณะการใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมประปนกันหนาแน่นบริเวณ
ถนนบรรจบวิถีและถนนหันคา –ท่าโบสถ์ ชุมชนตลาดสด  ส่วนประเภทท่ีพักอาศัยกระจายอยู่ท่ัวไป  ตามแนวถนน
หันคา–ท่าโบสถ์  ถนนท่ากฤษณา  และถนนหันคา–บ้านใหม่  และพื้นท่ีริมถนนหันคา–บ้านใหม่   ฝ่ังซ้ายจะเป็น
ท่ีต้ังสถานท่ีราชการ ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร จะอยู่ทิศใต้ของชุมชน
บริเวณ  ถนนหันคา–บ้านใหม่  ส่วนท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งมีบริเวณ  แพ
ปลาหน้าวัดท่ากฤษณา 
 8. การแบ่งเขตเทศบาล 
 ปัจจุบันเทศบาลต าบลหันคา แบ่งเขตของเทศบาลเป็น 9 ชุมชน คือ 
  8.1 ชุมชนเจริญทรัพย์ 
  8.2 ชุมชนเจริญสุข 
  8.3 ชุมชนตลาดเหนือ 

8.4 ชุมชนหัวทองพัฒนา 
8.5 ชุมชนท่ากฤษณา 
8.6 ชุมชนตลาดพัฒนา 
8.7 ชุมชนสุพรรณหงส์ 
8.8 ชุมชนเทิดพระเกียรติ 
8.9 ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา 

 

  



ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์  
 1.  ลักษณะที่ต้ัง  อาณาเขต และเขตการปกครอง  
  เทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์  ประกอบด้วยหมู่ท่ี 2  และหมู่ท่ี 7   ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหัน
คา  จังหวัดชัยนาท  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  25  พฤษภาคม  2542      (เดิมเป็นสุขาภิบาล  ต้ังขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2506)  
โดยพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542   ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 116  ตอนท่ี 9 ก  วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2542  มีพื้นท่ีประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร 
 เทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ต้ังอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ  ประมาณ 11 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัด
ชัยนาท  ประมาณ  54  กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  220 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นท่ีใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่าโบสถ์ หมู่ท่ี 5 ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์   อ าเภอ
หันคา จังหวัดชัยนาท 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ แม่น้ าท่าจีน  หมู่ท่ี  3  ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา   
จังหวัดชัยนาท 
  ทิศใต้ ติดต่อ บ้านวังจิก หมู่ท่ี 1 ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ  บึงบัวขาว  ต าบลหนองแซง  อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท   
 2. ประชากร 
 เทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์  มีประชากร จ านวน 1,481 คน  แบ่งเป็นชาย  714 คน หญิง 767  คน  
มีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 514  ครัวเรือน  คิดเป็นประชากรโดยเฉล่ียต่อพื้นท่ี  246.83  คนต่อตารางกิโลเมตร 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556) 
 3. การคมนาคม  การจราจร 
  3.1 ทางบก  ถนนเช่ือมระหว่างเขตเทศบาลกับอ าเภอหันคา  มี 3 สาย 
   สายท่ี 1 ถนนคันคลองชลประทาน (หันคา–ท่าโบสถ์)  ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร 
   สายท่ี  2  ถนนคันคลองชลประทาน (ท่าโบสถ์ - ปากน้ า) ระยะทางประมาณ 12  กิโลเมตร 
   สายท่ี  3  ถนน รพช. (วางยาว – ท่าโบสถ์ )  ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร 
  3.2 ถนนเช่ือมระหว่างเขตเทศบาล  กับอ าเภอเมืองชัยนาท  มี  2  สาย 
   สายท่ี 1  ถนนกรมทางหลวง  (หมายเลข  340 )  (สุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  )ระยะทางประมาณ  
49  กิโลเมตร 
   สายท่ี  2  ถนนกรมทางหลวงพหลโยธิน / ถนนคันคลองชลประทาน (ท่าโบสถ์ – ท่าแห)
ระยะทางประมาณ  54  กิโลเมตร 
 



  3.3  ถนนเช่ือมระหว่างเขตเทศบาลกับอ าเภอวัดสิงห์  มี  1  สาย 
   สายท่ี  1  ถนนกรมโยธาธิการ  (วัดสิงห์  -  ท่าโบสถ์)  ระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร 
 4. การประปา 
  ครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปา   435  ราย 
  ช่ือหน่วยงานบริการ  คือ กองการประปา เทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
  น้ าประปาท่ีผลิตได้  350 ลบ.เมตร/วัน  และน้ าประปาท่ีใช้เฉล่ีย 300  ลบ.เมตร/วัน   
  แหล่งน้ าดิบท่ีมีใช้ผลิตน้ าประปา  คือแม่น้ าท่าจีน 
 5. ไฟฟ้า 
  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้  จ านวน   460   ครัวเรือน 
  มีไฟฟ้าสาธารณะ  173  จุด   ครอบคลุมถนน  19  สาย 
 6. การสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  1   แห่ง บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานพยาบาลในเขตพื้นท่ี 
  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานสาธารณสุข     จ านวน   -   คน 
  นักวิชาการสาธารณสุข     จ านวน  1  คน 
  พยาบาลวิชาชีพ     จ านวน  1  คน 
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   จ านวน  1  คน 
   อสม.   35  คน 
  ผู้เข้ารับการบริการในสถานีอนามัย ประมาณ 1,000 คนต่อป ี
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลหนองแซง  
 1. ประวัติความเป็นมา 
 ค าว่า “หนองแซง” มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่าสมัยก่อนนั้น ในบริเวณอ าเภอหันคา ต าบลหนองแซงนี้มี
หนองน้ าขังและป่าไม้ทึบสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ ครั้งหนึ่งได้มีพวกขโมยจากทางจังหวัดอุทัยธานี ได้ไปขโมยควาย
จากอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และไล่ต้อนฝูงควายท่ีขโมยมาผ่านอ าเภอหันคาและพักค้างคืน ท่ี
หนองน้ าแห่งนี้  พอชาวบ้านท่ีโดนลักควายทราบจึงได้น าก าลังเป็นจ านวนมากแกะรอยตามขโมยมาและเดินทางมา
ทันกันท่ีหนองน้ าแห่งนี้  ชาวบ้านได้เข้าล้อมและเกิดการปะทะกับพวกขโมยข้ึน ผลปรากฏว่าขโมยรู้ว่าสู้ไม่ได้ จึงท้ิง
ควายไว้ ชาวบ้านจึงได้น าควายของตนเองกลับ นับจากนั้นชาวบ้านแถบนี้จึงเรียกหนองน้ าแห่งนี้ว่า  “หนองแซง”  
เพราะว่า มาแซงขโมยกันท่ีนี่ 
  



 2. ที่ต้ัง  
 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองแซง  ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอหันคา  ห่างจากท่ีต้ังอ าเภอตามถนน
สายสามง่าม - หันคา  ประมาณ 15  กิโลเมตร  เลขท่ี 123 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
17160 
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ         ต าบลวังหมัน,ต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ         ต าบลเด่นใหญ่,ต าบลหันคา อ าเภอหันคา             
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ         ต าบลห้วยงู,ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์   อ าเภอหันคา        
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ         ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา 
 
 3. ภูมิประเทศ 
 ต าบลหนองแซง    มีเนื้อที่  161  ตารางกิโลเมตร   (100,625 ไร่)   พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่มสลับ
ดอน  ในท่ีราบลุ่ม มีคลองชลประทานมะขามเฒ่า – อู่ทอง  ในท่ีดอนมีคลองชลประทานทุ่งวัดสิงห์ เป็นแหล่ง เพื่อ
การเกษตรท่ีส าคัญ   พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม  11  หมู่บ้าน   และพื้นท่ีดอน  9  หมู่บ้าน 
 
 4. เขตการปกครอง      
 ต าบลหนองแซงมีหมู่บ้านท้ังหมดจ านวน 20 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ท่ี  1   บ้านแหลมทอง            
  หมู่ท่ี  2   บ้านดอนไร่               
  หมูท่ี่  3   บ้านหนองแซง         
  หมู่ท่ี  4   บ้านทุ่ง                             
  หมู่ท่ี  5   บ้านหนองโสน            
  หมู่ท่ี  6   บ้านสระดู่              
  หมู่ท่ี  7   บ้านดอนจันทร์          
  หมู่ท่ี  8   บ้านหนองจงอาง         
  หมู่ท่ี  9   บ้านช าแระ        
  หมู่ท่ี 10  บ้านชัฏฝาง               
  หมู่ท่ี 11  บ้านดอนสีนวน          
  หมู่ท่ี 12  บ้านรางดู่ 
  หมู่ท่ี 13  บ้านตลุกเท้ือม            



  หมู่ท่ี 14  บ้านดอนพุทรา           
  หมู่ท่ี 15  บ้านเขาน้อย            
  หมู่ท่ี 16  บ้านหนองเต่า            
  หมู่ท่ี 17  บ้านหนองกาเหลือง      
  หมู่ท่ี 18  บ้านวังล่ันทม         
  หมู่ท่ี 19  บ้านปางสีนวนใหม่       
  หมู่ท่ี 20  บ้านสมอบท 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลบ้านเชี่ยน  
1. ประวัติความเป็นมา 

 สันนิษฐานว่า ต าบลบ้านเช่ียนเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ 
พระประธานในอุโบสถวัดพิชัยนาวาส ท่ีขนานนามเรียกติดปากว่า “หลวงพ่อโตวัดบ้านเช่ียน” ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ปางป่าเลไลย์ท่ีสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ยังสร้าง ไม่สมบูรณ์แบบ เพราะยังขาดลิงกับช้าง โดย
สาเหตุท่ีสร้างไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเกิดการพิพาทกับพม่า พม่าจึงยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาโดย
ผ่านต าบลบ้านเช่ียนแห่งนี้ พอกองทัพพม่ามาถึงยังบริเวณวัดโคก (ปัจจุบันคือท่ีต้ังส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
เช่ียน) จึงพักกองทัพเพื่อรวมก าลังพลไปตีเมืองแพรกศรีราชา (อ าเภอสรรคบุรี) ต่อมาเมื่อสมัยรัชกาลท่ี 5 พระองค์
ได้ทรงกระจายอ านาจในการปกครอง จึงแบ่งเขตการปกครองขึ้นซึ่งบ้านเช่ียน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอบ้าน
เช่ียน เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2433 ซึ่งอ าเภอบ้านเช่ียนได้ด ารงฐานนะเป็นอ าเภออยู่นานถึง 39 ปีเศษ จนในปี 2472 ทาง
ราชการจึงย้ายอ าเภอบ้านเช่ียนไปต้ังท่ีบ้านหันคา โดยมีช่ือเรียกใหม่ว่าท่ีว่าการอ าเภอหันคา จนกระท่ังถึงปัจจุบัน 
  2. สภาพทั่วไปของต าบล 
 ต าบลบ้านเช่ียนเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน มีคลองชลประทานมะขามเฒ่า , อู่ทอง, และ
คลองชลประทานขนาดเล็กตามหมู่บ้าน เป็นคลองส่งน้ าใช้ในการเกษตร มีหมู่บ้านจ านวน 12 หมู่บ้าน 
 อาณาเขตต าบล 
 ทิศเหนือ   ติดกับ  ต าบลหันคา อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
 ทิศใต้    ติดกับ  อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดกับ  แม่น้ าท่าจีน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดกับ  ต าบลเนินขาม กิ่งอ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

3. ที่ต้ัง 
             ท่ีต้ัง ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านเช่ียน  ต้ังอยู่เลขท่ี 252 หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านเช่ียน อ าเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท ห่างจากอ าเภอหันคาประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ  40  กิโลเมตร 



               ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลหันคา  อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 
               ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
               ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ าท่าจีน  ต าบลวังไก่เถ่ือน  อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
               ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลเนินขาม  อ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 
 ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลบ้านเช่ียน  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเช่ียน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2550 และได้รับการจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบลบ้านเช่ียน เมื่อวันท่ี 26 
ตุลาคม 2552 
 เทศบาลต าบลบ้านเช่ียน ได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็ก เป็นเทศบาลขนาดกลาง 
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 
 เนื้อที่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเช่ียนโดยประมาณ  82 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  51,250  ไร่  โดย
อยู่ในเขตชลประทานจ านวน  22,380 ไร่  และนอกเขตชลประทานจ านวน  28,870  ไร่ 
                   แบ่งเป็น           พื้นท่ีทางการเกษตร ประมาณ 3,099 ไร่ 
                                        พื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย  ประมาณ 6,650 ไร่ 
                                        พื้นท่ีสาธารณะ  ประมาณ 1,000 ไร่ 
                                        พื้นท่ี อื่นๆ  ประมาณ 12,610 ไร่ 
 4. ลักษณะภูมิอากาศ 
 เทศบาลต าบลบ้านเช่ียน มีลักษณะภูมิอากาศแบบภาคกลาง อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่านประจ า
ฤดู  ท าให้แบ่งออกเป็น  3  ฤดูกาล  คือ 
  4.1 ฤดูฝน   เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงกลางเดือนตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นลมร้อนและช้ืน  พัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทย ปกคลุมประเทศไทย  ท าให้มีฝน
ตกชุก  ฝนตกเฉล่ียประมาณ  990.14 มิลลิเมตรต่อปี 
  4.2 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม  ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จะพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็น  จากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้
อากาศหนาวเย็นท่ัวไป 
  4.3 ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงระหว่างของฤดู
มรสุม จึงมีลมจากทิศใต้  และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม  ท าให้อากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป  อุณหภูมิโดยเฉล่ีย
ประมาณ  19-38  องศาเซลเซียส 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา  
1. ประวัติหน่วยงาน 



 เทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีประชากรท้ังส้ิน 3,770 คน จัดต้ังขึ้นเมื่อ วันท่ี 
27 ตุลาคม พ.ศ.2552 เดิมเป็นสภาต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ ต้ังอยู่ท่ี 92 หมู่ท่ี 4 บ้านวังจิกตะวันออก และได้ยก
ฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ เมื่อปี พ.ศ.2540 และย้ายส านักงานมาต้ังอยู่เลขท่ี 19 หมู่ท่ี 
1 บ้านวัง จิกตะวันตก ต่อมาได้ด าเนินการยกฐานะเป็น เทศบาลต าบลสามง่ามพั ฒนา ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2552 ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 
5) พ.ศ.2546 

2. ที่ต้ังและอาณาเขต 
 เทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา ต้ังอยู่เลขท่ี 19 หมู่ท่ี 1 ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท มีพื้นท่ีประมาณ 28.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,056.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของอ าเภอหัน
คา (อ้างอิงโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง) 

3. จ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรท้ังหมด 3,770 คน แยกเป็น ชาย  1,835 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67 หญิง 1,935 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.33 จ านวนครัวเรือนท้ังหมด 1,143 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉล่ีย 130.49 คน/
ตารางกิโลเมตร 
 4. อาณาเขตติดต่อ  
 ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลห้วยงู  
   ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลหันคา   
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลวังไก่เถ่ือน  
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลหนองแซง 

5. สภาพสังคม 
 ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของต าบลสามง่ามพัฒนา เป็นท่ีราบ และมีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ าท่า
จีน ประชาชนในต าบลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการสร้างท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีดินท ากินของ
ตนเอง การคมนาคมสะดวกมีท้ังถนนเลียบคลองและเส้นทางสายหลัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด
เป็นศูนย์รวมจิตใจ อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน 
 6. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัด จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ 
 



  วัดใหม่วงเดือน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 
  วัดคลองเกษม ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 
 7. การศึกษาในชุมชน 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา มีการจัดการศึกษาเพียง 1 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ
โรงเรียน ได้แก่ 
 โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จ านวน 2 แห่ง คือ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเกษม ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิษย์เก่าร่วมใจ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 
 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง คือ 
  โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 
  โรงเรียนวัดคลองเกษม ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 
 8. การสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 จ านวน 1 แห่ง 
  ร้านขายยา  จ านวน 1 แห่ง 
  เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง 
  เครื่องพ่นละอองฝอย จ านวน 1 เครื่อง 
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 
 9. ความปลอดภัยในชุมชน 
  มีท่ีพักต ารวจสายตรวจประจ าต าบล จ านวน 1 แห่ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 บ้านวังจิกตะวันออก 
 10. ขนมธรรมเนียมประเพณี 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา ยึดถือและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจน
วัฒนธรรมตามแบบโบราณ นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมเฉกเช่นเดียวกับชน
ภาคกลางโดยท่ัวไป 
 

 

  



ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลห้วยงู  
 1. ที่ต้ังและขอบเขต/อาณาเขตติดต่อ 
  เทศบาลต าบลห้วยงู เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นได้รับการยกฐานะขึ้นจากสภาต าบลเป็นเทศบาล
ต าบลห้วยงู เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540 อยู่ในเขตปกครองของอ าเภอหันคา ท่ีต้ังเทศบาลต าบลห้วยงู ต้ังอยู่หมู่
ท่ี 5 ของต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 32.78 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
20,487 ไร่ 
  2. เทศบาลต าบลห้วยงู  มีอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลนางลือ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
          ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
         ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
          ทิศตะวนตก ติดต่อกับต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
  3. ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลต าบลห้วยงู มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นท่ีราบลุ่มมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน สภาพพื้นท่ีเหมาะแก่
การเพาะปลูก ถึงแม้พื้นท่ีจะเป็นท่ีราบลุ่มแต่ไม่มีปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนแต่อย่างใด 
  4. ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
   4.1 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉล่ีย 40 องศาเซลเซียส 
           4.2 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 38 องศาเซลเซียส 
          4.3 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย 30 องศาเซลเซียส 
  5. การคมนาคม 
  เทศบาลต าบลห้วยงู  มีการคมนาคมท่ีสะดวก  เนื่องจากมีถนนเข้าสู่ต าบลห้วยงูดังนี้ 
   5.1 ถนนเลียบคลองชลประทาน สายท่าแห - สามง่ามท่าโบสถ์  
          5.2 ถนนเลียบคลองชลประทาน ฝ่ังซ้าย – ฝ่ังขวา 
  5.3 ถนนสายหนองป่าสัก (ซึ่งเป็นถนนรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท) 
 6. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 เขตเทศบาลต าบลห้วยงู ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และลูกจ้างในกิจการโรงสี
ข้าว โรงงานประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานท ารองเท้า และมีร้านค้าต่าง ๆ ประกอบอาชีพค้าขาย และท า
นา ท าไร่อ้อย ท าให้รายได้ของประชาชนมาจากผลผลิตทางการเกษตรและรับจ้าง รายได้ต่อหัวของประชากรโดย
เฉล่ียไม่แน่นอน 
   



 
 7. การเกษตรกรรม 
  ในเขตเทศบาลต าบลห้วยงู มีพื้นท่ีส าหรับท าการเกษตรประมาณ ร้อยละ 85 ของพื้นท่ี ประชาชนส่วน
ใหญ่มีอาชีพท านา และปลูกไร่อ้อย และพื้นท่ีท านา และปลูกไร่อ้อยได้รับน้ าจากคลองส่งน้ าชลประทาน แม่น้ าท่า
จีน เป็นส่วนใหญ่ 
  8. การอุตสาหกรรม 
  การประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลห้วยงู จะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร
ประเภทโรงสีข้าว โรงงาน และลานตากข้าว 
      ประชาชนของต าบลห้วยงู ยังประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีกลุ่มอาชีพและไร่นาสวนผสม 
พอสรุปได้ดังนี้ 
            8.1 กลุ่มท าซอ ของหมู่ท่ี 1 
            8.2 กลุ่มแม่บ้านท าพริกแกง และท าขนม ของหมู่ท่ี 2 
            8.3 กลุ่มท าไม้แขวนเส้ือ ของหมู่ท่ี 4 
            8.4 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ของหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 5 
            8.5 โรงปุ๋ยชีวภาพ ของหมู่ท่ี 8  
                (งบจังหวัดชัยนาท ประมาณ 4 ล้านบาท) 
 9. การพาณิชยกรรม / การบริการ 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลห้วยงู ประกอบอาชีพการพาณิชยกรรมทางการค้า ซึ่งการค้าโดยท่ัวไปมี
ลักษณะท้ังค้าปลีก ค้าส่ง กระจายตัวอยู่ท่ัวพื้นท่ีของต าบลห้วยงู 
 10. สภาพทางสังคม 
  10.1 ประชากร 
   ประชากรในเขตเทศบาลต าบลห้วยงู มีจ านวนท้ังส้ิน 5,938 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี เดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2552) แยกเป็นชาย จ านวน 2,840 คน และแยกเป็นหญิง จ านวน 3,098 คน  จ านวนครัวเรือนท้ังหมด 1,701 
หลังคาเรือน ความหนาแน่นเฉล่ีย 4 คน / หลังคาเรือน 
  10.2 การศึกษา 
       ภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยงู มีโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดทองนพคุณ หมู่ท่ี 
4 โรงเรียนวัดคลองจันทร์ หมู่ท่ี 1 โรงเรียนวัดโคกหมู หมู่ท่ี 9 โรงเรียนวัดท่าแก้ว หมู่ท่ี 7 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 
หมู่ท่ี 2 นอกจากนี้ยังมีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 4 แห่ง หอ กระจายข่าว จ านวน 11 แห่ง เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในต าบลห้วยงู 
   10.3 ศาสนา 



      ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ และมีวัดอยู่ในเขตเทศบาลต าบลห้วยงู ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว
พุทธ จ านวน 4 แห่ง คือ วัดทองนพคุณ หมู่ท่ี 4 วัดคลองจันทร์ หมู่ท่ี 1 วัดโคกหมู หมู่ท่ี 9 วัดท่าแก้ว หมู่ท่ี 8 
  10.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 
       ชาวต าบลห้วยงู ได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของตนไว้หลายอย่างเช่น 
ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณีวันลอยกระทง และมีกีฬาพื้นเมืองท่ีส าคัญในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยงู และมีกลุ่มผู้เล้ียงไก่บ้าน 2 กลุ่ม 
 11. การสาธารณสุข 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและพื้นท่ีใกล้เคียงมีสถานบริการให้กับประชาชนได้แก่ สถานีอนามัย 1 
แห่ง คือ สถานีอนามัยต าบลห้วยงู ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 ของต าบลห้วยงู ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีให้ความรู้ ค าแนะน าด้าน
สุขภาพอนามัยและการป้องกันให้แก่ประชาชนในต าบลห้วยงู 
  12. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เป็นหน้าท่ีโดยตรงของเทศบาลต าบลห้วยงู ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยท่ีเกิดขึ้น โดยใช้บริการของเทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือเทศบาลหันคา และเทศบาลสามง่ามท่าโบสถ์ และมีป้อม
ต ารวจ 1 แห่ง เป็นจุดตรวจประจ าหมู่บ้าน / ต าบล ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 และมี อปพร. จ านวน 40 นาย หมู่ละ 4 คน 
จ านวน 7 หมู่ และหมู่ท่ีละ 3 คน จ านวน 4 หมู่  
      เทศบาลต าบลห้วยงู มีโครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ ซึ่งเป็นงบผูกพัน โดยขอใช้พื้นท่ีท้ิงขยะของเทศบาล
ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ ซึ่งใช้วิธีการก าจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ บริเวณพื้นท่ีท่ีท้ิงขยะของเทศบาลต าบลสามง่ามท่า
โบสถ์มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ 
  13. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ า 
  ภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยงู มีแหล่งน้ าธรรมชาติจากแม่น้ าท่าจีน และคลองชลประทาน สระน้ า และ
มีบึงวงฆ้อง และบึงหนองราง เป็นบึงขนาดใหญ่ สามารถจะพัฒนาเป็นท่ีรองรับน้ า และกักเก็บน้ าเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ 
  14. สภาพสิ่งแวดล้อม 
  ปัญหาส่ิงแวดล้อมของเมืองยังไม่ค่อยมีปัญหาความรุนแรงมากนัก เมื่อเทียบกับชุมชนเมืองใหญ่ ท้ังนี้ 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ียังมีความเป็นชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
  15. ศักยภาพในเทศบาลต าบลห้วยงู 
  เทศบาลต าบลห้วยงู เป็นหน่วยการปกครองรูปแบบหนึ่ง โดยมีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีเขตการปกครองมีบุคลากรเป็นของตนเอง มีรายได้และ
งบประมาณเป็นของตัวเองและมีอิสระในการบริหารงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 



  15.1 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  15.2 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักปกครองตนเอง 
  15.3 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเบาภาระการรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหันคา  
 1. ประวัติต าบลหันคา 
 ต าบลหันคา ตามต านานเล่ากันว่า สมัยหนึ่งมีเรือสุวรรณหงส์ ท าด้วยไม้ตะเคียนทองต้ังล าอยู่ใน แม่
น้ าท่าจีนตรงบริเวณ บ้านท่าหลวง ทิศใต้ท่ีว่าการอ าเภอหันคา ในปัจจุบันสถานท่ีตรงนั้นเป็นท่ีต้ัง หมู่ท่ี 10 ต าบล
หันคา ตามสันนิษฐานค าว่า “หันและคา” อาจจะเพี้ยนมาจากค าว่า “ลานคา“ เพราะบริเวณใกล้เคียงกับ ท่ีว่าการ
อ าเภอหันคา เป็นท่ีราบมีหญ้าคาขึ้นปกคลุมอยู่มากมีลักษณะเป็น ลานหญ้าคา จึงได้เรียกกันว่า “ หันคา“ ปัจจุบัน
ต าบลหันคาได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2540 มีสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 18 คน เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล มาจากการเลือกตั้ง 
 2. ที่ต้ังและอาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหันคา มีจ านวนท้ังส้ิน 47 ตร.กม. หรือจ านวน 29,375 ไร่ 
 3. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ต าบลหันคามีสภาพเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ าท่าจีน และ คลองมอ.ไหล่ผ่าน เหมาะแก่การท าการเกษตร 
โดยเฉพาะการท านา และ ท าสวน ประชาชนต้ังบ้านเรือน เรียงรายเลียบริมฝังแม่น้ าท่าจีนและ บางส่วนต้ัง
บ้านเรือน เป็นกลุ่มในพื้นท่ีของต าบล อากาศไม่ร้อนหรือ แห้งแล้ง จนเกินไปในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศเย็นปกติ 
และฤดูฝนมีฝน ค่อนข้างชุก 
 4. อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต.หนองแซง, ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท   
 ทิศใต้   ติดต่อกับ ต.บ้านเช่ียน อ.หันคา จ.ชัยนาท  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังไก่เถ่ือน อ.หันคา จ.ชัยนาท   
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท  
 5. จ านวนประชากร 
 ประชากรท้ังส้ิน จ านวน 5,281 คน เป็นชาย จ านวน 2,528 คน คิดเป็นร้อยละ 47.87 และหญิง จ านวน 
2,753 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.13  มีจ านวนครัวเรือน 1,324 ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉล่ีย 112 คน/ตาราง
กิโลเมตร 
 6. อาชีพในต าบล 



 อาชีพประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหันคา เรียงล าดับจากการประกอบอาชีพ จากมากไปหา 
น้อย ดังนี้  ท านา  เล้ียงสัตว์  รับจ้าง  ค้าขาย  อื่นๆ 
 7. สภาพสังคม 
 สภาพสังคมในต าบลหันคา เป็นสังคมท่ีอยู่กันอย่าง เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีวัด เป็น
ศูนย์รวม จิตใจของชาวบ้านในต าบล 
 8. สาธารณสุข 
 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จ านวน  9 แห่ง 
 9. การศึกษาในต าบล 
  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
   โรงเรียนประถมศึกษาท่ีเปิดสอนระดับมัธยม(ขยายโอกาส) จ านวน 1 แห่ง 
  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 9 แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง 
  ศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 1 แห่ง 
 10. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  วัด จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  วัดทับข้ีเหล็ก  วัดสวนอัมพวัน วัดหนองต่อ 
 11. การคมนาคม 
 ถนนเช่ือมระหว่างเขต อบต.หันคา กับอ าเภอหันคา มี 2 เส้น(กรมโยธาธิการ) 
   สายท่ี 1 ถนนลาดยางหันคา – รางจิก  ระยะทางประมาณ 4 กม. 
   สายท่ี 2 ถนนลาดยางหันคา – บ้านไร่ ระยะทางประมาณ 6.8 กม. 
  ถนนเช่ือมระหว่างเขตอบต.หันคา กับ อบต.เด่นใหญ่ มี 1 เส้น (กรมโยธาธิการ) 
   สายท่ี 1 ถนนลาดยางหันคา – รางจิก  ระยะทาง 6.7 กม. 
  ถนนเช่ือมระหว่าง อบต.หันคา กับ อบต.วังไก่เถ่ือน มี 1 เส้น (กรมทางหลวง) 
   สายท่ี 1 ถนนคอนกรีตสายชัยนาท – หันคา ระยะทางประมาณ 3 กม. 
  ถนนเช่ือมระหว่างเขต อบต.หันหา กับ อบต.สามง่ามท่าโบสถ์ มี 1 เส้น (กรมชลประทาน) 
  ถนนเช่ือมระหว่างเขต อบต.หันคา กับ อบต.บ้านเช่ียน มี 1 เส้น (กรมชลประทาน) 
   สายท่ี 1 ถนนลาดยางสายคันคลอง มอ.(หันคา-เดิมบางฯ) ระยะทางประมาณ 6 กม. 
 

  



 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง  
1. ที่ต้ังและอาณาเขต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง เป็น อบต.ขนาดกลาง และ เป็นหนึ่งในจ านวน 8 ต าบล ของอ าเภอ
หันคา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากอ าเภอหันคา 20 กิโลเมตร ต าบลไพรนกยูง มีพื้นท่ีประมาณ 
120.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 75,509 ไร่ 
 2. อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และต าบลหนองบ่ม
กล้วย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลหันคา อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
และต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
และต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
และต าบลกะบกเต้ีย อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
 3. จ านวนประชากร 
 ประชากรท้ังส้ิน 4,923 คน แบ่งเป็น ชาย 2,473 คน   หญิง 2,450 คน  จ านวนครัวเรือน 1,348 
ครัวเรือน  ความหนาแน่นเฉล่ีย 40 คน/ตารางกิโลเมตร 
 4. สภาพภูมิประเทศ 
 ต าบลไพรนกยูง มีพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูงสลับดอน และมีป่าโปร่ง 
 5. สภาพสังคม 
 ประชาชนในต าบลไพรนกยูง มีวิถีชีวิตเรีบยง่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนในต าบลอยู่กันแบบ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 6. การศึกษาในต าบล 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 แห่ง 
  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 5 แห่ง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
 7. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  วัด/ส านักสงฆ์   จ านวน 8 แห่ง 



 8. การสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง 
 9. ความปลอดภัยในต าบล 
  ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ช่ัวโมง 
 10. การคมนาคม  
 องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูงมีเส้นทางคมนาคม ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวงชนบท 
จ านวน 4 สาย คือ 
  สายหันคา – รางจิก  ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 
  สายหนองหอย – กะบกเต้ีย ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
  สายน้ าพุ – วังน้ าทม  ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร 
  สายหนองอ้ายสาม – บ่อพระ ระยะทาง 4.3 กิโลเมตร 
 นอกจากเส้นทางดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูงเป็นผู้รับผิดชอบ ท้ังถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง และถนนลูกรังบดอัด ภายในต าบล 13 หมู่บ้าน 
 11. แหล่งน้ าในต าบล 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   ล าน้ า ล าห้วย จ านวน 13 สาย 
  แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น       
   ฝาย   จ านวน 16 แห่ง 
   บ่อน้ าต้ืน  จ านวน 6 แห่ง 
   บ่อบาดาล  จ านวน 75 แห่ง 
 12. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 406 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เนื้อที่ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 625 ไร 
 13. แหล่งน้ า 
  แบ่งออกเป็น  
  แหล่งน้ าธรรมชาติ ท่ีส าคัญ ของต าบลและ แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นแหล่งน้ า ธรรมชาติท่ีส าคัญ มีจ านวน 
4 แห่ง คือ ล าห้วยโตนด หนองน้ าใส ล าห้วยวังโปร่ง อ่างเขาพระ พื้นท่ีได้รับประโยชน์ ประมาณ 3,500 ไร่ จ านวน
กว่า 500 ครัวเรือน บึง หนองและอื่นๆ 2 แห่ง แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น มีฝาย 16 แห่ง อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง 



  แหล่งน้ าใต้ดิน จากสภาพพื้นท่ีของต าบลไพรนกยูง มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเป็นอย่างมาก จึง
มี การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ในพื้นท่ีมีบ่อบาดาล จ านวน120 แห่ง พื้นท่ี
ได้รับประโยชน์ 1,200 ไร่ จ านวน 150 ครัวเรือน 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน  
1. ประวัติความเป็นมา 

 ในอดีตมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านบริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านดอนกะโดน บริเวณเดียวกันมีแอ่งน้ ากว้างขนาดใหญ่
ไหลเช่ียวมาก เป็นวังวนน้ าท่วมขังตลอดปี เป็นแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร   มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่มาอาศัยอยู่บริเวณนี้
จ านวนมากโดยเฉพาะไก่ป่า  ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “ วังไก่เถื่อน ”  เรียกกันติดปากจนกลายมาเป็นช่ือ
หมู่บ้านในท่ีสุด  ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นต าบลจนถึงปัจจุบันและได้ยกฐานะขึ้นเป็นจากสภาต าบลขึ้น
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันท่ี  
16  ธันวาคม 2539  ลงในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับท่ัวไป เล่มท่ี 113  ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันท่ี 25   ธันวาคม  
2539 

2. ที่ต้ัง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถื่อน ต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 4 บ้านท่าหว้า  มีเนื้อท่ีประมาณ  1 ไร่ 1 งาน 
30 ตารางวามีเนื้อท่ีในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ  64.93   ตารางกิโลเมตร หรือ 40,584 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ี ท า
การเกษตร จ านวน 31,741 ไร่   
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลปากน้ า  อ าเภอเดิมบางนางบวช  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลดงคอน  อ าเภอสรรคบุรี 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลหันคา 

3. ลักษณะภูมิประเทศ 
 เป็นท่ีราบมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านและมีระบบชลประทานเพื่อใช้ท าการเกษตรอย่างท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน  มี
ระบบประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง เพื่อใช้ในการบริโภคอุปโภค เพียงพอส าหรับหมู่บ้าน ท้ัง 11 หมู่บ้าน  รวม 2,497 
ครัวเรือน มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 7,754  คน  แยกเป็นชาย  3,752 คน  หญิง  4,002 คน  

4. ครัวเรือนและประชากร 
 จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.วังไก่เถ่ือน ท้ังหมู่บ้าน  11  หมู่  ประชากรท้ังส้ิน  7,784  คน  แยกเป็นชาย 
3,786  คน  หญิง  3,998  คน จ านวนหลังคาเรือน 2,404  หลังคาเรือน 
 5. ลักษณะภูมิอากาศ 



 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดชัยนาท อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่านท าให้สามารถแบ่งฤดูกาลออก
ได้  3   ฤดูกาล คือ 
  5.1 ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงกลางเดือนตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อนและช้ืนพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยท าให้ฝนตกชุกท่ัวไป 
  5.2 ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมาจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท า ให้
อากาศหนาวเย็นโดยท่ัวไป 
  5.3 อากาศร้อน  เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนเมษายน  ระยะนี้เป็นช่องว่างของฤดู
มรสุม จึงมีลมพัดจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้  พัดปกคลุมท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป 

6. การคมนาคมทางบก 
 ต าบลวังไก่เถื่อนมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกันหลายเส้นทาง  มีถนนลาดยางท่ีติดต่อระหว่าง ต าบล 
อ าเภอ และจังหวัด  จ านวน  2  สาย 
 สายท่ี  1  ถนนลาดยางสายชัยนาท – หันคา 
 สายท่ี  2  ถนนลาดยางสายสามง่ามท่าโบสถ์ – ปากน้ า  เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

7. การไฟฟ้า 
 ประชาชนในเขตมีไฟฟ้าใช้  จ านวน  2,404   ครัวเรือน   โดยได้รับบริการจากการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคอ าเภอหันคา 

8. การประปา 
  ประชาชนในเขตได้รับบริการประปาหมู่บ้าน  จ านวน    2,404   ครัวเรือน   โดยงบประมาณของ
กรมโยธาธิการและองค์การบริหารส่วนต าบลและการถ่ายโอนจากกรมอนามัย 

9. การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  การไปรษณีย์ 
  การบริการไปรษณีย์โทรคมนาคม อยู่ในความรับผิดชอบของการส่ือสารแห่งประเทศไทยประชาชน
ภายในเขตและบริเวณใกล้เคียงสามารถรับการบริการได้จาก ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอหันคา นอกจากนี้ใช้
บริการรับส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์จากองค์การขนส่ง ร.ส.พ.ชัยนาท 
  โทรศัพท์ 
  การติดต่อส่ือสารภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน  ผ่านข่ายส่ือสารและโทรคมนาคม
ขององค์การโทรศัพท์  การส่ือสารแห่งประเทศไทย  เป็นระบบข่ายสายโทรศัพท์  โดยมีส านักงานบริการโทรศัพท์
อ าเภอหันคา  ด าเนินการให้บริการภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน   
  การใช้ท่ีดิน 



  พื้นท่ีในเขตส่วนใหญ่ เป็นพื้นท่ีท าการเกษตรลักษณะท่ัวไปของประชาชนจะอาศัยอยู่พื้นท่ีท ากินของ
ตนเอง  โดยมีพื้นท่ีท านาท้ังหมด 30,170 ไร่  พื้นท่ีท าไร่ประมาณ  506 ไร่  พื้นท่ีท าสวน ประมาณ 1,497 ไร่ 

10. การศึกษา 
 ภายในเขตมีการจัดการศึกษาออกเป็น  2  ระบบ  คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน  และการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน 
 โรงเรียนประถมศึกษา   7  แห่ง  คือ 
  1. โรงเรียนวัดคลองธรรม  หมู่ท่ี  2   ต าบล  วังไก่เถ่ือน 
  2. โรงเรียนบ้านดอนกะโดน หมู่ท่ี  3   ต าบล  วังไก่เถ่ือน 
  3. โรงเรียนอนุบาลกิตติกร          หมู่ท่ี  4   ต าบล  วังไก่เถ่ือน 
  4. โรงเรียนท่าบ้านหลวง  หมู่ท่ี  5   ต าบล  วังไก่เถ่ือน 
  5. โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ หมู่ท่ี  7   ต าบล  วังไก่เถ่ือน 
  6. โรงเรียนบ้านถ้ าเข้  หมู่ท่ี  9   ต าบล  วังไก่เถ่ือน 
  7. โรงเรียนวัดสะตือสิงห์  หมู่ท่ี  10 ต าบล  วังไก่เถ่ือน 
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  คือ 
  - ศูนย์การศึกษาชุมชนต าบล  ต้ังท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2  แห่ง   คือ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิจิตรรังสรรค์ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกะโดน 

11. ศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในเขตพื้นท่ีต าบลวังไก่เถ่ือน  มีวัด   6   แห่ง   
  - วัดคลองธรรม   หมู่ท่ี  2    ต าบลวังไก่เถ่ือน 
  - วัดบุปผาราม  หมู่ท่ี  3    ต าบลวังไก่เถ่ือน 
  - วัดวิจิตรรังสรรค์ หมู่ท่ี  7    ต าบลวังไก่เถ่ือน 
  - วัดวังกะชาย  หมู่ท่ี  8    ต าบลวังไก่เถ่ือน 
  - วัดถ้ าเข้  หมู่ท่ี  9    ต าบลวังไก่เถ่ือน 
  - วัดสะตือสิงห ์  หมู่ท่ี  10  ต าบลวังไก่เถ่ือน 
 ส านักสงฆ์   2  แห่ง 
  - ส านักสงฆ์ห้วยตาสี หมู่ท่ี   6   ต าบลวังไก่เถ่ือน 
  - ส านักสงฆ์บ้านพราน หมู่ท่ี  11  ต าบลวังไก่เถ่ือน 

12. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรม 



 ประชาชนมีขนบธรรมเนียม   ประเพณี  และวัฒนธรรมตามแบบโบราณวัฒนธรรมของชนภาคกลาง  คือ  
รักษาประเพณีสงกรานต์  เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย  ท าบุญวันพระ  ประเพณีลอยกระทง 

13. การสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังไก่เถ่ือน จ านวน      1    แห่ง 
  -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า              ร้อยละ   100% 

14. การคมนาคม 
          -  สภาพการคมนาคมทางบกภายในหมู่บ้านบางส่วนยังเป็นถนนขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐาน และเป็น
ถนนลูกรังท าให้การเดินทางสัญจรไป – มา และการล าเลียงพืชผลทางการเกษตรยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
 
 15. แหล่งน้ า 
  15.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   แม่น้ าท่าจีน            1 สาย 
   ล าน้ า, ล าห้วย        20 สาย 
   บึง, หนองและอื่น ๆ   4 แห่ง 
  15.2 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
   ฝาย     - แห่ง 
   บ่อน้ าต้ืน  33 แห่ง 
   บ่อบาดาล  29 แห่ง 
   สระน้ า 20  แห่ง 
  -  ประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง   ขาดหมู่ท่ี   5 , 11 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่  
 1. ประวัติหน่วยงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่ เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ได้รับการยกฐานะ จาก
สภาต าบล เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อ
เป็นการกระจายอ านาจสู่ปวงชน 
 2. ที่ต้ังและอาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่ ต้ังอยู่ 131 หมู่ท่ี 1 ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ห่าง
จากจังหวัดชัยนาท ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอหันคา ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 



พื้นท่ีครอบคลุมท้ังหมด 12 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่ มีเนื้อท่ีประมาณ 57.73 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 42,141 ไร่ 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลหนองแซง  
   ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลเนินขาม ต าบลบ้านเช่ียน   
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลหันคา  
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลไพรนกยูง และเขาราวเทียนทอง  
 3. จ านวนประชากร 
  จ านวนครัวเรือนท้ังหด จ านวน 1,356 ครัวเรือน 
   จ านวนประชากรท้ังหมด จ านวน 5,184 คน 
    แยกเป็นชาย จ านวน 2,213 คน คิดเป็นร้อยละ 42.69 
    แยกเป็นหญิง จ านวน 2,971 คน คิดเป็นร้อยละ 57.31 
   ความหนาแน่เฉล่ีย 89.79 คน/ตร.กม. 
 4. สภาพสังคม  
 ประชากรต าบลเด่นใหญ่ มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ โอบอ้อมอารี ต้ังหมู่บ้านอยู่เป็น
กลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมี
ความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี 
 5. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  มีวัด    จ านวน 4 แห่ง 
   ส านักสงฆ์   จ านวน 1 แห่ง 
 6. การศึกษาในต าบล 
  ศูนย์บริการเด็กเล็ก  จ านวน 2 แห่ง 
   โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน 4 แห่ง 
   โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส จ านวน 3 แห่ง 
   ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 12 แห่ง 
 7. การสาธารณสุข 
  สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง 
   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า 100 % 
 8. การคมนาคม  



 สภาพการคมนาคมทางบกบางส่วนยังเป็นถนนขนาดเล็ก และเป็นถนนลูกรังท าให้การเดินทางและการ
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตรยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
   สายหันคา – รางจิก  เป็นถนนลาดยาง 
   สายดอนบ่อ – สระแก้ว  เป็นถนนลาดยาง 
   สายเด่นใหญ่ – สระแก้ว  เป็นถนนลาดยาง 
   สายหนองอ้ายกาง – หนองแจง เป็นถนนลูกรัง 
   สายหนองแจง – บุทางรถ  เป็นถนนลูกรัง 
   สายดอนดินแดง – หนองมะเกลือ เป็นถนนลูกรัง 
   สายสระแก้ว – ดอนอุโลก  เป็นถนนลูกรัง 
 9. แหล่งน้ าในต าบล 
  ฝาย   จ านวน 5 แห่ง 
   ประปา  จ านวน 10 แห่ง 
   บ่อน้ าต้ืน จ านวน 40 แห่ง 
   ถังน้ า  จ านวน 37 แห่ง 
   บ่อโยก  จ านวน 42 แห่ง 
   บ่อบาดาล จ านวน 61 แห่ง 
   สระน้ า  จ านวน 80 แห่ง 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา  
 1. ที่ต้ังและอาณาเขตการปกครอง 

 ท่ีต้ังเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา ต้ังอยู่ในท้องท่ีหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 8 บางส่วนของต าบลแพรกศรีราชา 
อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1,125 ไร่ อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัดชัยนาทประมาณ  19  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร มาทางทิศเหนือประมาณ 180 
กิโลเมตร  
 เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา ต้ังอยู่บริเวณตอนเหนือ  ของอ าเภอสรรคบุรี  ห่างจากตัวอ าเภอเป็น
ระยะทางประมาณ  600  เมตร  ตามทางหลวงหมายเลข 3454 (ถนนคันคลองชลประทาน) มาทางใต้ 200 เมตร 
เล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนเจ้ายี่พระยา ถึงตัวอ าเภอสรรคบุรี  
 เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ได้รับการยกฐานะ  ขึ้นจาก
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542   ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก  ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2542  มี



ชุมชนท้ังหมด 5 ชุมชน  ได้แก่  ชุมชนวัดใหม่สรรคบุรี   ชุมชนตลาดเหนือ  ชุมชนหน้าท่ีว่าการอ าเภอสรรคบุรี  
ชุมชนวัดมหาธาตุ  และชุมชนบ้านหมู่ใหญ่  โดยมีอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีใกล้เคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ       จดแม่น้ าน้อย 
 ทิศตะวันออก  จดแม่น้ าน้อย  และเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรี 
 ทิศ ใต้   จดคลองชลประทาน 
 ทิศตะวันตก     จดเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรี 
 2. สภาพทางกายภาพ 
 เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา รูปร่างของพื้นท่ีมีลักษณะแคบยาวตามแนวทิศใต้สู่ทิศเหนือ มีลักษณะเป็น

พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม  มีแม่น้ าน้อยซึ่งแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาทางฝ่ังขวาท่ีปากคลองแพรก   เหนือวัดบรมธาตุ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาทชัยนาท ไหลผ่านชุมชนเมืองในเขตเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา ส่วนด้านทิศตะวันตก
และทิศใต้มีคลองส่งน้ าชลประขนาดเล็กไหลผ่าน  ขนานตามความยาวพื้นท่ีเทศบาล ถึงแม้พื้นท่ีจะเป็นท่ีราบลุ่มแต่
ไม่มีปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนแต่อย่างใด  บริเวณชุมชนมีถนนสายส าคัญคือทางหลวงหมายเลข  3010 ใช้เดินทาง
ระหว่างอ าเภอสรรคบุรีกับอ าเภอสรรพยา  เทศบาลต าบลแพรกศรีราชายังสามารถเดินทางติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียงได้สะดวก  โดยมีทางหลวงหมายเลข  3465  เช่ือมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เดินทางสู่จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 3. การต้ังถ่ินฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน 
 การต้ังถิ่นฐานของเทศบาล  มีลักษณะการต้ังถิ่นฐานเป็นชุมชนขึ้นในบริเวณริมแม่น้ าน้อยซึ่งเป็นการตั้ง

ถิ่นฐานมาแต่เดิม  เนื่องจากใช้ประโยชน์ในด้านการคมนาคม  และเป็นแหล่งอาศัยท ามาหากินสามารถจ าแนกการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ดังต่อไปนี้ 

    3.1 การใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย  จะกระจายตัวอยู่โดยท่ัวไปในชุมชน  ส่วนใหญ่เป็น  ตึกแถว  
ห้องแถว  คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ  52.94 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  4.71 ของพื้นท่ีท้ังหมดของเขตเทศบาลต าบล
แพรกศรีราชา 
  3.2 การใช้ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม  ได้แก่ อาคาร ร้านค้า มตีลาดสดเทศบาล 1 แห่ง ธนาคาร 3 
แห่ง  ได้แก่  ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย  คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ  19.28 ไร่  หรือคิด

เป็นร้อยละ 1.71 ของพื้นท่ีท้ังหมดของเขตเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา 
  3.3 การใช้ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ได้แก่  พื้นท่ีโดยรอบชุมชนท้ังพื้นท่ีชนบทท่ัวไป   
คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ  942.73 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  83.80 ของพื้นท่ีท้ังหมดของเขตเทศบาลต าบลแพรกศรี
ราชา 



  3.4 การใช้ท่ีดินประเภทท่ีโ ล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาสภาพส่ิงแวดล้อม  ไ ด้แก่   
สวนสาธารณะและท่ีพักผ่อนหย่อนใจในเทศบาล 1 แ ห่ง คือ สวนเฉลิมพระเกียรติต้ังอยู่บริเวณริมถนนเจ้ายี่พระยา 
คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 0.025 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ  0.01 ของพื้นท่ีท้ังหมดของเขตเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา  
  3.5 การใช้ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  ในเขตเทศบาลต าบลแพรกศรีราชามีสถาบันการศึกษา
จ านวน  4 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา  ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอสรรคบุรี  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาธาตุ  คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ  5.61 ไร่  หรือคิดเป็นร้อย
ละ  0.50  ของพื้นท่ีท้ังหมดของเขตเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา 
  3.6 การใช้ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  โดยในชุมชนมีวัด  2  แห่ง  ได้แก่  วัดมหาธาตุ  และวัด
สองพี่น้อง  และมีโบราณสถาน 2 แห่ง  คือ  วัดพระยาแพรก  และวัดโตนดหลาย ซึ่งมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี  คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ  6.46 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.57 ของพื้นท่ี ท้ังหมดของ
เขตเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา 
  3.7 การใช้ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ภายในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลแพรกศรีราชาเป็นท่ีต้ังของสถานท่ีราชการ  ดังนี้  ท่ีว่าการอ าเภอสรรคบุรี  สถานีต ารวจภูธรสรรค
บุรี  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี  ท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอสรรคบุรี  ส านักงานท่ีดินจังหวัดชัยนาทสาขา
สรรคบุรี  ส านักงานเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ส านักงานประปาเทศบาลต าบล
แพรกศรีราชา  ท่ีท าการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา  คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ  

2.62 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.23 ของพื้นท่ีท้ังหมดของเขตเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา    

 4. สังคมและประชากร 
  ในปี มีนาคม พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 2,738 คน มีความ
หนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ียประมาณ 1,521 คนต่อตารางกิโลเมตร  มีจ านวนบ้าน 790  หลังคาเรือน  ขนาด
ครัวเรือนโดยเฉล่ีย  3  คนต่อครัวเรือน  และเมื่อศึกษาสถิติประชากรระหว่างปี  พ.ศ.2557  – พ.ศ.2558 มี
ประชากรลดลง  จ านวน 41 คน  คิดเป็นอัตราการเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ีย  ร้อยละ 1.48 ต่อปี  จากการ
เปล่ียนแปลงของประชากรดังกล่าวอาจเกิดจากปัจจัยการลดลงแบบธรรมชาติสืบเนื่องจากสภาพทางสังคมของ
ชุมชนเป็นสังคมชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
 ลักษณะทางสังคม  ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัด  2  แห่ง  ได้แก่  วัดมหาธาตุ  และ
วัดสองพี่น้อง  ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเป็นแบบเครือญาติ  มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม
สืบต่อกันมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งคนเล่ือมใสและศรัทธาโดยได้ถือปฏิบัติสืบทอดกัน
มาประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์   ประเพณีลอย
กระทง  นอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลงิ้วประจ าปี   ซึ่งชาวตลาดเทศบาลต าบลแพรกศรีราชาท่ีมีเช้ือสายจีนจัดงานนี้
ขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี และมีกีฬาพื้นเมืองท่ีส าคัญ  ได้แก่ การชนไก่ การกัดปลา   เป็นต้น 



 5. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา  ส่วนใหญ่เป็นกิจการด้านพาณิชยกรรม
และการบริการ  รองลงมาได้แก่  อุตสาหกรรม  และการเกษตร  ตามล าดับ 
  5.1 พาณิชยกรรมและบริการ  จ านวน  70  แห่ง  ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมประเภท  เบ็ดเตล็ด,ของช า
, ขายอาหารและเครื่องด่ืม  ฯลฯ 
  5.2 อุตสาหกรรม  จ านวน 2   แห่ง  จ าแนกเป็นประเภทอุตสาหกรรม  คือ อุตสาหกรรมโรงสี  
ได้แก่ โรงสีเกษตรสมบูรณ์ธัญกิจ 1  และโรงสีเกษตรสมบูรณ์ธัญกิจ 2  

 6. โครงสร้างพื้นฐาน 
  6.1 การคมนาคมและขนส่ง 
   1)  สภาพถนนปัจจุบัน   เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา  สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวก
เนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดผ่าน 3 สายท าให้ติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดอื่น ๆ ได้ง่าย ด้าน
ทิศตะวันตกมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 จากอ าเภอเมืองชัยนาทผ่านอ าเภอสรรคบุรี ผ่านจังหวัด
สุพรรณบุรี ปทุมธานี ถึง กรุงเทพมหานคร และทางด้านทิศเหนือมีทางหลวงหมายเลข 3010  ซึ่งเป็นเส้นทางท่ี
เช่ือมจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340  ผ่านอ าเภอสรรคบุรี  เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา เข้าสู่อ าเภอ 
สรรพยา นอกจากนี้ยังเป็นถนนท่ีเช่ือมต่อกับถนนหน้าพระลานของเทศบาลบริเวณส่ีแยกตลาดเหนือ  และด้านทิศ
ตะวันตกเลียบคลองชลประทาน มีถนนเจ้ายี่พระยาเช่ือมต่อกับถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3454  ซึ่งเริ่มจาก
อ าเภอสรรคบุรี- ชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางและเส้นทางผ่านของรถโดยสารประจ าทาง
สายต่าง ๆ ดังนี้ 
    1.1) สาย 8  ชัยนาท – สรรคบุรี – กรุงเทพมหานคร 
    1.2) สาย 908  หันคา – กรุงเทพมหานคร 
    1.3) สาย 487  สุพรรณบุรี – นครสวรรค์ 
    1.4) สายสิงห์บุรี – สรรคบุรี – ชัยนาท 
    1.5) สายหันคา – ชัยนาท  
  ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนในปัจจุบัน  
ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการคมนาคมและขนส่ง 
  สภาพถนน   โดยส่วนใหญ่พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี บริเวณท่ีมีปัญหาจะได้แก่  
ถนนในชุมชน  ซึ่งมีขนาดเขตทางคับแคบ  ไม่มีท่อระบายน้ าเป็นระบบ  และถนนบางแห่งมีสภาพผิวจราจรถนน
ช ารุดทรุดโทรมสมควรได้รับการพัฒนาต่อไป 
  ระบบและโครงข่ายถนน การเช่ือมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในปัจจุบันยังขาดความ
ต่อเนื่องท่ีดี ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยก าหนดแนวทางเพื่อรองรับและเช่ือมต่อการคมนาคม ให้



เป็นระบบและมีโครงข่ายท่ีดียิ่งขึ้น 
  2)  การขนส่งผู้โดยสาร   ปัจจุบันเทศบาลต าบลแพรกศรีราชายังไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสารถาวร  ใช้
พื้นท่ีบริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอสรรคบุรีเป็นสถานีรับส่งผู้โดยสารช่ัวคราว 
   7. การสาธารณูปโภค 
  7.1 การประปา  ปัจจุบันการประปาภายในเทศบาลต าบลแพรกศรีราชารับผิดชอบและด าเนินการ
ผลิตและบริการน้ าประปาแก่ประชาชนในเขต โดย มีแหล่งน้ าดิบส าหรับการผลิต  น้ าประปาจากแม่น้ าน้อย มี
จ านวนครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปา ประมาณ 1,038 ครัวเรือน  และได้มีการขยายให้บริการน้ าประปาให้กับประชาชน
ท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลบางส่วน  การประปาของเทศบาลก่อสร้างโดยงบประมาณของกรมโยธาธิการและมอบให้
เทศบาลด าเนินการบริหาร 
  7.2 การไฟฟ้า ในเขตเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา  รับผิดชอบและด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอสรรคบุรี  ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมท่ัวท้ังเทศบาล  ส่วนการบ ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลโดยเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา  แต่การให้บริการแสง
สว่างสาธารณะตามถนนสายหลายสายในเทศบาลยังไม่เพียงพอเท่าท่ีควร 
  7.3 การส่ือสาร ในเขตเทศบาลต าบลแพรกศรีราชามีท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขจ านวน  1  แห่ง  
ส าหรับการบริการด้านโทรศัพท์ในชุมชนเทศบาลในปัจจุบันให้บริการได้อย่างพอเพียง 

 8. การสาธารณูปการ 
  8.1 การศึกษา ในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลแพรกศรีราชามีสถานศึกษา  4  แห่ง  คือ   โรงเรียนคุรุ
ประชาสรรค์  โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอสรรคบุรี  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดมหาธาตุ 
             นอกจากนี้มีห้องสมุดประชาชน จ านวน 1 แห่ง  ซึ่งเป็นแหล่งบริการค้นคว้าทางการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารด้านต่างๆ ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงท่ีสนใจ 
  8.2 การสาธารณสุข  การให้บริการทางด้านสาธารณสุขภายในเทศบาลต าบลแพรกศรีราชานั้น  มี
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอคือโรงพยาบาลสรรคบุรี  ต้ังอยู่ใกล้เคียงกับพื้นท่ีเทศบาล เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 
เตียง  มีความสะดวกสบายในการไปรับการให้บริการ  นอกจากนี้ยังมีคลีนิคเอกชน  จ านวน 3 แห่ง และร้าน
จ าหน่ายยาแผนโบราณ จ านวน 1 แห่ง  
  8.3  การศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเทศบาลต าบลแพรกศรี
ราชา  คือ  วัด  2  แห่ง  ได้แก่  วัดมหาธาตุ  และวัดสองพี่น้อง 
  8.4  การดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย  ด าเนินการโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีท่ี
ต้ังอยู่ท่ีถนนท่าดงคอน  เป็นหน้าท่ีโดยตรงของเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยท่ีเกิดขึ้น เทศบาลมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน



การดับเพลิง 
 1) พนักงานดับเพลิง   จ านวน    7  คน  
 2) รถยนต์ดับเพลิง   จ านวน    1  คัน  
 3) รถบรรทุกน้ า   จ านวน    2  คัน 
 4) เครื่องดับเพลิงเคมี   จ านวน   50 เครื่อง  
 5) จุดสูบน้ าดับเพลิง   จ านวน    2 จุด  
 6) รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ จ านวน   1 คัน 

  8.5 ตลาดสด  ภายในเทศบาลมีตลาดสดของเทศบาล 1  แห่ง  ต้ังอยู่บริเวณชุมชนบ้านหมู่ใหญ่ 
  8.6 โรงฆ่าสัตว์   เทศบาลต าบลแพรกศรีราชาไม่มีโรงฆ่าสัตว์ 
  8.7 การก าจัดขยะ  เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาลในแต่ละวันมี
จ านวนประมาณ  3 ตัน ซึ่งเป็นขยะมาจากบ้านพักอาศัย  สถานประกอบการค้า ส่วนราชการต่างๆ เทศบาลจะน า
ขยะไปท้ิงท่ีศูนย์ก าจัดขยะรวมอ าเภอหันคา  ห่างจากเขตเทศบาลต าบลแพรกศรีราชาเป็นระยะทาง  60  กิโลเมตร  
ท่ีดินส าหรับก าจัดขยะต้ังอยู่หมู่ท่ี 3  ต าบลเด่นใหญ่   อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  มีพื้นท่ีจ านวน  32 ไร่  โดยฝัง
กลบอย่างถูกสุขลักษณะ  มีคนงานและอุปกรณ์ในการเก็บและขนขยะ ดังนี้  
  1) พนักงานเก็บ/กวาดขยะ   จ านวน  11  คน  
  2) รถยนต์บรรทุกขยะ   จ านวน    2  คัน (แบบอัดท้าย)  
  3) ถังรองรับขยะ    จ านวน 500  ใบ 

  8.8  สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ   ภายในเทศบาล  มีจ านวน 1 แห่ง  คือ   สวน
เฉลิมพระเกียรติอยู่บริเวณริมถนนเจ้ายี่พระยา 
 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลสรรคบุรี  
 1. สภาพทั่วไป 
 เทศบาลต าบลสรรคบุรี  เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเดิมคือ สภาต าบลแพรก -ศรี
ราชา  อยู่ในเขตปกครองของอ าเภอสรรคบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นจากสภาต าบลเป็น  องค์การบริหารส่วนต าบล 
เมื่อวันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. 2538  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศในราช
กิจจานุเษกษา  เล่มท่ี  112  ตอนพิเศษ  6 ง  ลงวันท่ี  3  มีนาคม  2538 การเปล่ียนแปลงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแพรกศรีราชาได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะและเปล่ียนช่ือเป็นเทศบาลต าบลสรรคบุรี ตามประกาศจัดต้ัง
เป็นเทศบาลต าบล  ลงวันท่ี  19  กรกฎาคม  2550  โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  ให้จัดต้ังเป็นเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเปล่ียนช่ือ และเปล่ียนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล



แพรกศรีราชา  เป็นเทศบาลต าบลสรรคบุรีโดยให้มีการเลือกสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบลสรรคบุรี ครั้งแรก ในวันท่ี  2  ธันวาคม  2550 
 2. ที่ต้ัง 
 ท่ีต้ังเทศบาลต าบลสรรคบุรี  ต้ังอยู่เลขท่ี  2  หมู่ท่ี  8  ของต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัด
ชัยนาท  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  72.56  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาทางทิศเหนือประมาณ  
176  กิโลเมตร  และระยะทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี ้
 อ าเภอสรรคบุรี – จังหวัดนครสวรรค์    ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร 
 อ าเภอสรรคบุรี – จังหวัดสุพรรณบุรี    ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร 
 อ าเภอสรรคบุรี - จังหวัดสิงห์บุรี    ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร  
 3. อาณาเขตติดต่อ 
 เทศบาลต าบลสรรคบุรี มีอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลนางลือ และต าบลชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลดงคอน และต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลเท่ียงแท้   อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลวังไก่เถ่ือน  อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 
 4. ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบาลต าบลสรรคบุรี  รูปร่างของพื้นท่ีมีลักษณะ  เป็นพื้นท่ีลาบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  และมีแม่น้ าน้อย
ซึ่งแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาทางฝ่ังขวาท่ีวัดบรมธาตุ  อ าเภอเมืองชัยนาท  ไหลผ่านอ าเภอสรรคบุรีผ่าน หมู่ท่ี 1 - 
12  ถึงแม้พื้นท่ีจะเป็นท่ีลาบลุ่มแต่ไม่มีปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนแต่อย่างใด 
 5. ลักษณะภูมิอากาศ 
  เทศบาลต าบลสรรคบุรี  โดยท่ัวไปภูมิอากาศคล้ายกับจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลางอยู่ใต้อิทธิพลของลม
มรสุมท่ีพัดผ่านประจ าฤดูให้แบ่งฤดูกาลออกได้  3  ฤดู   
  5.1 ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงกลางเดือนตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นลมร้อนและช้ืนพัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทยท าให้มีฝนตกชุก
ท่ัวไป 
  5.2 ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จะพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้มี
อากาศหนาวเย็นท่ัวไป 
  5.3 ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน  ระยะนี้เป็นช่วงระหว่างของฤดู
มรสุม  จึงมีลมจากทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้พัด ปกคลุม  ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป 



 6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การคมนาคม/ขนส่ง  เทศบาลต าบลสรรคบุรีมีการคมนาคมท่ีสะดวกเนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินและ
ทางจังหวัดผ่าน 3 สาย  ท าให้ติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดอื่นๆ ได้ง่าย  ด้านทิศตะวันตกมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  340  ติดต่อจากอ าเภอเมืองชัยนาทผ่านอ าเภอสรรคบุรี   ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี   ปทุมธานี   ถึง
กรุงเทพมหานคร  และทางด้านทิศเหนือจะมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3010  ซึ่งเป็นเส้นทางเริ่มจากอ าเภอ
สรรพยาไปอ าเภอสรรคบุรี  เช่ือมต่อกับถนนหน้าพระลานของเทศบาลบริเวณส่ีแยกตลาดเหนือ  และด้านทิศ
ตะวันตกเลียบคลองชลประทาน  มีถนนเจ้ายี่พระยาเช่ือมต่อกับถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3251  ซึ่งเริ่มจาก
อ าเภอสรรคบุรี – ชัณสูตร  จังหวัดสิงห์บุรี  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางและเส้นทางผ่านของรถโดยสารประจ าทาง
สายต่างๆ  ดังนี้ 
  6.1  ถนนชัยนาท - สุพรรณบุรี ผ่านต าบลแพรกศรีราชา ไปถึงอ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด
สุพรรณบรุี 
  6.2  ถนนชัยนาท - พักทัน ผ่านต าบลแพรกศรีราชา ต าบลดงคอน ต าบลบางขุด อ าเภอ  สรรคบุรี 
ไปจนถึง ต าบลพักทัน  อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  6.3  ถนนสายชัยนาท - ชัณสูตร (สายท่ี 1) ผ่านต าบลแพรกศรีราชา ต าบลเท่ียงแท้ ต าบลโพงาม 
อ าเภอสรรคบุรี - จังหวัดสิงห์บุรี 
  6.4  ถนนสายสรรคบุรี - ชัณสูตร (สายท่ี 2) ผ่านต าบลแพรกศรีราชา ต าบลบางขุด ต าบลดอนก า 
ไปจนถึง อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
 7. ถนน  สะพาน  และแหล่งน้ า   
  ภายในเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรี  มีข้อมูลถนน  สะพาน  และแหล่งน้ า  ดังนี้ 
   7.1 ถนนลาดยาง    จ านวน     5   สาย 
   7.2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)    จ านวน    91  สาย 
   7.3 ถนนลูกรัง    จ านวน  103  สาย 
   7.4 สะพาน    จ านวน    21  แห่ง 
   7.5 แม่น้ าท่ีไหลผ่าน (แม่น้ าน้อย)  จ านวน      1  สาย 
   7.6 คลอง    จ านวน    28  สาย 
 
 
 8. การระบายน้ า 
 ในเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรี  มีการระบายน้ าจากบ้านเรือนลงสู่  ไร่นา  คูคลองน้ า  และท่อระบายน้ า
ลงสู่แม่น้ าน้อย    



 9. การไฟฟ้า 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรี  ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
สรรคบุรี  ซึ่งมีครัวที่มีไฟฟ้าใช้จ านวน  3,780  ครอบครัว  ส่วนการบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลอยู่ใน
ความรับผิดชอบควบคุมดูแลโดยเทศบาลต าบลสรรคบุรี 
 10. การประปา 
 เทศบาลต าบลสรรคบุรี  รับโอนและดูแลการผลิตและบริการน้ าประปาแก่ประชาชนในเขตโดยให้ 
คณะกรรมการหมู่บ้านบริหารงานเหมือนเดิม  แต่ในคณะกรรมการจะต้องมีสมาชิกเทศบาลในหมู่นั้นให้ร่วมเป็น
กรรมการด้วย  และจะต้องรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าเดือนของการบริการของประปา  ให้นายกเทศมนตรี
ได้รับทราบทุกเดือน  มีจ านวนครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปาทุกครัวเรือน  จ านวน  3,550  ครัวเรือน  การประปาของ
เทศบาล ก่อสร้างโดยงบประมาณของกรมโยธาธิการ  กรมอนามัยและกรมทรัพยากรธรณี  โดยมอบให้หมู่บ้าน
ด าเนินการบริหารกิจการกันเอง  ประปาหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี  41  แห่ง 
 11. การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  11.1 การไปรษณีย์ 
  การบริการไปรษณีย์โทรคมนาคม  อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณีย์ไทยประชาชนภายใน
เขตเทศบาล  และบริเวณใกล้เคียงสามารถรับการบริการได้ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอสรรคบุรี  ซึ่งมีท่ีท าการ
ต้ังติดอยู่กับ ส านักงานท่ีดินจังหวัดชัยนาท  สาขาสรรคบุรี  และสถานีต ารวจภูธรสรรคบุรี  นอกจากนี้ยังใช้บริการ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์กับองค์การขนส่ง  ร.ส.พ.ชัยนาท 
  11.2 โทรศัพท์ 
  การติดต่อส่ือสารภายในเขตเทศบาล และในจังหวัดผ่านข่ายส่ือสารและโทรคมนาคมของ
องค์การโทรศัพท์ บริษัท ทศท. คอปอเรช่ัน  เป็นระบบข่ายสารโทรศัพท์  โดยมีส านักงานบริการโทรศัพท์สรรคบุรี
ด าเนินการให้บริการอยู่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี  8  ของเทศบาลต าบลสรรคบุรี  นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการส่ือสารระบบ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
 12. การใช้ที่ดิน 
 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเมืองเทศบาลต าบลสรรคบุรี  ในปัจจุบันอาศัยกันอยู่ในเขตชุมชน หมู่ท่ี 8 
เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งลักษณะการใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมปะปนกันบริเวณสองข้างถนนสาย
สะพาน 1  ถึงสะพาน 2  ส่วนประเภทท่ีพักอาศัยจะกระจายอยู่ท่ัวๆ ถนนสายหลักและเลียบฝ่ังแม่น้ าน้อย   
 ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรจะอยู่ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก
ของพื้นท่ี  ส่วนท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่  ได้แก่  บริเวณ  
ทุ่งนาและพื้นท่ีท าการเกษตร 
 



 13. ด้านเศรษฐกิจ 
 เขตเทศบาลต าบลสรรคบุรี  ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ ลูกจ้างในกิจการ
โรงสีข้าวและร้านค้าต่างๆ  ค้าขาย  ท านา  ท าให้รายได้ของประชาชนจะมาจากผลผลิตทางการเกษตรและรับจ้าง  
รายได้ต่อหัวของประชากรโดยเฉล่ียไม่แน่นอน 
 14. การเกษตรกรรม 
 ในเขตเทศบาล มีพื้นท่ีส าหรับท าเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 85 ของพื้นท่ี  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
ท านา  และพื้นท่ีท านาได้รับน้ าจากคลองส่งน้ าชลประทานเป็นส่วนใหญ่ 
 15. การอุตสาหกรรม 
 ลักษณะการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  จะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร
ประเภทโรงสีข้าว  ซึ่งมีจ านวน  7  โรง  ซึ่งจ านวนแรงงานไม่แน่นอนขึ้นอยู่ฤดูกาล  นอกจากนั้นก็เป็นจ าพวก
อุตสาหกรรมในครัวเรือนประเภทการท าอาหาร ขนม  โดยใช้แรงงานจากบุคคลภายในครัวเรือน 
 16. การพาณิชยกรรม / การบริการ 
 ประชากรบางส่วนในเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรีจะประกอบอาชีพการพาณิชยกรรมทางการค้าซึ่งการค้า
โดยท่ัวไปมีลักษณะท้ังค้าปลีกและค้าส่ง กระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ีต าบล มีสหกรณ์ร้านค้าชุมชนของต าบล 1 แห่ง  ต้ังอยู่
บริเวณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่ท่ี 8  มีธนาคาร 1  แห่ง  คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
บริเวณส่ีแยกริมถนนสายสุพรรณ – ชัยนาท  หมู่ท่ี 8      
 17. การท่องเที่ยว 
  ภายในเขตเทศบาล และบริเวณใกล้เคียงมีสถานท่ีท่องเท่ียวประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน 
ได้แก่ 
  วัดมหาธาตุ   เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  8  ต าบลแพรกศรี
ราชา  มีโบราณสถานท่ีน่าสนใจและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ต้ังอยู่บริเวณดังกล่าว ได้แก่ 
   พระปรางค์กลีบมะเฟือง  สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์  องค์พระปรางค์มีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง  
ต้ังอยู่บนฐานส่ีเหล่ียม(ฐานเขียง) เป็นศิลปะสมัยลพบุรีกรมศิลปากรได้บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2526 พระพุทธรูปนั่ง 2 
องค์ ก่อด้วยอิฐถือปูน อยู่ในโบสถ์เก่าแก่ ซึ่งเป็น 7 ห้อง  มีพาไลด้านหน้าและด้านหลัง  พระพุทธรูปสร้างด้วยศิลา
อยู่ในวิหารติดกับวิหารหลังเก่าด้านตะวันตก  คนท่ัวไปเรียกว่า “หลวงพ่อหมอ” เป็นท่ีเคารพนับถือว่ามีความศักด์ิ
สิทธ์ด้านหลังหลวงพ่อหมอเป็นเสาหินเรียกว่าเสาหลักเมือง  จึงเรียกรวมว่า “หลวงพ่อหลักเมือง” 
   อนุสาวรีย์ขุนสรรค์  ต้ังอยู่หน้าท่ีว่าการอ าเภอสรรคบุรีได้รับสมยานามว่า “วีระบุรุษลุ่มแม่น้ าน้อย” 
เป็นผู้น าชาวบ้านบางระจันท่ีต่อสู้กับพม่าเพื่อรักษาแผ่นดินได้รวมไทยอาสาเพื่อป้องกันออกรบเป็นหน่วยกล้าตาย
บุกตีค่ายพม่า 2-3 ครั้ง แต่ไม่ส าเร็จเนื่องจากมีก าลังคนน้อย เพื่อตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และปืนเล็กสุดท้ายขุนสรรค์
และชาวบ้านบางระจันมิอาจต้านก าลังของข้าศึกได้ ได้เสียชีวิตกลางสมรภูมิรบ หลังจากท่ีพยายามต่อสู้อย่างกล้า



หาญ และได้ฝากช่ือและเกียรติภูมิของคนสรรคบุรีจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย  คนสรรคบุรีไม่เคยลืมวีรกรรม
อันยิ่งใหญ่และให้การเคารพยกย่องเป็นไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของอ าเภอสรรคบุรี และก าหนดให้วันท่ี 19 
มกราคม ของทุกปีเป็นวันบวงสรวงดวงวิญญาณ ขุนสรรค์ 
  วัดพระแก้ว  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 10 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี  ห่างจากท่ีท าการเทศบาลต าบล
สรรคบุรี  ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ มีองค์เจดีย์ส่ีเหล่ียมท่ีมีความงดงาม จึงมีผู้กล่าวว่าเป็นราชินีแห่ง
เจดีย์ท้ังมวลในเอเชียอาคเนย์ เพราะมีลักษณะเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับเจดีย์ทวาราวดีตอนปลายฐาน
เรือนธาตุแบบลดท้องไม้ เป็นศิลปสมัยสุโขทัยกับสมัยศรีวิชัยผสมผสานกันบริเวณเจดีย์วิหารหลวงพ่อฉายมี “ทับ
หลัง”   แกะสลักติดอยู่เป็นภาพหงายเป็นรูปช้างนอนหงายอยู่บนแท่น ส่วนบนสุดเป็นรูปพระอินทร์หรือพระศิวะ
หล่ังน้ า 
พระพุทธมนต์ และมีหลวงพ่อฉายซึ่งพบโดยพระสมุห์โปร่ง เป็นเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรมหัก
เป็นสามท่อนอยู่ในป่าแฝก จึงได้มีการบูรณะซ่อมแซม และน ามาประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้าเจดีย์วัดพระแก้วเป็นท่ี
เคารพสักการะของประชาชนท่ัวไป 
   วัดโตนดหลาย  เป็นวัดล้างต้ังอยู่ในเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ประมาณ 1  
กิโลเมตร  มีเจดีย์ลักษณะทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าทรงทนานเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย 
   สวนลิง  อยู่ในบริเวณอาณาเขตของวัดธรรมิกาวาส(วัดค้างคาว) หมู่ท่ี 5 ต าบลโพงาม อ าเภอ สรรค
บุรี  อยู่ห่างจากเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรีประมาณ  11  กิโลเมตร  ซึ่งมีรูปเหมือนหลวงพ่อเฒ่า หล่อด้วย
ทองเหลือง  ซึ่งเป็นท่ีเคารพบูชาของประชาชนท่ัวไป  สภาพท่ัวไปของสวนลิงเป็นป่าทึบ ส่วนใหญ่เป็นต้นยางสูง  
มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก   และบริเวณหน้าวัดธรรมิกาวาสมีแม่น้ าน้อยไหลผ่านมีฝูงปลามากมายท าให้มี
บรรยากาศท่ีร่มรื่น  อีกท้ังวัดธรรมิกาวาสเป็นวัดท่ีมีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแด่สามเณรและพระภิกษุ 
 18. ด้านสังคม 
  18.1 ประชากร 
   จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรี มีประชากรท้ังส้ิน จ านวน  12,114  คน  แยกเป็น 
ชาย 5,824 คน  แยกเป็นหญิง 6,290 คน  (ข้อมูล  เดือนกันยายน 2558  ส านักทะเบียนอ าเภอสรรคบุรี) 
  18.2 การศึกษา 
  ภายในเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรี และบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงมีการจัดการศึกษาออกเป็น 2  ระบบ  
คือ  การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ให้บริการการศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนวัยเรียน  
ระดับประถม  มัธยมศึกษา  และระดับอุดมศึกษา  สถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรี  มีดังนี้ 
   1) โรงเรียนวัดโพธาราม  หมู่ท่ี 5  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เปิด
สอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6       



   2) โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี  หมู่ท่ี 8  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  
เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึง ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
   3) โรงเรียนวัดพระแก้ว หมู่ท่ี 10  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เปิด
สอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6       
   4) โรงเรียนวัดหัวตะพาน หมู่ท่ี 14 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท     
เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6     
   5) โรงเรียนวัดก าแพง  หมู่ท่ี  15  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท       
เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึง ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น       
   6) โรงเรียนวัดสระไม้แดง  หมู่ท่ี 16  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท    
เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
    7) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท  หมู่ท่ี 8  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ภาคในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ)      
  18.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม  หมู่ท่ี 5  ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  1  คน   
     สาขาโรงเรียนวัดก าแพง หมู่ท่ี  15  ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  2  คน            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสรรคบุรี  หมู่ท่ี  10  ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  1  คน   
  18.4 ศาสนา 
  ประชาชนภายในเขตเทศบาล  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดและส านักสงฆ์ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี  ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ  จ านวน  10  แห่ง คือ   
    1. วัดใหม่เจริญสุข      หมู่ท่ี 1   
    2. วัดขุนสรรค์สามัคคี (ช่ือเดิมวัดแจ้งเจริญธรรม)    หมู่ท่ี 1 
    3. วัดโพธาราม     หมู่ท่ี 5    
    4. วัดดอนอรัญญิก    หมู่ท่ี 7  
     5. วัดเหนือวัดใต้      หมู่ท่ี  8   
    6. วัดพระแก้ว      หมู่ท่ี 10   
    7. วัดหัวตะพาน      หมู่ท่ี 14   
    8. วัดก าแพง      หมู่ท่ี 15   
    9. วัดสระไม้แดง     หมู่ท่ี 16   
    10. ส านักสงฆ์ วัดสะแก      หมู่ท่ี  16 
  18.5 ขนบธรรมเนียม   ประเพณี  และวัฒนธรรม 



  ชาวต าบลแพรกศรีราชาท่ัวไปได้รักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมโบราณของตนไว้
หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งผู้เล่ือมใสและศรัทธาโดยได้ถือปฏิบัติ สืบทอดกัน
มา ประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญ ได้แก่  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์  ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีต าข้าวเม่า  และมีกีฬาพื้นเมืองท่ีส าคัญได้แก่  การชนไก่  เป็นต้น 
 
 
  18.6 การสาธารณสุข 
              ในเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรีและพื้นท่ีใกล้เคียง  มีสถานบริการด้านสุขภาพอนามัยและการ
สาธารณสุข ของรัฐบาล  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี ได้แก่  
    1. โรงพยาบาลสรรคบุรี    ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  8  (ขนาดเตียง 30 เตียง)  
    2. สถานีอนามัยวัดโพธาราม     ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  1  
    3. สถานีอนามัยวัดก าแพง     ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  15   
    เป็นหน่วยงานท่ีให้ความรู้  ค าแนะน า  ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันแก่ประชาชน ส่วนการ
บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลต าบลสรรคบุรี อยู่ในความรับผิดชอบส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี   
จ านวน  อสม. 381 คน 
  18.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรน้ า   ภายในเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรี มีแหล่งน้ าธรรมชาติ   จากแม่น้ าน้อย  และมีน้ า
จากคลองชลประทาน  5  สาย  นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ าจากบ่อน้ าต้ืน  ซึ่งมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
ความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชากรโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
  ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เมืองสรรคบุรีคือเมืองแพรกซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัยเป็นเมือง
เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ภายในเขตเทศบาลต าบลสรรคบุรี มีโบราณสถานโบราณวัตถุจ านวนหลายแห่งท่ีมีคุณค่า
ควรแก่การอนุรักษ์   เช่น   เจดีย์แบบละโว้ เป็นศิลปผสมสมัยสุโขทัยและศรีวิชัย  อยู่ท่ีวัดพระแก้ว  หมู่ท่ี 10 มี
ความ สวยงามมากจนได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเจดีย์ในเอเซียอาคเนย์ 
         สภาพส่ิงแวดล้อม  ปัญหาส่ิงแวดล้อมของเมืองยังไม่ค่อยมีปัญหาความรุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับ
ชุมชนเมืองใหญ่  ท้ังนี้เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีพื้นท่ีท่ียังมีความเป็นชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่มีปัญหาท่ี
ก าลังประสบอยู่ในขณะนี้  ได้แก่  ปัญหาขยะด้านการจัดเก็บและก าจัดขยะ เนื่องจากไม่มีท่ีดินส าหรับท้ิงขยะ  และ
ได้รับการต่อต้านจากประชาชนบริเวณใกล้เคียงของพื้นท่ี จึงขนย้ายขยะไปท้ิงท่ี  บ่อท้ิงขยะเทศบาลต าบลหันคา 
อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 
   



 18.8 การก าจัดขยะมูลฝอย 
  ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาลในแต่ละวันมีจ านวนประมาณ 6 ตัน  ซึ่งเป็นขยะมาจากบ้านพัก
อาศัย   สถานประกอบการค้า ส่วนราชการต่างๆ และขยะพิเศษ ได้แก่  กิ่งไม้  ต้นไม้  มีคนงานและอุปกรณ์ในการ
เก็บขนขยะ  ดังนี้ 
   1) พนักงานเก็บขนขยะ จ านวน     9    คน 
   2) รถยนต์บรรทุกขยะ  จ านวน     2    คัน (แบบอัดท้าย) 
   3) ถังรองรับขยะ  จ านวน     1,704   ใบ 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลดงคอน  
  1. ประวัติความเป็นมา 
 ดงคอน เป็นเมืองเก่าแก่ ซึ่งสันนิษฐานได้จากการพบเครื่องลายครามและวัตถุโบราณบริเวณดอน
กระเบื้อง บ้านศรีมหาโภชน์ ต่อมามีสภาพเป็นเมืองร้างเป็นป่าดง ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางด้วยเท้า นิยมการ
คอนกระบุงขนส่ิงของต่าง ๆ และท่ีส าคัญชาวบ้านมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้น้ าจากแม่น้ าน้อย ซึ่งเป็นแม่น้ าสาย
ส าคัญท่ีใช้ในการด ารงชีวิตเนื่องจากมีระยะทางท่ีห่างไกล ชาวบ้านต้องเดินทางไปขนน้ า โดยใช้วิธีคอนกระบุงเพื่อ
น ากลับมาใช้ท่ีบ้าน ซึ่งเป็นท่ีมาของช่ือต าบลดงคอน 
 2. ที่ต้ังและอาณาเขต 
 เทศบาลต าบลดงคอน  ต้ังอยู่  เลขท่ี  32/1  หมู่ท่ี 4  ต าบลดงคอน  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท    
เทศบาลต าบลดงคอน ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอสรรคบุรี ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3184 เป็นระยะทาง  2-4 กิโลเมตร  
 เทศบาลต าบลดงคอน เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ได้รับการเปล่ียนแปลงยกฐานะ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2550   มีจ านวนหมู่บ้านท้ังหมด 16 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านหนอง  หมู่ท่ี 2  บ้านดาบ  หมู่ท่ี 3 บ้านดงคอน  หมู่ท่ี 4 บ้านเทพรัตน์  หมู่ท่ี 5  บ้าน
ดอนประดู่  หมู่ท่ี 6  บ้านทุ่งกระถิน  หมู่ท่ี 7 บ้านหนองอีดุก  หมู่ท่ี8 บ้านหนองตาแผน  หมู่ท่ี9 บ้านปากดง  หมู่ท่ี 
10  บ้านหนองแขม  หมู่ท่ี 11 บ้านห้วงโก  หมู่ท่ี 12 บ้านร่องแห้ว  หมู่ท่ี13 บ้านดงเทพรัตน์  หมู่ท่ี 14  บ้านศรี
มหาโภชน์  หมู่ท่ี15 บ้านหนองสมบูรณ์  และหมู่ท่ี16 บ้านทุ่งกระถินพัฒนา  โดยมีอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีใกล้เคียง  
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ      ติดต่อกับเทศบาลต าบลแพรกศรีราชา    อ าเภอสรรคบุรี 
  ทิศใต้      ติดต่อกับต าบลโคกช้าง ต าบลปากน้ า อ าเภอเดิมบางนางบวช          
                     จังหวัดสุพรรณบุรี 



  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลต าบลบางขุด    อ าเภอสรรคบุรี    
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับต าบลวังไก่เถ่ือน    อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
                 และต าบลแพรกศรีราชา  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
 3. ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบาลต าบลดงคอนมีพื้นท่ีอยู่ในเขตท่ีราบลุ่มภาคกลาง ตอนบน พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ โดยมีคลอง
ชลประทาน 1 ขวา เป็นแหล่งน้ าท่ีส าคัญในการท าการเกษตรกรรม และมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3184 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3251  
  3.1 ลักษณะภูมิอากาศ 
   1.    ฤดูร้อน    เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนพฤษภาคม 
   2.    ฤดูฝน     เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน  ถึง   เดือนตุลาคม 
   3.    ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง เดือนมกราคม 
 
  3.2 เนื้อที่และจ านวนประชากร 
  เทศบาลต าบลดงคอน มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 91.827 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  57,393.75 
ไร่  ในปี  พ.ศ.2555 เทศบาลต าบลดงคอน มีจ านวนประชากร  โดยแยกเป็น เพศชาย 5,851 คน  เพศหญิง6,275 
คน  รวมท้ังส้ิน  12,126 คน  มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ียประมาณ 132 คนต่อตารางกิโลเมตร  มี
จ านวนบ้าน 3,697 หลังคาเรือน  ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ีย  3  คนต่อครัวเรือน  กลุ่มชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดของต าบล  
ได้แก่  หมู่ท่ี13 บ้านดงเทพรัตน์  มีประชากรประมาณ 1,898 คน  รองลงมา หมู่ท่ี 4 บ้านเทพรัตน์  กลุ่มชุมชนท่ี
เล็กท่ีสุด  ได้แก่ หมู่ท่ี 11              บ้านห้วงโก  มีประชากรประมาณ  281 คน 
 4. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลต าบลดงคอน  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร ท้ังนี้พื้นท่ีเทศบาลต าบลดงคอนเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีส าคัญของอ าเภอสรรคบุรี  โดยเกษตรกรประกอบ
อาชีพกสิกรรม (ปลูกข้าว)  มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ  ท าไร่อ้อยและท าสวน  รองลงมาได้แก่  พาณิชกรรม  
และอุตสาหกรรม  ตามล าดับ 
 พาณิชยกรรมและบริการ  จ านวน  87  แห่ง  ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมประเภท  เบ็ดเตล็ด,ของช า, ขาย
อาหารและเครื่องด่ืม  ฯลฯ   สถานจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง  จ านวน  22  แห่ง 
 อุตสาหกรรม  จ านวน 2 แห่ง  คือ อุตสาหกรรมโรงสี  ได้แก่ โรงสีเพชรพืชผล  และโรงสีเจริญพานิช 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลห้วยกรด  
1. สภาพทั่วไป 

              การก่อร่างสร้างถิ่นฐานของชาวต าบลห้วยกรด มีคนรุ่นเก่าเล่าเป็นภาษาถิ่นสืบสานต่อ ๆ กันมาจนเป็น
ต านานของคนห้วยกรดว่า กาลเวลานานมาแล้วมีคณะสงฆ์ทางภาคเหนือเดินธุดงค์เดินทางไปมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ 
โดยมีเป้าหมายไป นมัสการรอยพระพุทธบาทในเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นเทศกาลประจ าปีของวัด
พระพุทธบาท อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี การเดินทางของคณะพระธุดงค์ เป็นไปด้วยความยากล าบาก
ต้องผ่านป่าดงต้นไม้นานาพรรณ ตลอดเส้นทาง ครั้นมาถึงป่าดงซึ่งมีต้นตาลขึ้นทึบ หนาแน่นแห่งหนึ่งก็เป็นเวลา
ใกล้พลบค่ าแล้ว คณะพระธุดงค์จึงหยุดปักกลดพักค้าง ท่ีชายป่าริมทุ่งใกล้หมู่บ้านเล็ก ๆ เช้าวันรุ่งขึ้นก็ออก
บิณฑบาตในหมู่บ้าน และเมื่อฉันอาหารและเก็บเครื่องอัฐบริขารแล้วเสร็จ ก็เร่งรีบเดินทางมุ่งสู่ทิศใต้ตามแนวล า
คลองแล้วข้ามฟากคลองไปอีกฟากหนึ่ง เพื่อตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศท่ีต้ังของวัดพระพุทธบาท 
ครั้นออกเดินทางได้ระยะหนึ่งหัวหน้าของคณะพระธุดงค์ เกิดนึกขึ้นได้ว่า ความท่ีตนเร่งรีบ ซึ่งมีอารมณ์รีบร้อน 
จัดแจงเร่งเดินทาง ท าให้ลืมกลดท่ีแขวนไว้ท่ีต้นกระทุ่ม หัวหน้าคณะพระธุดงค์จึงร้องขอหมู่พระธุดงค์ให้รอคอย
สักครู่ เพื่อท่ีตนจะเดินทางย้อนไปน าเอากลดกลับมาก่อน แล้วออกเดินทางต่อไปพร้อมกัน  สถานท่ีพระธุดงค์ลืม
กลดท่ีห้อยแขวนไว้ที่ต้นกระทุ่ม ซึ่งเป็นกลางทุ่งนากว้าง สถานท่ีนั้นได้ช่ือว่า “บ้านห้อยกลด” และต่อมาก็ออกเสียง
เพี้ยนเป็น “บ้านห้วยกรด” แต่ยังมีต านานของบ้านห้วยกรดอีกต านานหนึ่ง ซึ่งเล่ากันว่า ณ บริเวณท่ีต้ังบ้านห้วย
กรดปัจจุบันแต่เดิมมีล าห้วยล าคลอง หลายสายเช่ือมต่อเป็นคลองยาวตลอด แนวต้ังแต่เขตอ าเภอเมืองชัยนาท 
บ้านท้ายเมือง บ้านบางตาด้วง บ้านคลองโป่ง บ้านท่าสะแก ฯลฯ เข้าสู่ห้วยกรด ผ่านทุ่งระหารอรพิม และแยกผ่าน
ไปแม่ลาการ้อง   อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และในบางช่วงของล าห้วยหนาแน่นไปด้วยพืชน้ าชนิดหนึ่ง ช่ือ 
“ต้นกรด” ซึ่งมีลักษณะเป็นไม้เครือ มีใบสามใบในข้อเดียวกัน ใบอ่อนมีสีม่วงด า ใบแก่มีสีเขียวขึ้นอยู่หนาแน่นเต็ม
ล าห้วย ส่งผลให้การคมนาคมสัญจรทางน้ า โดยการใช้เรือ เป็นไปด้วยความล าบากมาก จึงได้ช่ือหมู่บ้านนี้ว่า “บ้าน
ห้วยกรด” คือ หมู่บ้านท่ีมีล าห้วยเต็มไปด้วยต้นกรด 
 เทศบาลต าบลห้วยกรด     เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีจุดก าเนิดต้ังแต่เป็นสภาต าบลห้วยกรด 
เมื่อปี พ.ศ. 2537  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยกรด  เมื่อวันท่ี  30 มีนาคม พ.ศ. 2539 มี
การเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยกรด  จ านวน 3 ชุด ชุดท่ี 1  เลือกตั้งเมื่อ
วันท่ี  28 เมษายน  พ.ศ. 2539   ชุดท่ี 2 เลือกต้ัง  เมื่อวันท่ี  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2543   ชุดท่ี 3 เลือกต้ังเมื่อ  
วันท่ี   25   กรกฎาคม   พ.ศ.  2547    และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศลงวันท่ี  15  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2551    เปล่ียนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยกรด  โดยจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบลห้วยกรด   โดยมี
ผลต้ังแต่วันท่ี   25  กรกฎาคม   พ.ศ. 2551   เป็นต้นไป   มีนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วย
กรด  ท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น   พ.ศ.2545  เมื่อวันท่ี  19  ตุลาคม   พ.ศ.  2551 คณะกรรมการการเลือกต้ัง ออกประกาศ



รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 และการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี  25  พฤศจิกายน  
2555 
 2. สภาพภูมิศาสตร์   

  เทศบาลต าบลห้วยกรด  เป็นหนึ่งในเก้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอ าเภอสรรคบุรี     ต้ังอยู่ทิศ
ตะวันออก เฉียงเหนือของอ าเภอสรรคบุรี  ห่างจากอ าเภอประมาณ  7  กิโลเมตร   อยู่ไกลจากจังหวัดชัยนาทไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 16  กิโลเมตร และอยู่ระหว่างทิศตะวันออกของแม่น้ าน้อยกับทิศตะวันตกของ
แม่น้ าเจ้าพระยา 
 3. อาณาเขตติดต่อ 

  เทศบาลต าบลห้วยกรด  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ  ดังนี้  
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลชัยนาท  อ าเภอเมือง  ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา 

             ทิศใต้              ติดต่อกับ ต าบลห้วยกรดพัฒนา  อ าเภอสรรคบุรี 
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ต าบลเจ้าพระยา  อ าเภอสรรพยา   

  ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ ต าบลเท่ียงแท้  อ าเภอสรรคบุรี 
 4. ขนาดพื้นที ่
            เทศบาลต าบลห้วยกรด  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 21.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,412 ไร่ เป็น
พื้นท่ีเกษตรกรรม 10,317 ไร่  หรือประมาณร้อยละ  78.82 ของพื้นท่ีท้ังหมด             โดยพื้นท่ีการเกษตรส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีใช้ประโยชน์ในการท านา  ท าสวน  ไม้ประดับ  เป็นท่ีอยู่อาศัย 2,723 ไร่  หรือประมาณ ร้อยละ 
20.30 ของพื้นท่ีท้ังหมด และเป็นท่ีว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ 118 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 0.88ของพื้นท่ีท้ังหมด 
 5. ลักษณะภูมิประเทศ 
             เทศบาลต าบลห้วยกรด  มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป  เป็นพื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ า  ดินอุดมสมบรูณ์  
เหมาะแก่การเกษตร  มีระบบชลประทานท่ีดี  ส่งน้ าได้ครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ี  และยังมีการใช้แหล่งน้ าใต้ดิน  จาก
บ่อตอก  บ่อเจาะ  จ านวน  134  แห่ง  ท าให้เกษตรกรสามารถท าการเพาะปลูกได้ตลอดปี 
 6. ลักษณะภูมิอากาศ 
   โดยท่ัวไป  เทศบาลต าบลห้วยกรด  มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกับต าบลใกล้เคียงในอ าเภอสรรคบุรีและ
อ าเภอสรรพยา  อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่านประจ าฤดู   ท าให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้  3  ฤดู  คือ                      
     6.1  ฤดูฝน   เริ่มต้ังแต่เดือน พฤษภาคม  ถึง เดือนตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและช้ืนพัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทยท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 
     6.2  ฤดูหนาว   เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์   ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ   จะพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยท าให้  มี
อากาศหนาวเย็นท่ัวไป 



  6.3 ฤดูร้อน   เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนเมษายน  ระยะนี้เป็นช่วงระหว่างของฤดู
มรสุม  จึงมีลมจากทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม  ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป   
 7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การคมนาคมขนส่ง   เทศบาลต าบลห้วยกรดมีการคมนาคมท่ีสะดว   เนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินและ
ทางหลวงชนบทผ่าน  4  สาย  ท าให้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียง อ าเภอ และ  จังหวัดได้ง่าย 
 ถนนภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรด  มีถนนแอสฟัลท์ติก   ซึ่งถือได้ว่าเป็นถนนสายหลักจ านวน  4  
สาย  ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3010 (สายสรรคบุรี-สรรพยา) สายดอนเสือ-บ้านบางยายอ้น-โพนางด า 
สายตลาดหมู-ตลุกบัว  สายห้วยกรดหมู่  1 – ห้วยกรดพัฒนา หมู่ท่ี 6 และภายในหมู่บ้านต่างๆยังมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนลูกรัง  และ  ถนนดิน  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
                 หมู่ท่ี 1 มีถนน  ค.ส.ล. ยาวรวม 4,352 กิโลเมตร 

             ถนนลูกรัง ยาวรวม 7,997 กิโลเมตร 
                  ถนนดิน   ยาวรวม 8,450 กิโลเมตร 

                  หมู่ท่ี 2 มีถนน ค.ส.ล     ยาวรวม 1,972 กิโลเมตร 
                  ถนนลูกรัง      ยาวรวม 2,393 กิโลเมตร 

                      ถนนดิน        ยาวรวม   -     กิโลเมตร                 
หมู่ท่ี 3 มีถนน ค.ส.ล. ยาวรวม 1,488 กิโลเมตร 

                          ถนนลูกรัง ยาวรวม 0.350 กิโลเมตร  
                          ถนนดิน ยาวรวม  -    กิโลเมตร 
                   หมู่ท่ี 4 มีถนน ค.ส.ล. ยาวรวม 0.896 กิโลเมตร 
                     ถนนลูกรัง ยาวรวม 1,000 กิโลเมตร 
.                      ถนนดิน ยาวรวม 1,000 กิโลเมตร 
                   หมู่ท่ี 5 มีถนน  ค.ส.ล. ยาวรวม 3,926 กิโลเมตร 
                          ถนนลูกรัง ยาวรวม 3,567 กิโลเมตร 

                  ถนนดิน ยาวรวม -           กิโลเมตร 
                   หมู่ท่ี 6 มีถนน ค.ส.ล. ยาวรวม 3,615    กิโลเมตร 
           ถนนลูกรัง   ยาวรวม 1,165   กิโลเมตร 
            ถนนดิน ยาวรวม 0.220   กิโลเมตร 
                   หมู่ท่ี 7 มีถนน ค.ส.ล. ยาวรวม 3,993  กิโลเมตร 
             ถนนลูกรัง ยาวรวม 0.550   กิโลเมตร 
    ถนนดิน ยาวรวม -          กิโลเมตร 



                   หมู่ท่ี 8 มีถนน ค.ส.ล.  ยาวรวม 1,560    กิโลเมตร 
             ถนนลูกรัง ยาวรวม   3,755  กิโลเมตร 
.            ถนนดิน      ยาวรวม - กิโลเมตร 
 
            หมู่ท่ี 9 มีถนน  ค.ส.ล. ยาวรวม 2,966 กิโลเมตร 
                          ถนนลูกรัง ยาวรวม 18,259 กิโลเมตร 
             ถนนดิน ยาวรวม -   กิโลเมตร 
 8. การไฟฟ้า 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสรรคบุรี   ให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล ห้วย
กรด   รวมจ านวน  2, 859  ครัวเรือน ส่วนการบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบควบคุม ดูแลโดย
เทศบาลห้วยกรด 
 9. การประปา 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรด  มีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน  9  แห่ง  คือ ประปาของกรม
อนามัยขนาดใหญ่  จ านวน 2 แห่ง  ประปากรมโยธาธิการ จ านวน 7 แห่ง  มีครัวเรือนท่ีได้รับบริการน้ าประปา
หมู่บ้าน จ านวน  2, 859  ครัวเรือน  การบริหารประปาบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านเป็น
ผู้ดูแลในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 10. การสื่อสารโทรคมนาคม 
            ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรดใช้บริการส่ือสารโทรคมนาคม แยกออกเป็น 
 11. การไปรษณีย์ 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรด  ได้รับบริการด้านไปรษณีย์จากบริษัทไปรษณีย์ไทย  ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือของการส่ือสารแห่งประเทศไทย 
 12. โทรศัพท์ 
 ประชาชนสามารถใช้บริการติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายส่ือสารโทรคมนาคมขององค์การโทรศัพท์และ
การส่ือสารแห่งประเทศไทยซึ่งสามารถจ าแนกการใช้โทรศัพท์ได้ดังนี้ 

12.1  ครัวเรือนท่ีมีโทรศัพท์บ้าน(พื้นฐาน)    จ านวน 345 ครัวเรือน 
  12.2 ครัวเรือนท่ีมีโทรศัพท์มือถือ             จ านวน 4,200 ครัวเรือน 
  12.3 โทรศัพท์สาธารณะ                        จ านวน 3 เครื่อง 
 13. การใช้ที่ดิน 
 ตามสภาพพื้นท่ีท่ัวไปภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรด  เป็นดินเหนียวปนดินร่วน  อุ้มน้ าได้ดี  ลักษณะ
การใช้ท่ีดินจึงเน้นไปทางด้านการกสิกรรมเพาะปลูกข้าว  ท าสวนผลไม้  และจ าแนกพื้นท่ีตามสภาพท่ีใช้ท่ีดินได้
ดังนี้ 



  13.1 พื้นท่ีพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย (อาคารบ้านเรือน วัด) 2,483 ไร่                    
  13.2 พื้นท่ีอื่น ๆ (ท่ีสาธารณะ ถนน คลอง บึง ฯลฯ)   1,269 ไร่                    
  13.3 พื้นท่ีเพาะปลูก นาข้าว    8,360 ไร ่
  13.4 พื้นท่ีปลูก  ไม้ผล     122       ไร ่
  13.5 พื้นท่ีการเกษตรอื่น ๆ     1,178    ไร ่
 14. ด้านเศรษฐกิจ 
 ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรดประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม รายได้ส่วน
ใหญ่   จึงมาจากผลผลิตทางการเกษตรกรรม   และบางส่วนก็มีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป  อาชีพ
อิสระ  การค้าขาย  จึงท าให้รายได้เฉล่ียต่อหัวของประชากรในพื้นท่ีไม่ค่อยแน่นอน   
 15. การเกษตรกรรม 
 ลักษณะพื้นท่ีภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรดเป็นดินเหนียวปนดินร่วน สามารถอุ้มน้ าได้ดี พื้นดินอุดม
ไปด้วยแร่ธาตุท่ีมีความจ าเป็นต่อพืช และมีระบบชลประทานครอบคลุมท่ัวพื้นท่ี ซึ่งเป็นแหล่งน้ าให้เกษตรกรใช้เพื่อ
การเกษตรกรรมได้ตลอดปี 
 16. การอุตสาหกรรม 
 ลักษณะการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรด จะเป็นอุตสาหกรรม
การเกษตรประเภทโรงสีข้าว  ซึ่งมีจ านวน  4  โรง   มีการใช้แรงงานภายในท้องถิ่นค่อนข้างน้อย  เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใช้แรงงานต่างด้าว  จ านวนแรงงานก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาล  นอกจากนั้น  ก็เป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  เช่น  การท าอาหาร  ขนม เป็นต้น โดยใช้แรงงานภายในครอบครัว 
 17. การพณิชยกรรม/การบริการ 
 มีประชาชนบางส่วนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรด  ประกอบอาชีพการพณิชยกรรมทางการค้า  ซึ่ง
การค้าโดยท่ัวไปมีลักษณะท้ังค้าปลีกและค้าส่ง  มีตลาดกลางข้าวและพืชไร่  ตลาดกลางค้าสุกร  ตลาดสดเช้าวัด
จันทนาราม ตลาดนัดวันจันทร์วัดบ าเพ็ญบุญ ตลาดนัดวันพุธวัดกลาง ตลาดนัดวันพฤหัสบดีวัดบ าเพ็ญบุญ ตลาด
นัดวันศุกร์วัดจันทนาราม 
 18. แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรด    มีวัดจันทนารามและวัดบ าเพ็ญบุญเป็นแหล่งท่ีมีผู้คนมาท่องเท่ียว 
เพื่อสักการบูชา หลวงพ่อหินซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิสิทธ์คู่บ้านต าบลห้วยกรด และหลวงพ่อโม อดีตเจ้าอาวาสวัด
จันทนารามซึ่งมรณะภาพแล้วมีช่ือเล่ืองลือไปไกล ว่าเป็น เกจิอาจารย์ผู้มีวาจาศักด์ิสิทธิ์ และมีศูนย์การเรียนรู้
อนุรักษ์ตาลโตนด ซึ่งถือเป็นแหล่งวิถีชีวิตการเกษตรท่ีมีช่ือเสียงของต าบลห้วยกรด 
 19. ด้านประชากร 



 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรดมีประชากรท้ังส้ินจ านวน  8,974 คน  แยกเป็นชาย  
4,279  คน  หญิง  4,695  คน  จ านวนบ้านเรือน  2,859   หลังคาเรือน  หรือเฉล่ีย   3  คน / ครัวเรือน  ณ  วันท่ี  
31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 20. ศาสนา 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดและมีวัดเป็นแหล่งท่ี
พุทธศาสนิกชนมาชุมนุมรวมตัวกันเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ ดังนั้นวัดจึงมี
ความส าคัญในลักษณะท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ปัจจุบันมีวัดจ านวน 5 แห่ง 

      1) วัดเกาะแก้ว       ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1    มีพระเพชร  กตปุณโญ   เป็นเจ้าอาวาส 
      2) วัดโคกโตนด       ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3    มีพระครูนันทปัญญาภิวัฒน์   เป็นเจ้าอาวาส 
      3) วัดกลาง    ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7    มีพระอธิการช านาญ ฐานวโร  เป็นเจ้าอาวาส 

  4) วัดบ าเพ็ญบุญ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 8 มีพระครูวิชัยบุญญาคม  เป็นเจ้าอาวาส/เจ้าคณะต าบล 
    5) วัดจันทนาราม  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 9   มีพระครูสุวรรณปักษธร   เป็นเจ้าอาวาส 

 21. ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปและวัฒนธรรม 
 ชาวต าบลห้วยกรดท่ัวไปได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมโบราณไว้หลายอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาท่ีตนเล่ือมใสและศรัทธา โดยได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา 
ประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลต าบลห้วยกรดกับ 
เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา  ประเพณีท าบุญข้าวหลาม วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา มีการแสดงพื้นบ้าน
ร ามะนา และมีกีฬาพื้นเมืองท่ีส าคัญ ได้แก่ การชนไก่ กัดปลา การแข่งขันเฉาะลูกตาล  เป็นต้น 
 22. การสาธารณสุข  
 มีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษานวมินทราชินี อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  เป็นศูนย์
สุขภาพของเทศบาล โดยมีนายนพพร  อินมณี เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  เป็นผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ี  
ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรด โดยจัดให้มีบริการด้านการ
รักษาพยาบาล   ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ป้องกันโรค  และพื้นฟูสภาพผู้ป่วย มีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจ านวน  
15  คน  ได้แก่  หัวหน้าสถานีอนามัย 1 คน   นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน  พยาบาลวิชาชีพ 4 คน  พนักงานทันต
สาธารณสุข  1  คน   เจ้าพนักงานสาธาณสุข 1 คน  เจ้าพนักงานธุรการ 1 คนแพทย์แผนไทย 1 คน ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานสาธาณสุข 1 คน ผู้ช่วยพนักงานทันต 1 คน พนักงานเกษตรพื้นฐาน   1  คน  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 
คน  พนักงานบริการ  1  คน   และอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน  ( อสม.)  จ านวน 250 คน นอกจากนี้ยังมี
สถานพยาบาลของเอกชน  จ านวน  3  แห่ง ร้านขายยา  6 แห่ง และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน  9  แห่ง 
   



23. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรด มีป้อมต ารวจซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจประจ าป้อมยาม จ านวน 3 นาย 
เป็นผู้มีบทบาทในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจาก
ก านันผู้ใหญ่บ้านของต าบลห้วยกรดเป็นผู้ช่วยเหลือ   ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 24. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรน้ า   มีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ  เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรทรัพยากรน้ าผ่านทาง
ระบบคลองชลประทาน   ให้แก่พื้นท่ีเพาะปลูกภายในเขตพื้นท่ีของเทศบาลต าบลห้วยกรดอย่างท่ัวถึง    และ
เพียงพอให้แก่เกษตรกรเกือบตลอดท้ังปี นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ าจากใต้พื้นดินโดยการตอกบ่อและเจาะบ่อ ซึ่งมี
ความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชากรโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร ปัญหาส่ิงแวดล้อมภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกรดยังไม่ค่อยมีปัญหาความรุนแรงมากนักและ  อยู่ใน
วิสัยท่ีสามารถจะพอแก้ปัญหาด้วยตนเองได้   แต่ปัญหาเทศบาลต าบลห้วยกรดก าลังประสบในปัจจุบันนี้   ได้แก่  
ปัญหาขยะด้านการจัดเก็บและก าจัด  เนื่องจากไม่มีท่ีดินส าหรับท้ิงขยะเป็นของตนเอง ปัญหาของพืน้ท่ี
เกษตรกรรมเริ่มขาดความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีบางอย่างมากเกินความจ าเป็นท า  ให้
เกิดปัญหาสารเคมีตกค้างตามมาอีก 
 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลบางขุด  
 1. ประวัติความเป็นมา 
 ต าบลบางขุดเป็นต าบลเล็กๆ  ต าบลหนึ่งในอ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  พื้นทีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม  
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม คือ  ท านา  ท าสวนผลไม้  (มะม่วง  มะนาว  ส้มโอ ฯลฯ)
และปลูกพื้นผักสวนครัว  จากการเล่าสืบต่อกันมาในสมัยโบราณว่า  เหตุท่ีต าบลนี้มีช่ือว่าต าบลบางขุด  เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท านา  และจะท านาได้ปีละ  1 ครั้ง  อาศัยน้ าจากน้ าฝนเท่านั้น  ดังนั้น
ชาวบ้านจึงต้องช่วยกันขุดบาง  เพื่อน าน้ าจากแม่น้ าน้อยไปหล่อเล้ียงต้นข้าวในทุ่งนาชาวบ้านจะขุดบางจากแม่น้ า
น้อยหลายๆ แห่ง  เช่น  บางท่าขลาย  บางท่าศาลเจ้า  บางท่าศาลา  บางโพธิ์ศรี  ฯลฯ  พอถึงฤดูน้ าหลากน้ าจาก
แม่น้ าน้อยก็จะไหลผ่านเข้าบางต่างๆ เข้าไปในทุ่งนา  จึงเรียกต าบลนี้ว่า“ต าบลบางขุด”  แต่ปัจจุบันบางต่าง ๆ   
ได้ถมเป็นถนนไปหมดแล้วเพราะได้อาศัยน้ าจากชลประทานในการท านา   
 2. ที่ต้ัง 
 เทศบาลส่วนต าบลบางขุด ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอสรรคบุรีห่างจากอ าเภอสรรคบุรีประมาณ 10 
กิโลเมตร  ต้ังอยู่ 153 หมู่ท่ี 6 บ้านบางโพธิ์ศรีต าบลบางขุด  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  
   



 3. พื้นที่ 
            ต าบลบางขุดมีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ   12,700  ไร่ ประมาณ 49.46   ตารางกิโลเมตร 
 4. ภูมิประเทศ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  
             ต าบลพักทัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
        และต าบลโคกช้าง  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแม่น้ าน้อย  ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับคลองชลประทาน ต าบลดงคอน  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
 5.  จ านวนหมู่บ้าน 
  ต าบลบางขุดมีจ านวนหมู่บ้านท้ังหมด  16 หมู่บ้าน   จ านวนครัวเรือน  2 ,392  ครัวเรือน อยู่ในเขต
เทศบาลต าบลบางขุด  ประกอบด้วย 
 หมู่ท่ี 1 บ้านท่าส าโรง  หมู่ท่ี   7 บ้านบางกระบวย 
 หมู่ท่ี 2 บ้านท่าสะตือ  หมู่ท่ี   8 บ้านใหญ่ 
 หมู่ท่ี     3 บ้านท่าขลาย  หมู่ท่ี   9 บ้านแค 
 หมู่ท่ี     4 บ้านท่าศาลเจ้า              หมู่ท่ี   10 บ้านหัวเด่น 
 หมู่ท่ี     5 บ้านท่าศาลา     หมู่ท่ี   11   บ้านร่องใหญ่ 
 หมู่ท่ี   6 บ้านบางโพธิ์ศรี             หมู่ท่ี   12   บ้านหอระฆัง 
 6. ประชากร 
 จ านวน ประชากรท้ังส้ิน   7,218  คน   แยกเป็นชาย    จ านวน   3,454 คน  หญิงจ านวน   3,764 คน 
ความหนาแน่นของประชากร  โดยเฉล่ีย   146  คน/ตารางกิโลเมตร    
 7. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  7.1 อาชีพ  ราษฎร ร้อยละ  80  เปอร์เซ็นต์  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ต าบลบาง
ขุด มีผลิตผลทางการ เกษตรท่ีส าคัญคือ  ข้าว  ส้มโอ  ราษฎรบางหมู่บ้านมีอาชีพเสริม ได้แก่ การเล้ียงสัตว์ เช่น 
เล้ียงไก่ เป็ด สุกร และด้านการประมง คือ การเล้ียงปลากระชัง ราษฎรส่วนท่ีเหลือประกอบอาชีพนอกภาค
การเกษตร ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย 
  7.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลบางขุด 
  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก     17  แห่ง 
  ลานตากข้าวเอกชน     1     แห่ง 
 8. สภาพทางสังคม 



  8.1 การศึกษา 
   1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3 แห่ง 
   2) โรงเรียนประถมศึกษา  6 แห่ง 
   3) โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 4 แห่ง 
   4) โรงเรียนอนุบาลเอกชน  1 แห่ง   
   5) ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 12 แห่ง 
  8.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ได้แก่ วัดท่าสมอ วัดสกุณาราม  วัดโพธิ์ทอง           วัดดอน
เนรมิต  วัดโฆสิตาราม วัดหัวเด่น วัดหอระฆัง   วัดใหม่เจริญธรรม  และวัดการเปรียญ  
 8.3  การสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หมู่บ้าน     2    แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางขุด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวเด่น 
  8.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ท่ีท าการต ารวจชุมชน 1  แห่ง 
 9. แหล่งน้ า 
  9.1  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   1) แม่น้ า   1  สาย 
              2) ล าน้ า, ล าห้วย   1 สาย 
   3) บึงและหนองน้ าอื่นๆ  10 แห่ง 
  9.2 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
               1) บ่อโยก         200 แห่ง 
   2) ระบบประปาหมู่บ้าน  12      แห่ง 
              3) คลองชลประทาน   2       แห่ง 
 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลโพงาม  
 1. สถานที่ต้ังและอาณาเขต 
 เทศบาลต าบลโพงามอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสรรคบุรีมาทางใต้ประมาณ  13  กิโลเมตร  ต้ังอยู่เลขท่ี 
83/1  หมู่ท่ี  5  ต าบลโพงาม  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลเท่ียงแท้    อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
  ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลโพธิ์ชนไก่  อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ  ต าบลห้วยชัน    อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ แม่น้ าน้อย     



                 พื้นท่ีต าบลโพงามมีพื้นท่ีท้ังหมด  24,611.27 ไร่  เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร 21,151  ไร่ 
 2. เนื้อที่และจ านวนประชากร 
 ต าบลโพงามมีเนื้อท่ีประมาณ  43.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,301 ไร่  มีประชากร จ านวน 
7,568 คน เป็นชาย 3,629  คน เป็นหญิง  3,939  คน ครัวเรือน  2,416  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 182 
คน/ตารางกิโลเมตร 
 3. ภูมิประเทศ 
 ต าบลโพงามมีพื้นท่ีอยู่ในเขตท่ีราบลุ่มภาคกลาง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ าน้อยไหลผ่านซึ่งเป็น
แหล่งน้ าท่ีส าคัญในการท าการเกษตรและมีเส้นทางคมนาคมหลัก คือ ถนนชลประทานบรมธาตุ-ชันสูตร 
 4. ภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัด
ผ่านท าให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู คือ 
  4.1 ฤดูฝน เริ่มต้นต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ซึ่งเป็นลมร้อนและช้ืนพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยท าให้ฝนตกชุกท่ัวไป 
  4.2 ฤดูหนาว  เริ่มต้นแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีน เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้อากาศหนาวเย็น
โดยท่ัวไป 
  4.3 ฤดูร้อน   เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงของฤดูมรสุมจึงมี
ลมพัดจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป 
 5. จ านวนครัวเรือนและประชากร  ณ เดือน กันยายน 2558 
 ต าบลโพงามมีจ านวนหมู่บ้านท้ังหมด  13  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตเทศบาลต าบลโพงามท้ังหมด 13  หมู่บ้าน   
 6. สภาพเศรษฐกิจ 
  6.1 ราษฎร  ร้อยละ  80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  ต าบลโพงามมีผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีส าคัญคือ  ข้าว  ราษฎรบางหมู่บ้านมีอาชีพเสริม  ได้แก่การเล้ียงสัตว์ เช่น เล้ียงไก่ เป็ด สุกร ราษฎร
ส่วนท่ีเหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร  ได้แก่อาชีพรับจ้าง  ค้าขาย 
  6.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลโพงาม 
   1) ปั๊มน้ ามัน   14      แห่ง 
   2) โรงสีข้าว     5     แห่ง 
   3)  โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง   (บริษัท ซี เอส อินเตอร์เนช่ันแนล อิ เล็คโทรนิคส์ จ ากัด) 
   



 7. สภาพทางสังคม 
  7.1 การศึกษา 
                ภายในเขตการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน  โรงเรียนประถมศึกษา  5   แห่ง คือ 
   1) โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บ ารุง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2          
   2) โรงเรียนวัดพร้าว     ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5          
   3) โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส (วัดคังคาว) ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5  
   4) โรงเรียนวัดจ่ันเจริญศรี       ต้ังอยู่หมู่ท่ี 10         
   5) โรงเรียนวัดท่า     ต้ังอยู่หมู่ท่ี 12      
   6) ศูนย์การศึกษาชุมชนต าบล   ต้ังท่ีเทศบาลต าบลโพงาม 
  7.2   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   1) วัดโบสถ์ราษฎร์บ ารุง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 
   2) วัดใหม่ศรีดาวเรือง   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 
   3) วัดพร้าว    ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5  
   4) วัดธรรมิกาวาส (วัดคังคาว) ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 
   5) วัดโบสถ์      ต้ังอยู่หมู่ท่ี 8 
   6) วัดตึก           ต้ังอยู่หมู่ท่ี 9 
   7) วัดจ่ันเจริญศรี     ต้ังอยู่หมู่ท่ี 10         
   8) วัดท่า          ต้ังอยู่หมู่ท่ี 12 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลดอนก า  
 1. ประวัติความเป็นมาของต าบลดอนก า 
 ต าบลดอนก า เป็นการตั้งช่ือตามลักษณะภูมิประเทศ คือ สภาพพื้นท่ีต าบลเป็นท่ีดอน และมีต้นระก าอยู่
หนาแน่นมาก จึงมีช่ือว่า “ดรระก า” ต่อมาได้เปล่ียนเป็น “ดอนก า”  ซึ่งค าว่า “ดร” และ “ระ” ถูกตัดหายไป 
 ต าบลดอนก า เป็นต าบลเก่าแก่จากหลักฐานท่ีเห็นได้ชัด คือ มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัดสนามชัย 
ซึ่งคณะกรรมการวัดได้ค้นคว้าหาหลักฐานว่า วัดสนามชัยสร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเกิดสงครามกับพม่า 
พม่าบุกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและค่ายบางระจัน ได้ยกทัพผ่านวัดสนามชัยแล้วท าลายปูชนียสถาน วัตถุก่อสร้าง 
ภายในวัดเกือบหมด เหลือแต่ซากปรักหักพังแล้วได้บูรณะกันขึ้นมาใหม่   



 การปกครอง พ.ศ.2485 ต าบลดอนก า ถูกยุบไปขึ้นกับต าบลบางขุด สมัยนั้นต าบลบางขุดมีก านันฉาบ  
ด้วงทองค า (ขุนบริบาล) เป็นผู้ปกครองต่อมาปี 2491 ต าบลดอนก า ได้แยกออกจากต าบลบางขุดจนกระท่ัง ถึง
ปัจจุบัน และได้ยกขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนก า เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540 
 2. ประวัติความเป็นมาของสมาชิกในชุมชน รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน 
 ต าบลดอนก าเป็นต าบลท่ีชาวบ้านต้ังบ้านเรือนกันมาแต่โบราณ มีการขยายครอบครัวกันภายในต าบล มี
เพียงส่วนน้อยท่ีอพยพมาจากท่ีอื่น ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องกัน การตั้งบ้านเรือนจะอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ าน้อย ซึ่ง
อยู่ทางทิศตะวันออก และปลูกไม้ผลร่วมไปด้วยตลอดแนว ปัจจุบันได้มีคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ส่งน้ าท า
การเกษตร ริมคันคลองได้พัฒนาเป็นถนนลาดยาว มีรถโดยสารประจ าทางวิ่งผ่านก็มีบ้านเรือน ออกมาสร้างอาศัย 
อยู่ตามริมคันคลองและถนนลาดยาง เพิ่มมากขึ้นเป็นระยะๆ 
 3. ที่ต้ัง   
 ท่ีต้ังของต าบลดอนก า ต้ังอยู่ในท้องท่ี หมู่ท่ี 3 ต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทอยู่ห่างจาก
อ าเภอสรรคบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 21.35 ตารางกิโลเมตร 
 4. เนื้อที่  
      ต าบลดอนก ามีพื้นท่ีท้ังหมด 7,981 ไร่ โดยแบ่งเป็น 
  4.1 พื้นท่ีอยู่อาศัย 784 ไร่ 
  4.2 พื้นท่ีการเกษตร  6,783 ไร่ 
   1) พื้นท่ีนา  6,469 ไร่ 
   2) พื้นท่ีไม้ผล 311 ไร่ 
   3) พื้นท่ีพืช  3 ไร่ 
  4.3 พื้นท่ีอื่นๆ ผัก 414 ไร่ 
 
 5. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ต าบลดอนก ามีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม ทางทิศตะวันตกมี คลองชลประทานไหลผ่าน 2 สาย เป็นพื้นท่ี
ท าการเกษตร ทิศตะวันออกเป็นท่ีราบและดอน อยู่ติดกับแม่น้ าน้อย เป็นท่ีต้ังบ้านเรือนของราษฎร 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 8 ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลเชิงกลัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ท่ี 9 ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และต าบลพักทันอ าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
   



6. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่านประจ าฤดู สามารถแบ่งฤดูกาล ออกเป็น 3 ฤดู คือ 
  6.1 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ เป็นลมร้อนและช้ืน พัดจากมหามหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทย ท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 
  6.2 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือ จะพัดเอาความแห้งแล้งและความหนาวเย็นจากประเทศจีน เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้มีอากาศหนาว
เย็น 
  6.3 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงของลมมรสุมจึงมีลมจาก
ทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยท่ัวไป 
 อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี    อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.5 องศาเซลเซียส เดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุด คือ เดือน
เมษายน มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 33.6 องศาเซลเซียส เดือนท่ีมีอากาศหนาวเย็นท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม มีอุณหภูมิ
เฉล่ียต่ าสุด 23.3 องศาเซลเซียส 
      ส าหรับความช้ืนสัมพัทธ์พบว่ามีค่าเฉล่ียตลอดปี 71% ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด เดือนกันยายน มี
ค่าเฉล่ีย 94% และต่ าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 
 7. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ต าบลดอนก ามีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ าน้อย ต าบลดอนก า ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าน้อย มีความยาว 
ประมาณ 8 กิโลเมตร จากทิศเหนือจดใต้ของต าบล 
   น้ าใต้ดิน ในกรณีท่ีเกษตรได้รับจากคลองชลประทานไม่เพียงพอ แก่การท าการเกษตร และบริโภค
บางส่วน จะขุดบ่อน้ าต้ืน ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 3 – 4 นิ้ว ความลึกประมาณ 10 – 20 วา มาใช้เพิ่มเติม 
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตน้ าไม่เพียงพอ มีบ่อน้ าต้ืนและบ่อโยก จ านวน 112 บ่อ 
 แหล่งน้ าในหมู่บ้าน   

1) บ่อน้ าต้ืน  จ านวน 50 แห่ง 
2) บ่อบาดาล   จ านวน 62 แห่ง 
3) ประปาหมู่บ้าน  จ านวน 11 แห่ง 
4) คลองชลประทาน จ านวน 2 แห่ง 

 
 8. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 ต าบลดอนก า มีคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา เป็นคลองส่งน้ าจากโครงการบรมธาตุ ซึ่งพื้นท่ีของ
ต าบลได้รับน้ าจากคลองนี้ ประมาณ 6,783 ไร่ ในหมู่ท่ี 1 – 8 
 9. จ านวนประชากร   



 มีประชากรรวมทั้งหมด 2,925 คน เป็นเพศชาย 1,400 คน และเป็นเพศหญิง 1,525 คน (ข้อมูลณ เดือน
กรกฎาคม 2551)  
 10. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  1) วัดโพธิ์งาม  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 บ้านโพธิ์งาม มีพระภิกษุสงฆ์ 8 รูป 
  2) วัดจันทร์ (วัดดอนก า) ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 บ้านดอนก า มีพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป 
  3) วัดวิหารห้องเดียว ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 บ้านวังโพธิ์ มีพระภิกษุสงฆ์ 4 รูป 
  4) วัดสนามชัย  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 บ้านหอมกระจุย มีพระภิกษุสงฆ์ 12 รูป 
 11. การศึกษา 
  1) โรงเรียนวัดโพธิ์งามและเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 1 แห่ง มีนักเรียน 
ประมาณ 250 คน 
  2) โรงเรียนวัดสนามชัย จ านวน 1 แห่ง มีนักเรียน ประมาณ 60 คน 
  3) ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์งาม  จ านวน 1 แห่ง 
  4) ศูนย์เด็กเล็กวัดสนามชัย  จ านวน 1 แห่ง 
 12. สาธารณสุข 
   คลินิกเอกชน จ านวน 3 แห่ง 
   สถานีอนามัยประจ าต าบล จ านวน 1 แห่ง 
   อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า 100 เปอร์เซ็นต์ 
 13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ป้อมยามต ารวจต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่ 1 บ้านโพธิ์งาม จ านวน 1 แห่ง 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา  
 1. ประวัติความเป็นมา 
 ต าบลห้วยกรดพัฒนา ได้แบ่งแยกหมู่บ้านจ านวน 8 หมู่บ้านของต าบลห้วยกรด มาต้ังเป็นต าบลห้วยกรด
พัฒนา เมื่อปี พ.ศ.2537 ต่อมาได้ยกฐานะจากสภาต าบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 
2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2539  ซึ่งเป็น
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันได้รับการจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา เมื่อ
วันท่ี  27 ตุลาคม  2552  ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนาต้ังอยู่เลขท่ี – หมู่ท่ี 5 ต าบลห้วยกรดพัฒนา 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
   



 2. ที่ต้ังและอาณาเขต 
 เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอสรรคบุรี และอยู่ห่างจากอ าเภอสรรค
บุรี  ประมาณ  13  กิโลเมตร  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชัยนาท   ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    เทศบาลต าบลห้วยกรด  อ.สรรคบุรี   จ.ชัยนาท 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ    อบต.ห้วยชัน   อ.อินทร์บุรี   จ.สิงห์บุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    ทต.โพนางด าตก  อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ    อบต.เท่ียงแท้  ทต.โพงาม  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท 
 3. เขตการปกครอง  
 แบ่งการปกครองออกเป็น  8  หมูบ่้าน  และอยู่ในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้าน 
 4. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
          4.1  ภูมิประเทศ 
  เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา  มีลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบกึ่งดอนกับท่ีราบลุ่ม  พื้นท่ีราบกึ่งดอนอยู่
บริเวณทิศตะวันตก  คือ พื้นท่ีหมู่  1, 6, 7, 8 และบริเวณท่ีราบลุ่มอยู่ทางทิศตะวันออกของต าบลบริเวณหมู่ท่ี  2, 
3, 4, 5  มีคลองชลประทาน  ถนนผ่านกลางพื้นท่ีต าบล  การปลูกบ้านเรือนจึงปลูกสร้างตามแนวถนน  มีการปลูก
ไม้ผลและผักสวนครัว  ในบริเวณบ้าน  การปลูกไม้ผลเป็นแบบสวนหลังบ้าน  และปลูกตามบริเวณคันนาบ้าง
เล็กน้อย 
  สภาพพื้นท่ีทางทิศตะวันตกจะเป็นท่ีราบลุ่ม  มีการท านาตลอดปี  ส่วนทางทิศตะวันออกสภาพพื้นท่ี
มีลักษณะคล้ายท้องกระทะ  เกษตรกรจะท านาปีบริเวณท่ีดอน  ส่วนท่ีราบลุ่มจะท านาปรัง  2  ครั้ง  เพราะช่วงฤดู
ฝนน้ าท่วมขัง 
 5. ครัวเรือนและประชากร 
            มีครอบครัว    1,657   ครอบครัว  มีประชากรท้ังส้ิน   5,443   คน  โดยแยกเป็นชาย  2,658  คน   
หญิง  2,785  คน 
  
          6. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  6.1 การคมนาคม 
  ต าบลห้วยกรดพัฒนามีถนนลาดยางเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด
จ านวน 3 สาย คือ 
            1)  ถนน รพช.สายบ้านบางยายอ้น – โพนางด า 
   2) ถนนสายตลาดหมู – ตลุกบัว 
            3) ถนนสายห้วยกรด – สรรคบุรี 



  นอกจากนี้ยังมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดิน ถนนลูกรัง และสะพานท่ีใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมภายในหมู่บ้านมีดังนี้ 
   1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  10  สาย 
   2) ถนนดินและลูกรัง  จ านวน  30  สาย 
   3) สะพานเหล็ก  จ านวน   3   แห่ง 
   4) สะพาน คสล.  จ านวน   3   แห่ง 
  6.2  การไฟฟ้า 
   ไฟฟ้าในทุกหมู่บ้าน มีครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าท้ังส้ิน    1,657  ครัวเรือน 
  6.3 การประปา 
  มีประปาหมู่บ้านใช้ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
  6.4 การโทรคมนาคม 
   โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน   5  ตู้ 
   โทรศัพท์ประจ าบ้านและมือถือ จ านวน   1,300  เครื่อง 
  6.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   1) รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 
    1.1) ต าบลห้วยกรดพัฒนาประชาชนมีรายได้เฉล่ีย / ครัวเรือน 36,000 บาท/ปี เป็นรายได้
จากการประกอบอาชีพ เงินรายได้อื่นๆ เช่น ลูกไปท างานส่งมาให้หรือเงินบ าเหน็จบ านาญ , เงินค่าเช่าท่ีดินและ
อื่นๆ 
    1.2) รายจ่ายเฉล่ีย / ครัวเรือน เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าลงทุนประกอบ
อาชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร รวมทั้งหมดโดยเฉล่ีย 50,000 บาท / ป ี
   2) จ านวนแรงงาน  แรงงานในการท าเกษตร ครัวเรือนละ 2 คน 
   3) ขนาดถือครองท่ีดิน  จ านวนครัวเรือนท่ีถือครองท่ีดินจ าแนกตามขนาดถือครอง ดังนี้ 
    3.1) ไม่เกิน 10 ไร่ จ านวน 160 ครัวเรือน คิดเป็น 22.5 % 
    3.2) 11 – 50 ไร่ จ านวน 454 ครัวเรือน คิดเป็น 64 % 
    3.3) 51  ไร่  จ านวน 96 ครัวเรือน คิดเป็น 13.5 % 
   4) สิทธิในท่ีดินท ากิน 
   สิทธิในท่ีดินท ากิน ส่วนใหญ่เป็นโฉนด และ นส.3 ก 
   5) พืชเศรษฐกิจ 
    5.1) ข้าว พันธุ์ท่ีปลูก มี สุพรรณบุรี 1 , 35 , 50 , ชัยนาท 1 , ชัยนาท 2 , ปทุมธานี 1 , 
พันธุ์พื้นเมือง พวงเงิน , ขาวล าไย โดยมีพื้นท่ีปลูกและผลผลิตดังนี้ 



            นาปี พื้นท่ีปลูกท้ังหมด      15,168  ไร่ 
              นาปรัง พื้นท่ีปลูก           15,168  ไร่ 
             ผลผลิตเฉล่ีย ประมาณ        900  กิโลกรัม/ไร่ 
    5.2) มะม่วง พันธุ์ที่ปลูก เขียวเสวย , น้ าดอกไม้ , โชคอนันต์ , แก้ว และพันธุ์อื่น ๆ มีพื้นท่ี
ปลูกท้ังหมดประมาณ 46 ไร่ ลักษณะการปลูกเป็นแบบสวนหลังบ้าน มีผลผลิตเฉล่ียประมาณ 300 – 500 
กิโลกรัม/ไร่ 
    5.3) ตาลโตนด เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของต าบลท่ีน าไปสู่การแปรรูปเป็น น้ าตาลสด 
น้ าตาลปึก ท่ีเป็นสินค้า OTOP ของต าบล มีประมาณท้ังหมด 875 ต้น มีผลผลิตมากสุดประมาณช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม 
  6.6 สัตว์เศรษฐกิจ 
   1) สัตว์น้ า  ปลาตะเพียน ปลานิล  ปลาสวาย  ปลาดุก 
   2) สัตว์บก สุกร เป็ด ไก่ วัว 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเที่ยงแท้  
 1. ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลเที่ยงแท้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้   ได้ยกฐานะมาจากสภาต าบลเท่ียงแท้  เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลเท่ียงแท้  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล   มาตรา  40  และ  
มาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล             พ.ศ.  2537  ลงวันท่ี 19 
มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ัวไป เล่ม 113 ตอนท่ี 9 ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539 เพื่อ
เป็นการขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน 

2.ลักษณะที่ต้ัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้ ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอสรรคบุรีห่างจากอ าเภอสรรคบุรี

ประมาณ 3  กิโลเมตร  ต้ังอยู่ 5/1 หมู่ท่ี 5  ต าบลเท่ียงแท้  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  มีอาณาเขตติดต่อ 
ดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อต าบลชัยนาท  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 
ทิศใต้     ติดต่อต าบลโพงาม   อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันออก   ติดต่อต าบลห้วยกรด  ต าบลห้วยกรดพัฒนา  อ าเภอสรรคบุรี   

จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก   ติดต่อต าบลแพรกศรีราชา  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 



3. เนื้อที่ 
ต าบลเท่ียงแท้มีเนื้อที่ประมาณ  40.41  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  25,256 ไร่  เป็นพื้นท่ีอยู่อาศัย

และอื่น ๆ   โดยประมาณ   4,805   ไร่  พื้นท่ีเกษตรกรรม 20,451  ไร่  โดยมีแม่น้ าน้อยไหลผ่านในพื้นท่ี  หมู่ท่ี 1 
- หมู่ท่ี  9   

4. สภาพภูมิประเทศ 
ต าบลเท่ียงแท้มีพื้นท่ีอยู่ในเขตท่ีราบลุ่มภาคกลาง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ าน้อยไหลผ่านซึ่ง

เป็นแหล่งน้ าท่ีส าคัญในการท าการเกษตรและมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก  คือ ทางหลวงหมายเลข 3010  และ
ถนนชลประทานสายบรมธาตุ - ชัณสูตร 

5. สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 
 5.1 ฤดูร้อน      เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์   ถึง  เดือนพฤษภาคม 
 5.2 ฤดูฝน       เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน      ถึง  เดือนตุลาคม 
 5.3 ฤดูหนาว    เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนมกราคม 
6. จ านวนหมู่บ้าน 
ต าบลเท่ียงแท้มีจ านวนหมู่บ้านท้ังหมด  10  หมู่บ้าน   อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้  เต็ม

ท้ัง  10  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ท่ี  1    บ้านเท่ียงแท้     
หมู่ท่ี  2    บ้านท่าระบาด      
หมู่ท่ี  3    บ้านท่าระบาด      
หมู่ท่ี  4    บ้านท่าระบาด     
หมู่ท่ี  5    บ้านไทย        
หมู่ท่ี  6    บ้านไทย      
หมู่ท่ี  7    บ้านโคกหม้อ     
หมู่ท่ี  8    บ้านท่าหว้า      
หมู่ท่ี  9    บ้านวังยาว      
หมู่ท่ี  10  บ้านหนองบัว  
7. ข้อมูลทั่วไปในแต่ละประเด็นนโยบาย 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  และเพื่อให้เห็นถึงสภาพท่ัวไป  ตลอดจนศักยภาพ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้ในแต่ละประเด็นนโยบาย ได้แก่ ด้านนโยบายเร่งด่วน  ด้านการเมืองและการ
บริหาร  ด้านการพัฒนาสังคมและการกีฬา  ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม    ด้านการ



พัฒนา สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

8. สถานศึกษา 
มีโรงเรียนอนุบาลสุธิชา   สังกัดเอกชน  จ านวน  1  แห่ง    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  (กศน.)   จ านวน  1  

แห่ง  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้  จ านวน  1  แห่ง  และมีโรงเรียนสังกัด สพฐ.
จ านวน  3  แห่ง  โรงเรียนท่ีมีอยู่ตั้งกระจายอยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ  โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.  มีการเรียนการสอนช้ัน
ประถมศึกษา  มีเพียงโรงเรียนวัดท่ากระแสแห่งเดียวท่ีเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  มีการเรียนการสอนถึงระดับ
มัธยม-ศึกษาตอนต้น  โรงเรียนในสังกัด  สพฐ. ทุกแห่งมีพื้นท่ีโล่งและสนามกีฬาท่ีอนุญาตให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 8.1 ที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการและจัดงานในโอกาสต่าง ๆ 
 มีพื้นท่ีโล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการ  เช่น  สนามกีฬา  สวนสาธารณะฯ  ท่ีจัดให้ประชาชนมีเพียงพอ

แต่ไม่มีสวนสุขภาพ   อย่างไรก็ตาม  หากรวมเอาพื้นท่ีสนามกีฬา  พื้นท่ีโล่งในโรงเรียน  ในวัด   ในสถานท่ีราชการ
ท่ีอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการได้ในบางเวลา  ก็จะมีพื้นท่ีการใช้ท่ีดินประเภทนี้พื้นท่ี
โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการได้มาตรฐาน 

 8.2 นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในต าบลเท่ียงแท้  จ านวน  2  แห่ง  นอกจากนั้นแล้วแต่ละ

หมู่บ้านยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
9. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 9.1 การประกอบอาชีพ 
 ประชาชนในต าบลเท่ียงแท้  ร้อยละ  90   ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  มีผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีส าคัญ  คือ ข้าว  ส้มโอ  มะม่วง  กล้วยน้ าหว้า  ประชาชนบางหมู่บ้านมีอาชีพเสริม  ได้แก่ การ
เล้ียงสัตว์ เช่น  เล้ียงไก่  เป็ด  สุกร    และด้านการประมง  คือ การเล้ียงปลากระชัง ราษฎรส่วนท่ีเหลือประกอบ
อาชีพนอกภาคการเกษตร  ได้แก่  อาชีพรับจ้าง  ค้าขาย  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้  จึงมีเป้าหมาย
ในการท่ีจะพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 9.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 เนื่องจากการใช้ท่ีดินส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีเป็นการใช้ท่ีดินประเภทเกษตรกรรม ท าให้มีผลผลิต

ทางการ-เกษตรท่ีส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  ส้มโอ  มะม่วง  และกล้วยน้ าหว้า  ส าหรับการท านาในพื้นท่ี  ใช้น้ าจากคลอง
ชลประทานสามารถท านาได้ปีละ  2  ครั้ง    เกษตรกรมีน้ าส าหรับท าการเกษตรได้อย่างเพียงพอ  (ยกเว้น  พ.ศ. 
2558  ปริมาณน้ าน้อย  เกษตรกรไม่มีน้ าท าการเกษตร)  ด้านการอุตสาหกรรม  พบว่า  มีอุตสาหกรรมโรงสีข้าว  
โรงผลิตอิฐบล๊อก  และโรงผลิตเสาคอนกรีต  โดยต้ังปะปนอยู่ในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีพักอาศัย  โรงงาน



เหล่านี้รับค าส่ังผลิตมาจากลูกค้าท่ีอยู่ต่างจังหวัด  ปัญหาในปัจจุบัน  คือ  ค าส่ังการผลิตไม่แน่นอนท าให้รายได้ท้ัง
ของโรงงานและชาวบ้านไม่สม่ าเสมอ  อีกท้ังวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตยังมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

 9.3 การเกษตรกรรม 
 ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น  เป็นการท าการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อลดต้นทุน

การผลิตและอาศัยประโยชน์จากฤดูกาลดูแลพืชผล 
  1) ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ  คือ  ข้าว   
  2) ผลไม้ท่ีส าคัญ  คือ  ส้มโอ  รองลงมา  มะม่วง 
  3) พื้นท่ีเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่  คือ  พื้นท่ีนา  และพื้นท่ีสวน 
 9.4 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง  และปริมาณผลผลิตท่ีออกสู่ท้องตลาด  ตาม

หลักเศรษฐศาสตร์  ตลอดจนปัจจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 9.5 อุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมท่ีส าคัญท่ีสุดของเขตต าบลเท่ียงแท้  คือ อุตสาหกรรมผลิตอิฐบล๊อก  ซึ่งมีจ านวน

โรงงานมากท่ีสุด  อุตสาหกรรมผลิตอิฐบล๊อกท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีงานท าและรายได้ตลอดท้ังปี 
 9.6 ด้านการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   จ านวน    6    กลุ่ม 
  กลุ่มเกษตรกร    จ านวน    1    กลุ่ม 
  กลุ่มกองทุน     จ านวน    6    กลุ่ม 
  กลุ่มประโยชน์ผู้ใช้แหล่งน้ า   จ านวน    1    กลุ่ม 
  กลุ่มศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน  จ านวน    1    กลุ่ม 
  กลุ่มชุมชนพอเพียง    จ านวน    1    กลุ่ม 
  กลุ่มผู้เล้ียงปลาสระน้ าหมู่บ้าน   จ านวน    1    กลุ่ม 
  กลุ่มไม้กวาดพื้นบ้าน    จ านวน    1    กลุ่ม 
  กลุ่มกองทุนข้าวปลูก    จ านวน    1    กลุ่ม 
  กลุ่มเมล็ดข้าวพันธุ์ดี    จ านวน    3    กลุ่ม 
  กลุ่มโรงสีข้าว    จ านวน    1    กลุ่ม 
  กลุ่มปุ๋ยเคม ี     จ านวน    1    กลุ่ม 
  กลุ่มลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเกษตร  จ าวน      1    กลุ่ม 
 9.7 หน่วยธุรกิจ  ร้านค้าและบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้ 
  ผลิตอิฐบล๊อก    จ านวน    4    แห่ง 



  ท าเสาคอนกรีตขายปลีก   จ านวน    3    แห่ง 
  ซ่อมรถยนต์ - จักรยานยนต์   จ านวน    4    แห่ง 
  รับจ้างตัดเย็บเส้ือผ้า    จ านวน    4    แห่ง 
  ผลิตพริกแกงขายปลีก    จ านวน    3    แห่ง 
  โรงสีข้าว     จ านวน    2    แห่ง 
  ซ่อมรถการเกษตร    จ านวน    1    แห่ง 
  ท าขนมทองม้วนขายส่ง   จ านวน    1    แห่ง 
  สานผักตบชวา    จ านวน    1    แห่ง 
  ท าเฟอร์นิเจอร์ขายปลีก   จ านวน    1    แห่ง 
  ร้านขายไม้แปรรูป    จ านวน    1    แห่ง 
  ร้านขายของช าและร้านอาหาร   จ านวน   57   แห่ง 
  สถานพยาบาล / คลินิค   จ านวน    3    แห่ง 
  รีสอร์ท     จ านวน    1    แห่ง 
  ร้านตัดผม / เสริมสวย    จ านวน    2    แห่ง 
  ปั๊มน้ ามัน     จ านวน    9    แห่ง 
  โกดังเก็บข้าว    จ านวน    1    แห่ง 

 10. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  10.1 ถนน 

 ในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3010  ตัดผ่าน เป็น
ถนนท่ีมีความกว้างของผิวจราจร  ประมาณ  10  เมตร  มีทางเท้า  ระยะทางตัดผ่านโดยประมาณ  3.40  กิโลเมตร  
เป็นถนนลาดยาง  สภาพดีใช้ได้ทุกฤดูกาลผ่านเข้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ าน้อย หมู่ท่ี 5 และถนนชลประทานสาย
บรมธาตุ-ชัณสูตร ตัดผ่านพื้นท่ีของหมู่ท่ี 1 - 9  ระยะทางตัดผ่านโดยประมาณ 11  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง
สภาพดีพอใช้  มีความกว้างของผิวจราจร ประมาณ  8  เมตร   ถนน  2 สายนี้เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก  แยก
จากถนนสายหลักเข้าสู่พื้นท่ีและสู่หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้   ในเขตชุมชนมีถนนกว้าง
ประมาณ  3.50 - 4.00  เมตร  ไม่สามารถขยายได้โดยไม่กระทบกับชาวบ้าน ปัจจุบันบนถนนท้ังสายหลักและสาย
รองมีปัญหาเนื่องจากรถแล่นเร็วและมีทางแยกเข้าสู่ถนนซอยเป็นจ านวนมาก   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เท่ียงแท้มีถนนสายย่อย (ถนนซอย)   จ านวนมาก   ถนนซอยเหล่านี้  มีความกว้างโดยประมาณ  3 - 4  เมตร   ไม่
มีทางเท้า ไม่มีพื้นท่ีส าหรับการขยายตัว  มีท้ังท่ีเป็นถนนคอนกรีตและถนนดินผิวจราจรลูกรัง 

 
 10.2 ระบบประปา 



 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้  มีระบบประปาท่ี  อปท. ก่อสร้างเองโดยใช้
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทรัพยากรน้ า   และรับการถ่าย
โอนภารกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  ด าเนินการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน  โดยมีแหล่งน้ าดิบ  คือ  
น้ าบาดาล  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าบางแห่งสร้างตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัยซึ่งออกแบบส าหรับน้ าใต้ดิน  
ประกอบด้วย  การสเปรย์น้ าเพื่อออกซิไดซ์เหล็กและแมงกานีส  การกรองทรายแบบช้า  (Slow  Sand Filter)   
ถังพักน้ าใส   และถังสูงจ่ายน้ า   ปัจจุบันมีจ านวนครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปา  คิดเป็นร้อยละ  95    ของครัวเรือน
ท้ังหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้  ครัวเรือนท่ีเหลือใช้น้ าบาดาลและน้ าบ่อต้ืน  เนื่องจากตัว
บ้านเรือนอยู่บนต าแหน่งท่ีมีแหล่งน้ าผิวดินเดิมท่ีใช้อยู่ 

      10.3 ระบบระบายน้ า 
  ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้  มีทางระบายน้ าจ านวนน้อย               พบเพียง

บางช่วงของถนนบางสายท่ีแยกเข้าซอย  โดยเป็นรางคอนกรีตมีฝาเปิด-ปิด  ปลายท่อจะไปส้ินสุดท่ีแม่น้ า  บาง
พื้นท่ีเมื่อฝนตกหนักจะมีปัญหาน้ าท่วมขังบ้างแต่เป็นช่วงเวลาส้ัน ๆ  และยังไม่มีผลกระทบรุนแรง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะด าเนินการทยอยสร้างระบบระบายน้ าถนนสายต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งในระยะยาวองค์การบริหารส่วนต าบลควรท าแผนก่อสร้างระบบระบายน้ าให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ  
โดยระบายลงสู่พื้นท่ีลุ่มหรือแม่น้ า 

 10.4 ระบบไฟฟ้า 
 ร้อยละ  100  ของครัวเรือนท้ังหมดมีไฟฟ้าใช้  ถึงแม้จะมีบ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน  

หรืออยู่ในพื้นท่ีท าการเกษตรท่ีรอการขยายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการ โดยมีส านักงานต้ังอยู่ใน
เขตอ าเภอสรรคบุรี  มีดวงไฟฟ้าสาธารณะริมถนน  (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  ครบทุกเส้นทาง 

 10.5 ระบบสื่อสาร 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้   มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน   21  แห่ง   มีเสารับ - 

ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ านวน  1  จุด และมีระบบเสียงไร้สายและเสียงตามสายให้บริการครอบคลุมพื้นท่ี
ท้ังเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้ 

 10.6 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้และพื้นท่ีต่อเนื่องยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  น้ า

เสียจากครัวบางบ้านมีถังดักก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ า  แต่มีเป็นส่วนน้อย  ส่วนน้ าเสียกิจกรรมอื่น ๆ  เช่น การอาบ  ซัก
ล้าง  ฯลฯ  ปัจจุบันระบายลงสู่ผิวดินท่ีว่างข้างท่ีพักอาศัย  บางส่วนท่ีอยู่ใกล้รางระบายน้ าหรือแม่น้ าก็จะระบายลง
สู่รางระบายน้ าหรือแม่น้ า  แต่ส่วนใหญ่จะระบายลงผิวดินและซึมหายไป เนื่องจากความหนาแน่นประชากร
ค่อนข้างต่ า  ปัญหาการระบายน้ าเสียส่วนนี้ลงสู่แม่น้ าแต่ยังไม่เกิดสภาวะน้ าเน่าเสีย 

 



11. การใช้ที่ดินปัจจุบัน 
 11.1 การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม   
      สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมในพื้นท่ี  ได้แก่ ร้านค้าขายของช า   ร้านวัสดุก่อสร้าง  ร้าน   

อาหาร   คลีนิค   ร้านเสริมสวย   ร้านซ่อมรถ  และรีสอร์ท  การใช้ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมนี้   จะต้ังอยู่บริเวณ
ใจ-กลางหมู่บ้าน   หรือล้อมรอบด้วยการใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความหนาแน่นสูงกว่าพื้นท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยท่ีห่างออกไปจากบริเวณใจกลางชุมชน    นอกจากนี้  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
เหล่านี้ส่วนมากตั้งอยู่ติดกับเส้นทางคมนาคม  คือ  ถนนสายรอง  และถนนสายเล็ก ๆ   หรือซอยต่าง ๆ   แยกจาก
ถนนสายหลักของหมู่บ้าน  ท้ังนี้  ปัจจุบันการใช้อาคารส าหรับประเภทพาณิชยกรรมจ านวนมากเป็นการใช้อาคาร
แบบผสม  คือ  ท้ังท าการค้าและพักอาศัยในอาคารเดียวกัน  อาคารท้ังหมดสูงไม่เกิน  2  ช้ัน 

 การขยายตัวของการใช้ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอัตราต่ าเพราะ
ประชาชนผู้ใช้บริการมีจ านวนน้อย  และไม่ได้ต้ังอยู่บนเส้นทางคมนาคมสายหลัก  อีกท้ังยังต้ังอยู่ไม่ไกลนักจากตัว
เมือง  พ่อค้าแม่ค้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้จะซื้อสินค้ามาจากร้านค้าในตัวจังหวัดเพื่อน ามาขาย    
สินค้าเกือบท้ัง-หมดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีใช้ประจ าวัน  และเมื่อพิจารณาจากระยะทางโดยเฉล่ียจากร้านค้าไป
ถึงบ้านเรือนท่ีพักอาศัย  พบว่ามีระยะทางโดยเฉล่ียประมาณ  1  กิโลเมตร   จึงพอสรุปได้ว่า   ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับความสะดวกพอสมควร 

 11.2 การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้การใช้ท่ีดินประเภทท่ีพักอาศัยโดยประมาณ 4,200 ไร่หรือ

ร้อยละ  16.63  ของพื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้ท้ังหมด  กล่าวได้ว่าเป็นการใช้ท่ีดินประเภทท่ี
อยู่อาศัยมีความหนาแน่นน้อย  บริเวณพื้นท่ีรอบนอกหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนามากกว่าพื้นท่ีสวน  อาคารพัก
อาศัยเป็นบ้านเด่ียวสูง  1 - 2  ช้ัน   ก่อสร้างด้วยครึ่งไม้ครี่งปูนเป็นส่วนใหญ่   ท่ีพักอาศัยบางส่วนได้ถูกใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น ๆ  ด้วย  เช่น  ขายของช า  ขายอาหาร  อุตสาหกรรม  เป็นต้น  การขยายตัวเกิดขึ้นในอัตราต่ า  
พื้นท่ีอยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปค่อนข้างดี  มีไฟฟ้า  น้ าประปาท่ัวถึง  มีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกหมู่บ้าน   
บางหมู่บ้านมีอาคารอเนกประสงค์ส าหรับให้ประชาชนใช้ประกอบกิจกรรมสาธารณต่าง ๆ  มีปัญหาน้ าท่วมบ้าง
ในช่วงฤดูฝนเพราะมีแม่น้ าน้อยไหลผ่านหมู่บ้าน  แต่ท่วมในระยะส้ัน ๆ   

 11.3 การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้มีโรงสีขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว  นอกนั้นเป็นโรงงานขนาด

เล็กต้ังอยู่ปะปนกับอาคารพักอาศัย  ซึ่งโรงงานเหล่านี้ได้แก่  โรงงานผลิตอิฐบ ล๊อก  โรงงานผลิตเสาคอนกรีต  
โรงงานผลิตแค๊ปหมู  ท่ีว่างระหว่างอาคารท่ีพักอาศัยเป็นท่ีเก็บวัสดุ  ท่ีผลิต  ท่ีพักและท่ีเก็บสินค้า  สถานท่ีแสดง
สินค้าตลอดจนเป็นสถานท่ีวางจ าหน่ายสินค้า  แต่ยังมีบ้านจ านวนมากท่ีถูกใช้เป็นสถานท่ีท างานด้วย 

 11.4 การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 



 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้  มีวัดอยู่จ านวน  8  แห่ง  เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา   ประกอบด้วย 

  1)  วัดสารพี  ต้ังอยู่หมู่ท่ี   1 
  2)  วัดสังฆาราม  ต้ังอยู่หมู่ท่ี   2 
  3)  วัดนก   ต้ังอยู่หมู่ท่ี   4 
  4)  วัดมะเห-ยงคณ์  ต้ังอยู่หมู่ท่ี   6 
  5)  วัดทัพย่าน  ต้ังอยู่หมู่ท่ี   7 
  6)  วัดวิหารทอง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี   7 
  7)  วัดท่ากระแส  ต้ังอยู่หมู่ท่ี   9 
  8)  วัดหนองบัว  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  10 
 11.5  การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
 ในพื้นท่ีศึกษามีโรงเรียนอยู่ท้ังหมดจ านวน  4  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน  1  แห่ง  ศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  จ านวน  1  แห่ง  และมีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ส าหรับทุกหมู่บ้าน    โรงเรียนทุกแห่ง
จะต้ังอยู่ในตัวหมู่บ้าน  ล้อมรอบด้วยการใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย  โรงเรียนเหล่านี้มีพื้นท่ีโล่งว่างและได้ เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าไปใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการและจัดงานในเทศกาลและโอกาสต่าง ๆ ด้วย 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างจ านวนสถานศึกษา   และแนวโน้มการขยายตัวของประชากร  
กล่าวได้ว่า  จ านวนสถานศึกษาท่ีมีอยู่เพียงพอแล้ว  แต่ควรปรับปรุงส่ิงบริการเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาใช้บริการหลาย 
ๆ อย่างร่วมด้วย  เช่น  สนามกีฬา  ห้องสมุด  ตลอดจนใช้เป็นสถานท่ีจัดงานและประชุม  เป็นต้น 

 11.6 การใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมและป่าไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้มีการใช้ท่ีดิน  ประเภทเกษตรกรรมและป่าอยู่  จ านวน 

20,451  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  80.97  ของพื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมด   พื้นท่ีเกษตรส่วนใหญ่เป็น
ท่ีนา  ส่วนท่ีเหลือเป็นสวน  พื้นท่ีเกษตรกรรมจะต้ังอยู่บริเวณคลองชลประทานบรมธาตุ -ชัณสูตร  การท า
การเกษตรมีปัญหาหลายประการ  ท้ังในแง่ของการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง  และความไม่แน่นอนของผลผลิตและ
ราคา 

 11.7 การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้  มีสวนสาธารณะ  จ านวน  1  แห่ง  ให้ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  น าอุปกรณ์การออกก าลังกายมาต้ังไว้   และก็ มีการใช้พื้นท่ีโล่งเป็นสนาม
ฟุตบอล  สนามบาส  และสนามตะกร้อ  เป็นต้น  นอกจากนั้นแล้วก็มีพื้นท่ีว่างในวัดและในโรงเรียนท่ีประชาชน
สามารถเข้าไปใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการบางประเภทได้ 



 เมื่อพิจารณาว่ามีพื้นท่ีโล่งเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างเป็นทางการนั้นจะ
เห็นว่ามีจ านวนพื้นท่ีน้อย  แต่หากพิจารณาว่ามีพื้นท่ีโล่งอีกจ านวนมาก ท้ังท่ีอยู่ในสถานศึกษา  ในวัดและในสถาน-
ท่ีราชการท่ีประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการได้ ก็จะเห็นว่ามีจ านวนเพียงพอและมีการ
กระจายตัวในลักษณะท่ีประชาชนสามารถจะใช้บริการได้สะดวก  แต่พื้นท่ีเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ก็คือ  พื้นท่ีริมตล่ิงแม่น้ าน้อย  ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีควรได้รับการปรับปรุง  เริ่มต้ังแต่การ
ขุดลอก  การสร้างพนังริมตล่ิงเพื่อป้องกันตล่ิงพัง  การก่อสร้างเข่ือน  รวมทั้งการควบคุมการใช้ท่ีดินริมแม่น้ าน้อย  
จากริมแม่น้ าให้เป็นพื้นท่ีโล่ง  ห้ามมิให้มีส่ิงก่อสร้างยกเว้นส่ิงสาธารณูปโภค  และถ้าเป็นพื้นท่ีสาธารณะ  พื้นท่ีงอก  
ควรพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะ  รวมทั้งเพื่อใช้ในการขุดลอกและบ ารุงรักษาแม่น้ า 

 11.8 การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 การใช้ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ   คือ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  2  แห่ง  มี

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้  และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน
ประชากรในท้องถิ่นและมาตรฐานของหน่วยงานต่าง ๆ นับว่ามีจ านวนเพียงพอท่ีจะให้บริการแก่ประชาชน 

12. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม  ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรง

เพิ่มขึ้น  จึงได้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการส่งเสริมและร่วมกับประชาชนในเขต
พื้นท่ีร่วมกันปลูกต้นไม้อยู่เสมอ 

แม่น้ าน้อยเป็นแม่น้ าสายหลักของอ าเภอสรรคบุรี  ไหลผ่านพื้นท่ีของต าบลเท่ียงแท้ในเขตพื้นท่ี หมู่ 1 - หมู่ 
9  มีความยาวโดยประมาณ  10  กิโลเมตร  ซึ่งเป็นท้ังแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  ในฤดูฝนระดับน้ าจะขึ้นสูงมากและไหล
แรง  ท าให้ตล่ิงริมฝ่ังแม่น้ าพังทลายและท่วมบริเวณท่ีราบลุ่ม  สร้างความเสียหายแก่พื้นท่ีท าการเกษตร  และเข้าท่วม
บ้านเรือนของประชาชนท่ีปลูกสร้างริมฝ่ังแม่น้ า  และในฤดูแล้งมีปัญหาการขาดแคลนน้ า  ท้ังเพื่อการเกษตรและการ
อุปโภคบริโภค  นอกจากแม่น้ าน้อยแล้วในเขตพื้นท่ีต าบลเท่ียงแท้  ยังมีคลองธรรมชาติ  1  แห่ง และสระเก็บน้ า
สาธารณะ  3  แห่ง 

13. การจัดการขยะ 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้  ยังไม่มีการจัดเก็บขยะ  (5  มิถุนายน  2558)  แต่ได้ต้ัง

งบประมาณเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บและก าจัดขยะ  โดยการจัดซื้อถังขยะแล้วต้ังตามจุดต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน   
หรืออาจจะท าเป็นราวแขวนขยะ  (โดยไม่ใช้ถังขยะ)  ให้ประชาชนน าขยะมาแขวนตามจุดท่ีก าหนดไว้ เพื่อท่ีทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้จะมาจัดเก็บ  ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเท่ียงแท้ได้รถจัดเก็บขยะจาก
งบประมาณของสถานฑูตญี่ปุ่น   เพื่อมาด าเนินการจัดเก็บขยะและน าไปก าจัดแล้ว    โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลเท่ียงแท้จะด าเนินการเก็บค่าจัดเก็บและก าจัดขยะ  ประมาณ  20 - 40 บาท/หลังคาเรือน/เดือน 
 



ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์  
 สภาพและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ (เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์. 2559)          มีดังนี้ 
 1. ที่ต้ัง 
 ท่ีต้ังของเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ ต้ังอยู่ในท้องท่ี หมู่ 2 ของต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท โดยมีท่ีต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอสรรพยามีระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ สรรพยา เป็นระยะทาง 8 
กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 มีพื้นท่ีท้ังหมด 0.774 ตารางกิโลเมตร หรือ 484 ไร่ ซึ่งครอบคลุม
พื้นท่ีบางส่วนของหมู่ท่ี 2 ต าบลโพนางด าตก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาทางทิศเหนือประมาณ 180 กิโลเมตร  
 2. อาณาเขตติดต่อ 
 เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อหมู่ท่ี 3 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
  ทิศใต้ ติดต่อหมู่ท่ี 1 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
  ทิศตะวันออก ติดต่อแม่น้ าเจ้าพระยา  
  ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่ท่ี 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 3. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มริมแม่น้ าโดยทาง          ทิศตะวันออก
ของเขตเทศบาลมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน ริมฝ่ังแม่น้ ามีลักษณะเป็นตล่ิงสูง โดยเฉพาะริมฝ่ังด้านเทศบาล มี
ลักษณะถูกแม่น้ ากัดเซาะ ตอนกลางของพื้นท่ีเทศบาลมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคม
สายหลัก และมีคลองส่งน้ าชลประทาน1 ซ้าย (บรมธาตุ) ไหลผ่าน ลักษณะภูมิอากาศ อ าเภอสรรพยา โดยท่ัวไป
ภูมิอากาศคล้ายกับจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลางอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่านประจ าฤดูท าให้แบ่งฤดูกาล
ออกได้ 3 ฤดู 1. ฤดูฝน เริ่มต้ังเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนช้ืนพัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทยท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 2. ฤดูหนาว 
เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเอา
ความแห้งแล้ง และหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้มีอากาศหนาวเย็นท่ัวไป 3. ฤดูร้อน 
เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนระยะนี้เป็นช่วงระหว่างของฤดูมรสุม จึงมีลมจากทิศใต้ และ
ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป อุณหภูมิโดยเฉล่ียตลอดปี 28.5 องศาเซลเซียส เดือน
ท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวท่ีสุด คือ เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดถึง 33.6 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนท่ีมีอากาศ
หนาวเย็นท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุด 23.3 องศาเซลเซียส 
 
 
   



 4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) 
 การคมนาคม/ขนส่ง เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ ตอนกลางของพื้นท่ีมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ซึ่ง
เป็น เส้นทางติดต่อจากจังหวัดชัยนาท ผ่านอ าเภอสรรพยา ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ถึง
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักท่ีใช้ในการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ ยังมีแพขนานยนต์ และเรือจ้างข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยาให้ประชาชนได้ใช้บริการ และยังเป็นเส้นทางผ่านของรถโดยสารประจ าทางอีกหลายสาย คือ - สาย
อุทัยธานี - สิงห์บุรี - อ่างทอง - สายสิงห์บุรี - ชัยนาท - สายกรุงเทพฯ - วัดสิงห์ - สายกรุงเทพฯ - วัดสิงห์ - 
อุทัยธานี - รถสองแถวขนาดเล็ก สายโพธิ์พิทักษ์ - ชัยนาท 
 5. ถนนและทางเท้า 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ มีถนนสาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ความยาว 
11.303 กิโลเมตร โดยเป็นถนนลูกรังระยะทาง 1.45 กิโลเมตร และถนนคอนกรีต 9.153 กิโลเมตร ซึ่งท าให้การ
เดินทางภายในเขตเทศบาลมีความสะดวก 
 6. การระบายน้ า 
 ในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ มีการระบายน้ าจากบ้านเรือนโดยตรง ผ่านรางระบายน้ าซึ่งแบ่งออกเป็น
รางระบายน้ าท่ีสร้างขึ้น และอยู่ในความดูแลของเทศบาลมีระยะทาง 7,950 เมตร และ รางระบายน้ าธรรมชาติท่ี
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ระยะทาง 1,000 เมตร 
 7. การไฟฟ้า 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอสรรพยา ซึ่งมีครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้จ านวน 503 ครัวเรือน ส่วนการบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
อยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลโดยเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 
 8. การประปา 
 เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์รับผิดชอบผลิตและบริการน้ าประปาแก่ประชาชนในเขต โดยการสูบน้ าบาดาล
มาเป็นแหล่งน้ าท่ีใช้ในการผลิตน้ าประปา โดยมีแหล่งผลิตและถังสูงจ านวน 2 แห่ง ปัจจุบันนี้ มีประชาชนผู้ท่ีใช้
น้ าประปาในเขตเทศบาล จ านวน 503 หลังคาเรือน 
 9. การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  9.1 การไปรษณีย์ 
  การบริการไปรษณีย์โทรคมนาคม อยู่ในความรับผิดชอบของการส่ือสารแห่งประเทศไทย  ประชาชน
ภายในเขตเทศบาล สามารถใช้บริการได้ท่ีท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอสรรพยา 
  9.2 โทรศัพท์ 
  การติดต่อส่ือสารภายในเขตเทศบาล และในจังหวัด ผ่านข่ายส่ือสารและโทรคมนาคมของ
องค์การโทรศัพท์ การส่ือสารแห่งประเทศไทย เป็นระบบข่ายสายโทรศัพท์ ภายในเขตเทศบาลมีจ านวนครัวเรือนท่ี



ใช้โทรศัพท์ระบบสาย ประมาณ 239 ครัวเรือน ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 3 ตู้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการ
ส่ือสารระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ระบบเสียงตามสาย ปัจจุบันสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีตามชุมชนต่าง ๆ ซึ่ง
มีจ านวน 79 จุด ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของพื้นท่ี ดังนี้ ชุมชน 1 จ านวน 13 ตัว ชุมชน 2 จ านวน 12 
ตัว ชุมชน 3 จ านวน 25 ตัว ชุมชน 4 จ านวน 29 ตัว 
 10. การใช้ที่ดิน 
 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเมืองเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ในปัจจุบันอาศัยกระจุกตัวกันอยู่ในเขต
ชุมชนตลาดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งลักษณะการใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมปะปนกันอย่างหนาแน่น
ปานกลาง ถึงหนาแน่นมาก การใช้ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมมีเล็กน้อยกระจายอยู่ ท่ัวไป มีลักษณะเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ปลาร้า น้ าพริก การขยายตัวของชุมชนเป็นไปในลักษณะของการเพิ่มความหนาแน่น
มากกว่าการขยายตัวด้านพื้นท่ีการเปล่ียนแปลงอาคารในบริเวณย่านการค้ามักเป็นการเปล่ียนแปลงอาคารเดิมจาก
อาคารไม้เป็นอาคารตึกแถวและมีธนาคารท่ีตลาดโพธิ์พิทักษ์ ซึ่งเป็นการขยายตัวของสถาบันการเงินท่ีเข้ามา
ให้บริการ เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจเดิมให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
 11. ด้านเศรษฐกิจ 
 เขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม ท าให้รายได้
ของประชาชนมาจากการค้าขายและผลผลิตทางการเกษตร รายได้ต่อหัวของประชากรโดยเฉล่ียไม่แน่นอน 
 12. การเกษตรกรรม 
 สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปของเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ เป็นท่ีราบลุ่มซึ่งมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านทางด้าน
ทิศตะวันออก และบริเวณตอนกลางของพื้นท่ีเขตเทศบาลมีคลองส่งน้ าของชลประทานไหลผ่าน พื้นท่ีส่วนใหญ่จึง
ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมเป็นส าคัญ ซึ่งได้แก่ การท านา การท าสวนผลไม้ต่าง ๆ 
 13. การอุตสาหกรรม 
 ลักษณะการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็น อุตสาหกรรมการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรในลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การท าปลาร้า น้ าพริก ส่วนใหญ่เป็นการใช้
แรงงานจากบุคคลในครัวเรือน และมีการจ้างแรงงานจากบุคคลภายนอกบ้างเล็กน้อย 
 14. การพาณิชยกรรม/การบริการ 
 ประชากรบางส่วนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์จะประกอบอาชีพการพาณิชยกรรมทางการค้า ซึ่ง
การค้าโดยท่ัวไปมีลักษณะท้ังค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งศูนย์กลางการค้าขายจะอยู่บริเวณตลาดสด ซึ่งเป็นเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการ และปัจจุบันมีธนาคาร 1 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโพนางด าตก เข้ามารองรับเศรษฐกิจให้ได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น ในส่วนการบริการ เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ได้ให้บริ การในด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ในด้านการไฟฟ้า การประปา การสาธารณสุข การศึกษา และการ
นันทนาการ โดยมีสนามกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 1 แห่ง การท่องเท่ียว เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ เป็นชุมชนท่ีอยู่



ใกล้อ าเภอสรรพยา ซึ่งมีรถยนต์โดยสารวิ่งผ่านหลายสาย และมีการคมนาคมท่ีสะดวก สถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณ
ใกล้เคียงเขตเทศบาล ได้แก่ เข่ือนเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส าคัญของจังหวัด และเขาสรรพยา 
 
 
 15. ประชากร 
 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2557 มี ประชากรท้ังส้ิน จ านวน 
1,793 คน แยกเป็นชาย 844 คน และเป็นหญิง 949 คน จ านวนครัวเรือน 503 หลังคาเรือน ความหนาแน่นเฉล่ีย 
3.56 คน/หลังคาเรือน ความหนาแน่นเฉล่ีย 2,328.57 คน/ตารางกิโลเมตร ถือได้ว่าเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ เป็น
ชุมชนหนาแน่นปานกลางถึงหนาแน่นมาก ชุมชน จ านวนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ มี 4 ชุมชน 
ดังต่อไปนี้ 
  15.1 ชุมชนโพธิ์เจริญ 
  15.2 ชุมชนต้นโพธิ์ 
  15.3 ชุมชนท่านขุนเณร 
  15.4 ชุมชนโพธิ์ศาล 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์  
 สภาพและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ (เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์. 2559)          มีดังนี้ 
 1. ที่ต้ัง 
 ท่ีต้ังของเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ ต้ังอยู่ในท้องท่ี หมู่ 2 ของต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท โดยมีท่ีต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอสรรพยามีระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ สรรพยา เป็นระยะทาง 8 
กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 มีพื้นท่ีท้ังหมด 0.774 ตารางกิโลเมตร หรือ 484 ไร่ ซึ่งครอบคลุม
พื้นท่ีบางส่วนของหมู่ท่ี 2 ต าบลโพนางด าตก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาทางทิศเหนือประมาณ 180 กิโลเมตร  
 2. อาณาเขตติดต่อ 
 เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อหมู่ท่ี 3 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
  ทิศใต้ ติดต่อหมู่ท่ี 1 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
  ทิศตะวันออก ติดต่อแม่น้ าเจ้าพระยา  
  ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่ท่ี 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 3. ลักษณะภูมิประเทศ 



 ในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มริมแม่น้ าโดยทาง          ทิศตะวันออก
ของเขตเทศบาลมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน ริมฝ่ังแม่น้ ามีลักษณะเป็นตล่ิงสูง โดยเฉพาะริมฝ่ังด้านเทศบาล มี
ลักษณะถูกแม่น้ ากัดเซาะ ตอนกลางของพื้นท่ีเทศบาลมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคม
สายหลัก และมีคลองส่งน้ าชลประทาน1 ซ้าย (บรมธาตุ) ไหลผ่าน ลักษณะภูมิอากาศ อ าเภอสรรพยา โดยท่ัวไป
ภูมิอากาศคล้ายกับจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลางอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่านประจ าฤดูท าให้แบ่งฤดูกาล
ออกได้ 3 ฤดู 1. ฤดูฝน เริ่มต้ังเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนช้ืนพัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทยท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 2. ฤดูหนาว 
เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเอา
ความแห้งแล้ง และหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้มีอากาศหนาวเย็นท่ัวไป 3. ฤดูร้อน 
เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนระยะนี้เป็นช่วงระหว่างของฤดูมรสุม จึงมีลมจากทิศใต้ และ
ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป อุณหภูมิโดยเฉล่ียตลอดปี 28.5 องศาเซลเซียส เดือน
ท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวท่ีสุด คือ เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดถึง 33.6 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนท่ีมีอากาศ
หนาวเย็นท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุด 23.3 องศาเซลเซียส 
 
 
 4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) 
 การคมนาคม/ขนส่ง เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ ตอนกลางของพื้นท่ีมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ซึ่ง
เป็น เส้นทางติดต่อจากจังหวัดชัยนาท ผ่านอ าเภอสรรพยา ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ถึง
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักท่ีใช้ในการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ ยังมีแพขนานยนต์ และเรือจ้างข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยาให้ประชาชนได้ใช้บริการ และยังเป็นเส้นทางผ่านของรถโดยสารประจ าทางอีกหลายสาย คือ - สาย
อุทัยธานี - สิงห์บุรี - อ่างทอง - สายสิงห์บุรี - ชัยนาท - สายกรุงเทพฯ - วัดสิงห์ - สายกรุงเทพฯ - วัดสิงห์ - 
อุทัยธานี - รถสองแถวขนาดเล็ก สายโพธิ์พิทักษ์ - ชัยนาท 
 5. ถนนและทางเท้า 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ มีถนนสาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ความยาว 
11.303 กิโลเมตร โดยเป็นถนนลูกรังระยะทาง 1.45 กิโลเมตร และถนนคอนกรีต 9.153 กิโลเมตร ซึ่งท าให้การ
เดินทางภายในเขตเทศบาลมีความสะดวก 
 6. การระบายน้ า 
 ในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ มีการระบายน้ าจากบ้านเรือนโดยตรง ผ่านรางระบายน้ าซึ่งแบ่งออกเป็น
รางระบายน้ าท่ีสร้างขึ้น และอยู่ในความดูแลของเทศบาลมีระยะทาง 7,950 เมตร และ รางระบายน้ าธรรมชาติท่ี
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ระยะทาง 1,000 เมตร 



 7. การไฟฟ้า 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอสรรพยา ซึ่งมีครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้จ านวน 503 ครัวเรือน ส่วนการบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
อยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลโดยเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 
 8. การประปา 
 เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์รับผิดชอบผลิตและบริการน้ าประปาแก่ประชาชนในเขต โดยการสูบน้ าบาดาล
มาเป็นแหล่งน้ าท่ีใช้ในการผลิตน้ าประปา โดยมีแหล่งผลิตและถังสูงจ านวน 2 แห่ง ปัจจุบันนี้มีประชาชนผู้ท่ีใช้
น้ าประปาในเขตเทศบาล จ านวน 503 หลังคาเรือน 
 9. การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  9.1 การไปรษณีย์ 
  การบริการไปรษณีย์โทรคมนาคม อยู่ในความรับผิดชอบของการส่ือสารแห่งประเทศไทย  ประชาชน
ภายในเขตเทศบาล สามารถใช้บริการได้ท่ีท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอสรรพยา 
  9.2 โทรศัพท์ 
  การติดต่อส่ือสารภายในเขตเทศบาล และในจังหวัด ผ่านข่ายส่ือสารและโทรคมนาคมของ
องค์การโทรศัพท์ การส่ือสารแห่งประเทศไทย เป็นระบบข่ายสายโทรศัพท์ ภายในเขตเทศบาลมีจ านวนครัวเรือนท่ี
ใช้โทรศัพท์ระบบสาย ประมาณ 239 ครัวเรือน ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 3 ตู้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการ
ส่ือสารระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ระบบเสียงตามสาย ปัจจุบันสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีตามชุมชนต่าง ๆ ซึ่ง
มีจ านวน 79 จุด ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของพื้นท่ี ดังนี้ ชุมชน 1 จ านวน 13 ตัว ชุมชน 2 จ านวน 12 
ตัว ชุมชน 3 จ านวน 25 ตัว ชุมชน 4 จ านวน 29 ตัว 
 10. การใช้ที่ดิน 
 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเมืองเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ในปัจจุบันอาศัยกระจุกตัวกันอยู่ในเขต
ชุมชนตลาดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งลักษณะการใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมปะปนกันอย่างหนาแน่น
ปานกลาง ถึงหนาแน่นมาก การใช้ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมมีเล็กน้ อยกระจายอยู่ ท่ัวไป มีลักษณะเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ปลาร้า น้ าพริก การขยายตัวของชุมชนเป็นไปในลักษณะของการเพิ่มความหนาแน่น
มากกว่าการขยายตัวด้านพื้นท่ีการเปล่ียนแปลงอาคารในบริเวณย่านการค้ามักเป็นการเปล่ียนแปลงอาคารเดิมจาก
อาคารไม้เป็นอาคารตึกแถวและมีธนาคารท่ีตลาดโพธิ์พิทักษ์ ซึ่งเป็นการขยายตัวของสถาบันการเงินท่ีเข้ามา
ให้บริการ เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจเดิมให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
 11. ด้านเศรษฐกิจ 
 เขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม ท าให้รายได้
ของประชาชนมาจากการค้าขายและผลผลิตทางการเกษตร รายได้ต่อหัวของประชากรโดยเฉล่ียไม่แน่นอน 



 12. การเกษตรกรรม 
 สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปของเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ เป็นท่ีราบลุ่มซึ่งมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านทางด้าน
ทิศตะวันออก และบริเวณตอนกลางของพื้นท่ีเขตเทศบาลมีคลองส่งน้ าของชลประทานไหลผ่าน พื้นท่ีส่วนใหญ่จึง
ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมเป็นส าคัญ ซึ่งได้แก่ การท านา การท าสวนผลไม้ต่าง ๆ 
 13. การอุตสาหกรรม 
 ลักษณะการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็น อุตสาหกรรมการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรในลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การท าปลาร้า น้ าพริก ส่วนใหญ่เป็นการใช้
แรงงานจากบุคคลในครัวเรือน และมีการจ้างแรงงานจากบุคคลภายนอกบ้างเล็กน้อย 
 14. การพาณิชยกรรม/การบริการ 
 ประชากรบางส่วนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์จะประกอบอาชีพการพาณิชยกรรมทางการค้า ซึ่ง
การค้าโดยท่ัวไปมีลักษณะท้ังค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งศูนย์กลางการค้าขายจะอยู่บริเวณตลาดสด ซึ่งเป็นเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการ และปัจจุบันมีธนาคาร 1 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโพนางด าตก เข้ามารองรับเศรษฐกิจให้ได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น ในส่วนการบริการ เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ได้ให้บริการในด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ในด้านการไฟฟ้า การประปา การสาธารณสุข การศึกษา และการ
นันทนาการ โดยมีสนามกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 1 แห่ง การท่องเท่ียว เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ เป็นชุมชนท่ีอยู่
ใกล้อ าเภอสรรพยา ซึ่งมีรถยนต์โดยสารวิ่งผ่านหลายสาย และมีการคมนาคมท่ีสะดวก สถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณ
ใกล้เคียงเขตเทศบาล ได้แก่ เข่ือนเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส าคัญของจังหวัด และเขาสรรพยา 
 15. ประชากร 
 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2557 มี ประชากรท้ังส้ิน จ านวน 
1,793 คน แยกเป็นชาย 844 คน และเป็นหญิง 949 คน จ านวนครัวเรือน 503 หลังคาเรือน ความหนาแน่นเฉล่ีย 
3.56 คน/หลังคาเรือน ความหนาแน่นเฉล่ีย 2,328.57 คน/ตารางกิโลเมตร ถือได้ว่าเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ เป็น
ชุมชนหนาแน่นปานกลางถึงหนาแน่นมาก ชุมชน จ านวนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ มี 4 ชุมชน 
ดังต่อไปนี้ 
  15.1 ชุมชนโพธิ์เจริญ 
  15.2 ชุมชนต้นโพธิ์ 
  15.3 ชุมชนท่านขุนเณร 
  15.4 ชุมชนโพธิ์ศาล 
 

  



ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลสรรพยา  
1. ลักษณะที่ต้ัง 
เทศบาลต าบลสรรพยามีพื้นท่ีครอบคลุมบริเวณเขตท้องถิ่น หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 (บางส่วน)  รวม

พื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครมาทางทิศเหนือ ประมาณ 215 กิโลเมตร   
โดยมีพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  อาณาเขตติดต่อกับ เทศบาลต าบลเจ้าพระยา (หมู่ท่ี 5  ต าบลสรรพยา) 
  ทิศใต้ อาณาเขตติดต่อกับ เทศบาลต าบลเจ้าพระยา (หมู่ท่ี 3  ต าบลสรรพยา) 
  ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับ   แม่น้ าเจ้าพระยา 
  ทิศตะวันตก   อาณาเขตติดต่อกับ   เทศบาลต าบลเจ้าพระยา   
 ปัจจุบันอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสรรพยา  ต้ังอยู่เลขท่ี 345  หมู่ท่ี 3  ถนนชัยนาท- สิงห์บุรี   
อ าเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท 
 2. ประชากร 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลสรรพยา  มีจ านวนท้ังส้ิน  3,300  คน  แยกเป็น  ชาย จ านวน 1,575  
คน  และเป็นหญิง  จ านวน   1,725  คน    มีจ านวนบ้านเรือน  1,253  หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 
2556 ) 
 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  3.1  การคมนาคม  การจราจร 
   1) ทางบก   

  จากท่ีต้ังส านักงานเทศบาลต าบลสรรพยา  ด้านหน้ามีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 
ตามแนวทิศเหนือ - ใต้  โดยเช่ือมต่อจากอ าเภอวัดสิงห์ผ่านอ าเภอเมืองชัยนาทและอ าเภออินทร์บุรีถึงจังหวัด
สิงห์บุรี ด้านทิศตะวันตกมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3010  ซึ่งเป็นเส้นทางจากอ าเภอสรรพยาไปอ าเภอ
สรรคบุรี  บรรจบกับถนนสุพรรณบุรี ส่วนด้านทิศตะวันออกมีถนนทางหลวงสายเอเซียนับว่าเป็นเส้นทางท่ีส าคัญ
มาก เนื่องจากเป็นทางผ่านท่ีเกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือใช้ส าหรับคมนาคมขนส่งสินค้าพืชผลการเกษตร   
   2) ทางน้ า 

  ทางน้ ามีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลสรรพยาใช้ในการด ารงชีพด้วยการประมง
ของประชาชนในชุมชน 

  3.2  ถนน ทางเท้า เทศบาลต าบลสรรพยามีถนนสาธารณะ  สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบาย
น้ า  ดังนี ้

    1. ถนน คสล.   ขนาด กว้าง  2.50  เมตร   ยาว   227  เมตร 
   2. ถนน คสล.  ขนาด กว้าง  3.00  เมตร   ยาว  4,845 เมตร 



    3. ถนน คสล.  ขนาด กว้าง  3.50  เมตร   ยาว  2,477   เมตร 
    4. ถนน คสล.  ขนาด กว้าง  4.00  เมตร   ยาว  4,691   เมตร 
    5. ถนน คสล.  ขนาด กว้าง  5.00  เมตร   ยาว  1,962   เมตร 
    6. ถนน คสล.  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร   ยาว    272  เมตร 
    7. ถนน คสล.  ขนาด กว้าง  7.00  เมตร   ยาว    905  เมตร 
   8. สะพาน คสล.  ขนาด กว้าง  3.50  เมตร   ยาว   25   เมตร  
    9. สะพาน คสล.  ขนาด กว้าง  1.50  เมตร   ยาว   20  เมตร 
   10. สะพานเหล็ก   ขนาด กว้าง  1.50  เมตร   ยาว   60  เมตร 
   11. สะพานไม้      ขนาด กว้าง  3.50  เมตร   ยาว   25  เมตร 
   12. ท่อระบายน้ า  คสล.   ยาว  1,005  เมตร 
   13. รางระบายน้ า คสล.    ยาว    600  เมตร 
   14. คูดาดคอนกรีต          ยาว  1,705  เมตร 
   15. ปรับปรุงผิวจราจร    ขนาด กว้าง  4  เมตร   ยาว  3,000  เมตร 
   16. ปรับปรุงผิวจราจร    ขนาด กว้าง  5  เมตร   ยาว  262  เมตร 

 

  3.3  การประปา 
   1)  จ านวนครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปามีประมาณ  1,049  ครัวเรือน 
   2)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาควบคุมโดยเทศบาลต าบลสรรพยา 
   3)  น้ าประปาท่ีผลิตได้  850  ลบ.ม. /วัน  และน้ าประปาท่ีใช้เฉล่ีย  632.73  ลบ.ม./วัน 
   4)  แหล่งน้ าดิบท่ีใช้ผลิตน้ าประปา  ได้แก่ น้ าบาดาล 

 

  3.4  การพาณิชยกรรม/การบริการ 
  1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน    3    แห่ง 
ตลาดสด   จ านวน    1    แห่ง 
ร้านค้าท่ัวไป   จ านวน  101  แห่ง 

   2)  สถานประกอบการด้านบริการ 
ธนาคาร     จ านวน    2    แห่ง 
สถานท่ีประกอบอาหาร จ านวน   49    แห่ง 
สถานท่ีแต่งผม  จ านวน   10    แห่ง 

  3.5  การอุตสาหกรรม 



 ลักษณะการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลสรรพยา จะเป็น     
อุตสาหกรรมในครัวเรือนประเภท  การท าอาหาร  ขนม  ผ้าบาติก  และพวงหรีด  โดยใช้แรงงานจากบุคคลภายใน
ครอบครัว 

  3.6 การท่องเที่ยว 
 ภายในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงมีสถานท่ีท่องเท่ียวประวัติศาสตร์และศาสนสถาน   ได้แก่ 

เขาสรรพยา เป็นภูเขาท่ีต้ังเด่นอยู่กลางทุ่งนาเพียงลูกเดียวอยู่ในเขตอ าเภอสรรพยา  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 
19  กิโลเมตร  ตามทางหลวง 311 (ถนนชัยนาท- สิงห์บุรี) ปัจจุบันอยู่ในท้องท่ีหมู่ 1 ต าบลสรรพยา  อ าเภอสรรพ
ยา  จังหวัดชัยนาท  ห่างจากเทศบาลต าบลสรรพยา  ประมาณ 4 กิโลเมตร  ทางประวัติศาสตร์  ในพระราชนิพนธ์  
“ รามเกียรติ์ ”   ปรากฏตอนหนึ่งว่า   เมื่อพระลักษณ์ถูกหอกโมกศักดิ์ของกุมภกันฑ์    หนุมานซึ่งเป็นทหารเอกได้
อาสามาเอาตัวยาช่ือ “สังกรณี” และ “ตรีชวา”  ณ  ท่ีเขาสรรพยาแห่งนี้ เพื่อน าไปบดเป็นกษัยผสมกับน้ าในแม่น้ า
มหานที  เพื่อใช้เป็นยาพอกให้หอกโมกขศักด์ิหลุดจากตัวพระลักษณ์ บนยอดเขาจะพบรูปหนุมานซึ่งเป็นรูปปั้น
แกะสลักจากหินขนาดใหญ่และมีถ้ าน้ ามนต์  ถ้ าพระฉาย  ถ้ ากบ  ถ้ าค้างคาว ฯลฯ 
           เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทย  สร้างเมื่อ พ .ศ. 2493 อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอ
สรรพยา ระหว่างอ าเภอสรรพยากับจังหวัดชัยนาท  ลักษณะเป็นเข่ือนกักน้ าเพื่อประโยชน์ในการเกษตรกรรม   มี
บานประตูระบายน้ า  จ านวน 16 บาน  เป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักท่องเท่ียว ในฤดูร้อนของทุกปีในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์จะมีฝูงนกเป็ดน้ าเป็นจ านวนมาก อาศัยหากินอยู่ในแม่น้ าเหนือเข่ือนเป็นการเพิ่มบรรยากาศในการ
ท่องเท่ียว  ตลอดจนมีร้านค้าจ าหน่ายอาหารและของท่ีระลึกให้แก่นักท่องเท่ียว 

  3.7 การไฟฟ้า 
  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้    จ านวน    936   ครัวเรือน 

  พื้นท่ีท่ีได้รับบริการไฟฟ้า    จ านวน    936  ครัวเรือน 
  ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนน   จ านวน      18  สาย 

  3.8  การสื่อสาร 
 โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นท่ี   จ านวน   400  หมายเลข 

  โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นท่ี  จ านวน        5  หมายเลข 
 ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นท่ี   จ านวน         1     แห่ง 
 ระบบเสียงตามสายให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  80  ของพื้นท่ี 

  3.9 ลักษณะการใชท้ี่ดิน 
  1) พื้นท่ีพักอาศัย ประมาณ 500   ไร่ 
  2) พื้นท่ีพาณิชยกรรม ประมาณ 100   ไร่ 
  3) พื้นท่ีต้ังหน่วยงานรัฐ ประมาณ 163   ไร่ 



  4) พื้นท่ีเกษตรกรรม ประมาณ 700   ไร่ 
  5) พื้นท่ีต้ังสถานศึกษา ประมาณ   50  ไร่ 

 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลบางหลวง  
             1. สภาพทั่วไป 
 เทศบาลต าบลบางหลวง  เดิมได้ประกาศจัดต้ังสภาต าบลบางหลวงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
หลวง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันท่ี  19  มกราคม  2539  ภายหลังได้เปล่ียนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลบางหลวง  เมื่อวันท่ี  25  กรกฎาคม  2551  ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลต าบลบางหลวง  ได้ใช้อาคารเก็บ
ผลผลิตการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรท านาต าบลบางหลวง หมู่ท่ี 4 ต าบลบางหลวง  อ าเภอสรรพยา  จังหวัด
ชัยนาท  เป็นส านักงานช่ัวคราว 
 เทศบาลต าบลบางหลวง  มีพื้นท่ีประมาณ  29.77  ตารางกิโลเมตร (18,612 ไร่)  มีถนนลาดยางติดต่อ
กับอ าเภอสรรพยา  โดยต้ังอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสรรพยาไปทางทิศตะวันออกประมาณ  9  กิโลเมตร  และอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ  180  กิโลเมตร  
          2. ที่ต้ัง และอาณาเขต 
 เทศบาลต าบลบางหลวง  ต้ังอยู่เลขท่ี  1/1  หมู่ท่ี 4  บ้านบางกระเบ้ือง  ต าบลบางหลวง  อ าเภอสรรพ
ยา  จังหวัดชัยนาท  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้ 
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ   ต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 เป็นท่ีราบลุ่ม  อยู่ติดริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยา  และมีคลองชลประทาน (สิงห์บุรี – ชัยนาท)  ตัดผ่าน  ใน
เขตพื้นท่ี  จึงท าให้มีน้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท านา  สภาพดินฟ้าอากาศโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

3. การคมนาคม 
  3.1 ถนนลาดยางสายสิงห์บุรี - ชัยนาท  เช่ือมระหว่างเทศบาลต าบลบางหลวง กับ เทศบาลต าบล
เจ้าพระยา  และอ าเภอสรรพยา  ระยะทางยาว  ประมาณ  6  กิโลเมตร (กรมทางหลวง) 
  3.2  ถนนลาดยางสายคลองมหาราช  เช่ือมระหว่างเทศบาลต าบลบางหลวง กับ เทศบาลต าบล 
ตลุก ระยะทางยาว  ประมาณ  5  กิโลเมตร (กรมทางหลวง) 
  3.3  ถนนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
 สรุปจ านวนถนนท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลบางหลวง (สาย) 



  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  61  สาย 
  ถนนลาดยาง  จ านวน    3  สาย 
  ถนนลูกรัง  จ านวน  29  สาย 
   รวม   จ านวน  93  สาย 
  ถนนท่ีลงทะเบียนทางหลวง จ านวน  12  สาย คิดเป็นร้อยละ  12.90 
 สรุปจ านวนระยะทางถนนท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลบางหลวง (เมตร) 
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก + ถนนลาดยาง   จ านวน  22,609  เมตร 
  ถนนลูกรัง     จ านวน  44,887  เมตร 
    รวม     จ านวน  67,496  เมตร 
 ร้อยละของระยะทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก+ถนนลาดยางต่อถนนลูกรัง  คิดเป็นร้อยละ 33.50 

4. ไฟฟ้า 
   จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้  คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
  จ านวนหมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้  จ านวน  7  หมู่บ้าน 
  จ านวนไฟฟ้าสาธารณะ  รวม  7,317  ดวง 
5. ประปา 
  จ านวนครัวเรือนท่ีมีน้ าประปา  คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  6  แห่ง  มี  1  แห่ง  ท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาล  คือ  ประปาหมู่บ้าน  

หมู่ท่ี 6  บ้านดอนตะไล้ 
6. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
      ล าน้ า  ล าห้วย จ านวน  1  สาย 
  บึง  หนอง จ านวน  1  แห่ง 
  แม่น้ า  จ านวน  1  สาย 
7. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  ประปาหมู่บ้าน          จ านวน  6  แห่ง 
8. การโทรคมนาคม 
 การบริการไปรษณีย์  ประชาชนภายในเขต  สามารถรับการบริการได้จากท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข

สาขา  อ าเภอสรรพยา  ใช้บริการรับส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ 
 การติดต่อส่ือสารภายในเขตเทศบาลต าบลบางหลวง  ผ่านเครือข่ายส่ือสารและโทรคมนาคม 
 9. การใช้ที่ดิน 



 พื้นท่ีในเขตส่วนใหญ่  เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร  ลักษณะท่ัวไปของประชาชน  จะอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท ากินของ
ตนเอง  โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร 13,430 ไร่  พื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย 2,592 ไร่  และพื้นท่ีอื่นๆ 2,590 ไร่  

10. การจราจร 
สภาพการคมนาคมทางบก  บางส่วนยังเป็นถนนลูกรังใช้เพื่อการล าเลียงพืชผลทางการเกษตร   ยังไม่

สะดวกเท่าท่ีควร  ส่วนในชุมชนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
 
11. การเกษตรกรรม 
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ า  มีแม่น้ าไหลผ่านจึงเหมาะแก่การเกษตรกรรม  ดังนั้น  

เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพท านา  รองลงมาเป็นอาชีพท าสวน , ท าไร่  และท าอาชีพประมง  ตามล าดับ 
12. การพาณิชย์ 

           -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ จ านวน 3  แห่ง 
  -  อุตสาหกรรมครัวเรือน จ านวน 2  แห่ง 
  -  ธนาคารหมู่บ้าน จ านวน 1  แห่ง 
   13. การท่องเที่ยว 
  ภายในเขตเทศบาลต าบลบางหลวง   มีแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ  คือ  เข่ือนเจ้าพระยา 
 14. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของประชาชนในต าบล  ปี 2558 
  รายได้ครัวเรือนเฉล่ีย    181,823  บาท/ปี 
  รายได้บุคคลเฉล่ีย        65,003  บาท/ปี 
  รายจ่ายเฉล่ียครัวเรือนของประชาชนในต าบล  ปี 2558 
  รายจ่ายครัวเรือนรวมเฉล่ีย     54,266  บาท/ปี 
  รายจ่ายบุคคลรวมเฉล่ีย      19,401  บาท/ปี  
 15. ด้านสังคม 
  ประชากร 
  จ านวนหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน  รวม  1,543  ครัวเรือน  ประชากรรวมทั้งส้ิน  4,316  คน  แบ่งเป็น 
เพศชาย  2,035  คน  เพศหญิง  2,281  คน   
  จ านวนผู้สูงอายุ  1,028 คน 
  จ านวนผู้พิการ         175 คน 
  จ านวนผู้ป่วยเอดส์           6   คน 
  การศึกษา 



  ภายในเขตต าบล  มีการจัดการศึกษาออกเป็น  2  ระบบ  คือ  การศึกษาในระบบโรงเรียน  และ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง  คือ 
  โรงเรียนชุมชนวัดสวนล าไย  หมู่ท่ี  2  ต าบลบางหลวง 
  โรงเรียนเข่ือนเจ้าพระยา         หมู่ท่ี  4   ต าบลบางหลวง 
  โรงเรียนวัดกรุณา         หมู่ท่ี  5   ต าบลบางหลวง 
  โรงเรียนวัดดอนตะไล้       หมู่ท่ี  6   ต าบลบางหลวง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง  คือ   
  โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม   หมู่ท่ี  5   ต าบลบางหลวง 
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  คือ 
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดโพธิ์งาม  ต้ังอยู่ท่ีวัดโพธิ์งาม  หมู่ท่ี  3  ต าบลบางหลวง 
   ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน  7  แห่ง 
   ห้องสมุดประชาชน     จ านวน  1  แห่ง 
  ศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในเขตมีวัด  4  แห่ง  ได้แก่ 
          วัดสวนล าไย  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี  2   ต าบลบางหลวง 
          วัดโพธิ์งาม  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี  3   ต าบลบางหลวง 
          วัดกรุณา  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี  5   ต าบลบางหลวง 
          วัดดอนตะไล้  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี  6   ต าบลบางหลวง  
  การสาธารณสุข 
           การบริการด้านสาธารณสุข  ได้แก่ 
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน  1  แห่ง  
   อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 
   เป็นท่ีต้ังของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา 
 16. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรดิน 
                  ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ท่ีดินประกอบอาชีพ  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  และเป็นท่ีอยู่อาศัย 
  ทรัพยากรน้ า 
  ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าใต้ดิน  ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา บ่อน้ าต้ืน บ่อบาดาล  
และคลองส่งน้ าชลประทาน 



  สภาพสิ่งแวดล้อม 
  สภาพโดยรวมแล้ว  มีมลพิษด้านส่ิงแวดล้อมในระดับน้อย  เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ไม่มาก  ส่วนปัญหาน้ าเสียจากแหล่งชุมชน  และปัญหาขยะมูลฝอยท่ีส่งกล่ินเหม็น  ได้มีการจัดท าแผนงาน/
โครงการ  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลหาดอาษา  
 1. สภาพทั่วไป 
 ต าบลหาดอาษาได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 19 มกราคม 2539 มีการเลือกตั้งท่ัวไปสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก
เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2539 และได้รับการจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบล หาดอาษา ตามประกาศระทรวงมหาดไทย ลง
วันท่ี 16 มีนาคม 2552 ซึ่งต าบลหาดอาษาเป็นช่ือเดียวกันกับวัดคู่บ้านของบลนี้ คือ “วัดหาดอาษา” ซึ่งแต่เดิมวัด
นี้ช่ือวัดท่าควายเนื่องจาก บริเวณแม่น้ าด้านหน้าวัดมีเกาะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเกาะดินทรายต้ังอยู่ ชาวบ้านได้อาศัย
พื้นท่ี บนเกาะดังกล่าวปลูกผัก ปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ า ในสมัยก่อนมีขโมยและโจรท่ีลัก
ควายชุกชุมมาก และกลุ่มโจรดังกล่าว จะใช้ บริเวณนี้เป็นท่ีข้ามฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยา วัดนี้จึงได้ช่ือว่าวัดท่าควาย เดิม
สภาพวัดท่าควายอยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรมมากเนื่องจากภัยธรรมชาติ และ กาลเวลา และยังไม่มีการบูรณะ 
ซ่อมแซมวัดขึ้นมาใหม่ วัดจึงมีสภาพช ารุดทรุดโทรมอยู่เป็นเวลานาน จนถึงในสมัยรัชการท่ี 5 พระอธิการฮวด และ 
ชาวบ้านจึงได้ช่วยกัน บูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าควายข้ึนใหม่ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 ได้
ทรงเสด็จประภาสต้นโดย ทางเรือ และเรือได้มาเกยต้ืนบริเวณเกาะกลางน้ า ชาวบ้านท่ีอยู่ในละแวกนั้นได้ช่วยกัน
อาสาดึงเรือออกจากเกาะจนแล่นผ่านไปได้ หลังจากท าการ บูรณะวัดเสร็จชาวบ้านจึงได้ต้ังช่ือวัดขึ้นใหม่ว่า “วัด
หาดอาสา” ซึ่งต่อมาได้เขียนผิดเพี้ยนเป็น “ วัดหาดอาษา ” และได้ใช้ช่ือวัดและช่ือหมู่บ้านนี้ เป็นช่ือต าบลจนถึง
ปัจจุบัน 
 2. อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา ต าบลเสือโฮก   
                    อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 
 ทิศใต้      ติดต่อกับ  ต าบลโพนางด าออก  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ต าบลเขาแก้ว  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท   
       ต าบลหนองหม้อ  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  แม่น้ าเจ้าพระยา  ต าบลสรรพยา  อ าเภอสรรพยา   
       จังหวัดชัยนาท 
 3. จ านวนประชากร   



 เทศบาลต าบลหาดอาษา ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ชุมชน ได้แก่  บ้านหาดอาษา  บ้านตึก  บ้าน
บางตาเณร  บ้านบางตาสุข  บ้านท่าทราย  บ้านศรีมงคล  บ้านเขาดิน บ้านล าห้วย  และบ้ านศาลาแดง  ซึ่งมี
ประชากรชาย จ านวน 3,262  คน ประชากรหญิง จ านวน 3,499  คน รวมทั้งหมด 6,761  คน  มีจ านวนครัวเรือน
ท้ังหมด 2,204 ครัวเรือน  
 
 
 
 4. ทรัพยากรในพื้นที่  
  4.1 ธรรมชาติในพื้นท่ี 
  ต าบลหาดอาษามีแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน มีคลองส่งน้ าชลประทานผ่าน 3 
สาย คือ คลองส่งน้ าชัยนาท – อยุธยา คลองส่งน้ า 3 ซ้าย คลองส่งน้ า 5 ขวา 

b. การคมนาคม   การคมนาคมมีอยู่ 2 ทาง  
1) ทางบก  

    1.1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 (สายเอเซีย) เป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด 8 
ช่องทาง ระยะทาง 8 กิโลเมตร  
    1.2) ถนนสายคันคลองส่งน้ า ชัยนาท – อยุธยา (คันคลองมหาราช) เป็นถนนลาดยาง
ระยะทาง ๘8 กิโลเมตร  
       1.3) ถนนสายบ้านตึก – ล าห้วย เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร   
       1.4) ถนนในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. และมีถนนลูกรังเป็นบางช่วง  
   2) ทางน้ า  
      2.1) มีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเส้นทางคมนาคม มีเรือข้ามแม่น้ า เจ้าพระยา 
  4.3 แหล่งน้ าในพื้นท่ี  
   1) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น  
    1.1) คลองส่งน้ า  จ านวน  3  สาย 
    1.2) บ่อน้ าต้ืน  จ านวน  12  แห่ง 
    1.3) บ่อน้ าบาดาล/บ่อมือโยก  จ านวน  289  แห่ง 
   2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
    2.1) แม่น้ า จ านวน  1 สาย 
    2.2) บึง หนอง  จ านวน 9  แห่ง 

หนองแกบอน    อยู่ในหมู่ท่ี 2 



หนองตาถุง (ฝ่ังตะวันตก)   อยู่ในหมู่ท่ี 4 
หนองชะโด    อยู่ในหมู่ท่ี 4 
หนองตะพาบ    อยู่ในหมู่ท่ี 5 
หนองปลาหมอ    อยู่ในหมู่ท่ี 5 
หนองหาญ    อยู่ในหมู่ท่ี 5 
หนองนาก    อยู่ในหมู่ท่ี 5 
หนองตาถุง (ฝ่ังตะวันออก)  อยู่ในหมู่ท่ี 7 

 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลตลุก  
  1. สภาพทั่วไป 
  1.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต 
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับต าบลเสือโฮก        อ าเภอเมือง         จังหวัดชัยนาท 
   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับต าบลหาดอาษา     อ าเภอสรรพยา     จังหวัดชัยนาท    
   ทิศใต้             ติดต่อกับต าบลบางหลวง     อ าเภอสรรพยา     จังหวัดชัยนาท 
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับต าบลบ้านกล้วย     อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
  ต าบลตลุก       มีพื้นท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของเทศบาลต าบลตลุกท้ังหมด 
  1.2 เนื้อที่   
  พื้นท่ีต าบลตลุก  มีจ านวนท้ังส้ิน 50.42  ตารางกิโลเมตร  หรือจ านวน 32,806 ไร่ เป็นพื้นทีเป็น
พื้นท่ีเกษตรท้ังหมด  28,295   ไร่ 
  1.3 ภูมิประเทศ 
  ต าบลตลุกมีสภาพเป็นท่ีราบลุ่ม  มีแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองมหาราชไหลผ่าน  เหมาะแก่การท า
การเกษตร โดยเฉพาะการท านา และท าสวน  ประชาชนต้ังบ้านเรือนเรียงรายเลียบริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยา     และ
บางส่วนต้ังบ้านเรือนเรียงรายตามถนนสายหลักในพื้นท่ีท่ีต าบล อากาศไม่ร้อนหรือแห้งจนเกินไป ในฤดูร้อน ฤดู
หนาวอากาศเย็นปกติ และฤดูฝนมีฝนตกค่อนข้างชุก 
 2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  2.1  อาชีพ 
   1) ท านา  
   2) รับจ้าง 
   3) ค้าขาย 
   4) เล้ียงสัตว์ 



   5) รับราชการ 
  2.2  หน่วยธุรกิจในเทศบาลต าบล 
   1) โรงงานอุตสาหกรรม 2        แห่ง 
   2) ปั๊มน้ ามัน        19       แห่ง 
                          (รวมมือหมุน  16  แห่ง ปั๊มใหญ่  3  แห่ง) 
   3) โรงสี   3         แห่ง 
   4) ตลาดนัด   2         แห่ง 
   5) ร้านค้าขนาดเล็ก  100     แห่ง    
   6) ร้านค้าขนาดใหญ่  5         แห่ง 
 
 
 3.  สภาพสังคม  
  3.1   การศึกษา 
    โรงเรียนประถมศึกษา         4   แห่ง 
    โรงเรียนประถมศึกษาท่ีเปิดสอนระดับมัธยม (ขยายโอกาส)   2   แห่ง 
    ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   12  แห่ง 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         4    แห่ง 
    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน       1    แห่ง 
  3.2  สาธารณสุข 
   สถานีอนามัย 2 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยต าบลตลุก สถานีอนามัยบ้านหนอง 
   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 12    แห่ง 
   อสม. จ านวน  205 คน 
    หมู่ท่ี 1 จ านวน  25 คน 
     หมู่ท่ี 2     จ านวน  20 คน 
      หมู่ท่ี 3 จ านวน  31 คน 
      หมู่ท่ี 4 จ านวน  17 คน 
      หมู่ท่ี 5 จ านวน  16 คน                                                                                                              
      หมู่ท่ี 6 จ านวน  13     คน         
     หมู่ท่ี 7 จ านวน  17 คน 
      หมู่ท่ี 8 จ านวน   10 คน 



      หมู่ท่ี 9 จ านวน  18     คน 
      หมู่ท่ี 10 จ านวน  9 คน 
      หมู่ท่ี 11 จ านวน  6 คน 
      หมู่ท่ี 12 จ านวน  23      คน 
   ร้านขายยา                            1       แห่ง 
   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ     100   
  3.3  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   วัด   5   แห่ง   ได้แก่  วัดอินทาราม (วัดตลุก), วัดศาลาขาว  วัดบ้านหนอง  
       วัดคุ้งตาล, วัดโคกเข็ม 
   ศาลเจ้า     3    แห่ง 
  3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ป้อมต ารวจ  1    แห่ง 
   อปพร.  164  คน 
 
 
 
 
 4. การบริการพื้นฐาน 
  4.1 การคมนาคม  การคมนาคม  มีอยู่  2  ทาง 
   1) ทางบก      
    1.1) มีถนนสายเอเซียเป็นถนนคอนกรีต  ขนาด 4 ช่องทาง   
          1.2) มีถนนสายพหลโยธิน (ชัยนาท- ตาคลี) ขนาด 4 ช่องทาง  ผ่าน ม,7 – 10 
          1.3) มีถนนลาดยางคันคลองมหาราช  ขนาด 2 ช่องทาง ติดต่ออ าเภอและจังหวัด 
         1.4) คมนาคมในหมู่บ้านเป็นถนน  คสล. , ถนนลาดยาง  และถนนลูกรังบางส่วน 
   2) ทางน้ า  มีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเส้นทางคมนาคม    มีเรือข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
  4.2  การโทรคมนาคม 
    ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข  1    แห่ง 
    โทรศัพท์สาธารณะ   12   แห่ง    

a.  การไฟฟ้า 
       จ านวนหมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าเข้าถึงมีครบท้ัง  12  หมู่บ้าน    



  4.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
    แม่น้ า                        1   สาย   
    บึง , หนอง  และอื่น  ๆ  30   แห่ง 
     แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
     ฝาย    1    แห่ง 
         คลองส่งน้ า   3    สาย 
     บ่อน้ าต้ืน            2    แห่ง 
     บ่อน้ าบาดาล  (บริโภค) 28   แห่ง 
     ประปาหมู่บ้าน  14   แห่ง      
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลโพนางด าออก  
 1. สภาพทั่วไป 
 เดิมต าบลโพนางด าออก  เป็นเขตการปกครองของอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ต่อมาได้แบ่งแยก
เขตการปกครองขึ้นมาใหม่  ท าให้ต าบลโพนางด าออกมาขึ้นกับเขตการปกครองของอ าเภอสรรพยา  จังหวัด
ชัยนาท  แต่สมัยก่อนจะไม่มีช่ือต าบลท่ีจะใช้เรียกกันอย่างเป็นทางการ  ท าให้ต้องมีการตั้งช่ือต าบลกันขึ้นใหม่  ซึ่ง
ก านันคนแรกที่ท าการปกครองต าบลท่ีท าการปกครองต าบลเป็นผู้ริเริ่มต้ังช่ือต าบลนี้ขึ้นมาโดยใช้“ต้นโพธิ์ใหญ่”  ท่ี
ขึ้นอยู่ในหมู่บ้านท่าไทร หมู่ท่ี 1  ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และมีความสวยงามเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน  ซึ่งต้น
โพธิ์นี้แตกกิ่งออกเป็น 2 กิ่ง  กิ่งท่ีหนึ่งช้ีไปทางทิศตะวันตก  กิ่งท่ีสองช้ีไปทางทิศตะวันออก  และกิ่งท้ังสองมี
ลักษณะเป็นสีด า  และมีความสวยงามเป็นกิ่งนาง ๆ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนางด าออก  ได้รับการจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบลโพนางด าออก  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 2. ที่ต้ัง 
 ต าบลโพนางด าออกตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอสรรพยา  มีระยะห่างจากอ าเภอสรรพ
ยาประมาณ 6 กิโลเมตร   
 3. เนื้อที่  
ต าบลโพนางด าออกมีเนื้อท่ีท้ังหมด 28.02 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,510 ไร่  
 4. ภูมิประเทศ 
 เป็นท่ีราบลุ่มอยู่ในเขตชลประทาน  มีแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองมหาราชไหลผ่าน  พื้นท่ีเหมาะส าหรับ
ท าการเกษตรกรรม  เช่น ท านา ท าสวนผลไม้ ปลูกผัก ประชาชนส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนริมแม่น้ าเจ้าพระยาและมี
บางส่วนท่ีต้ังบ้านเรือนเรียงรายตามริมถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) 



 อาณาเขต  โดยมีพื้นท่ีติดต่อกับต าบลอื่นดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหาดอาษา   อ าเภอสรรพยา    จังหวัดชัยนาท 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลชีน้ าร้าย     อ าเภออินทร์บุรี    จังหวัดสิงห์บุรี 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับต าบลเขาแก้ว      อ าเภอสรรพยา     จังหวัดชัยนาท 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา   อ าเภอสรรพยา     จังหวัดชัยนาท 
 เขตการปกครอง 
  จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าออก  ท้ังหมด  8 หมู่บ้าน 
   หมู่ท่ี  1    บ้านท่าไทร                      
     หมู่ท่ี  2    บ้านโพนางด าออก           
   หมู่ท่ี  3    บ้านสวนมะม่วง              
   หมู่ท่ี  4    บ้านท้องคุ้ง                     
   หมู่ท่ี  5    บ้านงิ้ว                            
   หมู่ท่ี  6    บ้านบางท่าช้าง                
   หมู่ท่ี  7    บ้านบางยายลา                
   หมู่ท่ี  8    บ้านบ่อพัฒนา 
 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 อาชีพ 
   1)อาชีพราษฎรเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
    1.1) ท านา ร้อยละ 90 ของราษฎรในหมู่บ้าน นอกจากนั้นท าสวนผักผลไม้ 
    1.2) รับจ้าง 
    1.3) รับจ้างท่ัวไปเกี่ยวกับเกษตรกรรม รับจ้างหว่านข้าว หว่านปุ๋ย เกี่ยวข้าวพ่นสารเคมี  
ก าจัดศัตรูพืช 
        1.4) รับเหมาก่อสร้าง 
             1.5) ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
   2) ค้าขาย 
   3) รับราชการ 
   4) ท าสวน 
   5) อื่น ๆ 
  2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบล 
   1)  โรงสี   1   แห่ง 



   2) อู่ซ่อมรถ  8   แห่ง 
   3) ร้านค้าท่ัวไป 52 แห่ง 
   4) ตลาดนัด  3   แห่ง 
   5) ปั๊มน้ ามันเช้ือเพลิง 10 แห่ง (ป๊ัมหลอด)  
   6) โรงงาน  3   แห่ง 
   7) ร้านตัดผม 1   แห่ง 
   8) โรงอิฐ  1   แห่ง 
 3. ข้อมูลด้านสังคม 
  3.1 การศึกษา 
   1) มหาวิทยาลัย 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยชีวิต (ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชน) 
   2) โรงเรียนประเภทมัธยาศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 
   3) โรงเรียนประเภทประถมศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดสมอ และโรงเรียนวัดมะปราง 
   4) กศน.ต าบลโพนางด าออก 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลโพนางด าออก 
   5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง คือ ศพด.บ้านท่าไทร ศพด.บ้านสวนมะม่วง และศพด.บ้านงิ้ว 
   6) ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 8 แห่ง 
  3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  วัด 4 แห่ง ดังนี้ 
   1) วัดไผ่ล้อม ต้ังอยู่ หมู่ท่ี ๑ บ้านท่าไทร 
   2) วัดสมอ  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี ๓ บ้านสวนมะม่วง 
   3) วัดมะปราง ต้ังอยู่ หมู่ท่ี ๔ บ้านท้องคุ้ง 
   4) วัดวังสาคร ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 6 บ้านบางท่าช้าง 
  3.3 การสาธารณสุข  
   1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2  แห่ง  
           1.1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนางด าออก 
                   1.2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วังสาคร 
   2) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  8  แห่ง 
   3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  156  คน  ดังนี้ 
    หมู่ท่ี  1                  26             คน 
    หมู่ท่ี  2                  16             คน 
    หมู่ท่ี  3                  21             คน 



    หมู่ท่ี  4                  24             คน 
    หมู่ท่ี  5                  21             คน 
    หมู่ท่ี  6                  18             คน 
    หมู่ท่ี  7                  10             คน 
    หมู่ท่ี  8                  20             คน 
  3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   1) สมาชิก อปพร.     จ านวน  117  คน 
   2) อาสาสมัครต ารวจชุมชน (ตชต.) จ านวน  10  คน 
 5. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคม 
  เส้นทางคมนาคมสายหลักของต าบล 
   5.1.1 ทางบก 

1) เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเซีย) 
2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาต้ังแต่หมู่ ท่ี 1 – 7 ระยะทาง 6  

กิโลเมตร 
3) ถนนลาดยาง ท่าไทร - เขาแก้ว ระยะทาง 16 กิโลเมตร 
4) ถนนเลียบคันคลองมหาราชต้ังแต่หมู่ท่ี 1 - 7 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร                                
5) ถนนสายสวนมะม่วง หมู่ท่ี 3 
6) ถนนลูกรังสายบางตาเพ็ชร์ หมู่ท่ี 4 เช่ือมกับต าบลเขาแก้ว 
7) ถนนสายบ้านงิ้ว – นมโฑ 
8) ถนนลาดยาง รพช. หมู่ท่ี 5,6 (สายบ้านบางท่าช้าง - บ้านงิ้ว) 
9) ถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านบ่อพัฒนา 

   5.2 การโทรคมนาคม  
    1) โทรศัพท์สาธารณะ  16  แห่ง 
   5.3 การไฟฟ้า  
    ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  1,899  ครัวเรือน 
   5.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

1)  แม่น้ าเจ้าพระยา   1  สาย  
2)  หนองกระด่ี  1  แห่ง 
3)  หนองสาหร่าย  1  แห่ง   



4)  หนองเสือปลา  1  แห่ง 
5)  หนองขาหย่าง  1  แห่ง   
6)  หนองสลัดเนื้อ  1  แห่ง 

   5.5 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
1)  บ่อน้ าต้ืน   5  แห่ง   
2)  คลอง  1  ขวา  ชัยนาท – ป่าสัก  1  สาย 
3)  บ่อโยก           30  แห่ง   
4)  คลองชลประทาน ( มหาราช )    1  สาย 

 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลโพนางด าตก  
 1. สภาพทั่วไป 
  1.1  ที่ต้ังและอาณาเขต  เทศบาลต าบลโพนางด าตก  ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท   
ซึ่งอยู่ห่างจากอ าเภอสรรพยา   6   กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลโพ
นางด าตก เมื่อวันท่ี  27 ตุลาคม 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                   
 ทิศเหนือ             ติดต่อกับต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา    จังหวัดชัยนาท 
 ทิศใต้                ติดต่อกับต าบลประศุก  อ าเภออินทร์บุรี   จังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา และต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา   
                                     จังหวัดชัยนาท  และต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต าบลห้วยกรดพัฒนา   อ าเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท 
  1.2 ขนาดและพื้นที่ 
  เทศบาลต าบลโพนางด าตก  มีเนื้อที่ประมาณ 18.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,589  ไร่    
        พื้นท่ีท าการเกษตร   9,371   ไร่    คิดเป็นร้อยละ      80.86    ของพื้นท่ีท้ังหมด 
  พื้นท่ีอยู่อาศัย         1,260  ไร่     คิดเป็นร้อยละ      10.87    ของพื้นท่ีท้ังหมด 
  พื้นท่ีแหล่งน้ า          918   ไร่ คิดเป็นร้อยละ        7.92    ของพื้นท่ีท้ังหมด 
  พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์  40   ไร่ คิดเป็นร้อยละ        0.35    ของพื้นท่ีท้ังหมด 
 
 2. ลักษณะภูมิประเทศ 
 โดยท่ัวไปต าบลโพนางด าตก เป็นท่ีราบลุ่มมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านและยังมีคลองส่งน้ าชลประทาน  1 
ซ้าย 2 ซ้าย บรมธาตุซึ่งเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรท่ีส าคัญของต าบลส าหรับเส้นทางคมนาคมหลักในต าบล  คือ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311   ซึ่งตัดผ่านทางตอนเหนือและตอนใต้ โดยมีชุมชนต้ังถิ่นฐานหนาแน่นอยู่บริเวณ



ริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยาสภาพภูมิอากาศต าบลโพนางด าตก  อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่านประจ าฤดูท าให้
สามารถ แบ่งฤดูได้   3  ฤดู   คือ 
  2.1  ฤดูหนาว    เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์   ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนท่ีเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปก
คลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่ลง
มาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าภาค
อื่นโดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งอากาศหนาวท่ีสุดจะอยู่ระหว่างเดือน
ธันวาคมและมกราคม 
  2.2  ฤดูร้อน      เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส้ินสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม  ลมท่ีพัดปกคลุมจะเปล่ียนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้
และจะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป 
โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 
  2.3 ฤดูฝน  เริ่มต้นต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องฝนท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเล่ือนขึ้นมา
พาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดับในระยะนี้ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็น
ต้นไป เดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตก  ชุกมากท่ีสุดในรอบปีและเป็นช่วงท่ีมีความช้ืนสูง 
 3.  เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลโพนางด าตก มีจ านวนหมู่บ้านท้ังส้ิน  6  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  หมู่ท่ี 1  บ้านเกาะ นายไกรสรณ์    สุขสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  1 
  หมู่ท่ี 2 บ้านโพนางด า นายจิรศักดิ์      คงคาใส         ก านันต าบลโพนางด าตก 
  หมู่ท่ี 3 บ้านคงคาราม นายประพล     วิศวปรีชานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  3                                                                                                                                                                     
  หมู่ท่ี 4 บ้านบางเสวย นายสมพร       ไหลงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  4 
  หมู่ท่ี 5 บ้านโคกจันทน์ นายนายวิชัย    โพธิ์ยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  5 
  หมู่ท่ี 6 บ้านคลองยาง นายสวง          ขาวใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6    
  เทศบาลต าบลโพนางด าตก  มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านหมู่ท่ี 1,2,3,4,5  
อยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร มีคลองชลประทานไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท านา  มีท้ังหมด   6   
หมู่บ้าน    
  จ านวนหมู่บ้าน เต็มท้ังหมู่บ้านมี  จ านวน  5 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ท่ี   1,3,4,5,6 
  จ านวนหมู่บ้าน เป็นบางส่วนมี  จ านวน 1  หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่ท่ี 2   
  ท้องถิ่นอื่นในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าตก    มี  1  แห่ง   ได้แก่   เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 



 4. จ านวนประชากร       
 เทศบาลโพนางด าตก มีประชากรเพศชายจ านวน 2,439 คน และประชากรเพศหญิง จ านวน 2,488 คน 
รวมท้ังหมด 4,927 คน โดยมีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 1,608 ครัวเรือน (รายงานสถิติประชากรและบ้านระดับ
ต าบล ณ วันท่ี 9 เมษายน 2558) 
 5.  สภาพทางเศรษฐกิจ  
          ประชากรในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าตก   มีรายได้จากการท าอาชีพ ดังนี้ 
        1)   อาชีพท านา     
  2)   อาชีพรับจ้าง      
  3)   อาชีพค้าขาย        
  4)   อาชีพเล้ียงสัตว์            
  5)   อาชีพรับราชการ      
  6)   อาชีพท าสวน                                                                                                                                        
         หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าตก    มีดังนี้ 
                1)   ปั๊มน้ ามัน (ป๊ัมหลอด)  จ านวน    5   แห่ง   
   2)   โรงสี      จ านวน  1  แห่ง        
  3)   โรงเรือนผลิตปลาร้า  จ านวน    5   แห่ง    
  4)   โรงเรือนเล้ียงสุกร  จ านวน  3  แห่ง 
  5)   โรงเรือนผลิตน้ าปลา  จ านวน    1   แห่ง   
  6)   โรงอิฐ    จ านวน  5  แห่ง 
  7)   โรงข้าวค่ัว   จ านวน  11   แห่ง    
   8)    ลานกองของเก่า    จ านวน  2  แห่ง 
   9)   โรงงานท าขนมเป๊ียะ            จ านวน   1  แห่ง 
  10)  โรงงานท าอุปกรณ์ทางการแพทย์  จ านวน  1  แห่ง 
 6. ด้านการศึกษา 
  1) โรงเรียนประถมศึกษา 
   1.1) โรงเรียนวัดตะกู   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 เปิดสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา 
   1.2) โรงเรียนวัดคงคาราม   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3   เปิดสอน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา, 
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 



   1.3) โรงเรียนวัดโคกจันทน์   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 เปิดสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา 
และระดับประถมศึกษา 
   1.4) โรงเรียนบ้านคลองยาง   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 เปิดสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา  
และระดับประถมศึกษา  
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพนางด าตก  จ านวน  2 ศูนย์  ได้แก่   
   2.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลโพนางด าตก และ  
   2.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง สังกัดเทศบาลต าบลโพนางด าตก  
 7. ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา 
                  1)  วัด มีจ านวน  7   แห่ง   ได้แก่  วัดตะกู  วัดซุ้มกระต่าย  วัดคงคาราม  วัดสามนิ้ว 
วัดโคกจันทน์ วัดสะแก   วัดคลองส าโรง    
       2) ท่ีดินธรณีสงฆ์  มีจ านวน  1  แห่ง   ได้แก่  วัดโคกเคน*  
       หมายเหตุ   การใช้ค าว่า “วัด” ตามข้อ 2)  ใช้ตามค าท่ีประชาชนเรียก 
 8.  ด้านสาธารณสุข 
  1)   โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ     ขนาด    30    เตียง      จ านวน     1    แห่ง 
  2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  (รพ.สต.)          จ านวน     1    แห่ง 
 9.  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  1)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    จ านวน    171    คน 
  2) อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน (ต ารวจชุมชน)   จ านวน  67  คน 
 10.  การบริการข้ันพื้นฐาน 
  การคมนาคมในเขตเทศบาลต าบลโพนางด าตก  มีการคมนาคมทางน้ าและทางบก  ดังนี้ 
     1)  การคมนาคมทางน้ าสามารถเดินทางข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาได้โดยใช้เรือ 
  2)  การคมนาคมทางบกมีถนน  คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน  
  3)  สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา  จ านวน  1  แห่ง 
  4)  โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  3  ตู้ 
 
  



ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลเจ้าพระยา  
 1. ข้อมูลเก่ียวกับที่ต้ัง อาณาเขต 
  1.1 สภาพภูมิศาสตร์ 
  ต าบลสรรพยา  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอสรรพยา  มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข311 ( 
ชัยนาท -  สิงห์บุรี)  มีพื้นท่ีประมาณ 19,753 ไร่ หรือ ประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.80 ของ
พื้นท่ีท้ังหมดของอ าเภอ  
  1.2 อาณาเขต 
  เทศบาลต าบลเจ้าพระยามีอาณาเขตติดต่อต าบลต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลหาดอาษา       อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
  ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
  1.3 ขนาดและพื้นที่ 
  พื้นท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลต าบลเจ้าพระยา  จ านวน  18,297 ไร่ หรือ ประมาณ 29.27 ตาราง
กิโลเมตร (ไม่รวมเขตเทศบาลต าบลสรรพยา) พื้นท่ีท าการเกษตร จ านวน 16,147 ไร่ 
  1.4 ลักษณะภมิูประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของต าบลสรรพยาเป็นท่ีราบลุ่ม  มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านและยังมี
คลองส่งน้ า 1 ซ้าย บรมธาตุ ซึ่งเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรท่ีส าคัญของต าบล  ส าหรับเส้นทางคมนาคมสายหลัก
ในต าบล  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ซึ่งตัดผ่านทางทิศเหนือและทิศใต้ โดยมีชุมชนต้ังถิ่นฐานหนาแน่น
อยู่ริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยา  
   นอกจากลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบแล้ว  ยังมีเนินเขาเล็กๆท่ีส าคัญ ได้แก่  เขาสรรพยา มีเนื้อท่ี  
ประมาณ 120 ไร่ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของต าบลสรรพยาเป็นแหล่งท่องเท่ียวและมีความส าคัญทางวรรณคดี 
   ต าบลสรรพยา  อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่านประจ าฤดู  ท าให้สามารถแบ่งฤดู              
ออกได้   3  ฤดู  คือ 
              1) ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม  ท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 
                     2) ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้มีอากาศ หนาว
เย็นโดยท่ัวไป 
           3) ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนเมษายน ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
ท่ัวไป 
 



 
           1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  เขตเทศบาลต าบลเจ้าพระยามีพื้นท่ีท้ังหมด จ านวน 18,297 ไร่ เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 16,147 ไร่  
หรือประมาณร้อยละ 88.25% ของพื้นท่ี ท้ังหมด โดยพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีใช้ประโยชน์ ในการ  ท า
นา ปลูกพืชไร่ และท าสวน 
  1.6  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลเจ้าพระยา เป็นท่ีราบรุ่มแม่น้ า มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน   1 
สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา จึงเหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่  
จึงประกอบอาชีพ           
  ท านา     จ านวน   587  ครัวเรือน เนื้อที่ท าการเกษตร  จ านวน 4,234  ไร่      
  รับจ้าง   จ านวน     65  ครัวเรือน  
  ท าสวน   จ านวน       5  ครัวเรือน เนื้อที่ท าการเกษตร จ านวน   13  ไร่ 
  ค้าขาย   จ านวน     34  ครัวเรือน 
  รับข้าราชการ  จ านวน     86  ครัวเรือน 
  เล้ียงสัตว์ จ านวน   79  ครัวเรือน แบ่งเป็น        
  เล้ียงวัว         จ านวน     3  ครัวเรือน 
  เล้ียงไก่     จ านวน   67  ครัวเรือน 
                เล้ียงเป็ด       จ านวน     9  ครัวเรือน 
 ต าบลสรรพยา แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 เทศบาลต าบลสรรพยา ต้ังอยู่ในต าบลสรรพยา ซึ่งประกอบด้วยบางส่วนของหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 
5  
 ส่วนท่ี 2 เทศบาลต าบลเจ้าพระยา ได้แก่ 
  หมู่ท่ี  1  บ้านวัดก าแพง 
  หมู่ท่ี  2  บ้านกลาง 
  หมู่ท่ี  3  บ้านหมู่ใหญ่ (อยู่ในเขตเทศบาลสรรพยาบางส่วน) 
  หมู่ท่ี  5  บ้านหัวแหลม (อยู่ในเขตเทศบาลสรรพยาบางส่วน) 
  หมู่ท่ี  6  บ้านใต้วัดราษฎร์ 
  หมู่ท่ี  7  บ้านอ้อย 
 



ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว  
1. อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  และ ต.ชีน้ าร้าย อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ต.สร้อยทอง  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต.หาดอาษาและต.โพนางด าออกอ.สรรพยาจ.ชัยนาท 

2. เขตการปกครอง 
จ านวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ท้ังหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ท่ี 1 บ้านนมโฑ     พื้นท่ี 5.6 ตร.กม. หรือ 3,500 ไร ่
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองกุ้ง พื้นท่ี 4.8 ตร.กม. หรือ 3,000 ไร ่
หมู่ท่ี 3 บ้านเขาแก้ว  พื้นท่ี 6.04 ตร.กม. หรือ 3,775 ไร ่
หมู่ท่ี 4 บ้านนมโฑ  พื้นท่ี 3.44 ตร.กม. หรือ 2,150 ไร ่
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแค  พื้นท่ี 5.77 ตร.กม. หรือ 3,606 ไร ่
หมู่ท่ี 6 บ้านนมโฑ  พื้นท่ี 2.40 ตร.กม. หรือ 1,500 ไร ่
3. จ านวนประชากร 

 ประชากรท้ังส้ิน 2,818 คน ประกอบด้วย 
  ชาย   1,365 คน คิดเป็นร้อยละ 48.44 
  หญิง  1,453 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56 
 จ านวนครัวเรือน 869  ครัวเรือน 
  มีความหนาแน่นเฉล่ีย 96.42 คน/ตารางกิโลเมตร 
 4. ธุรกิจในต าบล 
  ร้านค้าท่ัวไป    46  ร้าน 
  ร้านจ าหน่ายวัสดุเคมี   5  ร้าน 
  ปั้มน้ ามันเช้ือเพลิง (ป้ัมหลอด)  5  ร้าน 
  ปั้มถังลอยริมทาง   4  ร้าน 
  ร้านซ่อมเครื่องยนต์   10  ร้าน 
  โรงสีข้าว    2  โรง 
  ลานตากข้าว    2  ลาน 
  ลานช่ังผลผลิตการเกษตร   1  ลาน 
  โรงเรือนเล้ียงไก่   1  โรง 



 5. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลชัยนาท นับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและส านักสงฆ์ใน

พื้นท่ีท้ังหมด จ านวน 2 แห่ง ได้แก่  วัดเขาแก้ว หมู่ท่ี 3 และวัดนมโฑ หมู่ท่ี 4 
 6. การศึกษา 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว หมู่ท่ี 3 และ             ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ หมู่ท่ี 4 
  2. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาแก้ว หมู่ท่ี 3 โรงเรียนวัดนมโฑ หมู่ท่ี 4  และ
โรงเรียนบ้านโป่งแค หมู่ท่ี 5 
  3. โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาแก้ว หมู่ท่ี 3 โรงเรียนวัดนมโฑ 
หมู่ท่ี 4 
  4. ศูนย์การเรียนชุมชนประจ าต าบลเขาแก้ว 1 แห่ง 
 7. สาธารณสุขในต าบล 
  1) สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง บ้านเขาแก้ว หมู่ท่ี 6 
  2) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 
  3) ห้องน้ าสาธารณะ จ านวน  1 แห่ง  ภายในวัดนมโฑ หมู่ท่ี 4 บ้านนมโฑ 
  4) อัตราการป่วยของประชากรในรอบ 3 ปี (2547-2549) ได้แก ่
          อันดับ 1 โรคทางเดินหายใจ 
                     อันดับ 2 โรคระบบกล้ามเนื้อรวม โครงร่าง และเนื้อเยื่อยึดเสริม 
                     อันดับ 3 โรคความดันโลหิตสูง 
 8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีต ารวจภูธรต าบลเขาแก้ว  จ านวน 1 แห่ง 
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขาแก้ว จ านวน 1 แห่ง 
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 64 คน 
 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลวัดสิงห์  
 1. ท่ีต้ังและอาณาเขต 
 เทศบาลต าบลวัดสิงห์ ต้ังอยู่ในตัวอ าเภอวัดสิงห์ ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดชัยนาท ต้ังอยู่ทางทิศ  
ตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยนาท 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3183 ห่าง
จากกรุงเทพฯ ประมาณ 220 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
        อาณาเขต 



  ทิศเหนือ ติดกับต าบลหนองบัว อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  
  ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ าท่าจีน และแม่น้ าเจ้าพระยา 
  ทิศใต้  ติดกับต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
  ทิศตะวันตก ติดกับต าบลหนองขุ่น อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
 2. เนื้อที่ 
      เทศบาลต าบลวัดสิงห์มีพื้นท่ี 2 ตารางกิโลเมตร 
 3.  ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศ เทศบาลต าบลวัดสิงห์มีพื้นท่ี 2 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเนื่องจากมี
แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านด้านทิศตะวันออกและมีคลองซึ่งต่อมาจากแม่น้ าท้ังสองได้แก่คลองเคียน
และคลองกระทง เป็นแหล่งน้ าซึ่งมีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลท้ังหมด 
 4. ลักษณะภูมิอากาศ 
              อ าเภอวัดสิงห์โดยท่ัวไปภูมิอากาศคล้ายกับจังหวัดใกล้เคียง ในภาคกลางอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม
ท่ีพัดผ่านประจ าฤดู อุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 29 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 39 องศาเซลเซียส 
ต่ าสุด 16 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 
  ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 5. สภาพเศรษฐกิจ 
 เนื่องจากพื้นท่ีอ าเภอวัดสิงห์เป็นท่ีราบลุ่ม เหมาะสมแก่การเพาะปลูกท าการเกษตรฐานะของประชาชน
จึงไม่ดีนักท าให้ขาดแคลนก าลังซื้อเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวของการประกอบการค้าการบริการและ
อุตสาหกรรม กิจการท่ีด าเนินการอยู่จึงเป็นกิจการท่ีผลิตและจ าหน่ายสินค้าอันเป็นความจ าเป็นพื้นฐานในการ
ครองชีพเป็นหลัก 
  5.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  การประกอบอาชีพของประชาชนด้านพาณิชยกรรมทางการค้าและบริการ มีลักษณะท้ังการค้าปลีก 
และค้าส่ง ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นประเภทสถานประกอบการได้ คือ 
   1) สถานประกอบการด้านพานิชยกรรม 
    สถานีน้ ามัน   จ านวน     4  แห่ง 
    ศูนย์การค้า    จ านวน    1  แห่ง 
    ตลาดสด       จ านวน    4  แห่ง 
    สถานท่ีจ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ประมาณ  400  แห่ง 



  2) สถานประกอบการ 
   ธนาคาร         จ านวน   4 แห่ง 
  3) รายได้ประชากรโดยเฉล่ีย  8,500 – 10,900 บาท/เดือน/ครัวเรือน 
  4) พื้นท่ีบางส่วนท าการเกษตรหลากหลาย ส่วนใหญ่ท านา  
 6. สภาพสังคม 
  สภาพทางสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัดสิงห์ ส่วนใหญ่เป็นผู้รักสงบมีความสามัคคีกลม
เกลียวกันดี ไม่ค่อยมีปัญหาในการปกครองประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
มาตรฐานการศึกษาอยู่ในขั้นดี มีการแบ่งพื้นท่ีในเขตเทศบาลเป็น 4 ชุมชนย่อย  ได้แก่ ชุมชนมะขามเฒ่า  
 ชุมชนท่าศาลา  ชุมชนจวนวิไล  ชุมชนจันทร์เจริญ 
  6.1   อาชีพ   สามารถแยกการประกอบอาชีพได้ 3 กลุ่ม 
   1) ชุมชนมะขามเฒ่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท านา ท าสวน เล้ียงสัตว์ 
   2) ชุมชนท่าศาลา ส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัย 
   3) ชุมชนจันทร์เจริญและชุมชนจวนวิไล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านธุรกิจและการค้า 
  6.2  ประชากร ในเขตเทศบาลมีประชากรรวม 3,750 คน (ข้อมูลเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2557) แยก
เป็นเพศชาย 1,760 คน เพศหญิง 1,990 คน มีจ านวนครัวเรือน 1,813 ครัวเรือน อัตราความหนาแน่นเฉล่ีย 83.45 
ครัวเรือน/ตร.กม. 
  6.3  การศาสนา 
   มีวัดในเขตเทศบาลจ านวน 2 แห่ง 
   มีศาลเจ้า  จ านวน 1 แห่ง  
  6.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
       ก. ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน มีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
         ข. ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน มีกิจกรรมประกวดกระทง แข่งขันกีฬา 
        ค. ประเพณีขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม มีกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
         จ. ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม มีกิจกรรมประกวดขบวนแห่เทียน 
 7. สภาพโครงสร้างพื้นฐาน 
  7.1  การคมนาคม   ปัจจุบันอ าเภอวัดสิงห์สามารถติดต่อกับชุมชนอื่นๆ ได้โดยอาศัยการคมนาคม 
ดังนี้ 
 
     



   1) ทางน้ า 
            มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน มีเรือข้ามฝากไปยังจังหวัดชัยนาท ตรงตลาดปากคลองเคียน 
นอกจากนี้ยังมีแม่น้ าท่าจีนสมัยก่อนเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญแต่ปัจจุบันการสัญจรมีน้อยเพราะเปล่ียนการใช้
มาเป็นการคมนาคมทางบกเป็นส่วนใหญ่ 
   2) ทางบก 
            มีทางหลวงจังหวัดตัดผ่านดังนี้ หมายเลข 3183 (สายชัยนาท – วัดสิงห์ – อุทัยธานี) ทางหลวง 
จังหวัดหมายเลข 3218 (สายวัดสิงห์เขาตะพาบ) ทางหลวงท้องถิ่น (สายวัดสิงห์ – ดอนตาล) มีสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอวัดสิงห์ ต้ังอยู่ท่ีถนนจวนวิไล ตรงข้ามตลาดแม่จ าปี และมีรถโดยสารซึ่งวิ่งตามเส้นทางสายหลักไปสู่
เมืองส าคัญ ดังนี้ 
 รถโดยสารปรับอากาศช้ัน 1   จากวัดสิงห์ – กรุงเทพฯ  อัตราการเดินรถ   16 เท่ียว/วัน 
 รถโดยสารปรับอากาศช้ัน 2   จากวัดสิงห์ – กรุงเทพฯ   อัตราการเดินรถ   12 เท่ียว/วัน 
 รถโดยสารประจ าทาง     จากวัดสิงห์ – ชัยนาท    อัตราการเดินรถ   35 เท่ียว/วัน 
 รถโดยสารประจ าทาง     จากวัดสิงห์ – อุทัยธานี  อัตราการเดินรถ   12 เท่ียว/ วัน 
 รถโดยสารประจ าทาง     จากวัดสิงห์ – การุ้ง – เขาตะพาบ อัตราเดินรถ   8 เท่ียว/วัน 
           3) ถนน  ภายในเขตเทศบาลต าบลวัดสิงห์ มีถนนสายหลัก 6 สายได้แก่ 
    3.1) ถนนจันทนาราม 
    3.2) ถนนอู่ทองมะขามเฒ่า 
    3.3) ถนนประชาราษฎร์บ ารุง 
    3.4) ถนนภูวสุวรรณวิถี 
    3.5) ถนนจวนวิไล 
    3.6) ถนนราษฎร์อุทิศ 
                4)  สะพาน  มีสะพานจ านวน 2 แห่ง คือ 
    สะพานข้ามแม่น้ าท่าจีน 
    สะพานข้ามคลองกระทง 
  7.2 การไฟฟ้า  
                  มีครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้จ านวน 1,704 ครัวเรือน ส่วนการให้บริการและบ ารุงดูแลรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล มีประมาณ 281 จุด ครอบคลุมถนน 23 สาย 
  7.3 การประปา   
                 ผู้ใช้น้ าประปา จ านวน 1.573 ราย ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉล่ีย 1,500 ลบ.ม./วัน แหล่งน้ าดิบท่ี
น ามาใช้ผลิตประปาเป็นน้ าจากแม่น้ าท่าจีนซึ่งอยู่ห่างจากโรงกรองน้ าประปา ประมาณ 500 เมตร มีการใช้สารเคมี
ในการผลิตคือสารส้ม 80 กิโลกรัม และคลอรีน 3 กิโลกรัม/วัน 
  7.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม 



   ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข                จ านวน       1   แห่ง 
   ชุมสายโทรศัพท์                              จ านวน       1   แห่ง  
   มีจ านวนบ้านเรือนท่ีติดต้ังโทรศัพท์        จ านวน    471  ราย 
    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                         จ านวน      37   ตู้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลหนองนอ้ย  
     1. ที่ต้ัง  ต าบลหนองน้อยเป็นต าบลหนึ่งในจ านวน  6  ต าบล  ของอ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท  ซึ่ง
อยู่ตอนเหนือของภาคกลางตอนบน  ต าบลหนองน้อยอยู่ห่างจากอ าเภอวัดสิงห์ไปทางทิศใต้ประมาณ  10   
กิโลเมตร  ตามเส้นทางสายวัดสิงห์ – ดอนตาล    อยู่ห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ  35  กิโลเมตร  โดยมีอาณา
เขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลมะขามเฒ่า              อ าเภอวัดสิงห์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลหนองแซง    อ าเภอหันคา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าท่าจีน ต าบลนางลือ      อ าเภอเมือง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลวังหมัน    อ าเภอวัดสิงห์ 

  2. เนื้อที่  ต าบลหนองน้อยมีพื้นท่ีท้ังหมด  38,750  ไร่  หรือประมาณ  40.52  ตารางกิโลเมตร 
  3. ภูมิประเทศ 
                สภาพพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ าจึงมีความ
อุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกเป็นท่ีราบลุ่มและค่อย ๆ ลาดต่ ามาทางทิศ
ตะวันออก พื้นท่ีมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายค่อนข้างแห้งแล้ง 
                ต าบลหนองน้อยมีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่าน คือ แม่น้ าท่าจีน บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านหนองแค   แบ่งเขต
ต าบลหนองน้อยกับต าบลนางลือ  อ าเภอเมือง  และมีคลองชลประทานมะขามเฒ่า  -  อู่ทอง ไหลผ่านหมู่ท่ี 7 บ้าน
หนองบัวบ้า  หมู่ท่ี 6  บ้านดอนแต้  และหมู่ท่ี  5 บ้านดอนมะขาม  แล้วไหลไปอ าเภอหันคา  นอกจากนี้ยังมีคลอง
ส่งน้ าของโครงการชลประทานทุ่งวัดสิงห์ ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ี หมู่ท่ี 2 3 4 5 6 7  และ 8  ของต าบลหนองน้อย ท่ี
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร 
  4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบลหนองน้อยแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน/ชุมชน    ดังนี้ 

หมู่ท่ี  1   บ้านหนองแค หมู่ท่ี  2   บ้านหนองน้อย 
หมู่ท่ี  3   บ้านโคกสุก หมู่ท่ี  4   บ้านดอนตาล 
หมู่ท่ี  5   บ้านดอนมะขาม           หมู่ท่ี  6   บ้านดอนแต้  
หมู่ท่ี  7   บ้านหนองบัวบ้า  หมู่ท่ี  8  บ้านทุ่งพงษ ์

  
 



 5. ประชากร 
           ต าบลหนองน้อย มีประชากรท้ังส้ินในปี  พ.ศ. 2558   จ านวน 3,789   คน   มีความหนาแน่นเฉล่ียต่อ
พื้นท่ีประมาณ  93  คน/ตารางกิโลเมตร   

 6. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
                        ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลหนองน้อยนับถือศาสนาพุทธ มีวัด  4 แห่ง ท่ีต้ัง 
                        1.  วัดทรงเสวยหมู่ท่ี  1 (บ้านหนองแค)  เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และศาสน
สถานของจังหวัด                                                     
                        2.  วัดโคกสุก หมู่ท่ี  3 (บ้านโคกสุก) 
                        3.  วัดบ้านโคกสุก หมู่ท่ี  3 (บ้านโคกสุก) 
                        4.  วัดดอนตาล หมู่ท่ี  4 (บ้านดอนตาล) 

 7.  การสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  1 แห่ง 
  พนักงานประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองน้อย/ต าแหน่ง 
   หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน   1 คน 
   นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน   1 คน 
   พยาบาลวิชาชีพ       จ านวน   1 คน 
   อสม.    จ านวน 68 คน 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน   8 แห่ง 
  8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ป้อมต ารวจชุมชน หมู่ท่ี 3 (บ้านโคกสุก) จ านวน     1 แห่ง 
   สมาชิก อปพร.   จ านวน     88     คน 
   เส้ือสะท้อนแสง   จ านวน     8 ตัว 

 แผงจราจร    จ านวน      6 แผง 
   กระบองไฟ    จ านวน      2  อัน 

9.  การบริการพื้นฐาน 
  9.1 การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลและอ าเภอ  รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบล

และหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ สายวัดสิงห์ – ดอนตาล 
2) ถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น  สายโคกสุก – วังหมัน 
3) ถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ  สายบ้านหนองน้อย-คลองปลาไหล 



  ส าหรับเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน บางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบางส่วน
เป็นถนนดินลูกรัง นอกจากนี้ยังเป็นถนนดินอีกหลายสาย  แยกเป็นถนนในแต่ละหมู่บ้าน   ดังนี้ 
                   หมู่ที่ 1 บ้านหนองแค   หมู่ที่ 2   บ้านหนองน้อย    

ถนน  คสล.    จ านวน   5  สาย ถนน  คสล.    จ านวน    6    สาย 
ถนนลูกรัง      จ านวน  9  สาย ถนนลูกรัง      จ านวน   9    สาย 
ถนนดิน        จ านวน   2   สาย ถนนดิน         จ านวน   2    สาย 
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสุก    หมู่ที่ 4  บ้านดอนตาล    
ถนน  คสล.    จ านวน     8   สาย ถนน  คสล.    จ านวน    8   สาย 
ถนนลูกรัง      จ านวน   11   สาย ถนนลูกรัง      จ านวน    5   สาย 

                     ถนนดิน         จ านวน     7   สาย   ถนนดิน         จ านวน    5  สาย 
     หมู่ที่ 5 บ้านดอนมะขาม    หมู่ที่  6  บ้านดอนแต้    

ถนน  คสล.    จ านวน     6  สาย ถนน  คสล.    จ านวน     7  สาย 
ถนนลูกรัง     จ านวน    10  สาย ถนนลูกรัง     จ านวน     8  สาย 
ถนนดิน        จ านวน     3  สาย ถนนดิน        จ านวน   13  สาย 

                    หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวบ้า    หมู่ที่  8   บ้านทุ่งพงษ์    
ถนน  คสล.    จ านวน   6   สาย ถนน  คสล.    จ านวน    3    สาย 
ถนนลูกรัง      จ านวน   6  สาย ถนนลูกรัง      จ านวน    1    สาย 

                     ถนนดิน        จ านวน   6  สาย ถนนลาดยาง   จ านวน   1     สาย        
        รวมถนนของท้องถิน่ในหมู่บ้านของต าบลหนองน้อย  มีจ านวน   150  สาย  รายละเอียดดังนี้ 
   ถนน คสล.    จ านวน    48  สาย 
   ถนนลูกรัง    จ านวน    59   สาย 
   ถนนดิน       จ านวน    40  สาย 

 9.2 การโทรคมนาคม 
  ไปรษณีย์โทรเลขหมู่บ้าน (สาขา) จ านวน 1 แห่ง 
  โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน 10  แห่ง 

 9.3 การไฟฟ้า 
  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน   
 9.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  แม่น้ า จ านวน 1 สาย  คือ  แม่น้ าท่าจีน 
  บึง  จ านวน 1  แห่ง  คือ บึงห้วยหอม 



 9.5 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  คลองส่งน้ ามะขามเฒ่า-อู่ทอง จ านวน    1   สาย 
  คลองส่งน้ าทุ่งวัดสิงห์ ครอบคลุมพื้นท่ี หมู่ท่ี 2 3 4 5 6 7 8 ต าบลหนองน้อย 
  บ่อน้ าต้ืน   จ านวน     8 แห่ง 
  บ่อน้ าบาดาล   จ านวน   27 แห่ง 
   ธนาคารน้ า   จ านวน     2 แห่ง 
  ฝ. 33    จ านวน     8 แห่ง 
  ฝ. 5    จ านวน     2 แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน   จ านวน        7 แห่ง 
  แท้งค์   คสล.   จ านวน    10 แห่ง               
 9.6 การด าเนินการพานิชย์ของเทศบาล  
  ประปาเทศบาลหนองน้อย     จ านวน       4 แห่ง  (หมู่ท่ี 1 4 5 6และหมู่ท่ี 7) 
 10. ข้อมูลอื่น ๆ 

  10.1 มวลชนจัดต้ัง 
 ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น  จ านวน  313       คน 

                      สมาชิก สภาสตรี   จ านวน      40      คน  
                    
             10.2 กีฬาและนันทนาการ/พักผ่อน 
                      สนามเปตอง   จ านวน 1 แห่ง 

 สนามตะกร้อ   จ านวน 1 แห่ง 
    สนามฟุตบอล   จ านวน 1 แห่ง 

 สวนสุขภาพ   จ านวน 1 แห่ง 
 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลหนองขุ่น  
 1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีต้ัง อาณาเขต การปกครองประชากร การศึกษา ในต าบลหนองขุ่น อ าเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาทมีดังนี้ 
  1.1 เทศบาลต าบลหนองขุ่น ได้รับการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติสภาต าบลหนองขุ่นและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และได้รับการประกาศจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล หนองขุ่น จาก
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี  23  กุภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และมีการเลือกต้ัง เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม  2552 ใน



ปัจจุบัน ผู้ท่ีมาเข้าบริหารงานเทศบาลต าบลหนองขุ่น คือ (นายบุญส่ง  จิตรจุน) ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบล
หนองขุ่น 
  1.2 ท่ีต้ัง เทศบาลต าบลหนองขุ่น ต้ังอยู่เลขท่ี  89 ถนนสายอ าเภอวัดสิงห์ ต าบลหนองขุ่น จังหวัด
ชัยนาท ติดต่อกับอ าเภอ หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
  1.3 อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลหนองบัวและต าบลบ่อแร่ จังหวัดชัยนาท 
   ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลมะขามเฒ่า ต าบลหนองน้อยและต าบลวังหมัน   
        จังหวัด ชัยนาท 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลมะขามเฒ่าและต าบลหนองบัว จังหวัดชัยนาท 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลบ่อแร่และต าบลกุดจอก จังหวัดชัยนาท 
 2. ที่ต้ัง   
 ท่ีท าการเทศบาลต าบลหนองขุ่น ต้ังอยู่เลขท่ี  89 ถนนสายอ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทและติดกับ
อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ห่างจากอ าเภอวัดสิงห์ 7 กิโลเมตร  เนื้อท่ี ในต าบลหนองขุ่นมี 50.52 ตาราง
กิโลเมตร หรือจ านวน 34,278 ไร่ เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม สภาพดินร่วมปนทราบ ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ ประชาชน
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและอื่นๆ เช่น นา , ไร , เล้ียงสัตว์ , และอาชีพรับจ้าง 
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  3.1 การสร้างจิตรส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ           และ
ส่ิงแวดล้อม 

3.2 มีการตรวจสอบและควบคุมมิให้ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะและตัดไม้ท าลายป่า 
3.3 ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนและปลูกต้นไม้ในสาธารณะ 
3.4 จัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
3.5 จัดหาท่ีท้ิงขยะเพื่อไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 

 4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  บ ารุงส่งเสริมและรักศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่น(หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) 
 5.   ด้านสาธารณะสุข 
      5.1 ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ 
     5.2 ออกกฎหมายข้อบังคับต าบลเพื่อป้องกันโรคติดต่อ 
      5.3 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบัตรสุขภาพทุกประเภท 
   



6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.1  จุดตรวจประจ าต าบล (ป้อมยาม)  1   แห่ง 
  6.2   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  8   แห่ง   (ทุกหมู่) 
  6.3   ต ารวจชุมชน        5  คน 
 7.   การคมนาคม 
  ใช้เส้นทางสาย วัดสิงห์- หนองมะโมง    การคมนาคมไปมาสะดวก นอกจากท่ี  กล่าวมาแล้วยังมี สาย
ย่อยๆ ในพื้นท่ีอีกหลายสาย 
 8. การไฟฟ้า จ านวน  8  หมู่บ้าน  ประชากรท่ีมีไฟฟ้าใช้ ประมาณ   100 % 
 9. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  9.1 ฝาย     6    แห่ง 
  9.2 บ่อน้ าต้ืน    20  แห่ง 
  9.3 ประปาหมู่บ้าน   7    แห่ง 
  9.4 บ่อโยก    50  แห่ง  
  9.5 คลอง    1    แห่ง 
  9.6 สระน้ า    13  แห่ง 
 10.   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ไม่มี                              
 11.   มวลชนจัดต้ัง 
  11.1  ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น  60  คน   
  11.2 อปพร.  2  รุ่นจ านวน               70  คน 
   11.3 ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน      8   แห่ง 
  11.4 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน   8    แห่ง            
  11.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2    แห่ง 
  11.6 กลุ่มสตรี    8    แห่ง 
  11.7 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)              98  คน 
 
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า  
 1. ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า เดิมมีฐานะเป็นสภาต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2540 



 2. สถานที่ต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า 
 ต้ังอยู่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ (บึงคลองมอญ) หมู่ 4 ต าบลมะขามเฒ่า มีระยะห่างจากท่ีว่าการ
อ าเภอวัดสิงห์ ประมาณ 3 กิโลเมตร และองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารท่ีท า
การเป็นของตนเองเมื่อปี 2542 
 3. สภาพทั่วไป ต าบลมะขามเฒ่า 
 ต าบลมะขามเฒ่า  มีเนื้อท่ีประมาณ 21.161 ไร่  หรือ 34.8 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศ  มี
พื้นท่ี แบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  ด้านทิศตะวันออก  มีลักษณะเป็น  ท่ีราบลุ่มติดกับแม่น้ าท่าจีน  และแม่น้ า
เจ้าพระยา  ท าให้ประสบปัญหาอุทกภัย  ในฤดูน้ าหลากเป็นประจ าทุกปี  มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก  ส่วนพื้นท่ีด้านทิศตะวันตก  มีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม และค่อยๆลาดต่ าลงมา  ทางทิศตะวันออก ดินมี
ลักษณะ เป็นดินร่วนปนทราย แต่มีระบบชลประทานท่ัวถึง เต็มพื้นท่ี ประชากรส่วนใหญ่  จึงประกอบอาชีพ
เกษตรกร (ท านา) เป็นอาชีพหลัก 
 4. อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ทต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ต.หนองบัว อ.สิงห์ จ.ชัยนาท 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท  
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 
 5. จ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรท้ังหมด 5,269 คน แยกเป็น ชาย จ านวน 2,526 คน คิดเป็นร้อยละ 47.94 หญิง 
จ านวน 2,743 คน คิดเป็นร้อยละ 52.06  จ านวนครัวเรือนท้ังหมด 2,164 ครัวเรือนความหนานแน่นเฉล่ีย 62.56 
คน/ตารางกิโลเมตร 
 6. สภาพสังคม  
 ความเป็นอยู่ของประชาชน ในเขตต าบลมะขามเฒ่า อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่าย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เพราะมีการศึกษา สาธารณสุขท่ีครบครัน นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
ประชากรส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรมเป็นหลัก พื้นท่ีอุดมไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ประชาชนอยู่กันอย่าง
สงบสุข มีความสามัคคีช่วยหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมา 
 7. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 ต าบลมะขามเฒ่า มีวัด จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ วัดปากคลองมะขามเฒ่า วัดสุวรรณโคตมาราม 
วัดศรัทธาราษฎร์ วัดหนองพญา วัดดอนเจดีย์ วัดหนองน้อย 
 การศึกษาในต าบล ต าบลมะขามเฒ่า มีสถานศึกษาในต าบล ดังนี้ 
   7.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของ อปท. รวม 3 แห่ง 



   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากคลองมะขามเฒ่า 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลมะขามเฒ่า  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลมะขามเฒ่า (วัดหนองน้อย) 
   7.2 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลมะขามเฒ่า จ านวน 4 แห่ง 
   โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  
   โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 
   โรงเรียนวัดคลองบุญ  
   โรงเรียนวัดหนองน้อย 
 8. การสาธารณสุข 
 ต าบลมะขามเฒ่า ไม่มีสถานีอนามัยประจ าต าบล สืบเนื่องจากมีพื้นท่ีอยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลวัดสิงห์ 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 
 9. ความปลอดภัยในต าบล 
 มีสถานีต ารวจภูธรวัดสิงห์ ท่ีดูแลครอบคลุมในพื้นท่ีต าบลมะขามเฒ่า รวมท้ังยังมีสถานีต ารวจชุมชนวัด
ปากคลองมะขามเฒ่า บริเวณ หมู่ท่ี 1 ท่ีพักสายตรวจต าบลมะขามเฒ่า บริเวณ หมู่ท่ี 10  และมีกล้องวงจรปิด 
CCTV ในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคุม
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 10. การคมนาคม  
  ถนนสายวัดสิงห์ – ชัยนาท ขนาด 2 ช่องทางจราจร ผ่านหน้าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเฒ่า 
  รถยนต์โดยสารปรับอากาศ และรถตู้โดยสาร สายวัดสิงห์ – กรุงเทพฯ ผ่านหน้าท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า 
 11. แหล่งน้ าในต าบล 
  11.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
    แม่น้ า จ านวน 2 สาย คือ  แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าเจ้าพระยา 
  11.2 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
   ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 11 แห่ง  
   บ่อบาดาล  จ านวน 8 บ่อ 
   สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง    
 12. ขนบธรรมเนียมประเพณี 



  ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน มีกิจกรรมรดน้ าด าหัว ขอพรผู้สูงอายุ 
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม มีกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา 
  ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน มีกิจกรรมเดินขบวนแห่กระทง 
  ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 1 คน นายสมพร รัตนวิจิตร (หมอเป่า,พ่นน้ ามนต์,หมอสมุนไพร) หมู่ท่ี 8 
 13. สถานที่ท่องเที่ยว 
 วัดปากคลองมะขามเฒ่า หมู่ 1 ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทเป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง
ทางพระเครื่อง คือ หลวงปู่ศุข ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวประเทศ ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ส าหรับนามมะขามเฒ่านี้มีต านานเล่าว่า แต่ก่อนมีต้นมะขามอายุนับร้อยปี อยู่ตรงหน้าวัด
ริมฝ่ัง เมื่อตล่ิงพังต้นมะขามจึงจมหายไป ส่ิงส าคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้ก็คือ มณฑปวัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็น
มณฑปแห่งเดียว ท่ีมีวิธีการสร้างแปลก กล่าวคือ หลวงปู่ศุขได้ใช้วิชาอาคมขลังสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามวิธีการ 
เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบัน ได้รับการบูรณะซ่อมแซม เป็นสถานท่ีสักการะแก่ลูกศิษย์และประชาชนท่ัวไป 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั  
 1. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 ในปีพ.ศ 2530 นายขาว พัดศรี ได้ด ารงต าแหน่งก านันต าบลหนองบัวจนถึงปัจจุบัน ในปีพ.ศ.2535 
ต าบลหนองบัวได้มีการจัดต้ังสภาหนองบัว ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2535 โดยมีนายขาว พัดศรี ซึ่งเป็นก านันต าบลหนองบัว ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารสภาต าบลโดย
ต าแหน่ง และมีสมาชิกสภาโดยต าแหน่ง ซึ่งมาจากผู้ใหญ่บ้าน จ านวน19 คน  
            ต่อมา เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2539 สภาต าบลหนองบัวท่ีได้จัดต้ังขึ้นได้รับการยกฐานะขึ้น ให้เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ต่อมาเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2539 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลขึ้น
เป็นครั้งแรก ในการนี้ ได้สมาชิกสภาต าบลมาจากประชาชนเลือกต้ังโดยตรง จ านวน 18 คน และก านันซึ่งด ารง
ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้าน 19 คน แพทย์ประจ าต าบล 1 คน รวม
ท้ังส้ินจ านวน 38 คน โดยเเบ่งเป็นคณะผู้บริหาร 7 คน เป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภา 31 คน 
 ต่อมาเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2543 ครบวาระสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ให้มีการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่ในวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2543 ได้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 36 คน จาก 18 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นคณะผู้บริหาร 3 คน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเเบ่ง เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ จ านวน 33 คน และเมื่อ พ.ศ.2546 ได้มีการ



ปรับเปล่ียนต าเเหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ไปเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนรองประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เปล่ียนเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
            และเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2547 ครบวาระสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง จึงได้ให้มีการ
จัดการเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 36 คน และพร้อมกันนี้ ได้มีการเลือกต้ังนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น โดยเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรง และเมื่อได้นายก องค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก็จะสรรหาบุคคล เพื่อด ารงต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
2 คน และเลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน และหลังจานั้น เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.
2547 กระทรวงมหาดไทยให้มีการแบ่งแยกหมู่บ้านใหม่ โดยเพิ่มหมู่ท่ี 20 บ้านสามพันไร่ ซึ่งแยกออกจากหมู่ท่ี 17 
บ้านโคกเจริญ ท าให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังส้ิน 38 คน และได้บริหารงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จนถึงปัจจุบัน 
 2. เนื้อที่ 
         ต าบลหนองบัวมีพื้นท่ีโดยประมาณ 181.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 113,467 ไร่ 
 
 3. อาณาเขต 
      ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลหนองกลับ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
           ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลธารทหาร,ต าบลวังบ่อ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสรรค์ 
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
           ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลห้วยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 4. ภูมิประเทศ 
 ต าบลหนองบัวมีสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น ท่ีราบสูง มีภู เขาเป็นบางส่วนพื้น ท่ีเป็นป่า มีแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หินสีชมพู,แร่เหล็ก และยังมีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ47 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ า
เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว รวมทั้งยังมีแหล่งน้ าไว้ ส าหรับใช้อุปโภคบริโภคหลายแหล่ง
ด้วยกัน ซึ่งเกิดจากธรรมชาติ และขุดลอกของชาวบ้าน ประกอบด้วยแหล่งน้ าส าคัญ ดังนี้ 
             1. อ่างเก็บน้ าร่องดู่            4. สระใหญ่หมู่19 
             2. อ่างเก็บน้ าเขาพระ         5. ฝายหมู่บ้าน 11 
             3. สระใหญ่หม่18             6. ฝายหมู่บ้าน 16 
 5. สภาพภูมิอากาศ 
          สภาพภูมิอากาศในต าบลหนองบัว มีลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างร้อน และแห้งแล้ง โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
ส าหรับฤดูกาล มี 3 ฤดู ได้แก่ 
                ฤดูหนาว           ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 



                ฤดูร้อน             ต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
                ฤดูฝน               ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
 6. สังคม/กลุ่มสังคม 
  6.1 ด้านการศึกษา 
                      โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 4 แห่ง 
                      โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
                      ท่ีอ่านหนังสือและวารสารประจ าหมู่บ้าน จ านวน 12 แห่ง 
             6.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
                      วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน 10 แห่ง 
                      ส านักปฏิบัติธรรม จ านวน 1 แห่ง 
  6.3 การสาธารณสุข 
                      สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน จ านวน 2 แห่ง 
                      ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 2 แห่ง 
                      อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า จ านวน 99.07% 
   6.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                      ต าบลหนองบัวป้อมยามต ารวจ จ านวน 3 แหง่ 
                      กลุ่มต ารวจอาสา  จ านวน 1 กลุ่ม 
                      อปพร.   จ านวน 1 กลุ่ม 
 7. สภาพทางสังคมของประชากร ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นสังคมชนบท 
ประชาชนอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รู้รักสามัคคี กันเป็นอย่างดี มีการรวมกลุ่มกันอย่างหลากหลาย 
ประกอบด้วย กลุ่มอาสาพัฒนาสตรี มีจ านวน 330 คน กลุ่มอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร) จ านวน 160 คน 
กลุ่มต ารวจอาสาจ านวน 70 คน ลูกเสือชาวบ้านจ านวน 3รุ่น รุ่นละ 100 คนกลุ่มผู้สูงอายุ 30 คน กลุ่มยุวเกษตร 
จ านวน 50 คน กลุ่มพุทธบุตรเป็นนักเรียนในพื้นท่ีท้ังหมดต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี5 ถึงมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 
กลุ่มศูนย์พัฒนาครอบครัว จ านวน 12 คน กลุ่มศูนย์กีฬาและนันทนาการ จ านวน 12 คน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
ดังกล่าว เกิดขึ้นโดยนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเเละ
ส่วนกลางบทบาทของกลุ่มต่างๆ ทางสังคม มีบทบาททางการเมือง เช่น เป็นกรรมการการเลือกตั้ง มีบทบาทในการ
ถ่ายทอดให้สมาชิกบางกลุ่ม และชาวบ้านได้ รวมทั้งบางกลุ่มก็มีบทบาทสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลังของการเมืองท้องถิ่น 
กลุ่มทางสังคมเหล่านี้ บางกลุ่มมีการเข้ามามีบทบาทในการบริหารส่ิงแวดล้อม เช่น กลุ่มยุวเกษตร ได้ด าเนินการ
ร่วมใจภักด์ิอนุรักษ์ป่าต้นน้ า จัดต้ังธนาคารขยะ เพื่อการออมทรัพย์ กลุ่มเยาวชน ได้ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการ



ก าจัดผักตบชวาในห้วยหนอง คลอง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาพระ2 และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ า
ร่องดู่ 
 8. เศรษฐกิจ/กลุ่มเศรษฐกิจ 
            ระบบเศรษฐกิจชุมชน มีลักษณณะระบบเศรษฐกิจ ท่ีขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ท้ังนี้ เพราะ
สภาพภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นท่ีราบ ราบลูกฟูก และมีภูเขาลูกโดด ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ พืชเศรษฐกิจ 
ได้แก่ การท านาข้าว การท าไร่ข้าวโพด การท าไร่มันส าปะหลัง นอกจากนี้ยังมีการเล้ียงโคเนื้อเป็นบางส่วน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
             8.1 อาชีพหลักของเกษตรกรต าบลหนองบัว ได้แก่ 
                       อาชีพท านา   จ านวน48,563 ไร่  
                       อาชีพท าไร่ข้าวโพด  จ านวน36,560 ไร่ 
                       อาชีพท าไร่อ้อย  จ านวน870 ไร่ 
                      อาชีพท าไร่ถั่วเขียว  จ านวน 450 ไร่ 
                       อาชีพท าไร่มันส าปะหลัง จ านวน 12,400 ไร่ 
                       อาชีพท าสวนผลไม้ เช่นสวนมะม่วง สวยล าไย  จ านวน438 ไร่ 
                       อาชีพการเล้ียงสัตว์โดยเฉพาะการเล้ียงโคขุน   จ านวน1,760 ไร่ 
       8.2 อาชีพรองของเกษตรกรต าบลหนองบัว ได้แก่ 
                      การปลูกไผ่หวาน  จ านวน 24 ครัวเรือน 
                      การเล้ียงโคขุน  จ านวน 25 ครัวเรือน 
                      การเล้ียงสุกร  จ านวน 15 ครัวเรือน 
                      การเล้ียงไก่พื้นเมือง  จ านวน 2,765 ครัวเรือน 
                      การเเกะสลักไม้กลึง  จ านวน 1 ครัวเรือน 
                      การตัดเย็บเส้ือผ้า  จ านวน 10 ครัวเรือน 
 
            นอกจากนี้ยังมีกลุ่มระดับต าบลอีก 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ประกอบการค้า ต าบลหนองบัว และกลุ่มผู้เล้ียงกบ
ต าบลหนองบัว รายได้ครัวเรือนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เฉล่ียครอบครัวละ 20,000 บาทต่อ
ปี  
            เศรษฐกิจและกลุ่มเศรษฐกิจในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคล่ือน
นโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปลูกไผ่หวาน เป็นกลุ่มผู้ปลูกขึ้น เนื่องจากมีนโยบายร่วมกัน 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชน ในเรื่องการตัดไม้ท าลายป่า กลุ่มผู้ปลอดสารพิษ มีอิทธิพลต่อ



การก าหนดนโยบาย ในการรณรงค์ ให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต และการใช้สารเคมี กลุ่มกองทุนขุดน้ าในไร่นา 
เป็นกลุ่มท่ีเกิดขึ้น จากการท าประชาสังคมของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นท่ีเป็นต้น 
            โครงสร้างของเศรษฐกิจ และกลุ่มเศรษฐกิจมีความเข้มเเข็งกล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมเป็น
สมาชิกทางกลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐกิจท าให้เกิดเงินหมุนในชุมชนมากขึ้น ท าให้รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นในครัวเรือน
ลดลง หนี้สินนอกระบบลดลง 
 
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่  
       1. ประวัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่แต่เดิมเป็นสภาต าบลบ่อแร่   ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้รับประกาศจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่จาก
กระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540   และได้มีการเลือกต้ังกรณีครบวาระเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 
2552  ปัจจุบันมีนายศักดา  กิ่มเกิด    เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. ที่ต้ัง 
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่   มีระยะทางห่างจากท่ีว่าการอ าเภอวัดสิงห์   ประมาณ  9  กม. 
   ทิศเหนือ      ติดกับอ าเภอหนองขาย่าง        จังหวัดอุทัยธานี 
               ทิศใต้          ติดกับต าบลหนองขุ่น             จังหวัดชัยนาท 
               ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลหนองบัว             จังหวัดชัยนาท 
               ทิศตะวันตก   ติดกับต าบลกุดจอก             จังหวัดชัยนาท 
  3.  เนื้อที่ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่   มีเนื้อที่ประมาณ  30.44    ตารางกิโลเมตร     หรือ  19,025  ไร่ 
  4.  ภูมิประเทศ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่  อยู่ในเขตพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลาง   พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม 
  5.  จ านวนหมู่บ้าน 
                   หมู่ท่ี  1      บ้านบ่อแร่       ชาย  253  คน  หญิง  278  คน 

  หมู่ท่ี  2      บ้านทุ่งแห้ว           ชาย  109  คน หญิง  117  คน 
                    หมู่ท่ี  3      บ้านเนินบ้าน        ชาย    75  คน หญิง    83  คน 
                    หมู่ท่ี  4      บ้านดงไร            ชาย  102  คน หญิง    97  คน 
                   หมู่ท่ี  5      บ้านส านักจ่ัน       ชาย  214  คน หญิง  257  คน 
                   หมู่ท่ี  6      บ้านหนองจิก      ชาย  374  คน หญิง  366  คน 
                   หมู่ท่ี  7      บ้านไร่ห้วยกระบอก ชาย   48 คน  หญิง  60  คน 



                        รวมจ านวนท้ังครัวเรือนท้ังส้ิน  824  ครัวเรือน 
  6.  ประชากร 
              จ านวนประชากรท้ังส้ิน  2,203  คน   แยกเป็นชาย  1,215  คน   หญิง  1,288  คน  
  (ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2553) 
 
  7. สภาพทางเศรษฐกิจ 
   7.1 อาชีพ 
   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่    ร้อยละ  90   ประกอบ
อาชีพ หลักทางด้านเกษตรกรรม  ท่ีเหลือประกอบอาชีพต่างๆ  เช่น  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  รับจ้าง  ค้าขาย
เป็นต้น 
   7.2 หน่วยธุรกิจในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล          
   ปั๊มน้ ามันและก๊าซ    8     แห่ง        (ป๊ัมหลอด) 
   โรงงานอุตสาหกรรม    1          แห่ง 
   โรงสี                       4      แห่ง        (หมู่ท่ี 1 และ 5 ,6) 
  8. สภาพสังคม 
   8.1  การศึกษา 
    โรงเรียนประถมศึกษา   2   แห่ง/ โรงเรียนวัดบ่อแร่และโรงเรียนหนองจิก 
    โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2  แห่ง/ โรงเรียนวัดบ่อแร่และโรงเรียนหนองจิก 
    ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   2     แห่ง 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก 1    แห่ง 
   8.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  วัด / ส านักสงฆ์   4      แห่ง 
   8.3  การสาธารณสุข 
    สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน  1    แห่ง   
                        อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า       ร้อยละ  100 
          3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         สถานีต ารวจ (ป้อมยามต ารวจ)    1    แห่ง    (หมู่ท่ี 6) 
    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   7    แห่ง        (ทุกหมู่) 
  9. การบริการพื้นฐาน    
   9.1 การคมนาคม 



   องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแร่  มีการคมนาคมไปมาสะดวก  มีถนนติดต่อกับท่ีว่าการอ าเภอ
วัดสิงห์ จ านวน 2 สาย 
   9.2  การโทรคมนาคม 
   ตู้โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้านครบ     7              หมู่     
   9.3 การไฟฟ้า 
   มีหมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าเข้าถึงจ านวน 7 หมู่บ้าน และจ านวนประชากรท่ีใช้ไฟฟ้า 99 % 
   9.4  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
     ล าน้ า / ล าห้วย    1    แห่ง 
     บึง / หนองน้ าและอื่นๆ    2  แห่ง 
    9.5    แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น  
     ฝาย     8    แห่ง   
     บ่อน้ าต้ืน  22  แห่ง   
     บ่อโยก    5    แห่ง  
     คลอง    8    แห่ง   
     อาคารบังคับน้ า    4    แห่ง   
     อื่นๆ (สระน้ า)     11  แห่ง  
     ระบบประปาหมู่บ้าน    7    แห่ง 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน  
 1.  ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.1  ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน เดิมเป็นสภาต าบลวังหมัน  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหมัน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  เมื่อวันท่ี  23  
กุมภาพันธ์  2540  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีสมาชิกสภาท้ังหมด  16  คน 
  1.2  สถานที่ต้ังและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  3  ต าบลวังหมัน  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท  
โดยอยู่ห่างจากอ าเภอวัดสิงห์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  18  กิโลเมตร ตามเส้นทางสายวัดสิงห์-โคกสุก  และอยู่
ห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ  45  กิโลเมตร  โดยแบ่งการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังหมันท้ังหมด  และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ   จดต าบลหนองขุ่น อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 



   ทิศใต้   จดต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
   ทิศตะวันออก  จดต าบลหนองน้อย  อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
   ทิศตะวันตก   จดต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
   เนื้อที่  )แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่( 
  ต าบลวังหมันมีเนื้อที่ท้ังหมด  78.72  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  49,200  ไร่ 
  1.3  สภาพภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและท่ีราบสูง โดยพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี  2 หมู่ท่ี 3  และหมู่ท่ี 8  
บางส่วนเป็นพื้นท่ีราบลุ่มมีน้ าไหลหลากท าให้ท่วมขังในฤดูฝน  และในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๔ หมู่ท่ี ๕ หมูท่ี 6 และหมู่ท่ี 7  
เป็นพื้นท่ีราบสูง มีสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้ว  ปริมาณน้ าฝนตลอดท้ังปีไม่เพียงพอ  ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโค  บริโภค และท าการเกษตร การชลประทานส่งน้ าไม่ท่ัวถึง  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  โดย
อาศัยน้ าฝน ตามฤดูกาล ได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง และท าไร่อ้อยและมันส าปะหลัง ในฤดูแล้งขาดแคลนน้ าอุปโภค – 
บริโภค มีประปาเป็นระบบผิวดินและประปาบาดาล  คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน  มีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
  1.4  จ านวนหมู่บ้าน 8 หมู่ 
  จ านวนหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนต าบล เต็มท้ังหมู่บ้าน 8 หมู่ ได้แก่ 
   หมู่ท่ี 1 บ้านหนองอีเช้ง หมู่ท่ี 2 บ้านหนองกะเบียน 
   หมู่ท่ี 3 บ้านหัวตะเฆ่  หมู่ท่ี 4 บ้านวังหมัน 
   หมู่ท่ี 5 บ้านท่าข้าม  หมู่ท่ี 6 บ้านหนองโสน 
   หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก  หมู่ท่ี 8 บ้านสระใหญ่ 
 

  1.5  จ านวนประชากรในพื้นที ่ ปี 2558 
ประชากรท้ังส้ิน  4,427 คน   แยกเป็นชาย 2,208  คน หญิง 2,219  คน   

  1.6  เส้นทางคมนาคม  
  เส้นทางคมนาคมของต าบลวังหมันมีถนนสายหลัก 3  เส้นทาง  คือเส้นทางสายโคกสุก -วังหมันเป็น
ทางหลวงสายหลักท่ีใช้เดินทางติดต่อระหว่างอ าเภอวัดสิงห์และจังหวัดชัยนาท  ระยะทาง  18  กิโลเมตร เส้นทาง

สายหนองพญา-วังหมัน  ซึ่งเป็นทางหลวงชนบทเช่ือมระหว่างต าบลวังหมันกับอ าเภอวัดสิงห์  และเส้นทางสายวัง
หมัน-หนองโสน  

 2.  สภาพเศรษฐกิจ  
 2.1  อาชีพ 
  ท านา  673  ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 45.95  
  ท าไร่  467  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 32.86 



  เล้ียงสัตว์  103  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 7.25 
   อื่นๆ  249  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 13.93 

 2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน 
  ปั้มน้ ามัน   จ านวน 3 แห่ง 
  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน - แห่ง 
  โรงสี   จ านวน 3 แห่ง 
  ร้านค้า   จ านวน 35 แห่ง 
  ฟาร์มหมู   จ านวน 8 แห่ง 
  ฟาร์มไก่   จ านวน 2 แห่ง 

 3.  ข้อมูลทางสังคมและส่วนราชการของต าบลวังหมัน 
  3.1  การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา   2 แห่ง ได้แก่ 
   โรงเรียนส าราญราษฎร์บ ารุง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 บ้านหัวตะเฆ่ 
   โรงเรียนบ้านท่าข้าม-วังน้ า ต้ังอยู่หมู่ท่ี  5 บ้านท่าข้าม 
  โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง ได้แก่   
   โรงเรียนวัดวงัหมัน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4  บ้านวังหมัน 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 แห่ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 บ้านวังหมัน 
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1 แห่ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 บ้านวังหมัน 
  3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา ( วัดและส านักสงฆ์ในพื้นท่ี ๘ แห่ง ) 
   1. วัดสามัคคีธรรม  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองอีเช้ง 
   2. วัดหนองกะเบียน  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 2 บ้านหนองกะเบียน 
   3. วัดวังหมัน  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 บ้านวังหมัน 
   4. วัดราษฎร์สามัคคีธรรม ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5 บ้านท่าข้าม 
            5. วัดหนองสระ  ต้ังอยู่    หมู่ท่ี 6 บ้านหนองสระ(หนองโสน) 
   6. วัดหนองโสน  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 6 บ้านหนองโสน 
   7. ส านักสงฆ์ธรรมคีรี  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก 
   8. วัดสระใหญ่  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 8 บ้านสระใหญ่ 

  3.3   สาธารณสุข  1 แห่ง 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังหมัน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4  บ้านวังหมัน 
  3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  2 แห่ง 



   สถานีต ารวจภูธรหนองน้อย ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 บ้านวังหมัน 
   ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลวังหมันต้ังอยู่หมู่ท่ี 3  บ้านหัวตะเฆ่ 
 4.  ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  4.1  การคมนาคม 
  เส้นทางการคมนาคมของต าบลวังหมันสายหลักมีอยู่  3 เส้นทาง คือ 
   1) ถนนสายโคกสุก-วังหมัน เริ่มจากป้อมยามต าบลหนองน้อยตรงแยกโคกสุก ถึงองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังหมัน เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร (ทางหลวงชนบท) 
   2) ถนนสายหนองพญา-วังหมนั (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท) 
   3) ถนนสายวังหมัน-หนองโสน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท)  
  4.2 การโทรคมนาคม 
   ตู้ไปรษณีย์   จ านวน 1  แห่ง 
   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  8 หมู่บ้าน (12 ตู้) 
  4.3 การไฟฟ้า 
   มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังหมันแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 
  4.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   ล าน้ า/ล าห้วย   3 แห่ง 
   บึง/หนองน้ าและอื่นๆ  14 แห่ง 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  
 1. สภาพท่ัวไป 
 เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ได้รับการยกฐานะ   ขึ้นจาก
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล  เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
 เดิมเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา คือ สุขาภิบาลคุ้งส าเภา อยู่ในเขตปกครองของอ าเภอมโนรมย์   ได้จัดต้ัง
เป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดต้ังสุขาภิบาลคุ้งส าเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
ลงวันท่ี  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2498  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 72 ตอนท่ี 74  ลงวันท่ี  12  
กันยายน  พ.ศ. 2498  
 ปัจจุบันอาคารส านักงานใช้อาคารท่ีว่าการอ าเภอมโนรมย์หลังเก่าเป็นอาคารส านักงาน  ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว 
 



 2. ที่ต้ัง 
 เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  ต้ังอยู่ในท้องท่ี  หมู่ท่ี  3  บางส่วน  และหมู่ท่ี  4  บางส่วนของต าบลคุ้งส าเภา  
อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  1.826  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมา
ทางทิศเหนือประมาณ  250  กิโลเมตร  และระยะทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
  -  จังหวัดนครสวรรค์   ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร 
  -  จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
  
 3. อาณาเขตติดต่อ 
 เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  มีอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ  ทต.มโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ทต.มโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท  
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ แม่น้ าเจ้าพระยา และจังหวัดอุทัยธานี  
 
 4. ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  รูปร่างของพื้นท่ีมีลักษณะแคบยาวตามแนวแม่น้ าเจ้าพระยาจากเหนือสู่ใต้  มี
ลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม  มีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ าท่ีส าคัญท้ังการอุปโภคและบริโภค ประสบกับภาวะน้ า
ท่วมบ้างเป็นบางฤดูกาล 
 
 5. ลักษณะภูมิอากาศ 
 อ าเภอมโนรมย์ โดยท่ัวไปภูมิอากาศคล้ายกับจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลางอยู่ใต้อิทธิพลของ ลมมรสุมท่ี
พัดผ่านประจ าฤดู  ท าให้แบ่งฤดูกาลออกได้  3  ฤดู  คือ 
 1. ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  เป็นช่วงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมประเทศไทย  ร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องฝนท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเล่ือนขึ้นมาพาด
ผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดับ  ในระยะนี้ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  
เดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกมากท่ีสุดในรอบปีและเป็นช่วงท่ีมีความช้ืนสูง 
 2. ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยในช่วงนี้  แต่เนื่องจากจังหวัดชัยนาทอยู่ในภาคกลาง  อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ี
แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท าให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่า



สองภาคดังกล่าว  โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป  ซึ่งอากาศหนาวที่สุดจะอยู่
ระหว่างเดือนธันวาคมและมกราคม 
 3. ฤดูร้อน  เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส้ินสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม  ลมท่ีพัดปกคลุมจะเปล่ียนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้  และจะมี
หย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน  ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไปโดยมี
อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 
 
 6. การคมนาคม / ขนส่ง   
 จากจังหวัดชัยนาทไปเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  มีการคมนาคมท่ีสะดวกโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกซ้ายตรงส่ีแยกมโนรมย์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3265 เข้าสู่เทศบาลต าบลคุ้ง
ส าเภา ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร  และมีแพขนานยนต์วิ่งข้ามฟากไปจังหวัดอุทัยธานี ท าให้ติดต่อกับอ าเภอ
และจังหวัดอื่นๆ ได้ง่าย  มีรถโดยสารประจ าทางให้บริการระหว่างจังหวัดต่างๆ  
 
 7. ถนนและทางเท้า   
 ภายในเขตเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  มีถนนสายหลัก 3 สาย  ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3265 ( 
สายมโนรมย์ - อุทัยธานี ) ถนนคุ้งส าเภา และถนนคันกั้นน้ าคลองชลประทาน ซึ่งถนนท้ัง 3 สายดังกล่าว  เป็น
เส้นทางหลักเข้าสู่เขตเทศบาล  และมีถนนซอย  สายต่างๆ ดังนี้ 
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3265 ระยะทาง 1.000  กิโลเมตร  สภาพถนน  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
2. ซอยอารีย์ ระยะทาง 0.215  กิโลเมตร สภาพถนน  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
3. ซอยเทศบาล 1 ระยะทาง 0.249  กิโลเมตร สภาพถนน  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
4. ซอยเทศบาล 2 ระยะทาง 0.100  กิโลเมตร สภาพถนน  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
5. ซอยเทศบาล 3 ระยะทาง 0.095  กิโลเมตร สภาพถนน  ค.ส.ล. 
6. ถนนเทศบาล 1  ระยะทาง 0.540  กิโลเมตร สภาพถนน  ค.ส.ล. 
7. ถนนเทศบาล 2  ระยะทาง 0.350  กิโลเมตร สภาพถนน  ค.ส.ล. 
8. ถนนเทศบาล 3  ระยะทาง 0.497  กิโลเมตร สภาพถนน  ค.ส.ล. 
9. ถนนเทศบาล 4   ระยะทาง 0.170  กิโลเมตร สภาพถนน  ลาดยางแบบ CAPESEAL 
10. ถนนเทศบาล 5  ระยะทาง 0.240  กิโลเมตร สภาพถนน  ค.ส.ล. 
11. ถนนคุ้งส าเภา  ระยะทาง 2.000  กิโลเมตร  สภาพถนน  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต,ค.ส.ล. 
12. ถนนคหบดีอุทิศ ระยะทาง 0.250  กิโลเมตร สภาพถนน  ค.ส.ล. 
13. ถนนคลองนางลาว ระยะทาง 0.560  กิโลเมตร สภาพถนน  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 



14. ถนนคลองนางบาง ระยะทาง 0.445  กิโลเมตร สภาพถนน  ค.ส.ล. 
15. ถนนล ามาบชุมแสง ระยะทาง 0.370  กิโลเมตร สภาพถนน  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
16. ถนนธรรมวิถี  ระยะทาง 1.600  กิโลเมตร  สภาพถนน  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต, ค.ส.ล. 
17. ถนนทางเข้าการประปาเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  ระยะทาง 0.165 กิโลเมตร  สภาพถนน        แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต 
 
 8. การไฟฟ้า 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
มโนรมย์  ซึ่งมีครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้จ านวน 965 ครัวเรือน  ส่วนการบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลอยู่
ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลโดยเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา 
 
 9. การประปา 
 เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  รับผิดชอบผลิตและบริการน้ าประปาแก่ประชาชนในเขตและนอกเขตเทศบาล  
โดยมีแหล่งน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปาจากแม่น้ าเจ้าพระยา มีจ านวนครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปา ประมาณ 1,336 
ครัวเรือน โดยได้มีการขยายให้บริการน้ าประปาให้กับประชาชนท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลบางส่วน 
 
 10. การศึกษา 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา และบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงมีการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระบบ  คือ  
การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ให้บริการการศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนวัยเรียน  
ระดับประถม  และมัธยมศึกษา  สถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาล  ได้แก่  
  10.1 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ (วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    
         10.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  สังกัดเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา ได้รับการ ถ่ายโอน
จากส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน จ านวนเด็ก 50 คน   
           นอกจากนี้มีศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน 1 แห่ง  ซึ่งเป็นแหล่ง
บริการค้นคว้าทางการศึกษา ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลและบริเวณพื้นท่ี
ใกล้เคียง 
 
  
 



 11. ศาสนา 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีผู้ท่ีนับถือศาสนาต่างๆ ถึง  3  ศาสนาด้วยกัน  คือ  ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม  และศาสนาคริสต์  โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดท่ีอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน 1 แห่ง 
คือ วัดศรีสิทธิการาม  และมีสถานท่ีประกอบศาสนพิธีของชาวคริสต์อีก  1  แห่ง 
  
 12. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
 ชาวมโนรมย์ท่ัวไปได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมโบราณของตนไว้หลายอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งตนเล่ือมใสและศรัทธา  โดยได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา  
ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่เจ้าพ่อกวนอู  เป็นต้น 
 
 13. การสาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลและพื้นท่ีใกล้เคียง มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาลและเอกชนเพื่อให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลคุ้งส าเภา  มีบุคลากรทางการแพทย์
ให้บริการ  จ านวน  4  คน  และ อ.ส.ม. จ านวน  50  คน  และมีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมโนรมย์  เป็น
หน่วยงานท่ีให้ความรู้และค าแนะน าด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันแก่ประชาชาชน  นอกจากนี้ยังมีคลินิก
เอกชนจ านวน 1 แห่ง , ร้านจ าหน่ายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  4  แห่ง  และร้านจ าหน่ายยาแผนโบราณ จ านวน  2  
แห่ง 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลหางน้ าสาคร  
 1. ประวัติความเป็นมา 
 เทศบาลต าบลหางน้ าสาครเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับการยกฐานะ ขึ้นจาก
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเล่มท่ี 116 ตอนท่ี 9 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542  เดิม
เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร คือ สุขาภิบาลหางน้ าสาคร จัดต้ังขึ้นโดยประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง การจัดต้ัง
สุขาภิบาลหางน้ าสาครอ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ลงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 
110 ตอนท่ี 51 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2536 
 2. ลักณะที่ต้ัง                                     
 เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร ต้ังอยู่ท่ี ต.หางน้ าสาคร และบางส่วนของ ต.อู่ตะเภา ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตรและห่างจากตัว อ าเภอมโนรมย์ไปทางทิศ



ตะวันออก ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรมีพื้นท่ีครอบคลุมหมู่ท่ี 1, 2,3,4,5 ต.หางน้ าสาคร และบางส่วนของหมู่
ท่ี 5 ต.อู่ตะเภา  
 3. เนื้อที่ 
 เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร มีเนื้อท่ี 27.9225 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,452 ไร่  
 4. อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ จดคลองบางตาลาย เขตติดต่อ ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
ทิศใต้  ติดต่อ ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 
ทิศตะวันออก จดบ้านหัวถนน หมู่ท่ี 1 ต าบลไร่พัฒนา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท และ ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
 5. สภาพภูมิประเทศ 
 เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร แบ่งภูมิประเทศ ออกเป็น 2 กลุ่ม  
  กลุ่มท่ี 1 เป็นที่ราบลุ่มโดยแบ่งจากฝ่ังซ้ายของถนนสายเอเซียลงมาทางทิศตะวันตก จะเป็นพื้นท่ีราบ
ลุ่มเหมาะแก่การท านา  
  กลุ่มท่ี 2 เป็นท่ีราบสูง ทางฝ่ังขวาของถนนสายเอเซีย เป็นพื้นท่ีสูงเหมาะ แก่การอุตสาหกรรม และ
การท าพืชไร่  
 6. สภาพภูมิอากาศ 
 เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร มีสภาพภูมิอากาศเหมือนพื้นท่ีท่ัวไปของภาคกลาง มี 3 ฤดู คือ  
  6.1 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมจึงมีลมจากทิศ
ใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมท าให้อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป อุณหภูมิ เฉล่ีย 29 องศา  
  6.2 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ซึ่งเป็นลมร้อน และช้ืนพัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทย ปกคลุม ประเทศไทยท าให้ฝนตก เฉล่ียประมาณ 
1.1122 มิลลิลิตร 
  6 .3  ฤ ดูหนาว  เริ่ ม ต้ั ง แ ต่ เ ดือนพฤศจิกายนถึ ง เ ดือนมกราคมไ ด้รั บอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเอาความ แห้งแล้งและหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้
อากาศ หนาวเย็นโดยท่ัวไป 
 7. การต้ังถ่ินฐานและการประกอบอาชีพของประชาชน                                       
 เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร มีประชาชนปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณตลาด หางน้ าสาคร หมู่ท่ี 
4, 5 ต าบลหางน้ าสาครและเป็นแหล่งท าการค้า โดยท่ัวไปประชาชน หนาแน่นเฉล่ีย ประมาณ 350 - 400 คน ต่อ
ตารางกิโลเมตร  
 - บริเวณพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นท่ีท้ังหมด  



 - บริเวณพื้นท่ีท านาและปลูกพืชท าสวน คิดเป็นร้อยละ 70  
 - บริเวณท่ีว่างเปล่ามีเจ้าของแต่ไม่ได้ท าประโยชน์เหมาะแก่การลงทุนเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม คิด
เป็นร้อยละ5 
 8. สถานที่ราชการทต.ต าบลหางน้ าสาคร  
  1. โรงพยาบาล     จ านวน 1 แห่ง 
  2. โรงเรียน     จ านวน 6 แห่ง 
  3. สถานีต ารวจ     จ านวน 1 แห่ง 
  4. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว    จ านวน 1 แห่ง 
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน 1 แห่ง 
  6. โรงเรียนเทศบาลต าบลหางน้ าสาคร จ านวน 1 แห่ง 
  7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   จ านวน 1 แห่ง 
  8. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์   จ านวน 1 แห่ง 
 9. เศรษฐกิจส่วนรวม 
 โดยท่ัวไปประชากรในเขตเทศบาลต าบลหางน้ าสาคร มีฐานะปานกลาง สภาพการเป็นอยู่ดี  
มีการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และประกอบธุรกิจการค้าพอสมควรมีการขยายการค้าด้าน 
พาณิชย์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เช่น การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชุมชน การส่งเสริมการน าสินค้า 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมสินค้าการเกษตร 
 10. การประปา 
 ประปาของเทศบาลต าบลหางน้ าสาคร ซึ่งกรมโยธาธิการจัดสร้างและมอบให้เทศบาลด าเนินการ
ปรับปรุงขยายเขตการบริการจ่ายน้ าในพื้นท่ีเขตเทศบาล 
 11. การโทรคมนาคม 
  โดยการส่ือสารแห่งประเทศไทย (ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข) ให้บริการด้านรับส่ง จดหมายธรรมดา ด่วน 
ลงทะเบียน ตอบรับ บริการรับส่งพัสดุ ไปรษณีย์ธนาณัติ โทรเลข โทรศัพท์ ทางไกลระหว่างประเทศ ต๋ัวแลกเงิน
ไปรษณีย์ ฯลฯ 
 
 12. การใช้ที่ดิน  
 ลักษณะท่ัวไปเป็นที่ราบและท่ีเนินสูงติดถนนสายเอเซียและถนนสายหางน้ าสาคร-หนองโพ 
พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลหางน้ าสาครเป็นบริเวณชุมชนท่ีอยู่อาศัยแหล่งการค้าและสถานท่ีราชการ พื้นท่ีราชการ
พื้นท่ีประมาณ 25 % มีพื้นท่ีท านาและท าสวน 70% มีท่ีดินท่ีเหมาะกับ การท าอุตสาหกรรม 5 % และกระจัด
กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลหางน้ าสาคร 



 13. การไฟฟ้า 
 ราษฎรในเขตเทศบาลต าบลหางน้ าสาคร ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 2,267 ครัวเรือน
ตามถนนสายหลักและซอยในเขตเทศบาลไฟฟ้าสาธารณะ ประมาณ 80 % ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน  
 14. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 การเกษตรกรรม ในเขตพื้นท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ท าสวน จะมีบางส่วนท่ีท าไร่อ้อยและปลูก
กระเจ๊ียบแดงในพื้นท่ีสูงการอุตสาหกรรม มีพื้นท่ีว่างเปล่าเหมาะแก่การลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมลักษณะ
การประกอบอาชีพ ทางด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล จะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรประเภทโรงสีข้าว มี
จ านวน 1 โรง ซึ่งจ านวนแรงงานไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาลการพาณิชย์ เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร มีถนนสาย
หลัก คือถนนมโนรมย์-หนองโพเป็นถนนท่ีมีอาคารพาณิชย  ์ปลูกท้ังสองข้างทาง เป็นแหล่งค้าขาย มีตลาดช่วงเช้า
และเย็น โดยเป็นสถานท่ีแบบแผงลอยลักษณะช่ัวคราว ในพื้นท่ีไม่มีตลาดสดถาวร ปัจจุบันมีตลาดนัดในวัดหางน้ า
สาคร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ริมถนนสายหลัก ถนนมโนรมย์-หนองโพ มีธนาคารจ านวน 1 แห่ง คือธนาคารนคร
หลวงไทย 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลศิลาดาน  
 1. ที่ต้ังและอาณาเขต 
 ต าบลศิลาดานเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยอยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 10 

กิโลเมตร และ อยู่ห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ      พื้นท่ีอื่น  ดังนี้ 
ทิศเหนือ    ต าบลท่าฉนวน  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 
ทิศใต้      ต าบลวัดโคก  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันออก    ต าบลท่าฉนวน  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท    
ทิศตะวันตก ต าบลเกาะเทโพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี โดยมี 

แม่น้ าเจ้าพระยาค่ันกลาง 
 2. ขนาดและพื้นที ่
 ต าบลศิลาดานมีพื้นท่ีประมาณ 22.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,125 ไร่  
 3. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ต าบลศิลาดานมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน      อีกท้ังยัง

มีหนองน้ าและคลองส่งน้ าชลประทานในพื้นท่ี 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติ 



 ท่ีดินต าบลศิลาดานมีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  14,055 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าเกษตร  ได้แก่  นาข้าว  
สวนผัก  และสวนผลไม้ (ส้มโอพันธ์ขาวแตงกวา) 

แหล่งน้ าผิวดิน 
1.  แม่น้ าเจ้าพระยา 
2.  หนองน้ า    7 แห่ง 
3.  คลองชลประทาน   3 สาย 
แหล่งน้ าใต้ดิน 
ต าบลศิลาดานมีบ่อน้ าบาดาลรวมทั้งส้ิน 341 บ่อแยกเป็น 
1. บ่อน้ าต้ืน    26 บ่อ 
2. บ่อ รพช.    1 บ่อ 
3. บ่อโยธา    1 บ่อ 
4.บ่อมือโยกสาธารณะ   15 บ่อ 
5. บ่อมือโยกส่วนตัว   298 บ่อ 

5. สภาพทางเศรษฐกิจ 
จากการท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลศิลาดานเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าและมีความสมบูรณ์ของแหล่งน้ ามาก ท าให้

เหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  ดังนั้นประชากรส่วนมากจึงประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย เล้ียงสัตว์ รับราชการ 

 6. เกษตรกรรม 
 ต าบลศิลาดานมีการใช้ประโยชน์พื้นท่ีการเกษตรสามารถจ าแนกได้เป็น  
 6.1 การผลิตเพืชเศรษฐกิจ 

   ข้าว มีการปลูกข้าวในทุกหมู่ เนื่องจากมีน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ ท าให้สามารถท าการเพาะปลูกได้ปี
ละ  3 รอบ  

   พืชไร่ พืชผัก ผักมีปลูกมากท่ีหมู่ 3  หมู่ 4  และหมู่ 6  
   ไม้ผล ไม้ผลส่วนใหญ่ได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา โดยมีพื้นท่ีปลูกส่วนมากในหมู่  3 , หมู่  4 

และหมู่  6    
   การปศุสัตว์ ต าบลศิลาดานมีการเล้ียงสัตว์ประมาณ  ครัวเรือน โดยส่วนมากจะเล้ียง ไก่  

รองลงมาได้แก่ โค  
   การประมง เนื่องจากต าบลศิลาดานอยู่ติดแม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้มีแหล่งน้ าท่ีมากพอ จึงมีการ

ส่งเสริมการเล้ียงปลาในกระชัง  โดยมีผู้เล้ียงท้ังส้ิน  16  ราย ปลาท่ีเล้ียงกันมาก ได้แก่  ปลาทับทิม 



 7. การพาณิชยกรรม มีร้านค้านท่ีจดทะเบียนในเขตต าบลศิลาดานจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม   2554 
จ านวน  51  ร้านค้า 

 8. การรวมกลุ่ม 
 ต าบลศิลาดานมีการรวมกลุ่มในชุมชนท้ังหมด  กลุ่ม ได้แก่ 

  กลุ่มออมทรัพย์  6 กลุ่ม 
 กลุ่มผู้เล้ียงปลาในกระชัง 1 กลุ่ม 
 กลุ่มจักสาน  1 กลุ่ม 
 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1 กลุ่ม 
 กลุ่ม อปพร.   1 กลุ่ม 

 9. การแรงงานและภาวะการจ้างงาน 
 ต าบลศิลาดานมีภาวะการแรงงาน ดังนี ้
  จ านวนประชากร  3,616 คน 
  ชาย     1,731 คน 
  หญิง        1,885 คน 
  ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป  2,376 คน 

  ก าลังแรงงานปัจจุบัน  1,681 คน  
  ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  1,183 คน 
  ประชากรอายุต่ ากว่า 15ปี  477 คน 
  เรียนหนังสือ   688 คน 

 10. ภาวะการจ้างงาน 
 การจ้างงานในต าบลศิลาดาน ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมซึ่งตาม
กฎหมายก าหนดให้ค่าจ้างวันละ 139 บาท ต่อวันต่อคน 

 
 11. การสาธารณูปโภค 
  11.1 ระบบประปา 
  น้ าประปาของต าบลศิลาดานเป็นระบบประปาหมู่บ้าน ท้ังหมด 5 แห่ง 
  11.2 โทรศัพท์ 
  โทรศัพท์สาธารณะตามจุดต่าง ๆ  จ านวน 9 เครื่อง   
  11.3 การไฟฟ้า 



  ต าบลศิลาดานมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนโดยรับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า แสงสว่างตามถนนใน
หมู่บ้านยังมีไม่เพียงพอ  
 12. การคมนาคม  
 ต าบลศิลาดานมีเส้นทางคมนาคมขนส่งซึ่งสามารถเช่ือมต่อกับพื้นท่ีอื่น ดังนี้ 
  12.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1  ถนนพหลโยธิน 
  12.2 เส้นทางสายหลัก เช่ือมระหว่างหมู่ 1 ,หมู่ 2 ,หมู่ 3 ,หมู่ 4 และหมู่ 6 และสามารถเช่ือมไปถึง
ต าบลวัดโคกและต าบลท่าฉนวนได้ 
  12.3 เส้นทางสายหลัก ในหมู่ 5 บ้านดอนเด่ือ – ดอนปูน การคมนาคมทางน้ า มีความส าคัญน้อย
กว่าทางบก แต่ก็สามารถใช้เดินทางติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียงโดยเฉพาะ ต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมือง จังหวัด 
อุทัยธานี ได้โดยใช้เส้นทางแม่น้ าเจ้าพระยา 
 13. สภาพสังคม 
  13.1 ข้อมูลประชากร 

  จ านวนประชากรของต าบลศิลาดาน (ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ เดือนมกราคมปี 2555)  มี
ประชากรจ านวน 3,538 คน แยกเป็นเพศชาย 1,706 คน และเพศหญิง 1,832 คน 

  13.2 การเมืองการปกครอง 
  ต าบลศิลาดาน แบ่งการปกครองเป็น  ๖  หมู่บ้าน 
  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗   
   ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,763 คน 
   ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,086 คน 

   คิดเป็นร้อยละ 76.02 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลศิลาดาน 
   นายจ าเนียร    โตศิลา 
  ผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศิลาดาน 
  1. นายฉลาด  สังข์สุด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  2. นางสุวรรณี โตศิลา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  3. นายอาดูลย์ คณะฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  4. นายณรงค์ สาแช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  5. นายประสาท ศิริสาการณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  6. นายเอกลักษณ์ โตศิลา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  7. นายธนาภัทร์ อ่ าสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 



  8. นายธนกร  แป้นพัด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  9. นายวินัย ช่ืนชอบ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  10. นายชัยยา เขียวภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  11. นายธวัฒชัย นาคศิลา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  12. นางทิพวรรณ์ นุ่มน้อย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
   13.2.1 การปกครอง 
   ต าบลศิลาดานแบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่  
   หมู่ 1 บ้านท่าแขก     มีนายกิติพัฒน์  เอี่ยมทัด เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 2 บ้านศิลาดาน  มีนายมังกร  ถนอมไทย เป็นก านัน 
   หมู ่3 บ้านหาดมะตูม  มีนายจรรยา  สุขรอด เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 4 บ้านหาดมะตูม  มีนายสมเกียรติ  พุฒเห้า เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 5 บ้านดอนเด่ือ-ดอนปูน มีนายจ าเนียน  อ่วมเกิด เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 6 บ้านต้นมะขาม  มีนายอินทร์  แก้วนิ่ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   13.2.2 ศักยภาพในต าบล 

 ศักยภาพในเทศบาลต าบลศิลาดาน 
   1.  เทศบาลต าบลศิลาดาน มีบุคลากร จ านวน  7  คน 

    ต าแหน่งในส านักปลัด ฯ  4 คน 
    ต าแหน่งในกองคลัง  2 คน 
    ต าแหน่งในกองช่าง  1 คน 

   2.  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
    สูงกว่าปริญญาตร ี   4 คน 

    ปริญญาตร ี  4 คน 
   13.2.3 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

   1.  การรวมกลุ่ม ต าบลศิลาดานมีการรวมกลุ่มในชุมชนท้ังหมด  กลุ่ม ได้แก่ 
   กลุ่มออมทรัพย์  6 กลุ่ม 
   กลุ่มผู้เล้ียงปลาในกระชัง 1 กลุ่ม 
   กลุ่มจักสาน   1 กลุ่ม 
   กลุ่ม อสม. ต าบลศิลาดาน 1  กลุ่ม 
   กลุ่ม อปพร.ต าบลศิลาดาน 1 กลุ่ม 



   จุดเด่นของพื้นท่ี  ต าบลศิลาดานมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านและอยู่ในเขตชลประทาน จึงท าให้
พื้นท่ีมีความเหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรม ท้ังนาข้าว และสวนผัก-ผลไม้  โดยผลไม้ท่ีมีช่ือเสียง คือ ส้มโอขาว
แตงกวา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสามารถ เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับจังหวัดและระดับ
ภาคมาแล้ว  นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีท่ีมีศักยภาพพอท่ีจะพัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวได้ในอนาคต คือ เกาะหัวดาน 
ซึ่งเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ าเจ้าพระยา 
 
  ในด้านการส่งเสริมอาชีพ ต าบลศิลาดานมีกลุ่มจักสาน ซึ่งเคยได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ 
ระดับ  4  ดาว  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเล้ียงปลาในกระชัง  และกลุ่มเล้ียงปลาในบ่อ/สระ ซึ่งจะท าการส่งเสริมให้มี
การพัฒนามากขึ้นในอนาคต 
 14. การบริการทางสังคม 
 สถานบริการสาธารณสุขในต าบลศิลาดาน 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลาดาน 1 แห่ง 
  เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานีอนามัย  3 คน 
  อาสาสมัครสาธารณสุข   101 คน 

 15. การศึกษา 
  ต าบลศิลาดานมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 1 แห่ง (โรงเรียนวัดธรรมขันธ์) 
  มีอาจารย์ประจ า   4 คน 
  มีนักเรียน    55 คน 
  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1 แห่ง 
  มีผู้ดูแลเด็กเล็ก    1 คน 
  มีเด็กเล็กในความดูแล   18 คน 
 16. ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

  ต าบลศิลาดานมีวัดท้ังส้ิน 2 วัด ได้แก่ วัดศรีเจริญ  และ  วัดธรรมขันธ์ 
  จ านวนศาสนสถานในศาสนาอื่น  ไม่มี 

 17. ด้านศิลปะ การช่าง – ฝีมือ 
  ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่         
  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ (กลุ่มแม่บ้าน) 
  กลุ่มสานกระเช้าของขวัญ(หวาย) หมู่ท่ี 6 
 



ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลมโนรมย์  
 1. ประวัติเทศบาล 
 มีต านานเล่าขานกันมาช้านานต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษว่า ในสมัยนั้นมีการท าการค้าขายกันทางเรือ เพราะ
ในสมัยนั้นเส้นทาง การติดต่อค้าขายยังไม่มีความเจริญ ต้องค้าขายกันทางเรือหรือ เดินเท้าเท่านั้น จึงท าให้ต าบล
คุ้งส าเภา กลายเป็นเมืองท่าขนาดเล็ก ในระดับชุมชนชนบท และมีประวัติเล่าขาน กันว่า ในสมัยนั้นมี เรือสินค้า
ขนาดใหญ่ได้บรรทุกสินค้ามาเต็มล าเรือเพื่อท่ีจะน ามา ค้าขายกับเมืองท่าต่างๆ ซึ่งประจวบเหมาะกับเป็นช่วงหน้า
น้ า หลากไหลแรงมาก และ ล าน้ าเจ้าพระยาบริเวณนั้นเป็นลักษณะ ท้องคุ้ง (โค้งคดเค้ียว) อยู่แล้ว จึงเป็นเหตุท าให้
เรือบรรทุกสินค้า ขนาดใหญ่ดังกล่าวได้อับปางลงบริเวณ คุ้งน้ าแห่งนี้ คุ้งน้ านี้จึง เป็นค าเรียกขานกันมาจนถึงทุก
วันนี้ว่า “คุ้งส าเภา” หรือ “ต าบล คุ้งส าเภา” ในปัจจุบัน 
 
 2. ที่ต้ังและอาณาเขต 
 ท่ีท าการเทศบาลต าบลมโนรมย์ ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณวัดศรีสิทธิการาม หมู่ท่ี 3 ต าบลคุ้งส าเภา อ าเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอมโนรมย์ประมาณ 700 เมตร โดยต้ังอยู่ ในอาคารส านักงาน
การประถมศึกษาอ าเภอมโนรมย์ (เดิม) ยังไม่ได้มีการสร้างอาคารส านักงานเป็นการถาวร 
 พื้นท่ีท้ังหมด 30.281 ตารางกิโลเมตร จ านวน 15,310 ไร่ แยกเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร จ านวน 11,115 
ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นท่ีท านา 8,425 ไร่ และพื้นท่ีท าสวนผลไม้ 3,690 ไร่ ส่วนท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีบึงขนาดใหญ่ อีก 3 
แห่ง และพื้นท่ีเพื่อการชลประทาน 
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลวัดโคก อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท   
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ แม่น้ าเจ้าพระยา (ต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง  
     จังหวัดอุทัยธานี) 
 
 3. จ านวนประชากร 
 ประชากรท้ังส้ิน จ านวน 3,426 คน แยกเป็น ชาย จ านวน 1,587 คน คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  46.32  ห ญิ ง 
จ านวน 1,839 คน คิดเป็นร้อยละ 53.68 จ านวนครัวเรือน 1,310 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ียต่อพื้น ท่ี
ประมาณ 113.14 คน/ตร.กม. 
 
 



 
 4. อาชีพในชุมชน 
 เนื่องจากพื้นท่ีของต าบลคุ้งส าเภา เป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ า เจ้าพระยาไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ ดังนี้ 
  อาชีพด้านการเกษตร (ท านา ,ท าสวน) 
  อาชีพรับจ้าง ค้าขาย ท างานโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ 
  อาชีพเสริมประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพ เช่น งานจักสานงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 
 5. สภาพภูมิประเทศ 
 ต าบลคุ้งส าเภา เป็นต าบลท่ีมีรูปร่างของพื้นท่ีมี ลักษณะแคบยาวตามแนวแม่น้ า เจ้าพระยา จากเหนือสู่
ใต้ มีลักษณะ เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ าท่ี ส าคัญท้ัง การอุปโภคและบริโภค ดินมีสภาพร่วน
เหนียวพื้นท่ีมีความอุดม สมบูรณ์เหมาะแก่การท านา ท าสวนผลไม้ เช่น ส้มโอขาวแตงกวา มะไฟหวาน กระท้อน
หวาน เป็นต้น และเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆได้ หลายชนิด 
  5.1 จุดเด่นของพื้นที่ 
 ต าบลคุ้งส าเภามีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน และมีคลองส่งน้ าของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามโนรมย์ 
กรมชลประทาน จึงท าให้พื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เหมาะแก่ การท าการเกษตรท้ังนาข้าว และสวน
ผลไม้ ซึ่งผลไม้ส่วนใหญ่ท่ีประชาชนนิยมปลูก ได้แก่ ส้มโอ กะท้อน มะปราง มะไฟ มะม่วง นอกจากนี้ต าบลคุ้ง
ส าเภายังมีสถานท่ีท่องเท่ียวคือ วัดพิกุลงาม ซึ่งเป็นสถานท่ี ท่ีมีลิงอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และเป็นสถานท่ีซึ่ง
รัชกาลท่ี 5 ได้เสด็จประพาสและถวายส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้ที่วัด ปัจจุบันมีโบราณวัตถุท่ีเก็บรักษาไว้ เช่น บาตร
พระ หีบไม้ กระบี่ ปิ่นโตใหญ่ลายฉลุทอง ฯลฯ ในด้านการส่งเสริมอาชีพ ต าบลคุ้งส าเภา มีกลุ่มอาชีพจักสานต้ังอยู่
ท่ีบ้านท่าหาด หมู่ท่ี 1, กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร ต้ังอยู่ท่ีบ้านมโนรมย์ หมู่ท่ี 2 
 
 6. สภาพสังคม 
 สภาพสังคมของต าบลคุ้งส าเภา มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม และเล้ียงสัตว์ ประชาชนอยู่ร่วมกัน
ด้วยความเอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ อยู่อย่างเรียบง่ายตามแบบสังคมของชาวชนบท จะมีบางส่วนเริ่มแยกครอบครัว และมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 
  
 7. การศึกษาในชุมชน 
 เทศบาลต าบลมโนรมย์ มีหน่วยงาน ให้บริการด้านการศึกษาในพื้นท่ี ดังต่อไปนี้ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 



   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิกุลงาม หมู่ท่ี 1 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ “ธรรมศิริอุปถัมภ์” หมู่ท่ี 2 
   ระดับประถมศึกษา 2 แห่ง 
   โรงเรียนวัดพิกุลงาม หมู่ท่ี 1 
   โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ “ธรรมศิริอุปถัมภ์” หมู่ท่ี 2 
   ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง 
   โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ หมู่ท่ี 3 
   ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 3 แห่ง 
 8. การสาธารณสุข 
  สถานีอนามัยประจ าต าบล 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยอ าเภอมโนรมย์ (ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลคุ้ง
ส าเภา) 
   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 
 
 9. ศาสนสถานในชุมชน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลคุ้งส าเภา นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด  4  แห่ง 
   วัดพิกุลงาม  หมู่ท่ี 1 
   วัดศรีมณีวรรณ  หมู่ท่ี 2 
   วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม หมู่ท่ี 3 
   วัดศรีสิทธิการาม หมู่ท่ี 3 
 
 10. การคมนาคม  
 การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัด รวมท้ังการคมนาคมในต าบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด
ดังนี้ 
   ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) สภาพถนนลาดยางเป็นถนนสายหลักท่ีใช้ในการ
เดินทางสัญจรของประชาชน 
   ทางหลวงจังหวัด สายมโนรมย์ – หนองโพ สภาพถนนลาดยาง 
   ถนน รพช. สายดักคะนนท์ – หนองม่วง สภาพถนนลาดยางเป็นถนนท่ีใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านและ
ต าบล 
   ถนนสายริมแม่น้ าเจ้าพระยา สภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนท่ีใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านและ
ต าบล 



   ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก  
1. ที่ต้ังและสภาพทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 2 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท บริเวณวัดหนองม่วง พื้นท่ี

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคกมีจ านวนท้ังส้ิน 31.52 ตารางกิโลเมตร (19,700 ไร่) ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน อีกท้ังมีคลองชลประทาน “คลองอนุศาสนนันท์” พื้นท่ีจึงอุดมสมบูรณ์ อาชีพ
ของราษฎรในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท านา ท าสวน และรับจ้าง มีสถาบัน
ทางศาสนา 3 แห่ง คือ วัดหนองม่วง วัดโคกแจง และวัดคลองกลาง  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 ศูนย์ คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน  วัดโคกแจง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินไผ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวัดโคก 1 แห่ง ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีมีแม่น้ าเจ้าพระยา บึงทับปลาและบึงทาแขก  

2. อาณาเขตติดต่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไร่พัฒนา และ ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ าเจ้าพระยา 

3. สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น ท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน อีกท้ังมีคลองชลประทาน “คลอง

อนุศาสนนันท์” พื้นท่ีจึงอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ท านา ท าสวน เป็นอย่างยิ่ง 
4. สภาพสังคม 
ประชาชนในต าบลวัดโคก มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างท่ีอยู่

อาศัยติดริมฝ่ังแม่น้ าด ารงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีวัดเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และน าหลักปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

5. วิสัยทัศน์ 
เกษตรกรรมหลากหลาย 
ปลอดภัยจากยาเสพติด 
คุณภาพชีวิตมั่นคง 
6. ยุทธศาสตร์ 

6.1  การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปการ   



6.2  การพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความรู้ สนับสนุนเงินทุน และกระจายรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความรู้ ด้านสาธารสุขการกีฬา การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี 
ผู้ด้อยโอกาส  และสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

6.4  พัฒนาการท่องเท่ียวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
6.5  การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

7. บุคลากร 
คณะผู้บริหาร  4   คน 

สมาชิกสภาฯ  10  คน 

ข้าราชการ   8  คน  

ลูกจ้างประจ า  2   คน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 8   คน 

พนักงานจ้างท่ัวไป  12   คน 

พนักงานจ้างเหมา  6   คน 
8. อาชีพในต าบล 
อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก โดยเรียงล าดับจากประเภทท่ีมีผู้ประกอบอาชีพ

มากสุด ไปหาน้อยสุด ดังนี้  ท านา   ท าสวน  รับจ้าง  ค้าขาย  เล้ียงสัตว์  รับราชการ อื่นๆ 
9. นโยบายของผู้บริหาร 

9.1 นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร 
9.2 นโยบายด้านการพัฒนาและคุณภาพชีวิต 

9.3 นโยบายด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ 

9.4 นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน  
 1. ประวัติความเป็นมา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ได้รับการยกฐานะขึ้น
จากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันท่ี  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2539  ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ฉบับประกาศท่ัวไป  เล่ม  113  ตอนพิเศษ  52  ง  ลงวันท่ี  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2539  



 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน  เดิมคือ  สภาต าบลท่าฉนวน  จัดต้ังขึ้นโดยประกาศกระทรวง
มหาดไทย  เรื่องจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลท่า่ฉนวน  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  ลงวันท่ี  16  ธันวาคม  
พ.ศ.  2539 
 2. ลักษณะที่ต้ัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  3  ต าบลท่าฉนวน  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 
ห่างจากศาลากลางจังหวัดขัยนาท  ไปทางทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ  27  กิโลเมตร  และห่างจากตัวอ าเภอ
มโนรมย์ไปทางทิศเหนือ  ระยะทาง  15  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีครอบคลุมท้ังหมด  10  หมู่บ้าน 
 3. เนื้อที่ 
             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน  มีเนื้อที่  41.92  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  26,200  ไร่ 
            อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลม่วงหัก      อ าเภอพยุหะคีรี      จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้          ติดต่อกับต าบลศิลาดาน   อ าเภอมโนรมย์       จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลไร่พัฒนา  อ าเภอมโนรมย์       จังหวั่ดชัยนาท 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยาเขตติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี 
 4. สภาพภูมิประเทศ 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  ซึ่งเป็นดินตะกอนท่ีมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านเหมาะแก่ 
การท าการเกษตร  เช่น  ท านา  ปลูกไม้ผล และพืชผักหลากชนิด  อากาศไม่ร้อนจนเกินไปในฤดูร้อน  ฤดูหนาว
เป็นปกติ  และในฤดู ฝนมีฝนตกค่อนข้างชุกพอสมควร 
 5. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 
  5.1 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉล่ีย 40 องศาเซลเซียส 
  5.2 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 38 องศาเซลเซียส 
  5.3 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย 30 องศาเซลเซียส 
 
 6. จ านวนหมู่บ้าน 
 หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล มีท้ังหมด  10  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  หมู่ท่ี  1  บ้านวัดใหญ่   หมู่ท่ี  6  บ้านดอนฉนวน                                                     
  หมู่ท่ี  2  บ้านวัดจวน   หมู่ท่ี  7  บ้านหางน้ าหนองแขม 
  หมูท่ี่  3  บ้านวัดโรงช้าง  หมู่ท่ี  8  บ้านหางน้ าหนองแขม 
    หมู่ท่ี  4  บ้านหล่ัน    หมู่ท่ี  9  บ้านสะพานหิน 



  หมู่ท่ี  5  บ้านหัวยาง  หมู่ท่ี  10  บ้านดอนส าราญ 
 7. อาชีพ 
 ประชาชนต าบลท่าฉนวนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าสวน  ท าไร่และเล้ียงสัตว์  นอกจากนี้  
ประชาชนยังประกอบอาชีพเสริมประเภทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมรายได้แก่ครอบครัว  เช่น  ทอเส่ือกก  จักรสาน  ปลูก
ดอกไม้  ร้อยพวงมาลัย  เป็นต้น 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่พัฒนา  
 1. ที่ต้ังอาณาเขต 
 ต าบลไร่พัฒนา ต้ังอยู่ทิศตะวันออกของอ าเภอมโนรมย์ ระยะทาง 19 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยนาท 
25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลม่วงหัก อ าเภอพยุหะคีรี ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองโพ ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลท่าฉนวน ต าบลหางน้ าสาคร ต าบลศิลาดาน อ าเภอมโนรมย์  จังหวัด
ชัยนาท 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลอู่ตะเภา ต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท 
 2. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ต าบลไร่พัฒนา โดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบ มีเนินเขาสลับ ขนาดพื้นท่ีประมาณ 50.60 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 31,625 ไร่ 
 3. สภาพภูมิอากาศ 
 ต าบลไร่พัฒนาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมท่ีพัดผ่านประจ าฤดูท าให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู 
คือ 
  3.1 ฤดูหนาว  เริ่ม ต้ังแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคม ซึ่ ง เป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้งแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ 
  3.2 ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส้ินสุดลง คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างจากมรสุมลมท่ีพัดปกคลุมจะเปล่ียนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้  และมีหย่อมความกด
อากาศต่ า เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนท าให้มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 
  3.3 ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 
              



 4. การปกครอง 
 ต าบลไร่พัฒนาแบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน 
  หมู่ 1  บ้านหัวถนน 
  หมู่ 2  บ้านหนองมะขาม 
  หมู่ 3  บ้านไร่พัฒนา 
  หมู่ 4  บ้านหัวหว้า 
  หมู่ 5  บ้านเขาแหลม 
 
 5.  ประชากร 
 ประชากรพื้นท่ีต าบลไร่พัฒนา จ านวนประชากร 3,824 คน แยกเป็น ชาย 1,882 คน  
หญิง 1,942 คน  ข้อมูล ณ  
 6. ด้านคมนาคม 
 ต าบลไร่พัฒนามีถนนท่ีสามารถเช่ือมต่อกับต าบลใกล้เคียงได้รอบด้านมีถนนสายส าคัญ ดังนี้ 
  ทางหลวงหมายเลข 3212 เช่ือมระหว่างต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ต าบลหนอง
โพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
  ถนนสายเขาแหลม – หนองประดู่ เช่ือมระหว่าง ต าบลไร่พัฒนา กับต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 
 ถนนสายหนองมะขาม – ดอนส าราญ เช่ือมต่อระหว่างต าบลไร่พัฒนา กับต าบลท่าฉนวน อ าเภอ
มโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 
 ถนนสายหนองมะขาม – หนองยอ เช่ือมต่อระหว่างต าบลไร่พัฒนา กับต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี 
นครสวรรค์ 
 7. ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 แหล่งน้ าผิวดิน แบ่งออกเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติ และแหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น ดังนี้ 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ มีแหล่งน้ าหลักส าคัญ 1 สาย คือ ล าห้วยใหญ่ 
 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นจากหน่วยงานต่างๆเช่น กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน หรือหน่วยงานอื่นๆ มี
รายละเอียดดังนี้ คลองชลประทาน จ านวน  1 แห่ง อ่างเก็บน้ า สระน้ า จ านวน  26 แห่ง ฝาย/ท านบ/ผนังกั้นน้ า 
จ านวน 10 แห่ง 
 แหล่งน้ าใต้ดิน ต าบลไร่พัฒนาต้องอาศัยแหล่งน้ าใต้ดินในการจัดระบบสาธารณูปโภค ระดับน้ าบาดาล
อยู่ในระดับความลึก 60 – 110 เมตร ปริมาณน้ าอยู่ในระดับ 20 -40 แกลลอนต่อนาที มีการจัดระบบประปา



ท้ังหมด 20 แห่ง ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดูแล จ านวน 11 แห่ง มีลูกค้าประปา จ านวน 750 ราย ส่วนอีก 10 
แห่ง กลุ่มผู้ใช้น้ าเป็นผู้ดูแล มีลูกค้าประปา จ านวน 396 ราย 
 8. การสาธารณสุข 
  มีสถานบริการสาธารณสุข คือสถานีอนามัย จ านวน 1 แห่ง มีบุคลากรด้านสาธารณสุข จ านวน 5 
คน ประกอบ 
  พยาบาลวิชาชีพ จ านวน      1 คน 
  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จ านวน       3  คน 
  ผู้ช่วยเหลือคนไข้  จ านวน       2 คน 
 9. ด้านการศึกษา 
 มีโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 
แห่ง นักเรียน จ านวน 169 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลอีก 2 แห่ง มีครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 
2 คน เด็กเล็ก จ านวน  42 คน 
 10. ด้านสังคมสงเคราะห์ 
  ผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพ    จ านวน   550   ราย 
  ผู้พิการท่ีรับเบี้ยยังชีพ  จ านวน   114 ราย 
  ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 7 ราย 
 
 11. ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 
 ต าบลไร่พัฒนามีพื้นท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด จ านวน 20,835 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.39 ของพื้นท่ีท้ังหมด มี
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
  ข้าว ต าบลไร่พัฒนาเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่งของประเทศ ฤดูการผลิตนาปี 2555/56  
จ านวน 9,919 ไร่ ฤดูผลิตนาปรัง จ านวน  7,819 ไร่ การปลูกข้าวนาปีนั้นต้องอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติและน้ า
ชลประทาน  ส่วนนาปรังเกษตรกรจะอาศัยน้ าจากแหล่งน้ าชลประทานและแหล่งน้ าอื่น 
  อ้อย ต าบลไร่พัฒนาเป็นแหล่งผลิตอ้อยท่ีส าคัญอีกแห่งหนึ่ง มีพื้นท่ีปลูก จ านวน 4,127 ไร่  สามารถ
ผลิตอ้อยอัตราเฉล่ียไร่ละ 12 ตัน  
  ข้าวโพด เป็นพืชไร่อีกอย่างหนึ่งท่ีส าคัญของต าบลไร่พัฒนา มีพื้นท่ีปลูก จ านวน 826 ไร่สามารถให้
ผลผลิตได้เฉล่ียไร่ละ 1,200 กิโลกรัม 
  มันสัมปะหลัง ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างของต าบลไร่พัฒนา มีพื้นท่ีปลูก จ านวน 240 ไร่  สามารถ
ให้ผลผลิตได้ในอัตราเฉล่ียไร่ละ 3,000 กิโลกรัม 
   



 12. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ต าบลไร่พัฒนามีพื้นท่ีป่าสาธารณะ ป่าเขาแหลมซึ่งเป็นป่าไผ่ มีพื้นท่ีประมาณ 1,420 ไร่ มีกลุ่มอนุรักษ์
ป่าเขาแหลมคอยดูแลป่าชุมชน มีช่วงฤดูอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปเก็บของป่าได้ ซึ่งก็จะมีหน่อไม้ ผักอีนูน และ
อื่นๆ 
 13. ด้านศาสนา 
 ราษฎรต าบลไร่พัฒนานับถือศาสนาพุทธเกือบท้ังหมด มีวัด จ านวน 4 แห่ง และส านักสงฆ์อีก 1 แห่ง มี
พระครูชัยพัฒนาการเจ้าอาวาสวัดหัวหว้า เป็นเจ้าคณะต าบล 
 14. ด้านประเพณี 
  ประเพณีสงกรานต์ สงฆ์น้ าพระ เดือน 5 
  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน เดือน 5 ท่ีบ้านเขาแหลม                                                                                                                                                    
  ประเพณีส าคัญทางพระพุทธศานา 
  วันมาฆะบูชา 
  วันวิสาขบูชา 
  วันอาสาฬหะบูชา 
  วันออกพรรษา 
  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 
 15. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ร าพิสฐาน ปัจจุบันมีการละเล่นอยู่ท่ี หมู่ 4 ต าบลไร่พัฒนา ซึ่งเดิมนั้นเป็นการละเล่นของคนไทยเช้ือสาย
มอญ เดิมอาศัยอยู่บริเวณบ้านหางน้ าหนองแขม  ต่อมาย้ายมาท ามาหากินอยู่บริเวณ หมู่ 4 ต าบลไร่พัฒนา และได้
น าการละเล่นมาเผยแพร่อยู่จนถึงทุกวันนี้ จุดประสงค์ในการละเล่น เพื่อขอพรพระผู้เป็นเจ้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ไทย (วันสงกรานต์) วิธีการเล่น ผู้เล่นจะถือพานท่ีประกอบด้วยดอกคูณ ธูป 1 แหนบ หมาก 3 ค า ใส่ในพาน จะมี
ผู้น า 1 คน นั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชาแล้วกล่าวค าอธิษฐาน โดยจะมีผู้ร่วมเล่นจะเป็นลูกคู่คอยรับเป็นท่อนๆ จ านวนผู้เล่น
ท้ังชายหญิงไม่จ ากัด จะต้องร ากันเป็นคู่ๆ โดยใช้ท่าร าอิสระ สถานท่ีเล่นในโบสถ์หรือบนศาลา ส่วนการแต่งกาย 
ชายนุ่งโจงกระเบนเส้ือคอกลมลายดอก ผ้าขาวม้าคาดเอวและคล้องคอ หญิงนุ่งโจงกระเบนเส้ือแขนกระบอก ผ้า
สไบคาดเอว  
 เพลงร าตัด ปัจจุบันมีการละเล่นอยู่ท่ี หมู่ 3 ต าบลไร่พัฒนา  
 นวดแผนโบราณ 
 จักสานผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากไม้ไผ่ 
 ท าไม้กวาดทางมะพร้าว 
 



 16. แหล่งอารยธรรม 
  เมืองนครน้อย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยุคเดียวกับเมืองอู่ตะเภา ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยหลงเหลือแล้ว 
พื้นท่ีดังกล่าวนั้นอยู่ในความดูแลของท่ีราชพัสดุ ได้จัดสรรให้ประชาชนได้เข้าไปอยู่อาศัยและเช่าพื้นท่ีท ากิน ต้ังอยู่
ท่ีบ้านหัวถนน หมู่ท่ี 1 ตัวเมืองกว้าง 240 เมตร ยาว 300 เมตร 
  เมืองนางเหล็ก ต้ังอยู่ท่ีบ้านเขาแหลม หมู่ท่ี 5 ต าบลไร่พัฒนา ลักษณะเป็นพื้นท่ีราบมีแหล่งแร่เหล็ก
อยู่ท่ัวไป พบตะกรันแร่เหล็ก และซากเตาถลุงเหล็ก ตัวเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีพื้นท่ีประมาณ 44 ไร่ 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา  
 1. สภาพทั่วไป 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา  มีพื้นท่ีประมาณ 31.499 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,687 ไร่ 
โดยครอบคลุมพื้นท่ีหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอมโนรมย์ไปทางทิศตะวันออก  ระยะทาง
ประมาณ  16  กิโลเมตร   โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ด้านเหนือ   จดเขตต าบลหางน้ าสาคร และต าบลไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท 
 ด้านใต้    จดเขตต าบลเสือโฮก    จังหวัดชัยนาท 
 ด้านตะวันออก จดเขตต าบลไร่พัฒนา และต าบลเสือโฮก  จังหวัดชัยนาท 
 ด้านตะวันตก จดเขตต าบลหางน้ าสาคร และต าบลเสือโฮก จังหวัดชัยนาท 
 2. ลักษณะทางกายภาพ 
 สภาพภูมิประเทศในเขตต าบลอู่ตะเภาส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบ  ลักษณะเป็นดินร่วนเหนียวมีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง ( ดินชุดเขาพลอง  ดินชุดมโนรมย์ ) ทางทิศตะวันตกลงมาจนถึงทิศใต้มีคลองชลประทาน  คลอง
ส่งน้ าชัยนาท – ป่าสัก  ( คลองอนุศาสนนันท์ ) ไหลผ่านพื้นท่ีในเขตต าบลอู่ตะเภา เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการเกษตรและรับจ้าง  ในฤดูแล้งมีปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคบางพื้นท่ี 
 3. ที่ต้ังและเขตการปกครอง 
 จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันท่ี  20  กุมภาพันธ์  2540 ท่ีท าการต้ังอยู่หมู่ท่ี  3  ต าบลอู่
ตะเภา  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 
             ต าบลอู่ตะเภา แบ่งเขตการปกครอง  จ านวนท้ังส้ิน 5 หมู่บ้าน  คือ 
          หมู่ท่ี  1  บ้านหนองกระทุ่ม 
         หมู่ท่ี  2  บ้านดอนส าโรง 
          หมู่ท่ี  3  บ้านหนองตาตน 
      หมู่ท่ี  4  บ้านท่าอู่ 



         หมู่ท่ี  5  บ้านอู่ตะเภา (อยู่ในเขตเทศบาลต าบลหางน้ าสาครบางส่วน) 
 4. ประชากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา  มีประชากร ( ณ เมษายน 2558 ) จ านวน 2,832 คน    จ าแนกเป็น 
เพศชาย 1,394  คน และเพศหญิง 1,438 คน มีครัวเรือน 895 ครัวเรือน ( ท่ีมา : ข้อมูลจากส านักบริหารการ
ทะเบียน  อ าเภอมโนรมย์ ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ) 
 5. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภาเป็นท่ีราบลุ่มและอยู่ในเขตชลประทาน จึง
เหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร การเล้ียงสัตว์  ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่ จึงประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตร การพาณิชย์  การรับจ้างและเล้ียงสัตว์  
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ปั๊มน้ ามันหลอด     11    แห่ง 
  ปั๊มหัวฉีดขนาดกลาง    1  แห่ง 
  กลุ่มอาชีพ     7   แห่ง 
  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   5   แห่ง 
  โรงสีขนาดใหญ่     1  แห่ง 
  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   1   แห่ง 
  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   2  แห่ง 
  สถานท่ีประกอบอาหารตามพ.ร.บ.สาธารณสุข 3  แห่ง 
  โรงแรม / ท่ีพัก    3 แห่ง 
 6. การศึกษา  
 องค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา จัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 15 คือ จัดการศึกษาในระบบ ดังนี้ 
 การจัดการศึกษาในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา  
  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์   มีเด็กเล็กรวม  61  คน 
  นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมกิจกรรม เด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ และการส่งเสริมงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม 
 7. การศาสนา  
 ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ส าหรับศาสนสถาน มีวัด  จ านวน   3  แห่ง  ได้แก่ วัดหนอง
กระทุ่ม วัดหนองตาตน  และวัดท่าอู่ 
    8. ประเพณีและวัฒนธรรม  



 ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ   
    งานประเพณีลอยกระทงของชาวบ้านอู่ตะเภา    
    งานแห่เทียนเข้าพรรษาของต าบล    
    งานประเพณีสงกรานต์รดน้ าผู้สูงอายุ 
 9. สาธารณสุข    
 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  1  แห่ง   
    ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  4  แห่ง 
 10. การคมนาคม     
 มีถนนลาดยางในหมู่บ้านและต าบล  จ านวน  5  สาย   มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน   11  สาย  
และถนนลูกรัง  จ านวน  64  สาย 
 11. การโทรคมนาคม 
  โทรศัพท์สาธารณะ 15   แห่ง 
  โทรศัพท์บ้าน  70   หลังคาเรือน 
 12. การไฟฟ้า 
            ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน     ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสาธารณะยัง
ไม่ท่ัวถึงท้ังต าบล 
  13. การประปา 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   ล าห้วย ล าน้ า  4  แห่ง 
   บึง หนองต่าง ๆ  2  แห่ง 
  แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
   ฝาย  1  แห่ง 
   ประปาหมู่บ้าน  15  แห่ง 
 14. มวลชนจัดต้ัง 
  ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 300 คน 
  กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 1 รุ่น 50 คน 
  กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 9 คน รวมทั้งต าบล 45 คน 
  กรรมการพัฒนาสตรีต าบล 1 คณะ 10 คน 
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) 1 รุ่น  36  คน 
 



ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลบ้านกล้วย  
 1. ที่ต้ัง 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
 ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลตลุก  อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเสือโฮก อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันตก  ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
มีพื้นท่ี ใกล้อ าเภอเมืองชัยนาท มากท่ีสุด ระยะทางชัยนาท 2 กิโลเมตร ส่วนท่ีอยู่ไกลอ าเภอเมืองชัยนาทมากท่ีสุด 
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 
 2. เนื้อที่ 

ต าบลบ้านกล้วยมีเนื้อท่ีประมาณ 10,217  ไร่  หรือประมาณ  16.4  ตารางกิโลเมตร 

 3. ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม พื้นท่ี 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นท่ีทางการเกษตรบ้านเรือนราษฎร
ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม ่น้ าเจ้าพระยามีคลองสาธารณะและระบบชลประธาน              ส่งน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยา 
และคลองธรรมมามูลเข้าถึง 

 

 4. จ านวนหมู่บ้าน 

 เทศบาลต าบลบ้านกล้วย  มีจ านวนหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล                    บ้าน
กล้วย เต็มท้ัง  7  หมู่บ้าน  ดังนี้  

 หมู่ท่ี 1  บ้านส่ีแยกบ้านใหม่  165 ครัวเรือน 

 หมู่ท่ี 2  บ้านแหลมยาง    292  ครัวเรือน 

 หมู่ท่ี 3  บ้านบางน้ าโจน      332       ครัวเรือน 

 หมู่ท่ี 4  บ้านพระยาตาก     963      ครัวเรือน 

 หมู่ท่ี 5  บ้านวังไร              576       ครัวเรือน 

 หมู่ท่ี 6  บ้านฝายน้ าล้น    363       ครัวเรือน 

 หมู่ท่ี 7  บ้านวังทอง          220      ครัวเรือน 

                       รวมทั้งหมด  2,911      ครัวเรือน 

 5. ประชากร 

 จ านวนครัวเรือน ท้ังหมด  2,911  ครัวเรือน 



 จ านวนประชากร ท้ังหมด  6,844  คน 

  เป็นชาย   3,239  คน 

  เป็นหญิง  3,605  คน 

 6. อาชีพ 

 อาชีพของราษฎรในเขตเทศบาลต าบลบ้านกล้วย เรียงล าดับการประกอบอาชีพมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด 
ดังนี้ 

1.  เกษตรกรรม 2. รับจ้างท่ัวไป 3. ค้าขาย  4. รับราชการ 

5. เล้ียงปลา  6. อื่นๆ 

7. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบล 

  7.1 ธนาคาร   - แห่ง 

  7.2 โรงแรม   3 แห่ง 

  7.3 ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  4 แห่ง 

  7.4 โรงงานอุตสาหกกรม  - แห่ง 

  7.5 โรงสี   1 แห่ง 

  7.6 ไปรษณีย์เอกชน  - แห่ง 

 8. การศึกษา 

  8.1 โรงเรียนประถมศึกษา )สังกัด สพฐ(  3 แห่ง 

  8.2 โรงเรียนประถมศึกษา )เอกชน(   1 แห่ง 

  8.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา   - แห่ง 

  8.4 โรงเรียนอาชีวศึกษา )เอกชน(   1 แห่ง 

  8.5 โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง   - แห่ง 

  8.6 ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  2 แห่ง 

  8.7 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   1 แห่ง 

  8.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 แห่ง 

 9. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  9.1 วัด      4 งห่แ 

  9.2 ส านักสงฆ์    - แห่ง 



  9.3 มัสยิด     - แห่ง 

  9.4 ศาลเจ้า    - แห่ง 

  9.5 โบสถ์คริสต์    - แห่ง 
 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลหาดท่าเสา  
 1. สภาพทั่วไป 

  1.1  ประวัติของเทศบาลต าบลหาดท่าเสา 
  เทศบาลต าบลหาดท่าเสา แต่เดิมเป็นสภาต าบลหาดท่าเสา ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 ได้รับประกาศจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหาดท่าเสา  จาก
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี  19  มกราคม  2539และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 
2539 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล(ฉบับที5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ได้ประกาศจากองค์การบริหารส่วนต าบลหาดท่าเสาเป็นเทศบาลต าบลหาดท่าเสา เมื่อวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 แผนท่ีต้ังเทศบาลต าบลหาดท่าเสา 



 
  1.2  ที่ต้ัง 

   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลมะขามเฒ่า  อ าเภอวัดสิงห์ 
   ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลท่าชัย อ าเภอเมืองชัยนาท 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าเจ้าพระยา  ต าบลธรรมมูล  อ าเภอเมืองชัยนาท 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลนางลือ อ าเภอเมืองชัยนาท 
  เทศบาลต าบลหาดท่าเสามีถนนลาดยางห่างจากอ าเภอเมืองชัยนาท  ตามทางหลวงแผ่นดินสาย
ชัยนาท - วัดสิงห์  ระยะทางประมาณ  14  กิโลเมตร 

  1.3  เนื้อที ่
   พื้นท่ีของเทศบาลต าบลหาดท่าเสา  มีจ านวนท้ังส้ิน  17,957  ไร่ 
   เนื้อที่  28.732  ตารางกิโลเมตร 

  1.4  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศส่วนใหญ่  โดยท่ัวไปเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าท่าจีนและพื้นท่ีเป็นพื้นท่ี
ชุ่มน้ า , น้ าขังตลอดปี  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ท านา , ท าสวนผลไม้  (ส้มโอ , มะม่วง , 
มะปราง , มะนาว , ชมพู่)  ท าประมงน้ าจืด  (เล้ียงปลา)  ตามบึงหนอง 

  1.5  การปกครองแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บา้น  จ านวน  8  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
   หมู่ท่ี   1 บ้านท้องคุ้ง 
   หมู่ท่ี   2 บ้านประจ ารัง 
   หมู่ท่ี   3   บ้านบางก้านเหลือง 
   หมู่ท่ี   4 บ้านท่าแห 
   หมู่ท่ี   5 บ้านบึงประจ ารัง 
   หมู่ท่ี   6 บ้านธัญญอุดม 
   หมู่ท่ี   7 บ้านวงศ์พัฒนา 
   หมู่ท่ี   8 บ้านมะพลับดก 

  1.6 ประชากรในต าบลหาดท่าเสา 
   จ านวนครัวเรือน  1,682    ครัวเรือน 
   จ านวนประชากรท้ังส้ิน 5,104 คน 
    ชาย   2,493 คน 
    หญิง   2,611 คน 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) 



  2.1  การคมนาคม  
  การคมนาคมมีถนนลาดยาง  6  สาย  เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  มีท้ังถนนลาดยาง  
ถนนคอนกรีต  และถนนลูกรัง 
 
  2.2  การโทรคมนาคม 
   โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  16 แห่ง 
  2.3  การไฟฟ้า 
   จ านวนหมู่บ้านท่ีไฟฟ้าเข้าถึง จ านวน    8 หมู่บ้าน  
   แม่น้ า  2  สาย  คือ  แม่น้ าเจ้าพระยา  และแม่น้ าท่าจีน 
   บึง  หนอง   จ านวน  16 แห่ง 
  2.5  แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
   ฝาย    จ านวน     1 แห่ง 
   บ่อน้ าต้ืน   จ านวน  275 แห่ง 
   บ่อบาดาล   จ านวน  320 แห่ง 
   ประปา   จ านวน      8 แห่ง  
 3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จุดเด่นของพื้นท่ี  (ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาต าบล) ติดแม่น้ าเจ้าพระยา  และแม่น้ าท่าจีน  มีบึง  ซึ่งเป็นแหล่ง
น้ าธรรมชาติท่ีสวยงาม  คือ  บึงประจ ารังท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับจังหวัด  และเป็นแหล่งค้าขาย
ในระดับท้องถิ่น ของต าบลหาดท่าเสา 
 4. ด้านเศรษฐกิจ 
  4.1  การประกอบอาชีพ 
  อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรในเขตเทศบาลต าบลหาดท่าเสา  ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมการท า
นาปลูกข้าว  ประมาณ  80  เปอร์เซ็นต์  และอาชีพอื่นๆ  คือ  ท าสวน  ปลูกพืชไร่  ท าหัตถกรรม  (ไม้ก้านธูป)  
เล้ียงสัตว์  ค้าขาย  รับราชการ  รับจ้างท่ัวไป 
  4.2  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลหาดท่าเสา 
   ปั๊มน้ ามัน  และก๊าซ   จ านวน 3 แห่ง 
   โรงสีข้าว    จ านวน 1 แห่ง 
   ลานตากผลผลิตการเกษตร  จ านวน 2 แห่ง 
   โรงงานหัตถกรรมไม้ก้านธูป  จ านวน 4 แห่ง 
   ร้านค้า    จ านวน 80 แห่ง 



 5.  ด้านสังคม        
              5.1  การศึกษา        
     โรงเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน 1 แห่ง 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน 1 แห่ง 
   ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์   จ านวน 8 แห่ง 
 5.2  องค์กรทางศาสนา   
   วัด     จ านวน 4 แห่ง 
 5.3  สาธารณสุข    
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง 
          ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน 8 แห่ง 
          อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 227 คน 
 5.4  ความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน  
          ท่ีท าการต ารวจประจ าต าบล  จ านวน 1 แห่ง 
          อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน  จ านวน  62 คน 
 เทศบาลต าบลหาดท่าเสา  มีโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบไปด้วย  2  ส่วน  คือ             สภา
เทศบาลต าบลหาดท่าเสา  และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดท่าเสา  รายละเอียดดังนี้ 
 สภาเทศบาลต าบลหาดท่าเสา  ประกอบไปด้วย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  จ านวน  12  คน  และมี
ประธานสภาเทศบาลต าบล  1  คน  รองประธานสภาเทศบาลต าบล  1  คน  และเลขานุการสภาเทศบาล  1  คน
ปัจจุบันสภาเทศบาลต าบลหาดท่าเสา  มีสมาชิกและประธาน              รองประธาน เลขานุการ  ดังนี้ 
   1.  นางมาลี คงเกาะ  ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล 
   2.  นายประจักษ์ ทองช้าง  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
   3.  นายพิชิตชัย    ชาตะสุภณ ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
   4.  นายวิเชียร เอี่ยมเท้ียม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
   5.  นายจ านงค์ เลิศหงิม  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
   6.  นายกาหลง สุขเอม  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
   7.  นายสมาน เพ็งสิงห์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
   8.  นายดิเรก คูหาเรืองรอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
   9.  นายเชวง นาคสถิตย์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
 10.  นายบ ารุง มีโต  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 11.  นายทองสุข ข าเต้ีย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 



 12.  นางวริสรา ทองช้าง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 13.  นายประจักษ์ ทองช้าง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 14.  นางมาลี คงเกาะ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 15.  นายบุญชู ฟักน้อย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลชัยนาท  
 

1.1  ประวัติของเทศบาลต าบลชัยนาท 
เทศบาลต าบลชัยนาทได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาท เป็นเทศบาลต าบล

ชัยนาท  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี  16  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551  ซึ่งอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา7 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มีผลบัง คับใช้เมื่อวันท่ี 25  กรกฎาคม  2551  โดยมีการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชัยนาท ครั้งแรกเมื่อวันท่ี  19  ตุลาคม  พ.ศ.  2551 

1.2  ที่ต้ัง (แสดงที่ต้ังและอาณาเขต) 
ต าบลชัยนาท เป็นหนึ่งใน  8  ต าบลของอ าเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาทส านักงานเทศบาลต าบล

ชัยนาท  มีท่ีต้ังอยู่บริเวณวัดหลวงพ่อขาว  เลขท่ี 459  หมู่ 3  ต าบลชัยนาทติดกับถนนสายชัยนาท-สุพรรณบุรี ฝ่ัง
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองชัยนาทประมาณ  6  กิโลเมตรและมีอาณาเขต
ติดต่อกับต าบลอื่นในบริเวณใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองชัยนาท 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลแพรกศรีราชา  อ าเภอสรรคบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา 

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลท่าชัย อ าเภอเมืองชัยนาท 
  1.3  เนื้อที ่

พื้นท่ีของเทศบาลต าบลชัยนาท  มีจ านวนท้ังส้ิน  18,750  ไร่เนื้อที่  30  ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม 15,000 ไร ่

   1.4  ลักษณะพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ 
 สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ า มีแม่น้ าส าคัญ 2 สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าน้อยมี

ความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม ปลูกพืชสวน พืชไร่และเล้ียงสัตว์ 



 สภาพทางภูมิอากาศ  ต าบลชัยนาทมีสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืน และอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมพัด
ผ่านประจ าฤดู ท าให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้  3  ฤดู  คือ  

 1. ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยในช่วงนี้  แต่เนื่องจากจังหวัดชัยนาทอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่
ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท าให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสอง
ภาคดังกล่าวโดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งอากาศหนาวท่ีสุดจะอยู่
ระหว่างเดือนธันวาคม และมกราคม 

2. ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส้ินสุดลง คือ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม  ซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม ลมท่ีพัดปกคลุมจะเปล่ียนเป็นลมได้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ และจะมี
หย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป  โดยมี
อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 

3. ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย  ร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องฝนท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเล่ือนขึ้นมาพาดผ่าน
บริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดับในระยะนี้ท าให้มีฝนตกชุกต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป  เดือน
กันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกมรากท่ีสุดในรอบปีและเป็นช่วงท่ีมีความช้ืนสูง 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลเสือโฮก  

 
 1. ที่ต้ัง 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลอู่ตะเภา  ต าบลไร่พัฒนา  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 
 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลตลุก ต าบลหาดอาษา  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลตาคลี  ต าบลหนองหม้อ อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต าบลเขาท่าพระ  ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 

       ส านักงานเทศบาลต าบลเสือโฮก ต้ังอยู่ เลขท่ี 93 หมู่ท่ี 11 ต าบลเสือโฮก อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 
อยูห่่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองชัยนาท  ประมาณ  15  กิโลเมตร 

 2. เนื้อที่  มีพืน้ท่ีท้ังหมดประมาณ 37,994  ไร่  (60.79  ตร.กม. ) เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร   ประมาณ  
22,349.09  ไร่     
 3. การปกครอง  แบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บา้น  จ านวน  14  หมู่บ้านดังนี้ 



            1. หมู่บ้านหนองเต่าด า         2. หมู่บ้านสาลิกา         3. หมู่บ้านดอนรังนก 
            4. หมู่บ้านโรงวัว                5. หมู่บ้านเสือโฮก        6. หมู่บ้านเนินถ่าน   
            7. บ้านหนองพังนาค      8. หมู่บ้านโรงวัว           9. หมู่บ้านแหลมหว้า 
           10. หมู่บ้านแหลมหว้าใต้      11. หมู่บ้านหนองป่าน    12. หมู่บ้านเกาะโพธิ์ 
           13. หมู่บ้านหนองพังนาค     14. หมู่บ้านหนองคันปลัก 
 4. ข้อมูลประชากรในพื้นที ่

ประชากรชาย จ านวน  3,703 คน 
ประชากรหญิง จ านวน    3,954 คน 
รวมประชากร  จ านวน    7,657 คน 

 5. บ้าน จ านวน  2,256 หลังคาเรือนการประกอบอาชีพ 
 อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรในเขตเทศบาลต าบลเสือโฮก ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปลูกข้าวจ านวน  
22,349.09  ไร่  และอาชีพอื่น ๆ คือ รับราชการ ค้าขาย ปลูกพืชไร่ เล้ียงสัตว์ รับจ้างท่ัวไป 
 6. วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
  6.1 ประเพณีกวนข้าวทิพย์บ้านหนองพังนาค ก าหนดการจัดงาน วันท่ี 4 ธันวาคม  ของทุกปี 

6.2 ประเพณีกวนข้าวทิพย์บ้านโรงวัว  ก าหนดการจัดงาน เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 
6.3 ประเพณีแห่ดอกไม้ บ้านโรงวัว ก าหนดการจัดงาน เดือนเมษายน ของทุกปี 
6.4 ประเพณีแห่ธงชัยบ้านหนองพังนาค ก าหนดการจัดงาน ช่วงสงกรานต์ของทุกปี 
6.5 ประเพณีแห่ธงชัยบ้านเนินถ่าน ก าหนดการจัดงาน ช่วงสงกรานต์ของทุกปี 
6.6 ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ก าหนดการจัดงาน ช่วงสงกรานต์ของทุกปี 
6.7 ประเพณีแห่เทียนพรรษา ก าหนดการจัดงาน เดือนกรกฎาคม ของทุกปี 

7. คณะผู้บริหาร  จ านวน  5  คน 
7.1  นายสายัณ      พูลเพิ่ม     ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี 
7.2  นายบุญเหลือ    จอมพระรักษา ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
7.3  นายเดชะ         แสงศรี            ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
7.4  นายวีระเดช      เกตุสุวรรณ์    ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7.5 นายสมศักดิ์       พูลเพิ่ม  ต าแหน่ง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเสือโฮก  จ านวน  12  คน   
  8. จ านวนบุคลากร   รวม  60 คน แยกเป็นส่วนต่างๆดังนี ้

8.1 ส านักปลัด มีจ านวน     34   คน 
8.2 กองคลัง มีจ านวน     11   คน 



8.3 กองช่าง            มีจ านวน      15   คน 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลนางลือ  
 1. สภาพทั่วไป 
  1.1 ที่ต้ังที่ท าการ 
   ท่ีท าการเทศบาลต าบลนางลือ  ต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 3  ต าบลนางลือ   อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท  ห่างจากตัวอ าเภอเมืองชัยนาท  และจังหวัดชัยนาท  ประมาณ  21  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางโดยรถ
โดยสารประจ าทาง ประมาณ  30  นาที 
  1.2 เนื้อที่ 
   เทศบาลต าบลนางลือ  มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 50  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 31,250  ไร่ 
  1.3 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ / ภูมิทัศน์ 
         ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหาดท่าเสาอ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
        ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และ 
     ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลท่าชัย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
         สภาพภูมิประเทศของเทศบาลต าบลนางลือ  ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มพื้นท่ีเหมาะส าหรับการเกษตร  
โดยเฉพาะการท านา  เนื่องจากมีคลองชลประทานหลายสายเกือบเต็มพื้นท่ี  การต้ังบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่ม  ๆ 
และบางส่วนต้ังอยู่ตามริมแม่น้ าท่าจีน  
 2. จ านวนประชากร  
 จ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนางลือ  ท้ังหมด  2,522  ครัวเรือน  และมีประชากรท้ังส้ิน จ านวน  

7,821  คน   แยกเป็นชาย 3,724  คน  เป็นหญิง 4 ,09 7 คน    
 3. สภาพทางเศรษฐกิจ 

  3.1อาชีพ 
   ราษฎรในเขตเทศบาลต าบลนางลือ  มีการประกอบอาชีพ  เรียงตามล าดับมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด  
ดังนี้ 
    1) เกษตรกรรม (ท านา,ท าสวน,ท าไร่)   
    2) รับจ้างท่ัวไป     
    3) ค้าขาย     



   4) เล้ียงสัตว์ 
   5) รับราชการ / ท างานรัฐวิสาหกิจ 
   6) อื่น ๆ 
 
 

  3.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบล 
          1) ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   21 แห่ง 
             2) โรงสี         4 แห่ง 
    3) ร้านค้า       78 แห่ง 
    4) ลานตากผลผลิตเอกชน      8 แห่ง 
           5) อื่นๆ (ตลาดกลางเพื่อการเกษตร)     1       แห่ง 
 4. สภาพสังคม 

  4.1  การศึกษา 
   1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   3  แห่ง 
        2) โรงเรียนประถมศึกษา   4  แห่ง 
       3) โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง 

 5. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  วัด /ส านักสงฆ์/มัสยิด   จ านวน  6  แห่ง 

 6. การโทรคมนาคม 
  6.1  ท่ีท าการไปรษณีย์ ประจ าต าบลนางลือ    1 แห่ง 
      6.2  สถานีโทรคมนาคม (ทศท.)     1 แห่ง 

  6.3  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                      28      แห่ง 
 7. การใช้ไฟฟ้า 
  7.1  จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้     2,487 ครัวเรือน 
      7.2  จ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้              35 ครัวเรือน 
      7.3  แสงสว่างตามถนนภายในหมู่บ้านยังมีไม่เพียงพอ  

 8. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  8.1  ล าน้ า  ล าห้วย   คลองส่งน้ า          24          แห่ง                  
      8.2  บึง และหนองน้ า                             7  แห่ง 

                  8.3 คลองชลประทาน                            7 สาย 



 9. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  9.1 คลองส่งน้ า         12  สาย 
      9.2 สระน้ า       9 สระ 
      9.3 บ่อน้ าต้ืน      62 แห่ง 
      9.4 บ่อน้ าบาดาล    408 แห่ง 

  9.5 ท่อลอดระบายน้ า     15 แห่ง 
 9.6 ประปาหมู่บ้าน                     12         แห่ง 

 
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ  
 

1. สภาพทั่วไป 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลธรรมามูล อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเสือโฮก อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
   ติดต่อกับต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
   ติดต่อกับเทศบาลเมืองชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ  ต้ังอยู่ท่ี  265  หมู่ท่ี  7  ถนนเขาพลอง- หางน้ าสาคร  
ต าบลเขาท่าพระ  อ าเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองชัยนาท ประมาณ 6  
กิโลเมตร 

2. ขนาดพื้นที ่
 เขตพื้นท่ีต าบลเขาท่าพระ มีพื้นท่ีโดยประมาณ  30.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,306  ไร่ เป็น
พื้นท่ีท าการเกษตรประมาณ 13,841  ไร่ 

3. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะทางกายภาพของต าบลเขาท่าพระมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มสลับกับเนินเขาเป็น
บางส่วน สภาพพื้นท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท าการเกษตร และเล้ียงสัตว์เป็นสถานท่ีต้ังของหน่วย
ราชการหลายแห่ง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น รอยพระพุทธบาทวัดเขาท่าพระ และสวนนกชัยนาท เป็นพื้นท่ี
รองรับการขยายตัวของชุมชนอื่น เช่น ชุมชนบ้านเอื้ออาทร  

4. การแบ่งเขตการปกครอง 



 เขตการปกครองในต าบลเขาท่าพระ แบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หัวรอ คลองเรือ              เขาท่า
พระ  เขาขยาย  หาดกองสิน  หางกรวด  เขาดิน  ก้นอุดท่าแมงเม่า 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระมีโครงสร้างการบริหารงานภายในประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
14  คน โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1คน และ
มีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล( ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ) จ านวน 1 คน รายละเอียดดังนี้ 

1. นายบุญชวน อยู่เย็น ประธานสภา อบต. 
2. นายสุชิน สารทูลสิงห์ รองประธานสภา อบต. 
3. นายวัฒนะ แจ่มผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
4. นายเมธี ผาสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
5. นายนาม ปั้นริด สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
6. นายสมใจ ฉลาดแฉลม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
7. นางพยงค์ แย้มอรุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
8. นายนคร เอี่ยมละออ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
9. นายชนะ ฤทธิเรืองเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
10. นายฉลวย ปล้องมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
11. นายเสน่ห์ มาสม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
12. นางโสภา สิทธิกรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
13. นายสมศักดิ์ แจ่มผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
14. นายสมคิด แช่มอุบล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
15. นางศรีประไพ โตเพ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
16. นายไพศาล เสชัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 

 
 2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมีรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน โดยมีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. นายธรรมศักดิ์ อุ่มอยู ่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายสมาน เอี่ยมละออ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายสุเทพ ศรีน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 



4. นายกิตติพัฒน ์ อุ่มอยู ่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัย  
 

1. ที่ต้ัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัยได้จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2539 

    ต้ังอยู่เลขท่ี 262 หมู่ท่ี 4 บ้านท่าชัย ต าบลท่าชัย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองชัยนาทประมาณ 8 กิโลเมตร  โดยมีเขตต าบลติดต่อต าบลอื่น 
ดังนี้ 

ทิศเหนือ        จดต าบลหาดท่าเสา         อ าเภอเมือง   
ทิศใต้            จดต าบลชัยนาท             อ าเภอเมืองชัยนาท   
ทิศตะวันตก     จดต าบลนางลือ             อ าเภอเมืองชัยนาท   
ทิศตะวันออก   จดเทศบาลเมืองชัยนาท    อ าเภอเมอืงชัยนาท 

 2. เนื้อที ่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัย มีเนื้อที่ประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร หรือพื้นท่ีประมาณ 16,875 ไร่ 
 3. ภูมิประเทศ  
 ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลท่าชัย เป็นท่ีราบลุ่มมีน้ าขังตลอดปี เหมาะสมส าหรับการท านา เล้ียงสัตว์ 
ท าสวนผลไม้ 
 4. จ านวนหมู่บ้าน  
     จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัย มีจ านวน  11  หมู่บ้าน  
   ตารางที่ 2.1 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัย 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
ม.1  บ้านงิ้วงาม 419 475 894 259 
ม.2  บ้านวงษ์ขอม 318 351 669 198 
ม.3  บ้านท่าชัย 409 447 856 303 
ม.4  บ้านท่าไม้ 267 271 538 219 
ม.5  บ้านหัวยาง 265 277 542 233 
ม.6  บ้านหนองตาด า 428 434 826 264 
ม.7  บ้านหลังดอน 551 557 1,108 329 



ม.8  บ้านไร่เตียน 183 199 382 116 
ม.9  บ้านแหลมยาง 237 257 494 142 
ม.10 บ้านโพธิ์เจริญ 274 283 557 166 
ม.11 บ้านวัดสะพาน 354 375 729 203 
 
 


