
 

  

แผนพัฒนาอ าเภอ 4 ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ฉบับทบทวนในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
อ าเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุร ี

 

 
วิสัยทัศน์อ าเภออู่ทอง 

        “อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ  เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว  
การเกษตร  การอุตสาหกรรม เป็นเมืองน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็งมีส่วนร่วม       
มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ” 
 

คณะกรรมการบริหารงานอ าเภออูท่อง 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 



 

 

 
 

     

 
 
 



 

ค าน า  
 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม            
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๒ วรรคสาม มาตรา 
๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  จัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น  

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า และ (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  

  แผนพัฒนาอ าเภอหรือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ เป็นกรอบและเครื่องมือในการ
บริหารพัฒนาอ าเภอที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาอ าเภอในระยะ 4 ปี ว่าจะมุ่งไปทิศทางใดในอนาคต โดย
ทิศทางการพัฒนาจะต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ (Area Apporach)  เป็นแผนที่สะท้อนปัญหา
ความต้องการของประชาชนจากแผนชุมชน/หมู่บ้าน และเชื่อมโยงการพัฒนากับแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ดังนั้น แผนพัฒนาอ าเภอหรือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ 
จึงเป็นกลไกล หลักในการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ที่ตอบสนองความต้องการ
และการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่  

  ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอหรือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ  ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน โดยมีคณะกรรมการบริหารราชการอ าเภอแบบบูรณการอ าเภออู่ทอง สนับสนุนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ทุกระดับ เพ่ือให้แผนพัฒนาอ าเภอหรือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอ าเภอ และตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไป   
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภออู่ทอง 

 1.1 ความเป็นมาของอ าเภอ 

 1.2 ค าขวัญอ าเภอ 

 1.3 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน 

 1.4 วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ 

            แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 
******************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอ ประกอบด้วย 

 1.1 ความเป็นมาของอ าเภอ 

  อ าเภออู่ทอง เดิมชื่อว่า อ าเภอจรเข้สามพัน  โดยเรียกชื่อตามหมู่บ้านที่อ าเภอตั้งอยู่      
ยกฐานะเป็นอ าเภอ  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๕  โดยมี  ขุนพจมานมานิต โพล้ง เป็นนายอ าเภอคนแรก สถานที่ตั้ง
อ าเภอเก่าขณะนี้ คือที่ตั้งของโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภออู่ทองเมื่อวันที่ ๗ 
เมษายน พ.ศ.  ๒๔๘๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับการที่เคยเป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณอู่ทองมาก่อน และย้ายที่ว่า
การอ าเภอมาตั้งใหม่เพ่ือสะดวกกับการปกครองและติดต่อทางราชการที่บริเวณคูเมืองโบราณอู่ทอง เมื่อ
วันที่ ๑ มกราคม  ๒๔๘๗  สมัยขุนสุพรรณธานี  (เวียน  วัฏฏานนท์)  เป็นนายอ าเภอ   

  อ าเภออู่ทอง เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน หลักฐานทาง
โบราณคดีบ่งชี้ว่าเมืองโบราณอู่ทองแห่งนี้มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ     
๓,๕๐๐ ปีมาแล้ว จากการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทองพบว่า ในอดีตพ้ืนที่
ทางด้านตะวันออกของเมืองเคยเป็นทะเลมาก่อน ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นแนวของแม่น้ า
จรเข้สามพันไหลผ่านตัวเมืองอู่ทองและเชื่อมต่อกับแม่น้ าท่าจีนออกไปสู่ทะเล ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่
ติดต่อกับทะเลช่วยเอ้ือประโยชน์ให้เมืองอู่ทองเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางน้ าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จนพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางเส้นทางการค้ายุคอินโด-โรมัน มีการติดต่อค้าขายกับเปอร์เซีย อินเดีย 
โรมัน และจีน โดยพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น เหรียญที่แสดงสัญลักษณ์ของกษัตริย์ ตราประทับที่ใช้ใน
การค้า พระพิมพ์ แสดงถึงวัฒนธรรมอินเดีย สินค้าจากโรมัน และหลักฐานทางโบราณคดีจ านวนมากที่ท าให้
สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองโบราณอู่ทองเคยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนา ซึ่งได้เผยแผ่เข้ามายัง
ดินแดนสุวรรณภูมิในยุคแรก เช่น รูปพระสงฆ์ ๓ องค์อุ้มบาตร พระนาคปรกที่แสดงการขัดสมาธิแบบ 
“ปริยัติสน” เป็นต้น อีกท้ังหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่สนับสนุนข้อสมมติฐานว่า เมืองโบราณอู่ทอง
น่าจะเป็นเมืองหลวงหรือจุดก าเนิดของอาณาจักรทวาราวดี โดยมีการพบเหรียญที่มีอักษรโบราณจารึกว่า 
“ศรีทวารวีดีศวรปุณยะ” ซึ่งหมายถึงบุญกุศลของพระราชาแห่งศรีทวารวดีหรือเมืองทวารวดี 

จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์โบราณคดีของกรมศิลปากร ได้พบความเชื่อมโยงระหว่าง
อาณาจักรทวารวดีกับดินแดนสุวรรณภูมิอันรุ่งเรืองในอดีต  ประกอบกับการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่               
กรมศิลปากรค้นพบดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าบริเวณเมืองโบราณอู่ทองเคยเป็นศูนย์กลาง
ของดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นจุดเริ่มของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ของชนชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีความ
หลากหลายและ อยู่ร่วมหลอมรวมกันจนเป็นชนชาติไทย และเป็นจุดศูนย์กลางของดินแดนอุษาคเนย์หรือ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต 

 1.2 ค าขวัญอ าเภออู่ทอง 
       “ แหล่งรอยพระพุทธบาท  เกียรติประกาศผ้าทอ  เจ้าพ่อพระยาจักร  ถิ่นรักไทยทรงด า             
ถ้ าเสือพระดี   มีคอกช้างดิน  ถิ่นเก่าน้ าตก ” 
      ที่มาของค าขวัญ  มาจากสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอู่ทอง และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของอ าเภออู่ทองดังนี้ 
      แหล่งรอยพระพุทธบาท  อ าเภออู่ทองมีเส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิ    
ที่เก่าแก่ เป็นแดนดินถิ่นรอยพระพุทธบาทจ าลองที่ล้ าค่าทางจิตใจ ที่ปรากฏวัดทั้ง 5 ขุนเขา ได้แก่ วัดเขา    
ดีสลัก วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม วัดเขาก าแพง วัดเขาท าเทียม และวัดเขาถ้ าเสือ 

/เกียรติประกาศ...    
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      เกียรติประกาศผ้าทอ  อ าเภออู่ทองมีชนเผ่าพ้ืนเมือง 5 ชาติพันธุ์  ได้แก่ ลาวเวียง ลาวครั่ง    
ไทยทรงด า ไทยพ้ืนถิ่น และไทยจีน มีอาชีพเสริมจากการทอผ้า โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมในการ      
ทอผ้า ที่มีฝีมือและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะกลุ่มชาติพันธุ์    
     เจ้าพ่อพระยาจักร เป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณสมัยทวารวดี และเป็นรวมศูนย์จิตใจของชาวอู่ทอง   
     ถิ่นรักไทยทรงด า  กลุ่มของไทยทรงด าจะรวมกันอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภออู่ทอง  ยังคงรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของไทยทรงด าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น 
     ถ้ าเสือพระดี เป็นสถานที่ที่ขุดพบกรุพระเครื่องที่เลื่องชื่อ “พระถ้ าเสือ” ขุดพบเมื่อประมาณ        
ปี พ.ศ.2487 เป็นพระพิมพ์เนื้อดินที่ไม่ได้เผาหรือเรียกว่า "พระเนื้อดินดิบ"  ที่มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษ  
ที่ 12-16 ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยทวาราวดี    
     มีคอกช้างดิน เป็นโบราณสถานสมัยทวารวดี เป็นสระน้ าศักดิ์สิทธิ์ ส าหรับประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาพราหมณ์ไศวนิกาย   
     ถิ่นเก่าน้ าตก แต่เดิมพ้ืนที่ป่าในเขตอ าเภออู่ทอง เป็นป่ากว้างใหญ่ ติดต่อกับป่าไม้ เขตจังหวัด
กาญจนบุรี  มีน้ าตกพุม่วงในวนอุทยานพุม่วง  แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปมากคงไม่สามารถ
เห็นสภาพน้ าที่มีในอดีต   

1.3 ข้อมูลสภาพทั่วไป และการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
1) ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

  อ าเภออู่ทองตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ  641.063  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  400,464 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภออ่ืน และ
จังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี และอ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี   
 ทิศใต้     ติดต่อกับอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  และอ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี   
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอสองพ่ีน้องและอ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกับอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  

 
 

/ลักษณะภูมิประเทศ… 
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 ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่ในอ าเภออู่ทอง  แบ่งออกเป็น  3  ลักษณะคือ 
  1) ภูมิประเทศแบบภูเขาและที่สูง  สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับกับลอนชันจนถึง
เทือกเขาสูงชัน  ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของต าบลบ้านโข้ง, ต าบลดอนคา, ต าบลหนองโอ่ง ,ต าบลพลับพลาไชย  
และต าบลอู่ทอง 
  2) ภูมิประเทศแบบลูกคลื่นลอนลาดลักษณะเป็นพ้ืนที่ถัดจากเขตภูเขา ได้แก่ พ้ืนที่ในเขต
ต าบลบ้านโข้ง , ต าบลดอนคา , ต าบลหนองโอ่ง , ต าบลอู่ทอง   และต าบลจรเข้สามพัน  
  3) ภูมิประเทศแบบราบลุ่มแม่น้ าจรเข้สามพัน เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์  ได้แก่  
พ้ืนที่ในเขตต าบลอู่ทอง , ต าบลจรเข้สามพัน , ต าบลสระยายโสม , ต าบลสระพังลาน , ต าบลดอนมะเกลือ  
ต าบลยุ้งทะลาย, ต าบลเจดีย์  และต าบลบ้านดอน 

สภาพพ้ืนที่ทั่วไป เป็นภูเขาและมีพ้ืนที่สูงทางด้านตะวันตกข้ึนไปจนถึงตะวันตกเฉียงเหนือ   
ส่วนพืน้ที่ราบอยู่ทางด้านทิศตะวันออก มีล าน้ าสายหลักคือ  ล าน้ าจรเข้สามพัน  และล าน้ าสายย่อย 

 ลักษณะดินและประเภทดิน  แบ่งออกเป็น  2  แบบ คือ 
      1) เขตพ้ืนที่ทางตอนเหนือ  เป็นพื้นที่ดอน  มีภูเขาเป็นแนวยาว พ้ืนที่ค่อนข้างแห้งแล้ง  
สภาพดินเป็นดินปนทราย  ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ 
      2) เขตพ้ืนที่ทางตอนใต้  เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีล าน้ าจรเข้สามพันและคลองปากแสกไหล
ผ่านสภาพดินเป็นดินเหนียวและดินร่วน  เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่  ข้าว และเลี้ยงสัตว์  

ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศมีลักษณะคล้ายกับบริเวณพ้ืนที่อ่ืนในพ้ืนที่ราบกลาง  คือ  มี  3  ฤดูกาล 
  - ฤดูร้อน ประมาณ  3  เดือน  (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) 
  - ฤดูฝน  ประมาณ  5  เดือน  (พฤษภาคม - ตุลาคม) 
  - ฤดูหนาว  ประมาณ  4  เดือน  (ตุลาคม – กุมภาพันธ์) 

2) เขตการปกครอง 

         (1)  แบ่งเขตลักษณะการปกครองท้องท่ีออกเป็น 13  ต าบล   รวม  155  หมู่บ้าน     
 1.  ต าบลอู่ทอง   จ านวน  12 หมู่บ้าน 
 2.  ต าบลสระยายโสม  จ านวน  10 หมู่บ้าน   
 3.  ต าบลบ้านดอน  จ านวน   9 หมู่บ้าน  

  4.  ต าบลดอนมะเกลือ  จ านวน  12 หมู่บ้าน 
 5.  ต าบลยุ้งทะลาย  จ านวน   7 หมู่บ้าน 
 6.  ต าบลหนองโอ่ง  จ านวน  14 หมู่บ้าน 
 7.  ต าบลดอนคา   จ านวน  20 หมู่บ้าน 
 8. ต าบลพลับพลาไชย  จ านวน  14 หมู่บ้าน 
 9. ต าบลบ้านโข้ง   จ านวน  14 หมู่บ้าน 
 10. ต าบลจรเข้สามพัน  จ านวน  15 หมู่บ้าน 
 11. ต าบลสระพังลาน  จ านวน  10 หมู่บ้าน 
 12. ต าบลเจดีย์   จ านวน   8 หมู่บ้าน 
 13. ต าบลกระจัน  จ านวน  10 หมู่บ้าน 
 

/(2) องค์การบริหาร… 
 



5 

 
        (2)  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  6  แห่ง  คือ 

 1.  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย     
 2.  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา           
 3.  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะเกลือ      
 4.  องค์การบริหารส่วนต าบลสระพังลาน  
 5.  องค์การบริหารส่วนต าบลยุ้งทะลาย  
 6.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโอ่ง             

                  (3) เทศบาล  9  แห่ง  ดังนี้  
 1.  เทศบาลต าบลอู่ทอง     
 2.  เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง    
 3.  เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง   
 4. เทศบาลต าบลสระยายโสม 
 5.  เทศบาลต าบลบ้านโข้ง 
 6.  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
 7.  เทศบาลต าบลกระจัน 
 8. เทศบาลต าบลจระเข้สามพัน 
          9.  เทศบาลต าบลเจดีย์  
 

3) หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 
  (1) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  - ที่ท าการปกครองอ าเภออู่ทอง 
  - สถานีต ารวจภูธรอู่ทอง 
  - สถานีต ารวจภูธรสระยายโสม 
  - ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภออู่ทอง 
  - ส านักงานเกษตรอ าเภออู่ทอง 
  - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออู่ทอง 
  - ส านักงานประมงอ าเภออู่ทอง 
  - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออู่ทอง 
  - ส านักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง 
  - ส านักงานสรรพากรอ าเภออู่ทอง 
  - ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี 
  - ส านักงานท้องถิ่นอ าเภออู่ทอง 
  - หน่วยงานสัสดีอ าเภออู่ทอง 
  - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภออู่ทอง 
  - ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภออู่ทอง 
  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง 
  - การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง 
  - สหกรณ์การเกษตรอู่ทอง จ ากัด 
 

/ส านักงาน... 
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  - ส านักงานองค์การโทรศัพท์ TOT สาขาอู่ทอง 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2  (อู่ทอง) 
  - องค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง ได้แก่  
    1) องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย  

  2) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา           
    3) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะเกลือ 
    4) องค์การบริหารส่วนต าบลสระพังลาน 
    5) องค์การบริหารส่วนต าบลยุ้งทะลาย     
    6) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโอ่ง  
                    - เทศบาล  9  แห่ง  ได้แก่  

 1)  เทศบาลต าบลอู่ทอง    
 2) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง    
 3) เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง   
 4) เทศบาลต าบลสระยายโสม 
 5) เทศบาลต าบลบ้านโข้ง 
 6) เทศบาลต าบลบ้านดอน 
 7) เทศบาลต าบลกระจัน 
 8) เทศบาลต าบลจรเข้สามพัน 
 9)  เทศบาลต าบลเจดีย์  

 (2) ธนาคารหรือสถานบันการเงิน 
  - ธนาคารออมสิน  สาขาอู่ทอง 
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง 
  - ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาอู่ทอง 
  - ธนาคารกรุงเทพ สาขาอู่ทอง 
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอู่ทอง 
  - ธนาคารกสิกรไทย สาขาอู่ทอง 
  - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอู่ทอง 
  - ธนาคารธนชาต สาขาอู่ทอง 
  - ธนาคารทหารไทย สาขาอู่ทอง 
  - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนคา 

 (3) หน่วยงานอ่ืนๆ ในพื้นที่ 
  - มูลนิธิสุวรรณภูมิ 
  - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
  - ส านักงานกลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภออู่ทอง 
 
 
 
 

/4) ประชากร... 
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4) ประชากร  
 
         อ าเภออู่ทองมีประชากร จ านวน  122,490  คน ชาย 59,469 คน หญิง  63,021 คน  
จ านวนครัวเรือน  37,866 ครัวเรือน แยกเป็นรายต าบลได้ดังนี้ 
 
           จ านวนครัวเรือน             จ านวนประชากร 

ต าบล ครัวเรือน  ชาย หญิง รวม 
อู่ทอง 8,934  11,573 12,309 23,882 
จรเข้สามพัน 4,590  6,362 6,957 13,319 
ยุ้งทะลาย 1,130  2,202 2,322 4,524 
ดอนมะเกลือ 1,231  2,204 2,372 4,576 
หนองโอ่ง 2,755  4,884 5,191 10,075 
ดอนคา 3,899  6,525 6,763 13,288 
พลับพลาไชย 3,690  5,884 5,993 11,877 
เจดีย์ 833  1,522 1,563 3,085 
สระพังลาน 1,756  2,528 2,698 5,226 
บ้านโข้ง 2,755  4,389 4,588 8,977 
กระจัน 1,862  3,556 3,775 7,331 
สระยายโสม 2,734  4,094 4,298 8,392 
บ้านดอน 1,956  3,746 3992 7,738 

รวม 38,126  59,469 63,021 122,490 
 
 
แยกเพศและช่วงอายุตามบุคคลได้สัญชาติไทยได้ดังนี้ 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
วัยเด็กอายุแรกเกิด – 12 ปี  9,405 8,917 18,347 
วัยเรียน 13 – 22 ป ี 7,996 7,687 15,683 
วัยท างาน 23 – 60 ปี  33,606 34,759 68,365 
ผู้สูงอายุ 61 ปี ขึ้นไป 8,522 11,573 20,095 

รวม 59,269 62,325 122,490 
ที่มา : จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เดือนพฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 

/และในอ าเภอ... 
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         และในอ าเภออู่ทองประกอบไปด้วยเชื้อชาติไทย  ญวน จีน ลาว  กระจายไปตามต าบลต่าง ๆ ทั้งสิ้น  
ชนเชื้อชาติต่าง ๆ  กระจายไปทุกต าบลดังนี้   
ล าดับที่ ต าบล ลักษณะทางเชื้อชาติ (เดิม) 

1. ต าบลอู่ทอง ไทย-ไทยจีน-ไทยครั่ง-ไทยเวียง (ลาวครั่ง-ลาวเวียง) 
2. ต าบลหนองโอ่ง ไทยเวียง-ไทยทรงด า (ลาวเวียง-โซ่ง) 
3. ต าบลดอนคา ไทยเวียง (ลาวเวียง) 
4. ต าบลพลับพลาไชย ไทยเวียง (ลาวเวียง) 
5. ต าบลบ้านโข้ง ไทยเวียง (ลาวเวียง) 
6. ต าบลเจดีย์ ไทย-ไทยครัง่-ไทยเวียง (ลาวครั่ง-ลาวเวียง) 
7. ต าบลกระจัน ไทย-ไทยเวียง (ลาวเวียง) 
8. ต าบลยุ้งทะลาย ไทย 
9. ต าบลจรเข้สามพัน ไทย 

10. ต าบลสระยายโสม ไทย-ไทยทรงด า(โซ่ง) 
11. ต าบลสระพังลาน ไทยครั้ง (ลาวครั้ง)  
12. ต าบลบ้านดอน ไทยทรงด า (โซ่ง) 
13. ต าบลดอนมะเกลือ ไทยทรงด า (โซ่ง) 

 

5)  การศึกษา 
 อ าเภออู่ทอง มีการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนมีหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
รับผิดชอบประกอบด้วย  ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  ดังนี้ 

โรงเรียนในเขตอ าเภออู่ทองประกอบไปด้วยสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 4 แห่ง  ได้แก่  
  1. โรงเรียนอู่ทอง ต าบลอู่ทอง 

  2. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ต าบลอู่ทอง 
  3. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ต าบลสระยายโสม 
  4. โรงเรียนดอนคาวิทยา ต าบลดอนคา 

โรงเรียนในเขตอ าเภออู่ทองประกอบไปด้วยสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 45  แห่ง   
โรงเรียนเอกชน 5 แห่ง 

 วิทยาลัย 1 แห่ง ได้แก่  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 
 ระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ 
  1. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ต าบลจรเข้สามพัน   
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม 
  ห้องสมุด คือ  ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภออู่ทอง 

6) สาธารณสุข 
 เขตอ าเภออู่ทองมีโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ 

1) โรงพยาบาลอู่ทอง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 150 เตียง  
2) โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง โรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง 
3) โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ โรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง 

                และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน 21 แห่ง 
 

/7) ศาสนา... 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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7) ศาสนาและวัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.96  มีวัดจ านวน        
77 แห่ง  ที่พักสงฆ์จ านวน  5  แห่ง ศาลเจ้าจ านวน  2  แห่ง  โบสถ์ศาสนาคริสต์จ านวน  1  แห่ง 

 วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีส าคัญ  เป็นประเพณีของแต่ละชาติพันธุ์ อาทิเช่น ประเพณีบุญข้าวจี่ ประเพณี  
บุญบั้งไฟ ประเพณีบุญตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก การละเล่นหัวโต-กลองยาว ประเพณีสืบสานวัฒนธรรม
ไทยทรงด า 

8) การคมนาคม  
 การเดินทางมายังอ าเภออู่ทองนั้นสามารถมาได้หลายเส้นทาง เช่น 
  (1) ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 321 (ถนน      
มาลัยแมน) ที่จังหวัดนครปฐม ผ่านนครปฐม-อ าเภอก าแพงแสน-บ้านทุ่งคอก-บ้านสระยายโสม-อู่ทอง 
ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร 

  (2) ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง-ชัยนาท) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 357 
(ทางเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 321 ผ่านบางบัวทอง - อ าเภอลาดบัวหลวง - 
อ าเภอบางปลาม้า-สุพรรณบุรี-บ้านสวนแตง-อู่ทอง ระยะทางประมาณ 122 กิโลเมตร 

9) ด้านเศรษฐกิจ 

        (1)  การเกษตรกรรม  อ าเภออู่ทองมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งสิ้น 355,684 ไร่  ครอบครัว
ที่เป็นเกษตรกร  จ านวน 23,552 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด เกษตรกรรมหลัก 
ได้แก่  ท านา ท าไร่   
ล าดับที่ พืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ปลูก(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย(ตัน/ปี) จ านวนครัวเรือนที่ปลูก 

1. นาข้าว (นาปี) 134,112 98,365 7,144 
2. นาข้าว (นาปรัง) 123,021 92,690 6,332 
3. อ้อยโรงงาน  84,315 843,260 2,436 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6,514 5,200 248 
5. มันส าปะหลัง 2,662 10,856 140 

ที่มา :  ส านักงานเกษตรอ าเภออู่ทอง  เดือนพฤษภาคม 2561     
 นอกจากนั้นเป็นการปลูกพืชไร่  เช่น  ถั่วลิสง  พริก  ยาสูบ  มันเทศ  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด

หวาน  ผักต่าง ๆ  และปลูกพืชสวน  เช่น  มะม่วง  ขนุน  มะนาว  ส้ม  มะพร้าว  มะขาม  กล้วย  มะละกอ  
ฝรั่ง  ชมพู่  เป็นต้น 
  (2)  การปศุสัตว์  
        อ าเภออู่ทอง มีผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ จ านวน 4,587 ราย  สัตว์ที่เลี้ยงมากที่สุดคือ 
โคนเนื้อ และสัตว์ที่เลี้ยงอ่ืนๆ แสดงตามตารางได้ดังนี้ 
เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รวม(ราย) 

โคเน้ือ 
(ตัว) 

โคนม
(ตัว) 

กระบือ
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก่  
(ตัว) 

เป็ด  
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

4,587 48,252 358 160 68,079 1,850,485 136,035 2,428 215 

 
/แยกทะเบียน... 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
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แยกทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายต าบล ได้ดังนี้ 

ต าบล โคเน้ือ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ
(ตัว) 

สุกร 
 (ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด  
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

อู่ทอง 2,677 -  50 2,801 16,704 15 202 - 
สระยายโสม 705 - 8 - 9,012 3,422 305 - 
จรเข้สามพัน 11,515 - 9 4,988 132,855 - 152 - 
บ้านดอน 1,101 - 19 602 20,945 19,805 - - 
ยุ้งทะลาย 6,800 - - 805 199,772 46,600 516 - 
ดอนมะเกลือ 1,694 - - 86 17,446 11,554 - - 
หนองโอ่ง 3,110 - - 155 228,886  - 252 - 
ดอนคา 2,388 - 4 24,168 139,041 7,955 963 254 
พลับพลาไชย 3,945 384 52 5,678 190,425 108 - - 
บ้านโข้ง 4,688 - 28 21,603 574,912 - 84 - 
เจดีย์ 2,002 - - 1,182 268,588 8,605 - - 
สระพังลาน 122 - - 184 7,880 10 145 - 
กระจัน 7,889 - - 6,288 46,912 40,852 - - 
จ านวนรวม 48,636 384 170 68,540 1,853,378 138,926 2,619 254 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออู่ทอง เดือนพฤษภาคม 2561 
   
  (3)  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP อ าเภออู่ทอง ได้แก่ 
ประเภทอาหาร 
ที ่ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ที่อยู่ ดาว 

1 ซองเดอร์ ฟรุ๊ตตี้สลิ่นเปร๊าไรท์ บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์แกนิคฟูด จ ากัด ม.1 ต.หนองโอ่ง 5 

2 น้ าพริกปลาย่างแมงดา กลุม่แม่บ้านเกษตรกรอู่ทอง สมุนไพร ม.1 ต.อู่ทอง 5 
3 ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วธัญพืชเจ็ดเซียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมเปี๊ยะมงคลเมืองอู่ทอง ม.1 ต.หนองโอ่ง 5 
4 กล้วยกวน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโสมจันทร์ ม.3 ต.สระยายโสม 5 
 

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
ที ่ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ที่อยู่ ดาว 

1 ผ้าทองมือลายขัด ลักษมี  ผ้าตีนจก ม.9 ต.จรเข้สามพัน 4 

2 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านยางลาว ม.2 ต.บ้านดอน 4 

3 เสื้อผ้า รัตนา  ลายไทย ม.6 ต.จรเข้สามพัน 4 

4 สร้อยคอลูกปัดหินสี ดวงดาว  ซิลเวอร์ ม.6 ต.สระยายโสม 4 

5 สร้อยนลิดอกไม ้Black spinel 
Flower  เอสพีซิวเวอร์เจมส์ ม.3 ต.อู่ทอง 4 

6 ชุดนอนค้างคาวผ้า สุมินตราผ้ามัดย้อม ม.3 ต.กระจัน 3 

7 เสื้อแจ็คเก็ตนาโน กลุ่มตัดเย็บขุนพัดเพ็ง ม.4 ต.สระยายโสม 3 

8 รองเท้าผ้าลายไทย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหนองโดก ม.4 ต.พลับพลาไชย 4 
/ประเภทสมุนไพร... 
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ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 
ที ่ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ที่อยู่ ดาว 

1 ซิลกี้แฮร์โคล์ด (บ ารุงเส้นผม) จิติมาสมุนไพร ม.6 ต.อู่ทอง 4 

2 น้ าส้มควันไม้  เมจิกก้า กลุ่มมหัศจรรย์น้ าส้มควันไม้ เมจิกา ม.20 ต.ดอนคา 5 
 
ประเภทของใช้ 

ที ่ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ที่อยู่ ดาว 

1 ผ้าด้นมือ หัตถกรรมผ้าด้นมือ  U thong Ouitls ม.3 ต.กระจัน 5 

2 มุ้ง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มมุ้งแม่บ้านเกษตรกรดอนคา ม.20 ต.ดอนคา 5 

3 กระถางต้นไม้ลอยฟ้า บริษัท เซรามิกส์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด ม.2 ต.บ้านดอน 4 

4 โมบายปลา นายไพฑูรย์  ดีบัว ม.6 ต.อู่ทอง 2 

5 
ผัก-ผลไม้ประดิษฐ์ 
(สีขนาดเหมือนจริง)                          

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ทองพัฒนา ม.6 ต.อู่ทอง 2 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภออู่ทอง เดือนพฤษภาคม 2561  
 

               (4) ด้านการท่องเที่ยว 
  สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ   แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภออู่ทองมีความหลากหลาย
และกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีต าบลต่างๆ ดังนี้ 
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 

ตั้งอยู่ริมคูเมืองอู่ทอง ถนนมาลัยแมน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ ๒๕ ไร่ ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภออู่ทองประมาณ ๓๐๐ เมตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เมื่อ
วันที่ ๑๓ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๐๙ 

สถานที่ท่องเที่ยว ๕ ขุนเขา ๑ ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร 
ด้วยอ าเภออู่ทองเป็นเมืองโบราณที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ทางวรรณคดี เป็น

ศูนย์กลางทางพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดท าโครงการไหว้พระออมบุญ ๕ ขุนเขา ๑ ศาลเจ้าพ่อ
พระยาจักร ซึ่งประกอบไปด้วย วัดเขาถ้ าเสือ วัดเขาท าเทียม วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม วัดเขาดีสลัก วัด
เขาก าแพง ซึ่งทั้ง ๕ วัด ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขา และอีก ๑ ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ซึ่งเป็นสถานที่
พุทธศาสนิกชนและประชาชนให้ความศรัทธาเลื่อมใส และถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ที่มีคุณค่าทางพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์  

  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ต าบลพลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง มีเนื้อที่ประมาณ ๓๘๐ ไร่ ประกอบไป

ด้วยพืชพันธุ์มากมายหลายชนิด ทั้งไม้ดอกสีสันสวยงามตระการตา และไม้ใบ ไม้ผลพันธุ์ดี มีการจัดงาน
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี  

 วนอุทยานแห่งชาติพุม่วง – คอกช้างดิน  
มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๗๒๕ ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าไผ่รวก ภายใน 

วนอุทยานมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ 
/เส้นทางศึกษา… 
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 เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร  ระหว่างทางเดินจะเห็นไม้เบญจ
พรรณจ าพวกไม้มะค่า ไผ่ จันทน์กะพ้อ จันทน์ผา 

 คอกช้างดินสมัยทวาราวดีอายุราว ๑,๕๐๐ ปี จ านวน ๓ คอก เนื้อท่ีประมาณ ๑๐  ไร่ 
 ฐานวิหารศิลาแลงสมัยทวาราวดี สันนิษฐานว่าใช้เป็นที่ส าหรับกษัตริย์ท าพิธี

บวงสรวงสังเวย เพ่ือคล้องช้างป่า 
 น้ าตกพุม่วง ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน มีทั้งหมด ๕ ชั้น 

ตลอดเส้นทางที่น้ าตกไหลผ่าน จะผ่านจุดที่สนใจ คือ คอกช้างดินและศิลาแลง มีพันธุ์ไม้นานาชนิด อาทิเช่น 
จันทน์กะพ้อ และปรงเผือก มีลานหิน ที่มีก้อนหินน้อยใหญ่วางสลับกัน บางแห่งก็รวมกันเป็นเชิงชั้น มีต้น
ปรงขึ้นสลับ เป็นป่าใกล้เมืองที่หาได้ยากแห่งหนึ่ง 

 ส านักสงฆ์พุหางนาคถือได้ว่าเป็นอู่ทองพุทธสถานแห่งภูผาทวารวดีเชิงนิเวศ มีความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงามเป็นสวนหินธรรมชาติสันนิษฐานว่าเกิดจากลาวาปล่องภูเขาไฟที่ปะทุ
กระจัดกระจายทั่วพ้ืนที่ เมื่อลาวาเย็นตัวลงกลายเป็นภูผาถูกสายน้ าสายลมกัดเกาเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ ดู
แล้วสวยงามแปลกตา สวนหินสลับซับซ้อนงดงาม ตามธรรมชาติปกคลุมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ มีพันธุ์ไม้
ดึกด าบรรพ์ เช่น ปรงอายุพันๆ ปี พุดป่า จันขาวจันแดง สวนสลัดได และพืชสมุนไพรต่างๆ เป็น Unseen 
Destination and Unseen Tree และมหัศจรรย์ต้นไม้ขึ้นอยู่บนหิน นับเป็นสวนหินธรรมชาติที่สวยงาม
มากที่สุดของภาคกลาง 

 
  (5) การอุตสาหกรรม 
  มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการและประกอบการดังนี้  คือ 
 
ล าดับที่ จ านวนโรงงาน (ขนาดใหญ่) สถานที่ตั้ง  

1. โรงงานน้ าตาลขนาดใหญ่  1  แห่ง ต าบลหนองโอ่ง 
2. โรงโม่หิน  16  แห่ง ต าบลหนองโอ่ง  จรเข้สามพัน  พลับพลาไชย 
3. โรงงานท าน้ าแข็ง  2  แห่ง  ต าบลอู่ทอง 
4. โรงงานไม้แปรรูป  2  แห่ง  ต าบลอู่ทอง 

 
10) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  (1)  โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท  ส าหรับให้บริการนักท่องเที่ยวได้แก่  สระปลายสวนรีสอร์ท   
27 รีสอร์ท โรงแรมคงทองทิพย์รีสอร์ท จรเข้สามพันรีสอร์ท บ้านดินริมน้ ารีสอร์ท และโรงแรมทิพย์อู่ทอง 
                     (2) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ได้แก่ ครัวลุงบิน ครัวจานเพชร ครัวกัลยา ร้านไก่ต้มฉีก ร้าน
ฝนส้มต า ร้านครัวบุญมี ครัวเกษม  สวนอาหารเรือนบุหงา  
 

11) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1) แหล่งน้ าหรือระบบชลประทานที่ส าคัญในพื้นที่ ได้แก่ คลองส่งน้ าอู่ทอง-มะขามเฒ่า 
คลองส่งน้ าท่าม่วง  และมีล าน้ าจรเข้สามพันเป็นแหล่งน้ าหลัก  ส าหรับท าการเพาะปลูก ประมาณ         
ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ มีน้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม และอีกร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ต้องพ่ึงพาน้ าฝนตาม
ธรรมชาติ 
 

/(2) ป่าไม้... 
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  (2) ป่าไม้  
        ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ  มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ  20  ของพ้ืนที่
ทั้งหมด  พื้นที่ป่าสงวนส่วนใหญ่ ถูกบุกรุกถากถางกลายสภาพเป็นที่ไร่  และพ้ืนที่นา  พ้ืนที่ป่าสงวนทั้งหมด
มีเนื้อที่ประมาณ  74.82  ตารางกิโลเมตร  ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของตัวอ าเภอ  ได้แก่  
   1) ป่าเขาทุ่งดินด า – ป่าเขาตาก้าว  เนื้อท่ี  34.00 ตารางกิโลเมตร 
   2) ป่าเขาตะโก – ป่าเขาเพชรน้อย  เนื้อท่ี 24.00 ตารางกิโลเมตร 
   3) ป่าบ้านโข้ง     เนื้อท่ี 16.11 ตารางกิโลเมตร   
   4) ป่าสักสระยายโสม   เนื้อท่ี 0.71 ตารางกิโลเมตร  
  (3) แร่ธาตุ 
        มีหินปูน  หินแกรนิต และหินซีไลต์  ในบริเวณเชิงเขาทางด้านตะวันตกของอ าเภอ 
และมีแหล่งน้ ามันดิบบริเวณรอยต่อของต าบลเจดีย์  อ าเภออู่ทอง  และต าบลสวนแตง  อ าเภอเมือง 
  (4) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ ปัญหาภัยแล้ง ซึ่ง พ้ืนที่ทางทิศเหนือของอ าเภอ จ านวน         
๖ ต าบล ได้แก่  ต าบลบ้านโข้ง ต าบลพลับพลาไชย ต าบลดอนคา ต าบลหนองโอ่ง ต าบลอู่ทอง และต าบลจรเข้
สามพัน ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน และปริมาณฝนตกในแต่ละปีมักจะน้อย ผลผลิตทางการเกษตรต่ า        

12) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  อ าเภออู่ทอง ยังคงมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

โดยเฉพาะปัญหาผู้เสพในกลุ่มเยาวชน พ้ืนที่แพร่ระบาดส่วนใหญ่อยู่ใน เขตต าบลบ้านโข้ง ต าบลพลับพลาไชย 
ต าบลดอนคา ต าบลจรเข้สามพัน ต าบลยุ้งทลาย และต าบลอู่ทอง ที่ผ่านมา อ าเภอได้บูรณาการร่วมกับหน่วย
ทหารและต ารวจในพ้ืนที่ ในการจับกมุผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และในปี 2559 อ าเภอมีโครงการ
สร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด โดยให้ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล  เป็นพ่ีเลี้ยง ร่วมประชุม
ประชาคมราษฎรทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่อ าเภออู่ทอง  ด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจให้เห็นความส าคัญของชุมชน 
ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกระตุ้นให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความ
เข้มแข็งตามตัวชี้วัด 10 ประการ  และให้ทุกต าบลจัดท าแผนปฏิบัติการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพ่ือเฝ้าระวัง 
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพ้ืนที่ต าบล 

1.4  วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
        วิสัยทัศน์ 
        “สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นน า ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพดี” 
          ประเด็นยุทธศาสตร ์

   1. การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภค 
 และการส่งออก 

   2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   3.  การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 

         4.  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   5. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
   6. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของพื้นท่ี ประกอบด้วย 
  2.1 สรุปผลโครงการในแผนพัฒนาอ าเภอท่ีได้ด าเนินการ 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
  2.2 สรุปรวมงบประมาณท่ีอ าเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อ 
        ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอ าเภอ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
  2.3 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ  
              ประชาชนในพื้นท่ี 
  2.4 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ีอ าเภอ 
  2.5 ภาพรวมของบริบทอ าเภอ (Context Map) 
  2.6 การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาอ าเภอ (Positioning) 
  2.7 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นท่ีอ าเภอ  
        (SWOT Analysis) 
  2.8 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 
        พื้นท่ีอ าเภอ (TOWS  Matrix) 
  2.9 การก าหนดก้าวย่าง 3 ระยะ (3 Horizons) 
 

******************************************* 
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 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของพื้นที่ ประกอบด้วย 
      2.1 สรุปผลโครงการในแผนพัฒนาอ าเภอที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
               อ าเภออู่ทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
                 จ านวน 2 โครงการ รวมงบประมาณ  44,640,000 บาท ดังนี้ 
 

ที ่
ประเด็น

ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

(หมู่ที่/
ต าบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้
งบประมาณ
ตามนโยบาย
พิเศษของ
รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวดั/กลุ่มจังหวดั 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
หน่วยงาน (งบ 
Function) ที่
ด าเนนิการใน
ภูมิภาค 

โครงการที่ใช้
งบประมาณ
ขององคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณ
ของเอกชน 

ได้รับการ
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ 
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ 
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ
จัดสรร (บาท) 

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
1 โครงการพฒันา

แหล่งท่องเที่ยว
เมืองโบราณอู่ทอง 
(10 กิจกรรม) 

- งบแผนพัฒนา
จังหวัด 

26,640,000 
ล้านบาท 

- - - หมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 9 
ต าบลอู่ทอง 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

2 โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เมืองโบราณอู่ทอง 
(5 กิจกรรม) 

 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง   
18,000,000 

บาท 

   หมู่ที่ 1  
และหมู่ที่ 6 
ต าบลอู่ทอง 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

รวมเป็น จ านวน 2 โครงการ 
   
               อ าเภออู่ทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                 จ านวน 3 โครงการ  รวมงบประมาณ  57,520,000 บาท  ดังนี้ 
 

ที ่
ประเด็น

ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

(หมู่ที่/
ต าบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้
งบประมาณ
ตามนโยบาย
พิเศษของ
รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวดั/กลุ่มจังหวดั 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
หน่วยงาน (งบ 
Function) ที่
ด าเนนิการใน
ภูมิภาค 

โครงการที่ใช้
งบประมาณ
ขององคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณ
ของเอกชน 

ได้รับการ
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ 
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ 
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ
จัดสรร (บาท) 

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
1 โครงการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว
เมืองโบราณอู่ทอง 
(5 กิจกรรม) 

- งบแผนพัฒนา
จังหวัด 

18,700,000 
บาท 

- - - หมู่ที่ 6  
และหมู่ที่ 12 
ต าบลอู่ทอง 
 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

2 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(๑ กิจกรรม) 
 
 
 

- งบแผนพัฒนา
จังหวัด 

8,820,000 
บาท 

 
 

- - - หมู่ที่ 5  
และหมู่ที่ 
12 ต าบลอู่
ทอง 
 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 
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ที ่
ประเด็น

ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

(หมู่ที่/
ต าบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้
งบประมาณ
ตามนโยบาย
พิเศษของ
รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวดั/กลุ่มจังหวดั 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
หน่วยงาน (งบ 
Function) ที่
ด าเนนิการใน
ภูมิภาค 

โครงการที่ใช้
งบประมาณ
ขององคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณ
ของเอกชน 

ได้รับการ
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ 
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ 
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ
จัดสรร (บาท) 

ได้รับการ
จัดสรร (บาท) 

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3 โครงการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว
เมืองโบราณอู่ทอง 
(10 กิจกรรม) 

- งบแผนพัฒนา
จังหวัด 

30,000,000 
บาท 

- - - หมู่ที่ 1  
และหมู่ที่ 9 
ต าบลอู่ทอง 
 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

รวมเป็น จ านวน 3 โครงการ 
 
2.2 สรุปงบประมาณที่อ าเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอ าเภอ 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 

         สรุปงบประมาณท่ีอ าเภอ ได้รับการสนับสนุนเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอ าเภอ
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  

ล าดับ แหล่งงบประมาณ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

(รวมทุกยุทธศาสตร์) จ านวน (บาท) หมายเหตุ 

1 โครงการที่ใช้งบประมาณตามนโยบาย
พิเศษของรัฐบาล 

- - - 

2 โครงการที่ใช้งบประมาณของงบจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

2 โครงการ  15 กิจกรรม 44,640,000 บาท - 

3 โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
(งบ Function) ที่ด าเนินการในภมูิภาค 

- - - 

4 โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 

5 โครงการที่ใช้งบประมาณของเอกชน - - - 

รวม 2 โครงการ  15 กิจกรรม 44,640,000 บาท  

 
 สรุปงบประมาณท่ีอ าเภอ ได้รับการสนับสนุนเพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอ าเภอ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  

ล าดับ แหล่งงบประมาณ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

(รวมทุกยุทธศาสตร์) จ านวน (บาท) หมายเหตุ 

1 โครงการที่ใช้งบประมาณตามนโยบาย
พิเศษของรัฐบาล 

- - - 

2 โครงการที่ใช้งบประมาณของงบจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
 
 

3 โครงการ 16 กิจกรรม 57,520,000 บาท 
- 
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ล าดับ แหล่งงบประมาณ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

(รวมทุกยุทธศาสตร์) จ านวน (บาท) หมายเหตุ 

3 โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
(งบ Function) ที่ด าเนินการในภมูิภาค 

- - - 

4 โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 

5 โครงการที่ใช้งบประมาณของเอกชน - - - 

รวม 3 โครงการ  16 กิจกรรม 57,520,000 บาท  

 
2.3 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

สรุปปัญหา/ความต้องการของพ้ืนที่อ าเภออู่ทอง 
 

ด้าน 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ประเด็นปัญหา/   
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/           
ความต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

 ด้านเศรษฐกิจ 1 - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมือง 
  โบราณอู่ทอง ในพื้นที่ต าบล     
  อู่ทอง 

- ต าบลอู่ทอง ได้ประกาศ
เป็นพื้นที่พิเศษในการ
ท่องเที่ยว ตามมติ ครม. 

- ประชาคมการมีส่วนร่วมของ 
  ประชาชนในพ้ืนท่ี 
- พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ี 
  ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ 
  วัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิม 
- เสริมสร้างอาชีพ และรายได้เพิ่ม 
  ให้กับชุมชนในพื้นที่ต าบลอู่ทอง  
  และพื้นทีใกล้เคียง 

ด้านการเกษตร 1 - ขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับ 
  การเกษตร ท าให้ผลผลิตทาง 
  การเกษตรเสียหายในพ้ืนท่ี 
  ต าบลบ้านโข้ง  ต าบลพลับ 
  พลาไชย ต าบลดอนคา และ 
  ต าบลอู่ทอง 
 

- อยู่นอกเขตชลประทาน  
- ปริมาณฝนตกในแตล่ะป ี
  มีปริมาณน้อย  

- เพิ่มพื้นท่ีรับน้ าและเส้นทางของ 
  ล าน้ า/คลองหลัก/แกม้ลิง ให ้
  กระจายทั่วพ้ืนท่ี ต.บ้านโข้ง ต.ดอนคา     
  ต.พลับพลาไชย  และ ต.อู่ทอง 
- เร่งสร้างพื้นที่ป่าต้นน้ าในบรเิวณ   
  ต าบลบ้านโข้ง ต าบลพลับพลาไชย  
  ต าบลดอนคา และต าบลอู่ทอง 
- เฝ้าระวังการขุดเจาะบ่อบาดาล 
  ของบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ   

ด้านสังคม 1 - การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  และแหล่งมั่วสุม ท าให้จ านวน 
  ผู้เสพ และผู้ค้า เพิ่มจ านวน 
  มากขึ้น ในพื้นที่บางส่วนของ    
  ทุกต าบล   

- ว่างงาน ความยากจน  
  มีหนี้สิ้น 
- ภาวะครอบครัวมีปัญหา  
- ถูกชักชวนและหลอกลวง 
  ไปในทางที่ผิด 

- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจสาร 
  เสพติด และเข้ากระบวนการบ าบัด 
  ในทุกต าบล  
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
  โดยการมสี่วนร่วมของประชาชน 
  ทุกหมู่บ้านทุกต าบล 
- จัดระเบยีบสังคม ตรวจรา้นเกม/    
   ร้านคาราโอเกะ/ร้านอาหาร 
- เสริมสร้างอาชีพให้กับผูผ้่าน 
  กระบวนการยาเสพตดิ 
- รณรงค์ ป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด 
  ในสถานศึกษาทุกแห่งในเขตอ าเภออู่ทอง 

/สรุปปญัหา.... 
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สรุปปัญหา/ความต้องการของพ้ืนที่อ าเภออู่ทองโดยภาพรวมจากเวทีไทยนิยม 
 

ด้าน 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ประเด็นปัญหา/   
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/           
ความต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

 ด้านเศรษฐกิจ 1 - ประชาชนมีรายได้น้อย  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
- ไม่มีอาชีพท่ีแน่นอน ไม่มีงาน
ท า 
 
- ค่าครองชีพสูง 
 

- ต้องการมีรายได้เพิม่ 
 
- ต้องการงานท า หรือมีงาน
เสรมิท าท่ีบ้าน 
 
- ต้องการให้ภาครัฐลดค่า 
ครองชีพ ลดค่าสาธารณปูโภค
ขั้นพื้นฐาน 

- ให้ความรู้ด้านการออมให้แก่ประชาชน 
 
- ประสานหน่วยงานรัฐฝึกอาชีพ พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพ
เพื่อให้มีรายได้เพิม่ขึ้น 
- ประสานหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกจิหารือ
ต้นสังกัดให้ตรึงค่าสาธารณูปโภคขัน้
พื้นฐานให้คงท่ี และประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนใช้อย่างประหยัด 

ด้านการเกษตร 1 - ขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับ 
  การเกษตร  
 
 
- ขาดที่ดินท ากินเป็นของ
ตัวเอง  
 
– ปัญหาการขยายพื้นท่ี
อุตสาหกรรมแทนท่ีพื้นที่
การเกษตรเพิ่มมากข้ึน 
- ค่าปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืช 
ค่าแรงงานมีราคาสูง 
- ปัญหาด้านแรงงานมีจ ากัด 
   

- อยู่นอกเขตชลประทาน  
- ปริมาณฝนตกในแตล่ะป ี
  มีปริมาณน้อย  
 
- มีฐานะยากจน ไม่มี
กรรมสิทธ์ิถือครองท่ีดิน 
 
- เกษตรกรขายที่ดินท ากิน
เพราะราคาผลผลิตตกต่ า 
 
- ต้องการให้ราคายา ปุ๋ย มี
ราคาถูกไม่ขึ้นไวเกินไป 
- ต้องการแรงงานท่ีมีฝีมือใน
การท างานภาคการเกษตร 

- มีการเพิ่มพื้นท่ีในการกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น
โดยการขุดลอกที่กักเก็บน้ าบึงลาดบัว ต.
ดอนมะเกลือ และแก้ปญัหาโดยขยายเขต
ชลประทาน ซ่อมแซมพื้นท่ีรับน้ าเพิ่มขึ้น 
- ประสานหน่วยงานรัฐจัดสรรที่ดนิ ที่ 
สปก. จัดสรรให้แก่ประชาชนตามล าดับ
ความเร่งด่วน 
- รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชหลากหลาย 
ไม่ปลูกเชิงเดี่ยว และปลูกพืชตามความ
ต้องการของตลาด 
- ตั้งกองทุนปุ๋ย ยา จากกองทุนหมู่บ้าน
โดยให้ราคาต้นทุน ดอกเบีย้ต่ า 
 - ประสานหนว่ยงานรัฐให้เกษตรกร 
แรงงาน เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ 

ด้านสังคม 1 - ปัญหาการหยา่ร้างเพิ่มขึ้น 
 
- ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งสืบ
เนื่องมาจากแม่วัยใสเพิ่มขึ้น 
- ปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรมมีอัตราคดีที่เพิ่ม
มากขึ้น 
- ปัญหาเด็กนักเรียนขาดทุน
ทรัพย์ในการศึกษาต่อ 
- ปัญหาการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานออกนอกพ้ืนท่ี เพื่อหา
งานท า   
 
- ปัญหาการขาดระบบ
สาธารณูปโภคภายในชุมชนมี
อย่างจ ากัดและไมเ่พียงพอ 

- ไม่มีการวางแผนครอบครัว
ก่อนแต่งงาน 
- ภาวะครอบครัวมีปัญหา 
  
- พื้นที่อ าเภออู่ทองมีรอยต่อ
กับหลายอ าเภอมีช่องทางให้
ยาเสพตดิเข้ามามีปรมิาณมาก 
- ครอบครัวมีฐานะยากจน 
 
- พื้นที่ส่วนใหญ่จะท าเกษตร 
แรงงานรุ่นใหม่ค่อนข้างเลือก
งาน ไม่ท าการเกษตร 
 
- งบประมาณในการจัดท า
ระบบสาธารณูปโภคจากรัฐมี
จ ากัด 
 

- ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชนในการ
วางแผนครอบครัว 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
 
- รณรงค์ ป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด 
  ในสถานศึกษาทุกแห่งในเขตอ าเภออู่ทอง 
 
- ตั้งกองทุนทางการศึกษา ให้ความรู้ใน
การกู้ กยศ. ตั้งกองทุนภายในหมูบ่้าน 
- รณรงค์ให้แรงงานภาคการเกษตรมีการ
พัฒนาตัวเอง พัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่ม
รายได้จากการแปรรปูสินค้าทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 
- จัดสรรงบประมาณจากโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ในการท าโครงการ 

 
/2.4 การวิเคราะห์... 
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2.4 การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่อ าเภอ 
 

ด้าน ศักยภาพ 
1) ด้านเศรษฐกิจ - มีแหล่งโบราณสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

  และพุทธศาสนา อาทิเช่น คอกช้างดิน คูเมืองโบราณอู่ทอง  
  วิหารหรือเจดีย์สมัยทวารวดี วัด 5 ขุนเขา พระพุทธปุษยคีรี 
  ศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง) พระแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ 
  ที่สุดในประเทศไทย ไหว้ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร 
- มีแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น  
  วนอุทยานพุม่วง สวนหินธรรมชาติพุหางนาค  
- แหล่งท่องเที่ยวแบบวิถีชาวบ้านและเกษตรอินทรีย์ อาทิเช่น  
  ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านดงเย็น ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีชีวิต 
  ลาวครั่งชุมชนบ้านโคก  
- มีประเพณอีนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประจ าปี  
  อาทิเช่น ประเพณีบุญข้าวจี่ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณี 
  ตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ประเพณีเสนเรือน   
- ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จัดเทศกาลต่างๆ ตลอดปี อาทิเช่น  
  เทศกาลดอกไม้เมืองหนาว มหัศจรรย์ทิวลิบบานสุพรรณบุรี  
  กุมภาสัญญารัก ทุกดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ ทุ่งทานตะวัน 
  สุพรรณบุรี 
- ตลาดอู่ทองที่เป็นแหล่งการตลาด การค้า การส่งออก  
- ธนาคารหลากหลายที่เป็นสถาบันการเงินที่มั่งคง 
- สหกรณ์การเกษตรอ าเภออู่ทอง 
- กลุ่มอาชีพ OTOP ผลิตสินค้าท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ 
- มีเส้นทางการค้าการคมนาคมที่สะดวก คือ ทางหลวง 
  แผ่นดินทั่วพื้นที่อ าเภออู่ทอง 
- ผู้ประกอบการร้านค้ามีบริการสนับสนุนระบบ Wifi บริการ 
  นักท่องเที่ยว 

2) ด้านการเกษตร - มีศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง เป็นแหล่งความรู้ งานวิจัย และ    
  เพาะพืชพันธุ์ 
- มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตและแปรรูป 
  ผลผลิตทางการเกษตรที่ครบวงจร 
- มีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่ช านาญ และหน่วยงาน 
  ราชการเข้าสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจทางเกษตร 
- มีการท าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรในพื้นที่ต าบล        
  จรเข้สามพัน 

 
 
 

/ตาราง 3) ด้านสังคม... 
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ด้าน ศักยภาพ 
3) ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา - มีประเพณีวัฒนธรรมของชนพ้ืนเมือง 5 ชาติพันธุ์ที่รวมตัวกัน 

  เหนี่ยวแน่น มีวัฒนธรรมการแต่งกายและประเพณีท้องถิ่นท่ี 
  เอกลักษณ์ ได้แก่ ลาวเวียง ลาวครั่ง ไทยทรงด า ไทยพ้ืนถิ่น  
  และไทยจีน 
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดต่อกันมา ในการทอผ้าลวดลาย 
  ต่างๆ ที่เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
- สถาบันบริการสาธารณสุขมีท้ังของทางภาครัฐและเอกชน 
- โรงพยาบาลอู่ทอง มีการแพทย์แผนไทย และยาสมุนไพรที่ 
  ผลิตในโรงพยาบาล 
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติ 
  เมืองโบราณอู่ทอง  

4) ด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
แรงงาน 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมโรงโม่หิน จ านวน 16 แห่ง ในต าบล 
  หนองโอ่ง ต าบลจรเข้สามพัน และต าบลพลับพลาไชย 
- มีโรงงานน้ าตาลวังขนายขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่งในต าบล 
  หนองโอ่ง 
- มีแรงงานทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีทักษะและ 
  ความช านาญ 

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - วนอุทยานพุม่วง เป็นสถานที่ธรรมชาติป่าใกล้เมืองเป็นป่า 
   เบญจพรรณที่ผสมกับป่าไผ่รวก 
- สวนหินธรรมชาติพุหางนาค เป็นสวนหินธรรมชาติดึก 
  ด าบรรพ์อายุประมาณ 450-500 ล้านปี และสวน 
  ป่าไม้โบราณอายุนับพันปี 
- มีแม่น้ าจรเข้สามพันเป็นแหล่งน้ าหลัก 
- มีแร่ธาตุ เช่น หินปูน หินแกรนิต และหินซีไลด์  
- มีแหล่งน้ ามันดิบบริเวณรอยต่อต าบลเจดีย์ อ าเภออู่ทอง  
  และต าบลสวนแตง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 

6) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย - มีฝ่ายความม่ันคงของที่ท าการปกครองอ าเภออู่ทอง   
  หน่วยงานต ารวจ และหน่วยงานทหารในพื้นที่ ปฏิบัติ 
  หน้าที่รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
- ผู้บริหารปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และ 
  ผู้น าปกครองท้องที่  ให้ความร่วมมือในการป้องกันและ 
  แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างด ี

 
 
 
 
 
 

/2.5 ภาพรวม... 
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    2.5 ภาพรวมของบริบทอ าเภอ Context Map 
 

ภาพรวมของบริบทอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 /2.6 การก าหนด... 
 

การปกครอง 
-จ านวนประชากร 122,490คน    
  38,126 ครัวเรือน 
- 13 ต าบล 155 หมู่บ้าน 
- เทศบาลต าบล 9 แห่ง 
- อบต. จ านวน 6 แห่ง 

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
-ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ  
-ป่าสงวนแห่งชาติ 4 แห่ง  
-วนอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง 
- สวนหินธรรมชาติพุนางนาค จ านวน 1 แห่ง 
-แหล่งหินปูน หินแกรนิต และหินซีไลต์ 
-คูเมืองโบราณ 
-มีเทือกเขา 5 ขุนเขา ได้แก่ เขาดีสลัก 
เขาถ้ าเสือ เขาพระ เขาก าแพง และ 
เขาท าเทียม 
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เศรษฐกิจ/การลงทุนภาคเอกชน 
-โรงงานน้ าตาลขนาดใหญ่ 1 แห่ง 
-โรงโม่หิน 16 แห่ง –โรงงานน้ าแขง็ 2 แห่ง 
-โรงงานไม้แปรรูป 2 แห่ง –ธนาคาร 10 แห่ง 
-เกษตรกรรม 355,684 ไร่ เกษตรหลักได้แก่ 
ท านา ท าไร ่
ปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม แพะ เป็ด ไก่  
-ป๊ัมน้ ามัน 14 แห่ง ปัมมแกสส 4 แหง่ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
-ปัญหาฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน 
-ปัญหาขยะยังไม่มีระบบรองรับที่   
 ถูกต้อง 
-ปัญหาน้ าที่ใช้ในการเกษตร   
 อ าเภออยู่ปลายคลองส่งน้ า 
 

สิ่งดึงดูด/น่าสนใจของอ าเภอ 
-พื้นที่ในต าบลอู่ทองได้รับประกาศเป็น
พื้นที่พิเศษในการท่องเที่ยวตามมติครม. 
-มีแหลง่ท่องเที่ยว ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศาลเจ้าพ่อพระ
ยาจักร วัด 5 ขุนเขา ฯลฯ 
-การส ารวจพบโบราณสถาน เช่น เจดีย์  
วิหารศิลาแลงสมยัทวราวดี 
-มีแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สวนหิน
ธรรมชาติพุหางนาค 
-พระแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ “พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรณภูมิ” 
 

ศึกษา วัฒนธรรม 
สังคม ศักยภาพคนท้องถิ่น 

-วัดจ านวน 77 แห่ง ที่พักสงฆ์จ านวน  5  แห่ง ศาลเจ้า
จ านวน  2  แห่ง  โบสถ์ศาสนาคริสต์จ านวน  1  แห่ง 
-โรงเรียนประถมศึกษา 45 แห่ง มัธยมศึกษา 5 แห่ง วิทยาลัย 
1 แห่ง สถานศึกษาเอกชน 6 แห่ง มหาวิทยาลยั 2 แห่ง 
-ประเพณีตักบาตาเทโววัดเขาดีสลัก  -ผลิตภัณฑ์ OTOP 
-วัฒนธรรมประเพณีชาติพันธ์ต่างๆ ได้แก่ ลาวเวียง ลาวครั่ง 
ไทยทรงด า ไทยจีน ไทยพื้นถิ่น 
-มีการท าหัวโต และการละเล่นกลองยาว   
 -โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ 
 

 

-ถนนทางหลวงหมายเลข 321  
(ถนนมาลัยแมน) 
-แม่น้ าจระเข้สามพันเป็นแหล่งน้ า
การเกษตร  
-มีคลองส่งน้ าอู่ทอง-มะขามเฒา่ 
-มีคลองส่งน้ าท่าม่วง 
-โรงพยาบาล 3 แห่ง –รพสต. 21 แหง่ 
- สถานีต ารวจภูธร 2 แห่ง  
-ท่ารถตู้ 2 แห่ง  
–จุดรับส่งรถโดยสารประจ าทาง 2 แหง่ 
 
 
-โรงพยาบาลรพสต. 21 แห่ง 
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2.6 การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาอ าเภอ (Positioning) 
ต าแหน่งการพัฒนาอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

“การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 

 

ประเด็นศักยภาพ 
การวิเคราะห์และการประเมิน  

ผลรวมคะแนนการ
วิเคราะห์และประเมิน  
 (เต็ม 25 คะแนน) 

ความส าคัญ 
 

(5) 

ความเร่งด่วนใน
การด าเนินการ  

(5) 

ความเป็นประโยชน์
(ผลกระทบ)ต่อพื้นท่ี

(5) 

ความเป็นไปได้
ในการพัฒนา 

(5)  

ความสอดคล้องกับ
สภาพของจังหวัด 

(5) 

1.พัฒนาโบราณสถานให้
เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และเป็น
แหล่งศึกษาเรยีนรู้ ที่ได้
มาตรฐานสากล 

5 5 5 5 5 25 

2.พัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ และการศึกษา
แหล่งธรรมชาติ ในระดบั
นานาชาติ  

4 4 4 5 5 22 

3. พัฒนาการท่องเที่ยว
ด้านวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ชนพ้ืนเมือง 5 
ชาติพันธ์ุ พร้อมเป็นศูนย์
การศึกษาแบบครบวงจร  

5 5 4 5 5 24 

4. พัฒนาการท่องเที่ยว
ทางพุทธศาสนา และ
สถานท่ีปฏิบัติธรรม ใน
ระดับนานาชาต ิ

4 5 4 5 5 23 

5. เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แบบครบวงจร ในด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ี
และจังหวัดใกล้เคียง  

5 4 4 5 5 23 

หมายเหตุ : การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของพื้นที่ในแต่ละขอ้จะต้องมีข้อเท็จจริงและหลักฐานรองรับโดย 
    ค่าคะแนน 21 – 24 หมายถึง ประเด็นศักยภาพท่ีเป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors)     
                                                     ของอ าเภอต้องใช้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้เปลี่ยนแปลงเติบโตสู่อนาคต 
               ค่าคะแนน 16 – 20 หมายถึง  ประเด็นศักยภาพที่เปน็ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Success Factors) ของอ 
                     อ าเภอซึ่งสามารถใช้กลไกของอ าเภอในการพัฒนาและด าเนินการได ้
    ค่าคะแนน 11 – 15 หมายถึง  ประเด็นศักยภาพท่ีเป็นประเด็น (Factors) ของอ าเภอ ซึ่งสามารถใช้เพียง 
                                                      กลไกลการท างานประจ าของอ าเภอ (Function) ในการพัฒนาและ 
                                                      ด าเนินการได ้
       ค่าคะแนนน้อยกว่า 10 หมายถงึ ไม่มีนัยยะในการพัฒนา  
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2.7 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่อ าเภอ (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1  มีแหล่งท่องเที่ยวทีห่ลากหลายกระจายอยู่ทั่วพื้นที่  
S2  มีโบราณสถานที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในสมัยสุวรรณภูมิและทวารวดี 
S3  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
S4  มีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร  
S5  มีแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตหลายขนาดตามมาตรฐาน 
S6  พ้ืนที่ท าเลเหมาะสม และมีความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐาน  
S7  ได้การยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ในระดับจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง 
S8 ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน  
จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1  สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่มีความเชื่อมโยงต่อกัน  
W2  ชุมชนแต่ละวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นยึดติดกับแนวความคิดแบบเดิม 
W3  การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรยังไม่ทั่วถึง  
W3  การเกษตรกรรมยังมีการใช้สารเคมี/การเผาพืชไร่ในที่โล่ง(มลพิษ) 
W4  ขาดแรงงานเฉพาะทาง/ประชากรในวันท างานมีจ ากัด 
W5  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในการท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง 
W6  ปัญหายาเสพติด/ปัญหาครอบครัว/ปัญหาอาชญากรรม 
W7  การบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ด้านประสานงานยังไม่ชัดเจน  
โอกาส (Opportunities) 
O1  นโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด เอ้ือต่อด้านเศรษฐกิจทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม  
       และการท่องเที่ยว 
O2  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
O3  ความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมการท่องเที่ยวกับจังหวัดต่างๆ   
O4  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและโลกออนไลน์ 
O5  นวัตกรรมทางการเกษตร 
O6 กระแสความนิยมทางด้านกีฬาและด้านรักษาสุขภาพ 
ภัยคุกคาม (Threats) 
T1 แนวโน้มทางการเปลี่ยนทางการเมือง และนโยบายของรัฐบาลที่ไม่แน่นอน/ชัดเจน 
T2 การแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
T3 มาตรการกีดกันทางด้านการค้า/การแข่งขันตลาดสินค้าทางการเกษตรสูงขึ้น 
T4 ราคาสินค้าทางเกษตร/ต้นทุนการเกษตรมีความผันผวนสูง 
T5 ภูมิอากาศ/ภัยธรรมชาติ 
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2.8 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อ าเภอ (TOWS Matrix) 
 
                    
                ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
    ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1  มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายกระจายอยู่ทั่ว 
      พื้นที ่
S2  มีโบราณสถานที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
      ที่ส าคัญในสมัยสุวรรณภูมิและทวารวดี 
S3  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี   
      ทอ้งถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
S4  มีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร  
S5  มีแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตหลายขนาด 
      ตามมาตรฐาน 
S6  พื้นที่ท าเลเหมาะสม และมีความพร้อมทาง   
      โครงสร้างพื้นฐาน  
S7  ได้การยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ในระดับ 
      จังหวัดอกีแห่งหนึ่ง 
S8 ประชาชนในชุมชน/หมู่บา้น ให้ความร่วมมือ 
      กับภาครัฐและภาคเอกชน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1  สถานที่ท่องเท่ียวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง 
       ต่อเนื่องและไม่มีความเชื่อมโยงตอ่กัน  
W2  ชุมชนแต่ละวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่นยึดติดกับ 
       แนวความคิดแบบเดิม 
W3  การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร  
       ยังไม่ทั่วถึง  
W3  การเกษตรกรรมยังมีการใช้สารเคมี/การเผา 
       พืชไร่ในที่โล่ง(มลพิษ) 
W4  ขาดแรงงานเฉพาะทาง/ประชากรในวัยท างาน 
       มีจ ากัด 
W5  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในการท่องเท่ียว 
       ยังไม่ทั่วถึง 
W6  ปัญหายาเสพติด/ปัญหาครอบครัว/ปัญหา 
       อาชญากรรม 
W7  การบริหารจัดการของหนว่ยงานตา่งๆ ด้าน    
       ประสานงานยังไม่ชัดเจน 

โอกาส (Opportunities) 
O1 นโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์พัฒนา 
      จังหวัดเอื้อ ต่อด้านเศรษฐกิจทั้ง 
      การเกษตร อุตสาหกรรม และการ 
      ทอ่งเที่ยว 
O2 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์  
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
     วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
O3 ความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมการ 
      ทอ่งเที่ยวกบัจังหวัดต่างๆ   
O4 ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและโลก 
      ออนไลน์ 
O5 นวัตกรรมทางการเกษตร 
O6 กระแสความนยิมทางด้านกีฬาและ 
      ดา้นรักษาสขุภาพ 
 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
 (ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวงประโยชน์จาก
โอกาสภายนอก) 
1) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง 
    ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
    ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
    วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรมการเกษตร    
     อุตสาหกรรม 
4) ยกระดบัเป็นศูนย์การผลิตและส่งออกพืชผล 
    ทางเกษตรเน้นทางด้านการตลาด 
5) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
 (ขจัดความอ่อนแอภายในโดยฉวยประโยชน์จาก
โอกาสภายนอก) 
1) สนับสนุนการขยายตัวการท่องเท่ียวและยกระดบั 
    สูม่าตรฐานสากล  
2) สนับสนุนการขยายตัวและยกระดับมาตรฐาน 
    ของการท าเกษตรอินทรีย ์
3) ยกระดบัเครือข่ายการบริหารจัดการองค์ 
    ความรู้ของชุมชน 
4) เช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ภาค 
    การเกษตร และอุตสาหกรรม  
5) สนับสนุนการกีฬาตอ่ต้านยาเสพติด  

ภัยคกุคาม (Threats) 
T1 แนวโน้มทางการเปลีย่นทางการเมือง  
     และนโยบายของรัฐบาลที่ไม่แน่นอน/ 
     ชดัเจน 
T2 การแข่งขันทางด้านการท่องเท่ียวสงูขึ้น 
T3 มาตรการกีดกันทางด้านการค้า/การ   
     แข่งขันตลาดสินค้าทางการเกษตรสงูขึ้น
T4 ราคาสินค้าทางเกษตร/ต้นทุนการเกษตร 
     ความผันผวนสูง 
T5 ภูมิอากาศ/ภัยธรรมชาต ิ

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในหลีกเล่ียงสิง่กีดขวาง
ภายนอก) 
1) ก าหนดมาตรการและบริหารจัดการแหล่ง 
    ท่องเที่ยวให้ได้ระบบมาตรฐาน 
2) ควบคุมคุณภาพและสร้างเอกลักษณใ์ห้สินค้า 
     การเกษตรในพื้นที ่
3) สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในการรวม 
    กลุ่มของภาคธุรกจิ  
4) พัฒนาต้นแบบท าการเกษตรแบบสมดุลและ 
    ยั่งยืน 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 
(ลดความอ่อนแอภายในและหลีกเล่ียงสิ่งกีดขวาง
ภายนอก) 
1) สนับสนุนการมีส่วนรวมของชุมชนในสังคมใน 
     การรักษาความปลอดภัย 
2)  มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัว 
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2.9 การก าหนดก้าวย่าง  3 ระยะ (3 Horizons) 
 

แผนก้าวย่าง 3 ระยะ – 3 Horizons Plan 
                   อ าเภออู่ทอง                        จังหวดัสุพรรณบุรี 
 
    
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  แห่งใหม่ 
 
 
 
 

- การจัดท าระบบจัดการขยะ 
- การส่งเสริมอุตสาหกรรม 
   สะอาด 

- อู่ทอง อู่อารยธรรม 
  สุวรรณภูมิ  เป็นเมืองแห่ง   
  การท่องเที่ยว  การเกษตร   
  การอุตสาหกรรม เป็น 
  เมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง   
  มีส่วนร่วม  มีการพัฒนา 
  อย่างสมดุลและยั่งยืน  

- การสร้างสิ่งอ านวยความ 
 สะดวกด้านการท่องเที่ยว 
 1) ป้ายบอกทาง ป้ายประชา 
    สัมพันธ์ ห้องน้ า ฯลฯ 
2) ส่งเสริมการปฏิรูปที่ดิน 
    เพ่ือการเกษตร 
 
 

-การพัฒนาเส้นทางคมนา 
 สู่แหล่งท่องเที่ยว 
-การพัฒนาแหล่งน้ า 

- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ 
  มีอยู่ในปัจจุบัน 

- พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ    
  และผู้น าชุมชน กลุ่มเยาวชน  
  ด้านการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การ 
  เสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
- การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
  และตระหนักในเรื่อง 
  สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ 
  และชุมชน 
- การรักษาความสะอาดของ 
  หมู่บ้านและชุมชน 
 
 

-  ประชาสัมพันธ์แหล่ง 
   ท่องเที่ยวเพิ่มตามช่องทาง 
   ต่างๆ  
- ส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบ 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- การพัฒนาฝีมือแรงงานใน 
  พ้ืนที่ 
 

- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์   
  อย่างครบวงจร 

ระยะใกล้(ปัจจุบัน)                     ระยะกลาง                         ระยะไกล         

วนันีย้งัไม่
รู้ต้องการ    
  ข้อมูล   
   เพิม่ 
 
 
หาได้โดย
อาศัยงบ  
   และ
ทรัพยากร 
จากFunction

และ
จังหวดั 

 
 
 
 
ท าได้โดย
อ าเภอมีงบ
และ
ทรัพยากร 
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สว่นที่ 3 
 

ข้อมูลแผนพัฒนาอ าเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
  3.1  วิสัยทัศน์อ าเภอ 
  3.2  พันธกิจ 
  3.3  เป้าประสงค์รวม 
  3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาการยกระดับสังคมและ 
       คุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว อนุรักษ์
             วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการค้า 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ  
             สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า   
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการบริหารจัดการและ 
             การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
   

******************************** 
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 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาอ าเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีองค์ประกอบดังนี้ 
     3.1 วิสัยทัศน์อ าเภอ   
   “อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ  เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว  การเกษตร  การอุตสาหกรรม      
เป็นเมืองน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็งมีส่วนร่วม  มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ” 
     3.2 พันธกิจ 

1)   ส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าโบราณสถาน  วัฒนธรรม  ประเพณี  ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว 
      และสนับสนุนการศึกษา การกีฬา  ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน - ต าบลให้มีความเข้มแข็ง 
2)   ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า  การอุตสาหกรรม  รวมทั้งการเกษตรอินทรีย์ 
3)   ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ า  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4)   ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมบริหารบูรณาการ     

     3.3 เป้าประสงค์รวม   
  1)  เพ่ือให้ประชาชนมีสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี  รวมทั้งส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปมี 
               การศึกษา  การกีฬา นันทนาการ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          2)  เพ่ือการพัฒนา เสริมสร้าง และสร้างเสริมแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
               ท้องถิ่น 
 3)  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ขยายฐานการค้าการตลาด เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
               และผู้ว่างงานมีงานท า 
 4)  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางและการขนส่งภาคการเกษตร   
               และภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้ การด ารงชีวิตประจ าวัน 
          5) เพ่ือประชาชนมีแหล่งน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างมีระบบ 

 6) เพ่ือให้อาคาร สถานที่ของอ าเภอ รวมทั้งอุปกรณ์และบุคลากรมีความพร้อมในการตอบสนอง 
     ต่อการปฏิบัติงานทุกภารกิจของอ าเภอ รวมทั้งส่งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 

      3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

 
ตัวชี้วัด  

ค่าเป้าหมาย   
กลยทุธ ์พ.ศ.  

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.  

2564 
- เพื่อให้ประชาชนมีสังคม 
คุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
ส่งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีการศึกษา  
การกีฬา นันทนาการ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 
15  

ร้อยละ 
20  

ร้อยละ 
25  

ร้อยละ 
30  

1. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
การกีฬา  สุขภาพ สวสัดิการ
และนันทนาการ                             
2.ส่งเสรมิความปลอดภยัในชีวิต    
และทรัพยส์ินของประชาชน 

- เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดีในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน     

-โครงสรา้งพื้นฐาน
ได้รับการพัฒนา
ให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80  

ร้อยละ 
85  

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคมนาคม ระบบประปา 
ระบบไฟฟ้า ให้ครอบคุลมทุก
พื้นที ่
 

      /ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

 
ตัวชี้วัด  

ค่าเป้าหมาย   
กลยุทธ ์พ.ศ.  

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.  

2564 
– เพื่อการพัฒนา 
เสริมสร้าง และ 
สร้างเสริมแหล่ง 
ท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

 
1. จ านวนแหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา 
 

  
ร้อยละ 15 

 

 
ร้อยละ 25 

 

 
ร้อยละ 30 

 

 
ร้อยละ 35 

 

1. การพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่อง เที่ ยว  ส่ ง เสริม
กิจกรรมวัฒนธรรมและงาน
ประเพณีท้องถิ่น  
๒. การพัฒนาและปรับปรุง
โครงการสร้างพื้นฐานเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
3. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว  
4. การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ป ระกอบการ 
สถานประกอบการ และ
บุ ค ล า ก ร ใ น ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยว 

 
2. จ านวนของนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
 

 
ร้อยละ 15 

 

 
ร้อยละ 25 

 

 
ร้อยละ 30 

 

 
ร้อยละ 35 

 

 
3.จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้บริการและอ านวย
ความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 

 
ร้อยละ 15 

 

 
ร้อยละ 25 

 

 
ร้อยละ 30 

 

 
ร้อยละ 35 

 

 
4. จ านวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การท่องเท่ียว 

 
ร้อยละ 15 

 

 
ร้อยละ 25 

 

 
ร้อยละ 30 

 

 
ร้อยละ 35 

 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการค้า 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

 
ตัวชี้วัด  

ค่าเป้าหมาย   
กลยุทธ ์พ.ศ.  

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.  

2564 
- ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ  ขยายฐาน
การค้าการตลาด  
เพื่อให้ประชาชน
มีรายได้ เพิ่ มขึ้น 
และผู้ ว่ า งงานมี
งานท า 
 

 
 

ร้อยละของรายได้ของ
ประชาชนท่ีเพิ่มขึ้น 

 

15 20 25 30 

1.การสร้างตลาดรองรับ
ผลผลติระดับเขตพื้นที ่                              
2.การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการเกษตร 
การอุตสาหกรรมพอเพียง                                  
3. สนับสนุนส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพ  สร้าง
แรงงานอุตสาหกรรม                                        
การจัดระเบียบการ
จ าหน่ายสินค้าในที่/ทาง
สาธารณะ 

 
 
ร้อยละของผู้ว่างงานท่ี
ลดลง 

 
 

35 

 
 

30 

 
 

25 

 
 

15 

 
 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า   
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

 
ตัวชี้วัด  

ค่าเป้าหมาย   
กลยุทธ ์พ.ศ.  

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.  

2564 
- การมีส่วนรวมของ
ทุกภาคส่วนในการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. ปริมาณขยะใน
หมู่บ้าน/ชุมชนที
ต้องก าจัดลดลง 

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
40 

1. ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขยะและมลพิษ
ด้านสิ่งแวดล้อม  

- เพื่อประชาชนมี
แหล่งน้ าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งมีระบบ 

2. แหล่งน้ าและ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รบั
การปรับปรุง 

15 แห่ง  10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 2.พัฒนาและปรับปรุงระบบ
การกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

 
ตัวชี้วัด  

ค่าเป้าหมาย   
กลยุทธ ์พ.ศ.  

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.  

2564 
-   เพื่อใหอ้าคาร 
สถานท่ีของอ าเภอ 
รวมทั้งอุปกรณ์และ
บุคลากรมีความ
พร้อมในการ
ตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงานทุก
ภารกิจของอ าเภอ 
รวมทั้งส่งเสริมสร้าง
เครือข่ายการมีส่วน
ร่วมเพื่อการพัฒนา 

- จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 100 % 1. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ของอ าเภอ 

               
- จ านวนร้อยละ 
ของเครือข่าย
กระบวนการมี  
ส่วนร่วม 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 100 % 2. สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมทั้งในและนอก
องค์กรร่วมกัน 
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ส่วนที่ 4 
 

 
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   

**************************** 
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 ส่วนที่ 4 โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์  :  อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ  เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว  การเกษตร  การอุตสาหกรรม           
                เป็นเมืองน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็งมีส่วนร่วม  มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการยกระดับสังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา 
บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ พ.ศ.๒๕61 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.๒๕๖4 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ การกีฬา สุขภาพ สวัสดิการ และนันทนาการ  
โครงการกิจกรรมบ าบัด  
ยาเสพตดิคืนคนดีสูส่ังคม 

500,000 500,000 500,000 500,000 1 ที่ท าการ 
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการก่อสร้างลู่วิ่ง 
จ านวน 8 ลู่ พร้อม ระบบ
ระบายน้ าบริเวณสนาม
กีฬา (สนามฟุตบอลต าบล
บ้านดอน) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 เทศบาล 
บ้านดอน 

โครงการติดตั้งถังบรรจุน้ า
เพื่ออุปโภคบรโิภค ใน
หมู่บ้านต าบลบ้านโข้ง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 เทศบาล
บ้านโข้ง 

กลยุทธ์ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
โครงการตั้งจุดสกัดป้องกัน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

400,000 400,000 400,000 400,000 1 ที่ท าการ 
ปกครอง 
อ าเภออู่ทอง 

โครงการบ าบัด/ฟื้นฟู การ
ป้องกัน และการแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด 

500,000 500,000 500,000 500,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง 
อ าเภออู่ทอง 

โ ค ร ง ก า ร ล ด จุ ด เ สี่ ย ง
ภายในต าบลดอนคา                                            

900,000 900,000 900,000 900,000 3 เทศบาลต าบล 
ดอนคา 

โครงการสร้างสะพาน  
หมู่ที่ 5 ต าบลยุ้งทะลาย 
บริเวณบา้นนางน้ านอง 
จรเข้สามพัน 

800,000 800,000 800,000 800,000 3 อบต. 
ยุ้งทะลาย 

โครงการซ่อมแซมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๕ 
บ้านปากแสก ต าบลเจดีย์ 

  1,537,000 1,537,000 1 เทศบาล
ต าบลเจดีย ์

โครงกายขยายเขตไฟฟ้า
และติ ด ตั้ ง / ป รั บปรุ ง /
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ/
ไฟฟ้ าร ายทาง  ภายใน
ต าบลดอนมะเกลือ 

600,000 
 

600,000 600,000 600,000 3 อบต. 
ดอน
มะเกลือ 

โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลอง หมู่ที่ 5 ต าบล
ดอนมะเกลือ บริเวณบ้าน
นายหมาย หอมหวาน  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 อบต.     
ดอน
มะเกลือ 
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โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลอง หมูที่ 9 ต าบล
ดอนมะเกลือ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 อบต.     
ดอน
มะเกลือ 

โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามคลองตลิ่งชัน 
หมุ่ที่ 7 ต าบลหนองโอ่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 อบต.   
หนองโอ่ง 

กลยุทธ์  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสังคม 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่ที่ 1 – 12 
ต าบลดอนมะเกลือ 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 3 อบต. 
ดอน
มะเกลือ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต จาก
ถนนบ้านดอนมะเกลอื-บ้าน
สระพังลาน ถึง บริเวณหน้าวัด
ทุ่งกระเจ็ด หมู่ที่ ๖ ต าบลดอน
มะเกลือ 

  2,698,000 2,698,000 3 อบต.ดอน 
มะเกลือ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1 - 20  ต าบลดอนคา 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3 อบต.ดอนคา 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว 
๗๒๐ เมตร หมู่ที๕่ บ้าน
ห้วยคู่ ต าบลดอนคา 

  3,000,000 3,000,000 3 อบต.ดอนคา 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางด้วย para 
asphaltic concrete 
ถนนคันคลอง l๒๓ ต าบล
ดอนคา ๒ ช่วง 

  27,430,000 27,430,000 1 อบต.ดอนคา 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๕ ต าบลดอน
คา จากถนนลาดยางข้าง
วัดเขาก าแพง ถึงบ้านนาย
สมศักดิ์ ศรีทองกูล 

  4,980,000 4,980,000 1 อบต.ดอนคา 

โครงการเสริมถนนหมู่ที่  8
ต าบลเจดีย์ต าบริ เวณคลอง
ชลประทาน ถึง ถนนลาดยาง
ไปหัวท านบ เนื่องจากถนนเดิม
ต่ าน้ าท่วมทุกปี 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3 เทศบาล
ต าบลเจดีย ์

โครงการก่อสร้างถนน คสล 
บริเวณคลองน้ าทิ้งระหว่าง ม.
๑ และ ม.๖ 

996,000 996,000  996,000  996,000  3 เทศบาล
ต าบล    
บ้านดอน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 9 ต าบลบ้าน
ดอน 

979,000 979,000 979,000 979,000 3 เทศบาล
ต าบล    
บ้านดอน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่
๖ ซอยตลาดนัดจากบ้านนาย
ปัญญา ถึงบ้านนายไพรวัลย์ 

836,000 836,000  836,000  850,000  3 เทศบาลต าบล    
บ้านดอน 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บริ เ ว ณคลอ งชลป ระทา น
ระหว่างหมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 
๒ 

935,000 935,000  935,000  ๒,500,000  3 เทศบาล
ต าบล    
บ้านดอน 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่ที่ 1 – 12 
ต าบลดอนมะเกลือ 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 3 อบต. 
ดอน
มะเกลือ 

โครงการเสรมิถนนหมู่ท่ี 1 
ต าบลยุ้งทะลายจากถนน
ต้นลูกหว้าถึงบรเิวณคัน
คลองชลประทาน  

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 3 อบต. 
ยุ้งทะลาย 

โครงการขยายถนนคอนกรีต
และยกระดับให้สูงจากถนน 
ลาดยางหมู่ท่ี 3 ต าบลยุ้ง
ทะลาย สายอู่ทอง-ยางลาว 
หลังวัดศรีพร ถึงบริเวณคัน
คลอง  60 วา 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 3 อบต.ยุ้ง
ทะลาย 

โครงการปรับปรุงถนน   
ถมดินลงหินคลุกพร้อมบด 
อัดแน่น ถนนเรียบคลอง
ระบายน้ า D10Lท้ังสองฝั่ง 
(หมู่ท่ี 1,2 และ 6 9 ต.   
ยุ้งทะลาย) 

4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 3   
 

อบต.       
ยุ้งทะลาย 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ   หมู่ท่ี 4 ต าบล
ยุ้งทะลายบริเวณบ้านนาย
สิทธิศักดิ์ สนสารี ถึงประตู
ระบายน้ าเขตติดต่อเทศบาล
ต าบลบ้านดอนท้ัง 2 ฝั่ง 

6,130,000 6,130,000 6,130,000 6,130,000  3 
 

อบต. 
ยุ้งทะลาย 

โครงการปรับปรุงถนนถมดิน
ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น 
หมู่ท่ี 5 ต าบลยุ้งทะลาย 
จากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 321 ถึงบริเวณ 
ท่ีดินนางน้ านอง จรเข้ 

2,260,000 2,260,000 2,260,000 2,260,000  3 
 

อบต. 
ยุ้งทะลาย 

โครงการ่อสร้าง/ปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง หมู่ท่ี 6 
สายบ้านจรเข้สามพัน-ถนน
สายบ้านดอนงิ้ว 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงก่อสร้างถนนลาดยาง
จากคันคลองพระราชด าริ   
หมู่ท่ี 1 ต าบลจรเข้สามพัน 
ถึงทางหลวง 3342 สายบ่อ
พลอย-กาญจนบุรี 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้างลาดยาง หมู่ที่ 
1 จระเข้สามพัน จากศาลา
อเนกประสงค์(SML) ถึงเขต
ติดต่อหมู่ที่ 4 จรเข้สามพัน 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 
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โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 2 ต าบล
จรเข้สามพันจากบ้านนาย
เรือง อาจคงหาญ-บ้านผอ.
สิริ ศรีพุฒตาล 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

ก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. หมู่ท่ี 3 
ต าบลจรเข้สามพัน จาก
สะพานคอลงชลประทานขา้ง
บ้านผู้ช่วยอนันต์       สขุเกษม
ฤทัย-ถนนสาย  ดอนพรม ข้าง
แยกบอ่ปั่น (ไร่องุ่น) 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน  

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 
ต าบลจรเข้สามพันจาก
บ้านดาบไพทูรย์ ศรีภมุมา 
ถึงถนนลาดยางสาย   
ดอนพรหม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้างถนน   
 ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ต าบล
จรเข้สามพัน จากบรเิวณ
แยกทางหลวง 321   
(ร้านรุ่งอรุณ)-สะพานศาล
บริเวณ รพสต.บ้านจรเข้
สามพันพร้อมท่อระบาน้ า 

3,630,000 3,630,000 3,630,000 3,630,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ต าบลจรเข้
สามพัน พร้อมวางทอจาก
สะพานยายเผือก-สนาม
ออกก าลังกาย หมู่ที่ 6 
(หลังวัดโพธาราม) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 6 ต าบล
จรเข้สามพันจากสะพานท่า
ก้านเหลือง-สะพานห้วยประ
ชัย(ฝั่งซ้าย)ฝั่งบ้าน 
นายประสงค์  ยางงาม 

3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 6 ต าบล
จรเข้สามพันจากสะพานท่า
ก้านเหลือง- บริเวณโบสถ์ 
คริสจักร (ฝั่งขวา) ฝั่งบ้าน
นายตุ่น  ศรีเหรา 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน  

โครงการก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ต าบล  
จรเข้สามพัน หมู่บ้านหลัง
แคมป์ชลประทาน 
 
 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน  
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โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 
ต าบลจรเข้สามพัน ข้าง
บ้านนายกิตติศักดิ์ วัฒนา
ไพศาลตระกลู-ถนนทาง
หลวงแผ่นดิน 321 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3  เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 7 ต าบล
จรเข้สามพัน บริเวณทาง
หลวงแผ่นดิน 321 ถึงหน้า
บ้านนายประสิทธิ์ อาจคง
หาญ (เขตติดต่อขุนพัดเพ็ง) 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000  3  เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 
ต าบลจรเข้สามพันจาก
ทางหลวงแผ่นดิน 321 
ถึงลาดยางคลองตัน 

8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000  3  เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 7
ต าบลจรเข้สามพัน  
เส้นรังสลิด 

2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000  3  เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 
ต าบลจรเข้สามพันจาก
ถนนบ้านเขาชานหมาก-
บ่อเงิน(ซอยโรงสี) ถึงศาลา
ประชาคม   หมู่ที่ 8 

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000  3  เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 8 ต าบลจรเข้สามพัน 
เลียบคลองข้างปั้มน้ ามัน-
ถนนลาดยางบ้านคลองตัน 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  3  เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกหมู่ที ่9 ต าบล
จรเข้สามพัน  บ้านโพธิ์เงิน 
จากบริเวณถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 324-
บริเวณคลองชลประทาน    
5L-4L (ซอยข้างโรงเรียน  
บ้านรางโพธิ์) 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  3  เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 
ต าบลจรเข้สามพันจาก
บ้านนางสอิ้ง ปิ่นแก้ว  
ถึงถนนลาดยางวังส าโรง 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000  3  เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 9
ต าบลจรเข้สามพันจาก
คลองชลประทาน ถึง
ถนนลาดยางบ้านโพธิ์ทอง 

6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000  3  เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 
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โครงการก่อสร้าง        
ค.ส.ล. หมู่ท่ี 10  
ต าบลจรเข้สามพันจากอู่
ซ่อมรถนายปุ๊-บริเวณถนน
สายกาญจนบุรี 324 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000  3  เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 
ต าบลจรเข้สามพัน จาก 
ไร่นายธวัช  สิทธิธัญญา
ศิลป-์บ้านนายเหลียง รักษ ี

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 3  เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 12 
ต าบลจรเข้สามพัน จาก
ถนนลาดยางหน้านายค้าง 
ศรีเหรา ถึงถนนตลาดเขต
(บ่อปั้น) ผ่านหน้าบ้าน
นางสาวกนกวรรณ ปิ่นแก้ว 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 3 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที ่๑๒ บา้น
โพธิ์ทอง ถนนลาดยางสาย 
สพ.ถ. ๔๑-001 สายบ้านโพธิ-์
บ้านบ่อปั้น 

8,969,000 8,969,000 8,969,000 8,969,000 1 เทศบาล
ต าบลจรเข้
สามพัน 

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสาย หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านโข้งเลียบคลอง
หมื่นเทพท้ังสองฝั่ง 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 เทศบาล
ต าบล    
บ้านโข้ง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านดอน 

800,000 800,000 800,000 800,000 3 เทศบาล
ต าบล    
บ้านดอน 

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. สาย สพ.ถ.12-015 
บ้านหนองตาสาม-บ้านท่า
พระ หมู่ที่ 7 ต าบลอู่ทอง  

498,000 498,000 498,000 498,000 3 เทศบาล
ต าบลท้าว   
อู่ทอง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 1 ต าบลกระจัน 

994,000 994,000 994,000 994,000 3 เทศบาล
ต าบล     
กระจัน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายรางทอง    
หมู่ที่ 1 ต าบลอู่ทอง 

499,000 499,000 499,000 499,000 3 ที่ท าการ
ปกครอง 
อ าเภออู่ทอง 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สาย สพ.ถ12-043  
ชุมชนบ้านหนองน้ าขุ่น 
ซอย 3 หมู่ที่ 6 ต าบล 
อู่ทอง 

497,000 497,000 497,000 497,000 3 เทศบาล
ต าบลท้าว  
อู่ทอง  

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. สายหลังวัดอู่ทอง-
เทศบาลต าบล  อู่ทอง  
หมู่ที่ 7-6 ต าบลอู่ทอง 

498,000 498,000 498,000 498,000 3 เทศบาล
ต าบลท้าว  
อู่ทอง 
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โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายโรงข้างนึ่ง         
หมู่ที่ 10 ต าบลอู่ทอง 

499,000 499,000 499,000 499,000 3 เทศบาล
ต าบลท้าว 
อู่ทอง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สาย สพ.๑๒-๐๒๒ ชุมชนดอน
พรหมพัฒนา ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ 
ต าบลอู่ทอง พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล 

  ๖,490,000 ๖,490,000 3 เทศบาล
ต าบลท้าว 
อู่ทอง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟาสท์ติกคอ
นกรีต ทางเชื่อมระหว่าง
สะพานข้ามคูเมืองโบราณถึง
สนามกีฬาประจ าอ าเภออู่
ทอง หมู่ที่ ๙ ต าบลอู่ทอง 
พร้อมติดตั้งเสาไฟอัตลักษณ์ 
(พลังงานแสงอาทติย์)๒๕ ต้น 

  2,370,000 2,370,000 3 เทศบาล
ต าบลท้าว 
อู่ทอง 

โครงการก่อสร้างถนนค
สล.แยกถนนลาดยางสาย 
สพ.ถ.12-002 บ้านนา
ลาว-บ้านดอนพรหม ซอย 
1 หมู่ที่ 2  ต าบลอู่ทอง 

498,000 498,000 498,000 498,000 3 เทศบาล 
ต าบลท้าว   
อู่ทอง 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 7 ติดต่อ 
หมู่ที่ 2 ต าบลกระจัน 

940,000 940,000 940,000 940,000 3 เทศบาล
ต าบล 
กระจัน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะหมู่ท่ี 1 
ต าบลยุ้งทะลาย 
ถนนลาดยางสายอู่ทอง – ยุ้ง
ทะลาย  

6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 3 อบต.       
ยุ้งทะลาย 

โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค จากหมูที่ 3 
ต าบลหนองโอ่ง ถึงบ้าน
สระกร่าง ต าบลดอนคา 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 3 อบต.   
หนองโอ่ง 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต จาก
ถนนลาดยางสายบ้านคอกววั-
บ้านรางพะยอม ถึงบริเวณทาง
ลาดยางหมายเลข ๓๔๗๒ หมู่
ที่ ๕,๑๒ ต าบลหนองโอ่ง  

  9,650,000 9,650,000 3 อบต. 
หนองโอ่ง 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่๕ 
บ้านห้วยหิน ต าบลหนองโอ่ง 
อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

  1,982,000 1,982,000 1 อบต.หนอง
โอ่ง 

โครงการปรับปรุงถนนที่มี
ส่วนผสมยางพารา หมู่ที ่๖,๙ 
ต าบลหนองโอ่ง จากสายบา้น
โคกส าโรง-บ้านหนองกระทิง 
ต าบลหนองโอ่ง  
 
 

  5,000,000 5,000,000 1 อบต.หนอง
โอ่ง 
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โครงการสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 
๑ จากถนนคณฑ-ีบางระดม ถึง 
หน้าบ้านนาย สยาม ศรีชุมแสง 

600,000 600,000 600,000 600,000 1 อบต.หนอง
โอ่ง 

โครงการถมที่สาธารณะ
ประโยชน์หมูบ่้าน หมู่ที่ ๒ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 อบต.หนอง
โอ่ง 

โครงการดาดคลองคอนกรีต 
หมู่ที่ ๑ จากคลองคณฑี-นา
นายเลิศฤทธิ์ ระยะทาง
ประมาณ ๗๐๐ เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 อบต.หนอง
โอ่ง 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต พร้อม
รับบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ 
๓๐ w จากถนนทางหลวง
ชนบท สาย สพ.๓๒๕๖ บ้าน
หนองแหน-บ้านโป่งพราน
อินทร์ หมู่ที่ ๘ ต.หนองโอ่ง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 อบต.หนอง
โอ่ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (พร้อม
ระบบโซล่าร์เซลล์) เชื่อมต่อ
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท
หมายเลข ๓๐๑๙ ถึง บ้านนาย
สมพร บัวข า หมู่ที ่๑๒ ต าบล
หนองโอ่ง  

  3,300,000 3,300,000 1 อบต.หนอง
โอ่ง 

โครงการปรับปรุงสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ ๖,๑ ต าบลหนอง
โอ่ง 

  9,9000,000 9,9000,000 1 อบต.หนอง
โอ่ง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยหลังวัด     
สระยายโสมชนถนนบ้าน
นางสาวเฮยีง 

2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 3 เทศบาล
ต าบล    
สระยายโสม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งที ่
มาของ

งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ พ.ศ.๒๕61 พ.ศ. 2562 พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ การพัฒนาและปรบัปรุงแหล่งท่องเท่ียว ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมและงานประเพณีท่องถิ่น 
โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านอู่ทอง 
อู่อารยธรรม 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการก่อสร้างเรือส าเภา
จ าลอง บริเวณหมู่บ้าน 
อู่ทองอูอ่ารยธรรม        

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการก่อสร้างหมู่บ้าน   
5 ชนเผ่า พร้อมปรับปรุง  
ภูมิทัศน์โดยรอบ                        

9,000,000 9,000,000 9.,000,000 9,000,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 
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โครงการ “เย็นท่ัวหล้า
มหาสงกรานต์” จังหวัด
สุพรรณบุร ี

472,500 472,500 472,500 472,500 1 และ 3 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี  

1,493,000 1,493,000 1,493,000 1,493,000 1 และ 3 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
วัดภาคาราม ต าบลดอนคา 

300,000 300,000 300,000 300,000 3 อบต.ดอนคา 

โครงการจดังานประเพณี      
ตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก 

500,000 500,000 500,000 500,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการปรับปรุง และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     
วัดเขาดสีลัก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     
วนอุทยานพุม่วง 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการส่งเสริมการ       
สืบทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น 

400,000 400,000 400,000 400,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการเผยแพร่ประเพณี
วัฒนธรรมลาวเวียง 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3 อบต.ดอนคา 

โครงการส ารวจ
โบราณสถานเพื่อการ
ท่องเที่ยว บริเวณพุหางนาค 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการแหล่งท่องเที่ยว
ทางน้ า 

20,00,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 
 

โครงการพัฒนา
โบราณสถานเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการก่อสร้างบ้านดิน
บริเวณหมู่บ้านอู่ทอง         
อู่อารยธรรม 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการเปิดบ้าน “ลาว
เวียง บ้านดอนคา” 

500,000 500,000 500,000 500,000 3 อบต.ดอนคา 

โครงการลานวัฒนธรรม 
และตลาดพื้นบ้าน ต าบล
ดอนคา 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3 อบต.ดอนคา 

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู     
สืบสานศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นต าบลดอนคา 

300,000 300,000 300,000 300,000 3  อบต.ดอนคา 

กลยุทธ์…การพัฒนาและปรับปรุงโครงการสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 
โครงการถมดินบรเิวณ
ภายในหมู่บ้านอู่ทอง         
อู่อารยธรรม 
 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการค้า   

บัญชีรายการชุด
โครงการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ การสร้างตลาดรองรับผลผลิตระดับเขตพื้นท่ี 
โครงการสร้างอาคาร
สถานที่รองรับให้
ผู้ประกอบการสินค้า 
OTOP 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
อ าเภออู่ทอง 
 

กลยุทธ์  การส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร การอตุสาหกรรมพอเพียง 
โครงการส่งเสริมการท า
ปุ๋ยหมักเพือ่ทดแทน
ปุ๋ยเคมี 

450,000 450,000 450,000 450,000 1 ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ   
อู่ทอง 

โครงการสร้างผู้ว่างงานให้
มีอาชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

300,000 300,000 300,000 300,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง 
อ าเภออู่ทอง 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตอ้อยโรงงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 1 ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ   
อู่ทอง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลิตมันส าปะหลัง 

400,000 400,000 400,000 400,000 1  ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ   
อู่ทอง 

โครงการพัฒนามาตรฐาน
การผลิต  และคุณภาพ
สินค้าการเกษตรแปรรูป 

300,000 300,000 300,000 300,000 1 ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ   
อู่ทอง 

โครงการพัฒนา
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์  

279,000 279,000 279,000 279,000 1 ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ   
อู่ทอง 

โครงการพัฒนา
คุณภาพข้าว 

468,000 468,000 468,000 468,000 1  ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ   
อู่ทอง 
 

โครงการขยายเขตระบบ
ประปาส่วนภูมภิาคบรเิวณ
หมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
โบราณสถานท่ี
ประวัติศาสตร์ "โนนธาตุ” 
หมู่ที่ 1 ต าบลดอนคา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 
 

อบต.ดอนคา 

โครงการก่อสร้างจุดชมวิว
เขาก าแพงและเขาดีสลัก 
ต าบลดอนคา 

500,000 500,000 500,000 500,000 3 อบต.ดอนคา 

กลยุทธ์ การส่งเสริมและเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
โครงการจดัท าป้ายบอก
ระยะทางไปแหล่งท่องเที่ยว
ภายในต าบลดอนคา 

1,5000,000 1,5000,000  1,5000,000  1,5000,000   3 
  

อบต.ดอนคา 

กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ  
โครงการมหกรรม “ของดี 
บ้านฉัน” ต าบลดอนคา 

300,000 300,000 300,000 300,000 3 อบต.ดอนคา 
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กลยุทธ์ การส่งเสรมิการประกอบอาชีพการเกษตร  การอุตสาหกรรมพอเพียง   
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

500,000 500,000 500,000 500,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง 
อ าเภออู่ทอง 

กลยุทธ…์สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ  สร้างแรงงานอุตสาหกรรม การจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ    
โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ผู้พิการต าบลดอนมะเกลือ 

300,000 300,000 300,000 300,000 1 อบต. 
ดอนมะเกลือ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรีแม่บ้านตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

500,000 500,000 500,000 500,000 1 ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
อู่ทอง 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 1 ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ   
อู่ทอง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า     

บัญชีรายการชุด
โครงการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะและมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ 
ระบบการจัดเก็บขยะ
ภายในเขตต าบลอู่ทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการหมู่บ้าน 
สีเขียว 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภออูท่อง 

 กลยุทธ…์พัฒนาและปรับปรุงระบบการกกัเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร   

โครงการเสริมคันกั้น
น้ าภายในต าบลเจดีย์ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  เทศบาล
ต าบลเจดีย ์

โครงการขุดลอกคลอง
เพื่อก าจัดวัชพืช และ
ดินตะกอนของพื้นที่ 
ห มู่ ที่  1  -8  ต า บ ล
เจดีย์ 

500,000 500,000 500,000 500,000 3 เทศบาล
ต าบลเจดีย ์

โครงการจดัท าบึงแก้ม
ลิงที่สาธารณะลาด
จันทร์ ต าบลกระจัน 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 3 เทศบาล
ต าบลกระจัน 

โครงการขุดลอกหนอง
น้ าสาธารณประโยชน์ 
หมูที่3 ต าบล         
ยุ้งทะลาย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล        
ยุ้งทะลาย 

โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ า หมูที่ 4 
และหมู่ที่ 7 จาก
บริเวณถนนลาดยาง
สายศรีส าราญ – หาง
ตลาด ถึงประตูระบาย
น้ า ต าบลบ้านดอน 

2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 3 เทศบาล
ต าบล 
บ้านดอน 
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โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ าคลองใหญ่
บ้านยาง พร้อมก าจัด
วัชพืช หมู่ที่ 5 ต าบล
ยุ้งทะลาย จากบริเวณ
เขตติดต่อเทศบาล
ต าบลจรเข้สามพัน ถึง
เขตติดต่อเทศบาล
ต าบลบ้านดอน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3 เทศบาล
ต าบล 
บ้านดอน 

โครงการปรับภูมิทัศน์
รอบวัดดอนมะเกลือ 
พร้อมกั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ 
2 ต าบลดอนมะเกลือ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 3 อบต.ดอน 
มะเกลือ 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมติดตั้ง
แผงโซล่าเซล์ ใน
หมู่บ้าน ต าบลบ้านโข้ง 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 3 เทศบาล
ต าบลบ้านโข้ง 

โครงการดาดคอนกรตี
คลองส่งน้ า หมู่ที่ 1
ต าบลบ้านโข้ง 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 3 เทศบาล
ต าบลบ้านโข้ง 

โครงการก่อสร้างฝาย
เก็บน้ าและสะพาน
คอนกรีต หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านโข้ง 

800,000 800,000 800,000 800,000 3 เทศบาล
ต าบลบ้านโข้ง 

โครงการขุดลอก
เหมืองส่งน้ าพร้อม 
ลงหินคลุก  หมู่ที่ 12 
ต าบลบ้านโข้ง 

900,000 900,000 900,000 900,000 3 เทศบาล
ต าบลบ้านโข้ง 

โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ าสาย D2 
ขวาบางยางหมู่ที่ 7-8 
ต าบลสระยายโสม 

999,000 999,000 999,000 999,000 3 ที่ท าการ
ปกครอง 
อ าเภออู่ทอง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ   
 

บัญชีรายการชุดโครงการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์…ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของอ าเภอ 
โครงการปรับพื้นที่ศูนย์
ราชการอ าเภอ อู่ทองแห่งใหม ่

9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการสร้างอาคาร 
ศูนย์ราชการอ าเภอ 
อู่ทองแห่งใหม่ 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าหลักภายในศูนย์ราชการ
อ าเภออู่ทอง 

9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 
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โครงการขยายเขตระบบประปา
ส่วนภูมิภาคบริเวณศนูย์ราชการ
อ าเภออูท่องแห่งใหม ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค บริเวณศูนย์
ราชการแห่งใหม ่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

 โครงการสร้างสมรรถนะ
พัฒนาศักยภาพอาสา 
รักษาดินแดนอ าเภออู่ทอง 

300,000 300,000  300,000 300,000 1 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภออู่ทอง 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
พร้อมจัดหาวัสดเุครือ่งมอืการ
ปฏิบัติหน้าที่ทีท่ าการปกครอง
อ าเภออูท่อง  

500,000 500,000 500,000 500,000 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการพัฒนาศักยภาพก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในการสร้างการมี
ส่วนร่วมการบรหิารจัดการ
พัฒนาหมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการ (VDO CONFERENCE) 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผา่น
จอภาพแบบบูรณาการ พร้อม
จัดหาวัสดุเครื่องมือ 

600,000 600,000 600,000 600,000 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการปรับปรุงห้องท างาน
ฝ่ายต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน
เอื้ออ านวยต่อการให้บริการ
ประชาชน 

600,000 600,000 600,000 600,000 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

 กลยุทธ…์สร้างเครือข่ายการมีสว่นร่วมท้ังในและนอกองค์กรร่วมกัน 

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ
ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน 

300,000  300,000 300,000 300,000 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนรวมการบรหิารจัดการ 

400,000 400,000 400,000 400,000 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการจัดตั้งและอบรม 
ปปช. หมู่บ้าน/ต าบล เพือ่ให้
ความรู้หมู่บ้านละ 10 คน  

600,000 600,000 600,000 600,000 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 120,000 120,000 120,000 120,000 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้าน  
ยาเสพติดให้กับนกัเรียน 

120,000 120,000 120,000 120,000 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภออู่ทอง 

 
หมายเหตุ : ระบุท่ีมาของงบประมาณหรือลักษณะของโครงการ มี 4 ประเภท ได้แก่ 

 หมายเลข 1 โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของงบจังหวัดหรือ าเภอ 
 หมายเลข 2 โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของกระทรวง/กรม(งบ Function) 
 หมายเลข 3 โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมายเลข 4 โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของภาคเอกชน หรือด าเนินการโดย

หมู่บ้าน/ชุมชน 
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ภาคผนวก 
 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) ที่รบัรองและ 
    ประกาศใช้แผนพัฒนาอ าเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

************************************* 
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