ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คาขวัญขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร

" แดนแห่งดินสอพองลือชื่อ
งานฝีมือลือเลื่องหัตถกรรมไม้กวาด

ผลิตภัณฑ์นามระบือเครื่องทองเหลือง
แหล่งประวัติศาสตร์พระที่นั่งเย็น "

1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกขยาย อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมือง ประมาณ 6 กิโลเมตร มาทางทิศเหนือ ตาบลทะเลชุบศร มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 4,337.5 ไร่ หรือ 6.94 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทาการเกษตร 1,650 ไร่
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จดเขต
จดเขต
จดเขต
จดเขต

แผนที่เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร

ตาบลถนนใหญ่
ตาบลทะเลชุบศรเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
ตาบลเขาสามยอด
ตาบลพรหมมาสตร์
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Aw) คือมีฝนตกปานกลาง และสลับกับฤดูแล้ง มี
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-35 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน -ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,375
มิลลิเมตร มี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะร้อน และแห้งแล้ง
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน
1.4 ลักษณะของดิน
ตาบลทะเลชุบศร มีลักษณะดินส่วนใหญ่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม เนื้อดินเป็นดินเหนียวเก็บกัก
น้าได้ดี ในฤดูฝนจึงเหมาะที่จะใช้ในการทานามากกว่าการปลูกพืชอย่างอื่น อย่างไรก็ตามหลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรือ
ในช่วงฤดูแล้ง สามารถใช้ในการปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุสั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดินมีความชื้นพอที่จะปลูก
พืชได้
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
- คลองชลประทาน
- คลองสาธารณะประโยชน์
- คลองแนวคูเมือง (คลองแนวกั้นเขตศูนย์สงครามพิเศษ)

1
1
1

สาย
สาย
สาย

แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บ่อน้าตื้น
- บ่อโยก
- บ่อบาดาล
- ระบบน้าประปา

12
5
7
9

แห่ง
แห่ง
แห่ง
หมู่บ้าน

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร ไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็น
ไม้ยืนต้น ผลัดใบ
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้ยกฐานะจากสภา
ตาบลเป็น อบต. มีการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2539
ตาบลทะเลชุบศรเป็นที่ลุ่มขนาดใหญ่ เดิมมีน้าขังเป็นบริเวณกว้างจนคล้ายกับทะเล เหตุที่เรียกว่า
ทะเลชุบศรนั้น เพราะว่ามีความเชื่อว่าพระรามได้เคยชุบพระแสงศรในแหล่งน้านี้ จึงถูกเรียกว่า "ทะเลชุบศร"
สืบมา สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีการนาน้าจากทะเลชุบศรไปใช้ในตัวเมืองโดยได้สร้างคันดิน กักน้า
ทางทิศตะวันตกของทะเลชุบศร บริเวณมุมคันดินทาประตูเป็นช่องระบายน้ามีที่เรียกว่า "ปากจั่น"
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ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขต
การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ้านโคกขยาย
บ้านท่ากระยาง
บ้านสะพานอิฐ
บ้านสะพานอิฐ
บ้านพระที่นั่งเย็น
บ้านพระที่นั่งเย็น
บ้านพระที่นั่งเย็น
บ้านพระที่นั่งเย็น
บ้านพระที่นั่งเย็น

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ

นายศักดิ์ชาย เสตานุช
นายสุพัฒน์ สนเพ็ชร์
นายกรุงธน เสาศิริ
นางสาวถนอม เตี้ยเนตร
นายเต็ม
เกิดอยู่
นางศรีจิตรา สืบวงศ์เหรียญ
นางบุญยืน แตงกลิ่น
นางสาวระวีวรรณ มีแพง
นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข

2.2 การเลือกตั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน 1 คน
หน่วยเลือกตั้งของตาบลทะเลชุบศร หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 มีทั้งสิ้น 24 หน่วยเลือกตั้ง จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
11,805 คน จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 6,706 คน
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลจานวนประชากร (เปรียบเทียบ ปี 2559 – 2562)
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนประชากร
ณ เมษายน 59

1

บ้านโคกขยาย

2

บ้านท่ากระยาง

1,466
832

3

บ้านสะพานอิฐ

4

บ้านสะพานอิฐ

5

จานวนประชากร
ณ เมษายน 60
1,446

จานวนประชากร จานวนประชากร
ณ เมษายน 61 ณ เมษายน 62
1,445
1,423

834

829

818

5,688

5,512

5,360

5,126

972

981

967

974

บ้านพระที่นงั่ เย็น

1,451

1,463

1,475

1,469

6

บ้านพระที่นงั่ เย็น

2,059

2,048

2,062

2,048

7

บ้านพระที่นงั่ เย็น

1,271

1,278

1,280

1,308

8
9

บ้านพระที่นงั่ เย็น

364

362

372

379

บ้านพระที่นงั่ เย็น
รวม

538
14,641

533
14,457

529
14,319

518
14,063

หมายเหตุ ข้อมูลจากสานักงานทะเบียนอาเภอเมืองลพบุรี
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จากตารางข้างต้น จานวนประชากรของตาบลทะเลชุบศร ในหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 9 ย้อนหลังไป 3 ปี ตั้งแต่
พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562 เห็นได้ว่าจานวนประชากร ปี 2559-2560 ประชากรลดลง 184 คน ปี 25602561 ประชากร เพิ่มขึ้น 138 คน และปี 2561-2562 ประชากรลดลง 256 คน คาดว่า ในปี 2563 จานวน
ประชากรอาจมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
3.2 จานวนประชากร ปี พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562)
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนครัวเรือน
(หลัง)

ชาย

หญิง

รวม

659
415

764

1,423

403

818

1

บ้านโคกขยาย

2

บ้านท่ากระยาง

471
290

3

บ้านสะพานอิฐ

2,440

3,655

1,471

5,126

4

บ้านสะพานอิฐ

383

477

497

974

5

บ้านพระที่นงั่ เย็น

629

699

770

1,469

6

บ้านพระที่นงั่ เย็น

1,062

942

1,106

2,058

7

บ้านพระที่นงั่ เย็น

534

640

668

1,308

8

บ้านพระที่นงั่ เย็น

166

175

204

379

9

บ้านพระที่นงั่ เย็น
รวม

256

223

295

518

6,231

7,885

6,178

14,063

3.3 ช่วงอายุและจานวนประชากร
จานวนประชากร
ประชากร อายุต่ากว่า 18 ปี
ประชากร อายุ 19-59 ปี
ประชากร อายุ 60 ปี ขึ้นไป
รวม
หมายเหตุ

ชาย
1,108
6,464
1,508
9,080

หญิง
1,093
4,199
1,624
6,916

อาเภอเมืองลพบุรี ข้อมูล ณ 27 พฤษภาคม 2562

รวม
2,201
10,663
3,132
15,996
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
สังกัด
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทะเลชุบศร
- จานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จานวนผู้ดูแลเด็ก
- จานวนนักเรียน
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตาบลทะเลชุบศร
๒.๑ โรงเรียนวัดตองปุ
ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น
- จานวนครู
- จานวนห้องเรียน
- จานวนนักเรียน
๒.๒ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น
- จานวนครู
- จานวนห้องเรียน
- จานวนนักเรียน

สพฐ.
-

อบต.
ทะเลชุบศร
๑ แห่ง
2 คน
3 คน
18 คน

๑ แห่ง
12 คน
12 ห้อง
176 คน

๒2 คน
๑2 คน
291 คน

4.2 สาธารณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากยังมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่บ้าง มีการคัด
กรองสุ ข ภาพให้ กับ ประชาชนกลุ่ มเสี่ ย ง โรคที่ มัก เกิ ดแก่ ป ระชากรในหมู่ บ้ าน เช่น กั น ได้แ ก่ โรคความดั น
เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ ารับการรักษาพยาบาล
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทะเลชุบศร ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกัน
รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่
ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
- สถานีอนามัยประจาตาบล / หมู่บ้าน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ
- กลุ่มออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

1 แห่ง
100
9 แห่ง
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4.3 อาชญากรรม
ตาบลทะเลชุบศร ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และ
ทาลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่ง วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่สามารถดาเนินการได้ตาม
อานาจหน้ าที่และงบประมาณที่มีอยู่ อย่ างจากัด คือการติดตั้งกล้ องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่ส าธารณะ ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วัน เพื่อ อานวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชน แต่ปั ญหาที่ พบเป็ นประจ าคือการทะเลาะวิ ว าทของกลุ่ มวัยรุ่ น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา
คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษ
ที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อ
ระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในประชาชนในเขตตาบลทะเลชุบศร พบว่าในเขตตาบลทะเลชุบศรมีผู้ที่ติดยา
เสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าเยอะ เนื่องจากพื้นที่เป็นชุมชนเมือง ที่อยู่อาศัยค่อนข้างแออัด และยังไม่ค่อย
ได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจา การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล สามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การ
ณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่อง
ของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
สถิติ อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562)
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

จานวน (คน)

ผู้สูงอายุทไี่ ด้รับเบีย้ ยังชีพ

1,316

คนพิการ

227

ผู้ป่วยเอดส์

13

ที่มา : ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร

5. ระบบการบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
มีถนนสายหลักที่ผ่าน อบต.ทะเลชุบศร ซึ่งได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนนเรศวร ส่วนถนน
ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยหมู่บ้าน และถนนลาดยาง มีรายละเอียดดังนี้
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 56 เส้น ระยะทาง 21.265 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง จานวน 6 เส้น ระยะทาง 6.465 กิโลเมตร

5.2 การไฟฟ้า
- หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งสิ้น
- จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ

9
6,231

หมู่บ้าน
ครัวเรือน

7

5.3 การประปา
- หมู่บ้านที่มีน้าประปาใช้
9
- จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้ประมาณ 6,231

หมู่บ้าน
ครัวเรือน

5.4 โทรศัพท์
ปั จ จุ บั น ในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทะเลชุ บ ศร ไม่ มี โ ทรศั พ ท์ ส าธารณะ เนื่ อ งจาก
ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ สาหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
มีที่ทาการไปรษณีย์ลพบุรี อยู่ในพื้นที่ตาบลทะเลชุบศร แต่อยู่ในเขตของเทศบาลเมืองลพบุรี
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ตาบลทะเลชุบศร มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 4,337.5 ไร่ หรือ 6.94 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่
ทาการเกษตร 1,650 ไร่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อาชีพ
กาลังศึกษา
เกษตรกร
พนักงาน,รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ
ว่างงาน

จานวนครัวเรือน
565
46
890
297
1,965
406
57
259
303

หมายเหตุ ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2562
6.2 การประมง
(ในเขตตาบลทะเลชุบศรไม่มีการทาประมง)
6.3 การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค เป็นต้น

8

6.4 การบริการ
- โรงแรม
- สถานีบริการน้ามัน
- ปั๊มก๊าซ 1 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ
- โรงงานอุตสาหกรรม

4
3
2
6

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
โบราณสถานที่สาคัญ ได้แก่ พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่
เจดีย์เก่าแก่ที่สวยงามสมัยอยุธยาตอนปลายที่ วัดตองปุ ศาลเจ้าพ่อเทพที่วัดนิโครธ เป็นที่เคารพสักการะของ
ชุมชนตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย อ่างแก้ว และศาลเจ้าพ่อปากจั่น
- วัดนิโครธ
- อ่างแก้ว
- พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)
- ศาลเจ้าพ่อปากจั่น
- เจดีย์วัดไก่
6.6 อุตสาหกรรม
ประชาชนของ ในเขตพื้นที่ตาบลทะเลชุบศร มีความสามารถในการผลิตเครื่องทองเหลือง นา
ทองเหลืองมาหล่อเป็นรูปต่าง มีลักษณะสวยงามสมควรที่จะส่งเสริมเป็นอาชีพหลักและขยายปริมาณการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มอาชีพหล่อทองเหลือง
- กลุ่มอาชีพผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว
- กลุ่มอาชีพดินสอพอง
- กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินสอพอง
- กลุ่มทาไม้ลูกชิ้น
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบไทย
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพทานา
- กลุ่มอาชีพไข่เค็มสมุนไพรใบเตย
- กลุ่มอาชีพเพาะพันธุ์ละมุดเพื่อจาหน่าย
- ชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา (ผลิตไข่เค็มดินสอพอง)
- กลุ่มแม่บ้านจัดทาเครื่องแบบและเครื่องหมายทหาร
- กลุ่มสตรีสร้างสรรค์ปั้นแต่ง

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1,2
3,4
4,5
4
5
3
1-4
9
7-9
3
3
3

6.8 แรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในวัยแรงงานส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพรับจ้าง
เป็นจานวนมาก เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีโรงงาน และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ตาบลทะเลชุบศร มีวัด/สานักสงฆ์ จานวน 4 แห่ง ( วัดตองปุ , วัดป่าธรรมโสภณ , วัดสิงหล , วัด
สะพานอิฐ )
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
-

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประเพณีวันสงกรานต์
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา

ประมาณเดือน มกราคม
ประมาณเดือน เมษายน
ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร มีความสามารถในการผลิตเครื่องทองเหลือง
นาทองเหลืองมาหล่อเป็นรูปต่าง มีลักษณะสวยงามสมควรที่จะส่งเสริมเป็นอาชีพหลักและขยายปริมาณการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร มีผลิตภัณฑ์จากทองเหลือง ผลิตภัณฑ์จากดินสอ
พอง เช่น ไข่เค็มดินสอพอง ดินสอพองผสมสมุนไพร ตุ๊กตาดินปั้นเป็นรูปดอกไม้ ตุ๊กตาลิง ไม้กวาดทางมะพร้าว
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
น้าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และน้าดิบจากคลองชลประทาน ซึ่งผ่านพื้นที่ตาบล
ทะเลชุบศร และใช้น้าประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเพียงพอตลอดทั้งปี
9.2 ป่าไม้
ในพื้นที่ไม่มีเขตป่าไม้
9.3 ภูเขา
ในพื้นที่ไม่มีภูเขา
9.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของตาบลทะเลชุบศร
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร มีดินมาร์ลลักษณะเป็นดินสีขาวมีอยู่ตามธรรมชาติ
ซึ่งจะพบมากที่บ้านสะพานอิฐ หมู่ที่ 4 และบ้านพระที่นั่งเย็นหมู่ที่ 5 ชาวบ้านนามาปั้นเป็นก้อน จาหน่ายใน
เทศกาลวันสงกรานต์ โดยใช้ผสมกับน้าแล้วทาตามใบหน้าและลาตัว การทาไข่เค็ม เรียกว่าไข่เค็มดินสอพอง และ
ขายส่งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนาไปเป็นวัตถุดิบผลิตเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดินสอพองเป็นสินค้าที่มี
ชื่อของจังหวัดลพบุรี และเป็นจุดเด่นของตาบลทะเลชุบศร
ปัจจุบันกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร ได้มีการพัฒนาดินสอพองให้
ทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน นาดินสอพองมาแปรรูปและผสมสมุนไพรไทย เช่น เป็นส่วนผสมของโลชั่น ยาสีฟัน สบู่
และเครื่องสาอาง อีกทั้งยังนามาทาเป็นเครื่องประดับที่สวยงาม สร้างรายได้ที่ชาวบ้านพอใจ

