
  

ส่วนที่ ๑ส่วนที่ ๑  
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

แผนที่ตั้งตำบลนาใหญ่ 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ีบ้านนาใหญ่  หมู่ ท่ี  ๑ ต าบลนาใหญ่                           
อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอด็ และแบ่งเขตการปกครองดังนี ้   

     หมู่ท่ี  ๑  บา้นนาใหญ่ 
      หมู่ท่ี  ๒  บา้นนานอ้ย 
       หมู่ท่ี  ๓  บา้นหนองจอก 
         หมู่ท่ี  ๔  บา้นตาแหลว 
        หมู่ท่ี  ๕  บา้นเมก็ 
  หมู่ท่ี  ๖  บา้นหางเหย 
  หมู่ท่ี  ๗  บา้นงูเหลือม 
  หมู่ท่ี ๘  บา้นดงหวัเรือ 
  หมู่ท่ี  ๙  บา้นโพนยานาง 
  หมู่ท่ี  ๑๐  บา้นป่าม่วง  
      หมู่ท่ี  ๑๑  บา้นตาแหลว 

      หมู่ท่ี  ๑๒  บา้นป่ายางชุม 
หมู่ท่ี  ๑๓ บา้นตาแหลว 
หมู่ท่ี  ๑๔  บา้นตาแหลว  
หมู่ท่ี  ๑๕  บา้นตาใหญ่ 
 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ 
-  โทรศพัท ์ ๐๔๓ – ๖๑๑๒๗๓   

๑.๒  ลกัษณะภูมปิระเทศ 
  ภู มิป ระ เภทขององค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล มีลักษณะ เป็น ท่ี ราบลุ่ ม  ตั้ งอยู่ท างภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นท่ีส าหรับท่ีอยูอ่าศยัประมาณ ๖๐%  เป็นพื้นท่ีส าหรับการเกษตร ๓๕ %  และ
มีพื้นท่ีส่วนอ่ืน ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

๑.๓  ลกัษณะภูมิอากาศ 
ลกัษณะอากาศมีลกัษณะร้อนช่ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดงัน้ี  
ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแลง้  

แต่บางคร้ังอาจมีอากาศเยน็ บา้งคร้ังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
ร้อนจดั  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 
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ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด

“ช่วงฝนทิ้ง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอ้ยนานนบัเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภยัรุนแรง   

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเยน็หรืออาจ
ยงัมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต ่าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลกัษณะของดิน 
   ลกัษณะดินโดยทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๙๐% ดินลูกรังประมาณ ๕ % ลกัษณะดิน
ในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๕๐ %   
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๕ หมู่บา้น  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือ

จดัจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนให้ความร่วมมือดา้นการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  จ านวน โดยมีผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง ๔,๖๘๘ คน ปัญหา
คือการแข่งขนัทางการเมืองค่อนขา้งสูง มีจุดท่ีน่าสังเกตคือ มีการยา้ยเขา้ยา้ยออกช่วงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกผูใ้หญ่บา้น  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคดัเลือกผูใ้หญ่บา้น  การแกไ้ขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผูน้ า  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบให้ระมัดระวงั สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพนัธ์  ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  เก่ียวกบัขอ้กฎหมายของ
การเลือกตั้งท่ีกระท าไดแ้ละท าไม่ไดใ้ห้ประชาชนไดรั้บทราบ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลก็
ไดพ้ยายามแกไ้ข  โดยเร่ืองจากการประชุมประชาคมทอ้งถ่ินทุกหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง  ดงัน้ี 
๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทีพื้นท่ี ๓๔.๑๐  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๑,๓๑๒.๕  ไร่  ระยะห่าง

จากตวัจงัหวดัร้อยเอ็ด ๔๐ กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด  ๑๐  กิโลเมตร และมีอาณาเขต
ดงัน้ี 
        ทิศเหนือจด  ต าบลคูเมือง ต าบลกกกุง อ าเภอเมืองสรวง 
        ทิศใตจ้ด  ต าบลดอกไมแ้ละต าบลหินกอง 
  ทิศตะวนัออกจด  ต าบลหวัโทนและต าบลน ้าค  า   
        ทิศตะวนัตกจด  ต าบลหินกองและต าบลสิงห์โคกอ าเภอเกษตรวิสัย 
 
 



-๔- 
 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา
และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยงัมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน เสนอแนะใน
กิจกรรมในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจดัแผนพฒันาต าบลประชุมประชาคมแกไ้ข
ปัญหาความยากจน ฯลฯ   
 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกีย่วกบัจ านวนประชากร 

ล าดับ
ท่ี 

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 
จ านวนประชากร (แยกตาม

เพศ) จ านวนครัวเรือน 
เพศชาย เพศหญิง 

๑ บา้นนาใหญ่ ๑ ๓๙๙ ๓๙๑ ๒๒๒ 
๒ บา้นนานอ้ย ๒ ๓๖๕ ๓๗๑ ๑๘๐ 
๓ บา้นหนองจอก ๓ ๙๒ ๘๖ ๔๗ 
๔ บา้นตาแหลว ๔ ๔๒๕ ๔๓๑ ๒๑๐ 
๕ บา้นเมก็ ๕ ๑๙๒ ๑๖๓ ๙๙ 
๖ บา้นหางเหย ๖ ๑๕๘ ๑๖๖ ๙๙ 
๗ บา้นงูเหลือม ๗ ๓๙๖ ๓๙๒ ๒๒๓ 
๘ บา้นดงหวัเรือ ๘ ๓๐๐ ๓๒๑ ๑๖๔ 
๙ บา้นโพนยานาง ๙ ๑๙๔ ๒๐๘ ๑๒๐ 
๑๐ บา้นป่าม่วง ๑๐ ๒๘๖ ๒๘๗ ๑๖๒ 
๑๑ บา้นตาแหลว ๑๑ ๒๙๕ ๒๘๖ ๑๔๖ 
๑๒ บา้นป่ายางชุม ๑๒ ๑๗๔ ๑๙๒ ๑๐๔ 
๑๓ บา้นตาแหลว ๑๓ ๑๙๒ ๒๐๕ ๑๐๖ 
๑๔ บา้นตาแหลว ๑๔ ๑๘๓ ๑๙๖ ๑๐๘ 
๑๕ บา้นนาใหญ่ ๑๕ ๒๑๖ ๒๓๕ ๑๑๐ 

รวม ๒,๑๐๐ ๓,๙๓๐ ๒,๑๐๐ 
 

ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี ๑-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
นอ้ยกวา่ ๑ ปี ๓๕ ๓๒ ๖๗ 

อายรุะหวา่ง ๑ – ๕ ปี ๑๗๕ ๑๕๙ ๓๓๔ 
อายรุะหวา่ง ๖ – ๑๐ ปี ๒๑๖ ๑๙๕ ๔๑๑ 
อายรุะหวา่ง ๑๑ – ๑๕ ปี ๒๓๔ ๒๓๖ ๔๗๐ 
อายรุะหวา่ง ๑๖ – ๒๐ ปี ๓๑๔ ๒๖๘ ๕๘๒ 
อายรุะหวา่ง ๒๑ – ๒๕ ปี ๒๙๕ ๒๘๘ ๕๘๓ 
อายรุะหวา่ง ๒๖ – ๓๐ ปี ๒๙๔ ๒๖๖ ๕๖๐ 
อายรุะหวา่ง ๓๑ – ๓๕ ปี ๒๗๔ ๒๗๐ ๕๔๔ 
อายรุะหวา่ง ๓๖ – ๔๐ ปี ๓๓๑ ๓๑๘ ๖๔๙ 
อายรุะหวา่ง ๔๑ – ๔๕ ปี ๕๓๙ ๔๓๒ ๙๗๑ 
อายรุะหวา่ง ๔๖ – ๕๐ ปี ๓๕๐ ๓๕๓ ๗๐๓ 
อายรุะหวา่ง ๕๑ – ๕๕ ปี ๒๗๐ ๒๘๓ ๕๕๓ 
อายรุะหวา่ง ๕๖ – ๕๙ ปี ๒๐๔ ๑๙๓ ๓๙๗ 

อาย ุ๖๐ ปีขึ้นไป ๕๕๗ ๗๕๓ ๑,๓๑๐ 
รวม ๔,๐๘๘ ๔,๐๔๖ ๘,๑๓๔ 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน เขียน

ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได ้ เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั ๙  ปี  ไดเ้รียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
ปัญหาคือ  ยงัไม่สามารถท่ีจะแข่งขนักบัเมืองใหญ่ๆ ได ้ การแกปั้ญหา ได้จดักิจกรรมใหก้บัเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก  การสนบัสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวนั ในกบัทางโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และร่วมกนัจดักิจกรรมต่างๆ 
กบัทางโรงเรียน   
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  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

สังกดั สพฐ. 
องคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลนาใหญ่ 
๑. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาใหญ ่  
           - จ านวนครูผูดู้แลเด็ก 
           - จ านวนผูดู้แลเด็ก 
           - จ านวนนกัเรียน 
๒. โรงเรียนสังกดั สพฐ. ในพื้นท่ีองคก์ารบริหาร 
      ส่วนต าบลนาใหญ่ 
    ๒.๑  โรงเรียนขยายโอกาส 
           -  จ านวนนกัเรียน   
    ๒.๒  ระดบัประถมศึกษา 
          -  จ านวนนกัเรียน  

 
 
 
 
 
          ๕  แห่ง 
          ๑   แห่ง 
        ๓๖  คน 
          ๔  แห่ง 
     ๓๑๘  คน 

 ๒  แห่ง 
๖  คน 

            ๕  คน 
       ๑๓๑  คน 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี  ๓  ตุลาคม ๒๕๕๙  
 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคดักรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเส่ียง  โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน               
โรคไขเ้ลือดออก  มือ-ปาก-เทา้ในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขา้รับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจ้ดักิจกรรมร่วมมือกนัรณรงคใ์หชุ้มชนเห็นความส าคญัในเร่ืองน้ีซ่ึงก็ไดผ้ล
ในระดับหน่ึง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ตอ้งเป็นการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี  
ส าหรับเด็กแรกเกิด ถึง ๖  ปี  ผูป้กครองสามารถเล้ียงดูตรงตามเกณฑม์าตรฐาน จากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ไดกิ้นอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  การใชย้าเพื่อบ าบดัอาการเจ็บป่วยท่ีไม่เหมาะสม  การออกก าลงักายยงั
ไม่สม ่าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่าน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลพยายาม
อยา่งยิง่ท่ีจะแกไ้ข โดยร่วมมือกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุข จดักิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานดา้นสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นท่ี  สังกดักระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๒  แห่ง 
ประกอบดว้ย 
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๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนา เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน
ต าบลนาใหญ่ ซ่ึงไม่มีเตียงคนไข ้มีเจา้หนา้ท่ี จ านวน  ๕  คน 
    ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นป่ายางชุม เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในต าบลนาใหญ่ ซ่ึงไม่มีเตียงคนไข ้มีเจา้หนา้ท่ี จ านวน  ๔ คน 

๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้ น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลก็ไดด้ าเนินการป้องกนัการเกิดเหตุดงักล่าว  

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พบวา่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีผูท่ี้ติด

ยาเสพติดแต่เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืนถือว่านอ้ย แต่ยงัพบผูค้า้แต่ก็ไม่มากราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดร่้วมมือกบั  
ทางผูน้ า  ประชาชน  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสุวรรณภูมิท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
สามารถท าไดเ้ฉพาะตามอ านาจหนา้ท่ีเท่านั้น  เช่น  การณรงค ์ การประชาสัมพนัธ์  การแจง้เบาะแส  การฝึกอบรม
ให้ความรู้  ถา้นอกเหนือจากอ านาจหนา้ท่ี  ก็เป็นเร่ืองของอ าเภอหรือต ารวจแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ก็ไดใ้หค้วามร่วมมือ
มาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดด้ าเนินการดา้นสงคมสังเคราะห์ ดงัน้ี 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูป่้วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบตัรผูพ้ิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผูย้ากจน  ยากไร้  รายไดน้อ้ย และผูด้อ้ยโอกาสไร้ท่ีพึ่ง    

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๑  เส้นทางคมนาคม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือตอ้งการให้ไดม้ากกวา่น้ีหรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผูบ้ริหารมีนโยบายท่ีจะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจากมีปัญหา
ในเร่ืองงบประมาณท่ีค่อนขา้งจะจ ากดั  ปัจจุบนัเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดงัน้ี 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมท่ีใชติ้ดต่อในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลและพื้นท่ีใกลเ้คียงมีดงัน้ี 
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    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข  ๒๑๕  สายอ าเภอสุวรรณภูมิ – จงัหวดัร้อยเอ็ด 
   ๑.๒)  สะพาน    จ านวน   ๔   สะพาน 

๑.๓)  ถนน 
                ถนนราดยางในความ รับ ผิ ดชอบขององค์ก ารบ ริห ารส่ วนจังห วัด ร้อย เอ็ ด                         

จ านวน ๒  สาย 
  -สายบา้นตาแหลว-ดงสวนผ้ึง 
  -สายบา้นป่าม่วง-โพนยานาง 
๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบนัมีไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือท่ีสาธารณะยงัไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ั้งหมด  เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีมีความตอ้งการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งนั้นยงัไม่เป็นท่ีสาธารณะ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการไดเ้ช่นเดียวกบั
ถนน การแกปั้ญหาคือ  ประสานความร่วมมือกนัในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ีและ
วิธีการท่ีจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้ งน้ีก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนน้ีไวแ้ลว้ และได้แจ้งประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนไดรั้บทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดช่้วยกนัแกไ้ขปัญหาใหก้บัชุมชน  ปัจจุบนัในองคก์ารบริหารส่วนต าบล
มีไฟฟ้าใช ้ ดงัน้ี 

 (๑)  จ านวนครัวเรือนท่ีใชไ้ฟฟ้า  ๒,๑๐๐   หลงัคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ   จ านวน  ๑๕ หมู่บา้น  ครอบคลุมถนนทุกสายในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

๕.๓ การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง 

สามารถให้บริการไดค้รอบคลุม หมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๑๕ จ านวน ๓๒๖ ครัวเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ และมีน ้ า
ใชต้ลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีขอ้ร้องเรียนเร่ืองน ้าประปาขุ่นบ่อยคร้ัง สาเหตุเน่ืองจากแหล่งผลิตน ้าต้ืนเขินปริมาณน ้ า
ในฤดูแลง้มีน้อย และท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน ้ า  ปัจจุบนัองค์การบริหารส่วนต าบล ยงัไม่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน ้ าสามารถท่ีจะจัดหาน ้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้บ้านนาใหญ่ได้  ปัจจุบันประชาชนมี
ประปาใช ้ ดงัน้ี 

(๑)  จ านวนครัวเรือนท่ีใชน้ ้าประปา    ๑,๗๔๓  หลงัคาเรือน 
(๒)  หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ๑  แห่ง 
(๓)  แหล่งน ้าดิบท่ีใชผ้ลิตน ้าประปาไดจ้าก 

       - หว้ยคดัเคา้ 
-แหล่งน ้าใตดิ้น 
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๕.๔ โทรศัพท์ 
(๑)  ประชาชนส่วนมากมีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ในการติดต่อส่ือสาร ตู ้โทรศัพท์สาธารณะ

ส่วนมากใชง้านไม่ได ้และไม่ไดรั้บความนิยมเหมือนในอดีต 
(๒)  หอกระจายข่าวในพื้นท่ีให้บริการไดค้รอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล 
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีบริการไปรษณียใ์นเขตพื้นท่ี เวลาจะท าการส่งไปรษณียต์อ้งเดิน
ทางเขา้ไปอ าเภอสุวรรณภูมิ โดยระยะทางห่างจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 
 
๖. ระบบเศรษฐกจิ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  ขา้ว  มนัส าปะหลงั ยางพารา  ดงัน้ี 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเล้ียงสัตว ์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจา้ง  ร้อยละ       ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพคา้ขาย  ร้อยละ       ๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         -๑๐- 
  

(๑)  บ้านนาใหญ่ หมู่ท่ี ๑  
   มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๒,๕๐๐ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน   ๒๑๐ ครัวเรือน 
  ๑,๘๐๐ ไร่    ๓๕๐    กก./ไร่     ๓,๐๐๐    บาท/ไร่    ๒,๑๐๐    บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย       ครัวเรือน 
           ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั   ๔   ครัวเรือน 
   ๒๐     ไร่    ๑,๕๐๐  กก./ไร่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่     ๒,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

(๒)  บ้านนาน้อย หมู่ท่ี ๒   
 มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๑,๖๘๘ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน    ๑๐๘ ครัวเรือน 
             ไร่    ๓๕๐    กก./ไร่     ๓,๐๐๐    บาท/ไร่    ๒,๑๐๐    บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั      ๙  ครัวเรือน 
     ๘๓  ไร่    ๓,๐๐๐  กก./ไร่    ๑,๐๓๐    บาท/ไร่     ๑,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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 (๓)  บ้านหนองจอก หมู่ท่ี ๓ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๕๕๗ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน    ๔๖  ครัวเรือน 
   ๕๐๐  ไร่    ๔๐๐    กก./ไร่    ๒,๐๐๐     บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มนัส าปะหลงั        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 



- ๑๓ - 
 

 (๔)  บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๔ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓,๔๕๗ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน  ๒๐๐ ครัวเรือน 
๒,๑๖๙ ไร่    ๓๐๐   กก./ไร่   ๒,๐๐๐      บาท/ไร่  ๓,๒๐๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั   ๔๗  ครัวเรือน 
   ๒๗๑ ไร่    ๓,๐๐๐  กก./ไร่    ๓,๐๐๐    บาท/ไร่    ๕,๑๐๐    บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 



- ๑๔ - 
 

 (๕)  บ้านเม็ก หมู่ท่ี ๕ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๗๓๔ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน    ๒๘ ครัวเรือน 
            ไร่    ๓๐๐    กก./ไร่               บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 



- ๑๕ - 
 

 (๖)  บ้านหางเหย หมู่ท่ี ๖ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด ๑,๒๕๐ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน    ๘๕ ครัวเรือน 
   ๕๐๐  ไร่    ๕๐๐    กก./ไร่    ๑,๐๐๐      บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั   ๑๐   ครัวเรือน 
   ๗๐     ไร่   ๒,๕๐๐  กก./ไร่     ๑,๕๐๐   บาท/ไร่    ๓,๐๐๐    บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
ยางพารา. 

   ๔    ครัวเรือน 
  ๔๐      ไร่     -       กก./ไร่      -        บาท/ไร่      -       บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 



- ๑๖ - 
 

 (๗)  บ้านงูเหลือม หมู่ท่ี ๗ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด ........-.......... ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน   ๒๑๖ครัวเรือน 
  ๑,๙๕๕ไร่    ๓๐๐    กก./ไร่    ๑,๗๕๐     บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั   ๘   ครัวเรือน 
   ๓๐     ไร่   ๒,๕๐๐  กก./ไร่     ๑,๕๐๐   บาท/ไร่    ๓,๐๐๐    บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
ยางพารา. 

 ๑๗    ครัวเรือน 
  ๖๖      ไร่     -       กก./ไร่      -        บาท/ไร่      -       บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 



- ๑๗ - 
 

 (๘)  บ้านดงหัวเรือ หมู่ท่ี ๘ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด ๒,๓๕๐. ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน   ๑๖๐ ครัวเรือน 
  ๒,๓๕๐ไร่    ๕๐๐    กก./ไร่    ๕,๐๐๐     บาท/ไร่   ๕,๐๐๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 



- ๑๘ - 
 

 (๙)  บ้านโพนยานาง หมู่ท่ี ๙ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด ๒,๔๐๐ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน  ๑๑๗ ครัวเรือน 
  ๒,๒๙๒ไร่    ๓๕๐    กก./ไร่    ๒,๐๐๐     บาท/ไร่  ๒,๕๐๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 



- ๑๙ - 
 

(๑๐)  บ้านป่าม่วง หมู่ท่ี ๑๐ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓,๓๖๕ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน  ๑๖๑ ครัวเรือน 
  ๒,๒๘๕ไร่    ๖๐๐    กก./ไร่   ๓,๒๐๐     บาท/ไร่  ๕,๔๐๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั    ๑๐  ครัวเรือน 
     ๑๐๐ ไร่    ๓,๐๐๐  กก./ไร่    ๑,๕๐๐    บาท/ไร่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 



- ๒๐ - 
 

(๑๑)  บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๑๑ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๘๑๕ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน  ๑๓๕ ครัวเรือน 
  ๖๖๕  ไร่    ๓๕๐    กก./ไร่   ๓,๕๐๐     บาท/ไร่  ๓,๑๕๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน  ยางพารา           
. 

   ๑๔  ครัวเรือน 
    ๓๐   ไร่   ๙๐         กก./ไร่    ๒,๕๐๐    บาท/ไร่   ๑,๓๐๐     บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั    ๓๐  ครัวเรือน 
    ๑๕๐ ไร่   ๒,๕๐๐  กก./ไร่    ๓,๐๐๐    บาท/ไร่    ๓,๗๕๐   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 



- ๒๑ - 
 

 (๑๒)  บ้านป่ายางชุม หมู่ท่ี ๑๒ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๑,๕๕๐ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน ๘๒    ครัวเรือน 
  ๑,๑๐๐ ไร่    ๓๐๐    กก./ไร่   ๒,๘๐๐     บาท/ไร่  ๒,๗๐๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั    ๓๐  ครัวเรือน 
    ๑๕๐ ไร่   ๒,๕๐๐  กก./ไร่    ๓,๐๐๐    บาท/ไร่    ๓,๗๕๐   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(๑๓) บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๑๓ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๑,๕๙๕ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน  ๑๐๐ ครัวเรือน 
 ๑,๕๙๕ ไร่    ๓๘๐    กก./ไร่   ๔,๐๐๐     บาท/ไร่  ๒,๐๐๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั    ๕๐  ครัวเรือน 
    ๓๐๐ ไร่   ๒,๐๐๐  กก./ไร่    ๑,๕๐๐    บาท/ไร่    ๓,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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 (๑๔) บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๑๔ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๑,๓๐๐ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

นอกเขตชลประทาน   ๖๓   ครัวเรือน 
             ไร่    ๓๓๔    กก./ไร่       ๒,๕๐๐ บาท/ไร่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน     ยางพารา         
. 

   ๗    ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั    ๑๘  ครัวเรือน 
    ๓๐๐ ไร่   ๑,๐๐๐  กก./ไร่    ๕๐๐    บาท/ไร่    ๑,๖๐๐   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(๑๕)  บ้านนาใหญ่ หมู่ท่ี ๑๕ 
  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๑,๓๐๐ ไร่  มีแหล่งน ้าทางการเกษตร  ดงัน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

นอกเขตชลประทาน  ๑๐๗ ครัวเรือน 
 ๑,๔๕๒ ไร่    ๓๕๐    กก./ไร่       ๒,๓๗๐ บาท/ไร่    ๓,๕๐๐    บาท/ไร่ 

๒.๒) ท า
สวน 

สวน              .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่ออ้ย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มนัส าปะหลงั    ๒  ครัวเรือน 
    ๘ ไร่   ๑,๕๙๘  กก./ไร่    ๓,๐๐๐    บาท/ไร่    ๒,๔๔๐   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
             . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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๗.๒ ข้อมูลด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร 
 (๑)  บ้านนาใหญ่ หมู่ท่ี ๑ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
 ๒. ห้วย/ล าธาร       
 ๓. คลอง       
 ๔. หนองน ้า/บึง   ✓  ✓  
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย       
 ๔. สระ   ✓  ✓ ๑๐ 
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
........................................  
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  (๒) บ้านนาน้อย หมู่ท่ี ๒ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
 ๒. ห้วย/ล าธาร       
 ๓. คลอง       
 ๔. หนองน ้า/บึง       
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย       
 ๔. สระ       
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
.......................................... 
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(๓) บ้านหนองจอก หมู่ท่ี ๓ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
 ๒. ห้วย/ล าธาร       
 ๓. คลอง       
 ๔. หนองน ้า/บึง       
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย  ✓       ✓ ๓๐ 
 ๔. สระ       
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
....................................... 
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(๔) บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๔ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
 ๒. ห้วย/ล าธาร       
 ๓. คลอง       
 ๔. หนองน ้า/บึง       
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
……………………….. 
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(๕) บ้านเม็ก หมู่ท่ี ๕ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
 ๒. ห้วย/ล าธาร       
 ๓. คลอง       
 ๔. หนองน ้า/บึง   ✓  ✓ ๒๐ 
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อา่งเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ   ✓  ✓ ๕๐ 
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
..................................... 
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(๖) บ้านหางเหย หมู่ท่ี ๖ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
 ๒. ห้วย/ล าธาร       
 ๓. คลอง       
 ๔. หนองน ้า/บึง      ๒๐ 
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)  บ่อน ้าต้ืน 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

  ✓  ✓ ๕ 

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ   ✓  ✓ ๕ 
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
........................................ 

      

 



- ๓๑ - 
 
(๗) บ้านงูเหลือม หมู่ท่ี ๗ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
 ๒. ห้วย/ล าธาร       
 ๓. คลอง       
 ๔. หนองน ้า/บึง       
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                 . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ   ✓  ✓  
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
………………………… 

      



- ๓๒ - 
 
(๘) บ้านดงหัวเรือ หมู่ท่ี ๘ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
 ๒. ห้วย/ล าธาร   ✓  ✓  
 ๓. คลอง       
 ๔. หนองน ้า/บึง       
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                 . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ   ✓  ✓  
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
....................................... 

      



- ๓๓ - 
 
(๙) บ้านโพนยานาง หมู่ท่ี ๙ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
 ๒. ห้วย/ล าธาร   ✓  ✓ ๑๐ 
 ๓. คลอง       
 ๔. หนองน ้า/บึง       
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                 . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ   ✓  ✓ ๑๐ 
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
....................................... 

      

 



- ๓๔ - 
 
(๑๐) บ้านป่าม่วง หมู่ท่ี ๑๐ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
 ๒. ห้วย/ล าธาร   ✓  ✓ ๔๐ 
 ๓. คลอง       
 ๔. หนองน ้า/บึง   ✓  ✓ ๑๐ 
 ๕. น ้าตก       
 (. อืน่ๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                 . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ       
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
………………….. 

      



- ๓๕ - 
 
(๑๑) บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๑๑ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
 ๒. ห้วย/ล าธาร       
 ๓. คลอง       
 ๔. หนองน ้า/บึง       
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                 . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ   ✓  ✓  
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
....................................... 

      



- ๓๖ - 
 
(๑๒) บ้านป่ายางชุม หมู่ท่ี ๑๒ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบ ุ
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
  ๒. ห้วย/ล าธาร ✓  ✓  ✓  
  ๓. คลอง ✓  ✓  ✓  
  ๔. หนองน ้า/บึง ✓  ✓  ✓  
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                 . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ   ✓  ✓  
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
....................................... 

      

 



- ๓๗ - 
 
(๑๓) บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๑๓ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
  ๒. ห้วย/ล าธาร       
  ๓. คลอง       
  ๔. หนองน ้า/บึง       
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                 . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ   ✓  ✓ ๓ ครัวเรือน 
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
.......................................... 

      



- ๓๘ - 
 
(๑๔) บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๑๔ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
  ๒. ห้วย/ล าธาร       
  ๓. คลอง       
  ๔. หนองน ้า/บึง  ✓  ✓  ๙๐ 
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                 . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า       
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ   ✓  ✓ ๑๐ 
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
.........................................  

      

 
 
 
 
 



- ๓๙ - 
 

(๑๕)  บ้านนาใหญ่ หมู่ท่ี ๑๕ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

๓.๑) ปริมาณน ้าฝน ✓  ................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 ๑. แม่น ้า       
  ๒. ห้วย/ล าธาร   ✓  ✓  
  ๓. คลอง   ✓  ✓  
  ๔. หนองน ้า/บึง   ✓  ✓  
 ๕. น ้าตก       
 (. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                 . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 ๑. แกม้ลิง       
 ๒. อ่างเก็บน ้า   ✓  ✓  
 ๓. ฝาย           
 ๔. สระ   ✓  ✓ ๑๐ 
 ๕. คลองชลประทาน       
 ๖. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
………………………..  

      

 
 



- ๔๐ - 
  

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน ้ากินน ้าใช้ (หรือน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค) 
 (๑)  บ้านนาใหญ่ หมู่ท่ี ๑  

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ ✓      
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ ✓      
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

 ✓  ✓   ๑๐๐ 

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) ✓      
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ ✓      
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑)                               . 
๔.๖.๒)                               .. 

✓      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ......๔๐.....ของทั้งหมู่บา้น 



- ๔๑ - 
 

(๒)  บ้านนาน้อย หมู่ท่ี ๒ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

 ✓  ✓   ๙๙ 

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ       
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑)                               . 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ .............ของทั้งหมู่บา้น 



- ๔๒ - 
 
  (๓) บ้านหนองจอก หมู่ท่ี ๓ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ  ✓  ✓  ๙๐ 
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ   ✓  ✓ ๔๐ 
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

 ✓  ✓   

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ   ✓  ✓ ๕๐ 
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑)                               . 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ .............ของทั้งหมู่บา้น 



- ๔๓ - 
 
  (๔) บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๔  

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

 ✓  ✓  ๙๐ 

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ       
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑)                               . 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๗๐.........ของทั้งหมู่บา้น 



- ๔๔ - 
 
  (๕) บ้านเม็ก หมู่ท่ี ๕ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

      

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ       
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑) ประปาหมู่บา้น 
๔.๖.๒)                               .. 

 ✓  ✓  ๑๐๐ 

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๗๐.........ของทั้งหมู่บา้น 



- ๔๕ - 
 

  (๖) บ้านหางเหย หมู่ท่ี ๖ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓  
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ   ✓  ✓  
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

  ✓  ✓  

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ       
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑) ประปาหมู่บา้น 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๗๐.........ของทั้งหมู่บา้น 



- ๔๖ - 
 

  (๗) บ้านงูแหลือม หมู่ท่ี ๗ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓  
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ   ✓  ✓  
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

 ✓  ✓   

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)   ✓  ✓  
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ       
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑) ประปาหมู่บา้น 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๖๐.........ของทั้งหมู่บา้น 



- ๔๗ - 
 

  (๘) บ้านดงหัวเรือ หมู่ท่ี ๘ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

  ✓  ✓  

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ       
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑) ประปาหมู่บา้น 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๔๐.........ของทั้งหมู่บา้น 



- ๔๘ - 
 

 (๙) บ้านโพนยานาง หมู่ท่ี ๙ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

      

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ   ✓  ✓ ๘ 
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑) ประปาหมู่บา้น 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๕๐.........ของทั้งหมู่บา้น 



- ๔๙ - 
 

(๑๐) บ้านโพนยานาง หมู่ท่ี ๑๐ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

  ✓  ✓  

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ   ✓  ✓  
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑) ประปาหมู่บา้น 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๗๐.........ของทั้งหมู่บา้น 



- ๕๐ - 
 

(๑๑) บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๑๑ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

      

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ   ✓  ✓  
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑) ประปาหมู่บา้น 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๕๐.........ของทั้งหมู่บา้น 



- ๕๑ - 
 

(๑๒) บ้านป่ายางชุม หมู่ท่ี ๑๒ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓  
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ   ✓  ✓  
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

 ✓  ✓  ๙๐ 

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ   ✓  ✓  
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑) ประปาหมู่บา้น 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๓๐.........ของทั้งหมู่บา้น 



- ๕๒ - 
 

(๑๓) บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๑๓ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

  ✓  ✓ ๘๐  

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ       
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑) ประปาหมู่บา้น 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๘๐.........ของทั้งหมู่บา้น 



- ๕๓ - 
 

(๑๔) บ้านตาแหลว หมู่ท่ี ๑๔ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓  
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ       
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

 ✓  ✓  ๑๐๐  

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ       
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑) ประปาหมู่บา้น 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
   เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๑๐๐.........ของทั้งหมู่บา้น



- ๕๔ - 
 

(๑๕)  บ้านนาใหญ่ หมู่ท่ี ๑๕ 

แหล่งน ้า ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ท่ัวถึง 
ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓  
๔.๒ บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ   ✓  ✓  
๔.๓ ประปาหมู่บา้น (ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

 ✓ ✓  ✓  

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
๔.๕ แหล่งน ้าธรรมชาติ   ✓  ✓  
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑) ประปาหมู่บา้น 
๔.๖.๒)                               .. 

      

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีน ้ากิน น ้าใชเ้พียงพอหรือไม่ 
            เพียงพอ          ไม่เพียงพอ    คิดเป็นร้อยละ ....๗๐.........ของทั้งหมู่บา้น 

๖.๒ การประมง 
  ประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๑๐ ท าการประมงเพื่อใชใ้นการเล้ียงชีพ   

๖.๓ การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลกัษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม เช่น  การเล้ียง

ไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  -            แห่ง 

๖.๕ การท่องเท่ียว 
  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่มีแหล่งท่องเท่ียว  แต่ไดมี้การส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้น
ในชุมชน  เช่น  การจดังานประเพณีต่างๆ 
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๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเลก็ (โรงสีขนาดเลก็)   จ านวน   ๕๘   แห่ง 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน ้ามนั ๙     แห่ง 
บริษทั   - แห่ง ศูนยก์ารคา้/หา้งสรรพสินคา้  - แห่ง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั - แห่ง ตลาด   ๑ แห่ง 
ร้านคา้ต่างๆ           ๘๕ แห่ง โรงฆ่าสัตว ์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๑๑ กลุ่ม 

   ๑. วิสาหกิจชุมชน  กลุ่มจกัรสาน บา้นนาใหญ่ หมู่ท่ี ๒ 
   ๒. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะเห็ดฟาง บา้นหนองจอก หมู่ท่ี ๓ 
   ๓. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มยางพาราบา้นตาแหลว หมู่ท่ี ๔ 
   ๔. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเยบ็ผา้บา้นตาแหลว หมู่ท่ี ๔ 
   ๕. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกลองยาวประยกุต ์บา้นตาแหลว หมู่ท่ี ๔ 
   ๖. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพรมเช็ดเทา้ บา้นเมก็ หมู่ท่ี ๕ 
   ๗. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพรมเช็ดเทา้ บา้นหางเหย หมู่ท่ี ๖ 
   ๘. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มศูนยข์า้วชุมชน บา้นงูเหลือม หมู่ท่ี ๗ 
   ๙. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มโรงสีชุมชน บา้นดงหวัเรือ หมู่ท่ี ๘ 
   ๑๐. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มตลาดนดัชุมชน บา้นหงหวัเรือ หมู่ท่ี ๘ 
   ๑๑. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกลองยาวประยกุต ์บา้นตาแหลว หมู่ท่ี ๑๔ 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานพบวา่  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลงัค่าแรงในพื้นท่ีสูง
เท่ากบัระดบัจงัหวดั  โดยเฉพาะแรงงานดา้นการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วนไปรับจา้ง
ท างานนอกพื้นท่ี  ปัญหาท่ีพบคือ ประชากรตอ้งไปท างานนอกพื้นท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษทั             
ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่ท า
เกษตรกรรม ปัญหาน้ียงัไม่สามารถแกไ้ขได ้
 
 
 
 



- ๕๖ - 
 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนบัถือศาสนา 
-  ผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๑๐๐  

     วดั      ๑๑    แห่ง         
       ส านกัสงฆ ์    ๑    แห่ง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวนัขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  สืบสานประเพณีบุญผะเหวด  ประมาณเดือน มีนาคม ถึง เดือน เมษายน 
-  ประเพณีวนัสงกรานต ์   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน    พฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวนัเขา้พรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน    ตุลาคม  ถึงเดือน พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ไดแ้ก่  วิธีการท าเคร่ืองจกัสารใชส้ าหรับในครัวเรือน  วิธีการเล้ียงไหมและการทอผา้ไหม  วิธีการทอเส่ือจากตน้กก  
และวิธีการจบัปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๙  พูดภาษาอิสาน    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลกึ 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไดผ้ลิตของใชพ้ื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือ
เอาไวจ้ าหน่วยบา้ง ไดแ้ก่  เส่ือท่ีทอจากตน้กก  ผา้ท่ีทอจากผา้ฝ่ายและผา้ไหม  เคร่ืองจกัรสานท่ีท าจากไมไ้ผ ่     
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น ้า  ท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน ้ าท่ีไดจ้ากน ้ าฝน และน ้ าดิบจากล าห้วยคดัเคา้ ซ่ึงจะตอ้งน ามา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา และบางส่วนใช้น ้ าใตดิ้นในการผลิตน ้ าประปา แต่มีบางพื้นท่ีน ้ าใตดิ้นเป็น
น ้าเคม็ ไม่สามารถใชด่ื้มและอุปโภคได ้

๙.๒ ป่าไม้  ป่าไมใ้นเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณ  ในฤดูฝนสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนทั้งในต าบลและต าบลใกลเ้คียงเป็นอย่างมาก โดยประชาชนสามารถเก็บเห็ดแลว้น ามา
วางขายริมถนนบริเวณดงบา้นเมก็ 

๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
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๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับท าการเกษตร เพาะปลูก ท่ีอยู่
อาศยั  ร้านคา้  ตามล าดบั  และมีพื้นท่ีเพียงเลก็นอ้ยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ก็ไดแ้ก่  ดิน  
น ้ า  ตน้ไม ้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เน่ืองจากว่าพื้นท่ีบางส่วนเป็นดินเค็ม  น ้ าใตดิ้นก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน ้ า
กร่อย  ไม่สามารถท่ีจะน าน ้าจากใตดิ้นมาใชใ้นการอุปโภค-บริโภคไดไ้ด ้ตอ้งอาศยัน ้าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน ้าฝน 
น ้าในการเกษตรก็ตอ้งรอฤดูฝน มีแหล่งน ้าใชใ้นการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยงัไม่สามารถหาแหล่งน ้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพิ่มขึ้ น  เพราะพื้นท่ีส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะไม่ค่อยมีเน่ืองจาก
ประชาชนในพื้นท่ีมีการก าจดัขยะในครัวเรือน ท าใหไ้ม่ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัต าบล   
 
 
 

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


