
ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  

 

 
          ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน ได้ทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือทิศทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ของตําบลปึกเตียน ดังน้ี ตําบลปึกเตียนเป็นชุมชนน่า
อยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ มีการบริหารจัดการตามหลัก   
ธรรมาภิบาล และคงไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นแนวทางหลักที่จะนําไปสู่ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาของตําบลปึกเตียน ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเบ้ืองต้น นําสู่หลักการในการทําโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 
ปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึง จะมีแนว
ทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทางและภายใต้แนวทางเดียวกัน จะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนํามาดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนายั่งยืน และนําไปสู่หัวใจของวิสัยทัศน์ได้ในที่สุด 

           นอกจากน้ี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีกล่าวคือ 
องค์การบริหารส่วนตําบลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ไปจัดทํา
งบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

            1.1ลักษณะของแผนพฒันาสีป่ี องค์การบรหิารส่วนตาํบลปกึเตียน (พ.ศ.2561-2564) 
            แผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน ใช้การจัดทําต่อไปต้องมีลักษณะต่างๆ แบบเปิดกว้าง 
ดังน้ี 
             1.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
            2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ           

เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
         3.เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลา  4  ปี 

         4.เป็นเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

            ดังน้ัน โครงการที่บรรจุไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลา 4 ปี 
น้ัน ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
             1.ความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของกิจกรรมรวมทั้ง
ผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
             2.กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลา 4 ปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียด
ทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะไปใช้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 

1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) 
1.เพ่ือสร้างสรรค์ให้ตําบลปึกเตียน เป็นตําบลน่าอยู่อย่างย่ังยืน                                                                   
2.เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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3.มีการพัฒนาตําบลปึกเตียน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเร่ืองการพัฒนาคน การพัฒนาเมือง การพัฒนาการ
บริหาร พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม 

     4.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคนในตําบลอย่างถ้วนหน้า และเท่าเทียมกัน 
                5.เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ใหห้มดไปจากตําบลปึกเตียน 
 1.3 ขั้นตอนในการจดัทาํแผนพฒันาสีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) 
       1.การเตรียมการจัดทําแผน 
                2.การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
                3.การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
                4.การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
                5.การจัดทําร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี 
                6.การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                  

1.4  ประโยชนข์องการจัดทําแผนพฒันาสีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) 
               ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน             
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ได้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน และการใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากร
การบริหารท่ีมีอยู่ ทั้งเรื่อง เงิน คน วัสดุ อุปกรณ์  การบริหารจัดการ เป็นตัวประสานในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุไปถึง
แผนพัฒนาที่จะต้องจัดทําต่อไป 
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ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขัน้ตอนกิจกรรมและองค์กรหรือหน่วยดําเนนิงาน 
ขั้นตอน กิจกรรม องค์กร/หน่วยดําเนนิงาน 

1. การเตรียมการ
วางแผน 

-  เขียนโครงการขออนุมัติการจัดทําแผนฯ 
-  ประชุมช้ีแจงคณะผู้บริหารและส่วนราชการ 

สํานักปลัด อบต. 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. การคัดเลือก
ยุทธศาสตร์ 

-  สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผน  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 –  
   2565) ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการ 
-  คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
-  กําหนดโครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผน ของ อบต. 
คณะกรรมการพัฒนาของ  อบต. 
องค์กรเอกชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

3. การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

-  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
-  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
-  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วง 4 ปี  
   (พ.ศ. 2561 -2565) 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนของ อบต. 
.........................” .......................... 

4. การกําหนด
วัตถุประสงค์ 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 

-  พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์จากแผนยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนามาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนว 
   ทางการพัฒนาในช่วง 4 ปี 
-  พิจารณา กําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

.........................” .......................... 

.........................” .......................... 

5. การจัดทํา
รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนา 

-  คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การ  
   พัฒนาทีส่อดคล้องกับแนวทางการพัฒนาใน 
   ช่วงเวลาสี่ปี  นํามาจัดทํารายละเอียดโครงการ/  
   กิจกรรม ประจําปี  พ.ศ. 2561 – 2564 

.........................” .......................... 

6. การจัดทํารา่ง
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) 

-  จัดทําร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 - การจัดทําเวทีประชาคม เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา  
   สี่ปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ 
   นําไปปรับปรุง เป็นแผนพัฒนาสี่ปีให้สมบูรณ์ 
   ต่อไป 

.........................” .......................... 

 
 
 
 
 
 
 

-  เสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
   ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา  
   องค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือพิจารณาให้ความ 
   เห็นชอบ 

.........................” .......................... 
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7. การอนุมัติและ 
ประกาศ 
ใช้แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561 -2564) 

 
-  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 -2564)   
   ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา 
   องค์การบริหารส่วนตําบลต่อคณะกรรมการ 
   ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
-  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)  
   ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอขออนุมัติจาก สภาฯ 
-  นําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564)    
   ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ แล้ว นายกองค์การ 
   บริหารส่วนตําบลลงนามประกาศใช้และนําไปปฏิบัติ 
   แจ้งสภาองค์การบริหารสว่นตําบล คณะกรรมการ 
   พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการ 
   พัฒนาจังหวัด/อําเภอ คณะกรรมการประสาน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
   รวมทั้งประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ 

 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานทีส่ําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.สภาพทั่วไป และข้อมูลพืน้ฐานขององคก์ารบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 
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ข้อมูลทั่วไปตําบลปึกเตียน 
 

    ประวัติความเป็นมา  
 

          ตําบลปึกเตียน  เดิมเป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตตําบลหนองจอก  อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี ได้แยกออกจาก
ตําบลหนองจอก และต้ังช่ือเป็นตําบลปึกเตียนในปี พ.ศ. ๒๕๒๕  ในจํานวน ๔ หมู่บ้านของตําบลปึกเตียน ต่อมา คําว่า  
ปึกเตียนน้ัน แต่เดิมเรียกว่า “หาดตะกาด”คือเป็นพ้ืนที่ ที่เป็นชายทะเล มีสภาพพ้ืนที่แห้งแล้ง เป็นที่โล่งไม่มีต้นไม้ขึ้น 
และมีชาวบ้านต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งจากการที่ชาวบ้านต้ังบ้านเรือนในหาดตะกาด ซึ่งเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง
และโล่งเตียน ชาวบ้านจึงเรียกว่าปึกเตียนติดปาก น้ีเองจึงเป็นที่มาของช่ือ“ตําบลปึกเตียน”จากคําบอกเล่าของคนเก่าแก่
ในพ้ืนที่ ทราบว่าบริเวณหมู่บ้านปึกเตียนมีพ้ืนที่บางส่วน   ทําการเกษตรได้ จึงสามารถให้ชาวบ้านตําบลปึกเตียนมีชีวิต
ความเป็นอยู่แบบเกษตรกรแบบชนบท  ตําบลปึกเตียนมีทั้งหมด ๔ หมู่บ้านและเป็นตําบลของอําเภอท่ายางที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกับอ่าวไทย ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ 

 ๑.๑  ที่ต้ัง              
                 ทิศเหนือ         ติดต่อกับ         ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
                 ทิศใต้            ติดต่อกับ         ต.หนองศาลา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี          
                 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ            อ่าวไทย           
                 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ         ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี        
                 อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอท่ายาง  ๒๓  กิโลเมตร            

          ๑.๒ เนื้อที ่        

                 ๑๑,๔๓๙  ไร่  (๑๘.๓๐๒ ตารางกิโลเมตร)        

          ๑.๓ ภูมิประเทศ    แบ่งเป็น  ๓  เขต             

                 ลักษณะพ้ืนที่ของตําบลปึกเตียนเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล พ้ืนที่บางส่วนได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลไม่เหมาะแก่
การเพาะปลูก พ้ืนที่บางส่วนสามารถทําการเพาะปลูกได้ 

          ๑.๔  จํานวนหมู่บ้าน  ๔  หมู่บ้าน           

                  - จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต.ปึกเตียน มี ๔  หมู่บ้าน  ได้แก่              

            หมู่ที ่๑  บ้านหนองทราย 
         หมู่ที ่๒  บ้านเมืองใหม่พัฒนา 
              หมู่ที ่๓  บ้านปึกเตียน 
              หมู่ที ่๔  บ้านหนองหมู 
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ประวัติศาสตรค์วามเป็นมาชมุชนหมู่ที่ 1 
             ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ 1 บ้านหนองทราย  จากการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าหมู่บ้านน้ี เดิมเป็น
หนองนํ้าใหญอ่ยู่ในหมู่บ้านและมีทรายเป็นจํานวนมาก จึงต้ังช่ือหมู่บ้านน้ีว่า หมู่บ้านหนองทราย 
              

แผนท่ีชุมชนโดยสังเขป บา้นหนองทรายหมู่ที่ ๑ 
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ประวัติศาสตรค์วามเป็นมาชมุชนหมู่ที่ 2  
                      ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๒  จากคาํเล่าขานของชาวบ้าน ชาวบ้านได้เรียกหมู่บ้านน้ีว่า บ้านหนอง
คลี่ เน่ืองจากมเีรือสําเภา 1 ลาํ แล่นมาจอดที่ หมู ่2 แล้วมาคลี่ใบทีห่มู่ 2 ทําให้ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า บ้านหนองคล่ี 
ต่อมาได้มาเปลี่ยนช่ือ มาเป็น “เมืองใหม่พัฒนา“ 
 

แผนท่ีชุมชนโดยสังเขป บา้นเมืองใหม่พฒันา  หมู่ที่ 2 
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ประวัติศาสตรค์วามเป็นมาชมุชนหมู่ที่ 3  
                       จากการเล่าขานสืบต่อกันมา ปึกเตียนเดิมเรียกว่า “หาดตะกาด”พ้ืนที่เป็นชายทะเล มีสภาพ แห้งแล้ง 
เป็นดินเค็ม ไม่มีต้นไม้ขึ้นและมีชาวบ้านต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม เล็ก ๆ ซึ่งจากการที่ชาวบ้านต้ังบ้านเรือนในตะกาด
เป็นพ้ืนที่แห้งแล้งและโล่งเตียนน้ีเองจึงเป็นที่มาของช่ือ “ปึกเตียน” 
 

แผนท่ีชุมชนโดยสังเขป บา้นปึกเตียน  หมู่ที่ 3 
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ประวัติศาสตรค์วามเป็นมาชมุชนหมู่ที่ 4  
                       สมัยก่อนมักมีหมูป่าจํานวนมากออกมาหาอาหารและนํ้าด่ืมในหมู่บ้าน ตอนช่วงเวลา ๔ โมงเย็น ทําให้
ชาวบ้านในหมู่บ้านต้องทํางานให้แล้วเสร็จ ก่อนเวลา ๔ โมงเย็น แล้วขึ้นบ้านนอนแต่วัน  เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกหมูป่าทํา
ร้ายร่างกาย หมู่บ้านน้ีจึงเป็นที่โจษขานของหมู่บ้านใกล้เคียงและชาวบ้าน  จึงต้ังช่ือเรียกหมู่บ้านน้ีว่า “บ้านหนองหมู”
ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา 
 

แผนท่ีชุมชนโดยสังเขป บา้นหนองหมู  หมู่ที่ 4 
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๑.๕  ท้องถ่ินอ่ืนในตําบล 
                     -   จํานวนเทศบาล     -    แห่ง     
                     -   จํานวนสุขาภิบาล   -    แห่ง       
๑.6  ประชากร              
                      ประชากรท้ังสิ้น  ๒,๐53   คน  แยกเป็นชาย  968  คน  หญิง ๑,๐85  คน จํานวนครัวเรือน   ๒,
691  ครัวเรือน มีความหนาแน่น  ๑๑๐  คน / ตารางกิโลเมตร  
 
๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ        
   ๒.๑  อาชีพ        
   ๒.๒.๑   อาชีพทํานา  52๐  ครัวเรือน 
   ๒.๒.๒   ทําไร่   ๑๗๐  ครัวเรือน 
   ๒.๒.๓   เลี้ยงสัตว์  ๑๕๕  ครัวเรือน 
   ๒.๒.๔   ประมงชายฝั่ง      ๓๐  ครัวเรือน 
   ๒.๒.๕   อ่ืน ๆ                  ๑,816   ครัวเรือน                
   ๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.          
                    - โรงแรม  (ที่พักตากอากาศ)                 ๖         แห่ง            
                - ป๊ัมนํ้ามันและก๊าซ                 2          แห่ง  
                    - อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์                       1         แห่ง 
                    - ร้านตัดผม หญิง/ชาย                        3         แห่ง 
                    - ร้านคาร์แคร์                                  1         แห่ง 
                    - ร้านค้าทั่วไป                                18         แห่ง 
                    - ตลาดนัด                                      1         แห่ง  
๓.   สภาพสังคม            
   ๓.๑  การศกึษา               
                    -   โรงเรียนประถมศึกษา                  ๑         แห่ง               
                    -   โรงเรียนมัธยมศึกษา              -         แห่ง          
                    -   โรงเรียนอาชีวศึกษา               -         แห่ง           
                    -   โรงเรียน/สถาบันช้ันสูง          -         แห่ง          
          -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ๑        แห่ง 
                    -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ๔ แห่ง                      
                      -   หอกระจายข่าว                            ๑        แห่ง           
                      -   เสียงตามสาย                       ๔        แห่ง   

    ๓.๒  สถาบันองค์กรทางศาสนา             
                    -  วัด / สํานักสงฆ์                   ๒        แห่ง       
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     ๓.๓  การสาธารณสขุ    

                     -   สถานีอนามัยประจําตําบล/หมู่บ้าน         ๑    แห่ง                     

     ๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน                  

                 -   ป้อมยามตํารวจ      ๑     แห่ง  
๔.  การบริการพ้ืนฐาน          

      ๔.๑   การคมนาคม      

                   องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน มีระยะทางห่างจากอําเภอท่ายาง  17 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคม
สะดวกและเป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อได้หลายเส้นทาง ส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว 

      ๔.๒   การโทรคมนาคม        

                     -   ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข     - แห่ง           
                     -   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ               - ตู้   

      ๔.๓   การไฟฟ้า          

                     มีไฟฟ้าใช้ทกุหมู่บ้าน  ประชากรท่ีใช้ไฟฟ้า  2,053  คน                

      ๔.๔   แหล่งน้ําธรรมชาติ        
                    -  ลํานํ้า, ลาํห้วย       ๑    สาย       
                                -  บึง, หนองและอ่ืน ๆ               ๓๑    แห่ง     
 

                  ๔.๕   แหล่งน้ําทีส่ร้างขึน้             
                     -    ฝาย          ๑    แห่ง   
         -   คลองส่งนํ้า          ๒    แห่ง     
                    -   บ่อนํ้าต้ืน        ๒๘    แห่ง   
                   -   บ่อบาดาล           -    แห่ง             
                    -   สระน้ํา           ๔   แห่ง    
                   -   ประปาหมู่บ้าน          ๒    แห่ง             

      -   ถังเก็บนํ้า                    ๖    แห่ง 
๕.  ข้อมูลอ่ืน ๆ       
         ๕.๑   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่               
                  ชายหาดตําบลปึกเตียน    
         ๕.๒   มวลชนจัดต้ัง           
                  -    ลูกเสือชาวบ้าน           -    รุ่น       -    คน          
                 -    ไทยอาสาป้องกันชาติ          -     รุ่น      -        คน       
                   -    กองหนุนเพ่ือความม่ันคง        -  รุ่น      -    คน            
                   -    สตรีอาสาพัฒนา                   -    รุ่น         ๒๐๐    คน   
                   -    อสม.                                  –    รุ่น           ๒๘    คน     
            -    อปพร.                     ๒ รุ่น    ๔๐     คน      
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๒.  ศักยภาพในตําบล  
        ก. ศักยภาพขององคก์ารบริหารส่วนตําบล           
   (๑)  ฝ่ายการเมือง  

คณะผู้บริหาร           จํานวน  ๔  คน   
สมาชิกสภา อบต.      จํานวน  ๘  คน     

   (๒). จํานวนบุคลากรที่ดํารงตําแหน่ง จํานวน 24 คน แบ่งโครงสรา้งเป็น ๔ ส่วน  
         1.  สํานักงานปลัด จํานวน  ๑3  คน 
         2.  ส่วนการคลัง  จาํนวน 3 คน         
         3.  ส่วนโยธา  จํานวน 3 คน           
         4.  ส่วนการศึกษา  จํานวน  5  คน   
    (3) ระดับการศึกษาของบุคลากร    
              ประถมศึกษา                      -       คน         
              มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา           ๑2      คน           
              ปริญญาตรี                             9      คน    
              สูงกว่าปริญญาตรี                    3       คน     

    (4)  กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน 
               หมู่ที่ 1 นายวิเชียร        พรมเช้ือ  087-8113282 
               หมู่ที่ 2 นายสมปอง       ทับทมิ    081-0196098 

     หมู่ที่ 3 นายไพศักด์ิ        อบรม   081-0091506  
     หมู่ที่ 4 กํานันสมชาย      สุขศรี     081-7958285                                                                      

3). รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ประมาณการปี 2560   

         ประจําปีงบประมาณ  ๒๕60  จํานวน                              23,832,500.- บาท    แยกเป็น 

         รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง                                   676,500.- บาท    

         รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           14,967,000.- บาท           

         รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   8,189,000.- บาท                        

   ก. เครื่องมือ  อุปกรณ ์
  รถบรรทุกนํ้า          จํานวน          ๑        คัน 

รถยนต์ส่วนกลาง     จํานวน           ๒        คัน 
รถจักรยานยนต์      จํานวน           ๑        คัน 
คอมพิวเตอร์สํานักงาน    จํานวน           ๕       เครื่อง 
คอมพิวเตอร์สําหรับบริการอินเตอร์เน็ตตําบล จํานวน           ๗       เครื่อง 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    จํานวน           ๕       เครื่อง 
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            ข. ศกัยภาพของชมุชนและพื้นที ่      

 (๑) การรวมกลุ่มของประชาชน 
       จํานวนกลุ่มทุกประเภท            ๗ กลุ่ม    แยกประเภทกลุ่ม 
       - กลุ่มอาชีพ               ๓ กลุ่ม 
       - กลุ่มออมทรัพย์                         ๔  กลุ่ม 

 (๒) จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตําบล)  

                   ๑.)  พ้ืนที่ของตําบลเป็นชายฝั่งทะเลมีหาดทรายสะอาดสวยงามเหมาะแก่การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
                   ๒.)  มสีถานที่พักตากอากาศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมาก 
                   ๓.)  พ้ืนที่บางส่วนสามารถทําการเกษตรได้จึงเหมาะสําหรับผลิตสินคา้ทางการเกษตรจําหน่าย
นักท่องเที่ยว 
                   ๔.)  มีต้นธูปฤาษี(เฟ้ือ) ซึ่งสามารถนํามาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ เช่น กระเป๋า หมวก และอ่ืน ๆ 
                   ๕.)  เป็นแหล่งที่ค้นพบวัตถุโบราณคาดว่าน่าจะสมัยอยุธยา (บ้านดอนเตาอิฐ) 

 

(3) จุดเด่นของตําบลปึกเตียนด้านอาหาร 
                       ได้แก่ กุ้ง  หอย  ปู  ปลา ปลาหมึก  และเคย ฯลฯ ซึง่เคยสามารถนํามาทําเป็นกะปิเป็นผลผลิตทีส่ร้าง
ช่ือเสียงให้แก่ตําบลปึกเตียน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป 
4. ประชากร 

 4.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

 

จํานวน 4 หมู่บ้าน (ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ !!!) 
 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1 หนองทราย 138  ครัวเรือน 216 คน 188 คน 

2 เมืองใหม่พัฒนา 138 ครัวเรือน 280 คน 255 คน 

3 ปกึเตียน 2,262 ครัวเรือน 351 คน 308 คน 

4 หนองหม ู 165 ครัวเรือน 238 คน 217 คน 
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5. สภาพทางสังคม 
5.๑ การศึกษา 

จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอยา่งง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไมไ่ด้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียนได้จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
 5.๒ สาธารณสุข 

จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์             
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี  การแก้ไขปัญหา คือ อบต.และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องน้ีซึ่งก็ได้ผลในระดับหน่ึง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเล้ียงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่าน้ัน  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้
กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกําลังกายยังไม่สม่ําเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่าน้ี อบต.พยายามอย่างย่ิงที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา         

5.๓ อาชญากรรม 
  อบต.ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนซึ่ง อบต.ก็ได้ดําเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                    ปัญหาคือ ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ อบต.ที่สามารถดําเนินการได้
ตามอํานาจหน้าที่และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  คือการติดต้ังกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดต้ังสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การ
แก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผู้นํา  อปพร.  
เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง อบต.จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอํานาจหน้าที่ที่สามารถ
ดําเนินการได้              
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5.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของ อบต.ปึกเตียน  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรหนองจอกได้แจ้งให้กับ 

อบต.ทราบน้ันพบว่าในเขตตําบลปึกเตียนมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา  ประชาชน  หน่วยงานของ อบต.ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา        
การแก้ไขปัญหาของ อบต สามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี  
อบต.ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ี อบต.ปึกเตียน ได้ดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขต อบต.ปึกเตียน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือนําผลการสาํรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสํารวจพบว่าประชาชนในเขตพื้นที่
อบต. ปึกเตียน พบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จาํนวน  4๐๐  คน  ด่ืมสุรา 2๗๑  คน 
 5.๕ การสังคมสังเคราะห ์
  อบต.ปึกเตียนได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังน้ี 

(๑) ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผูป่้วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
4. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

6. ระบบบริการพืน้ฐาน 
 ในเขตพืน้ที่ อบต.ปึกเตียน มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี ้

๕.๒ การไฟฟา้ 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือ

ที่สาธารณะสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด   
๕.๓ การประปา 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียนได้ประสานงานการประปาส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีนํ้าใช้ตลอดทั้งปี          
7. ทรัพยากรธรรมชาติ 

7.๑ น้ํา  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นนํ้าที่ได้จากนํ้าฝน และแม่นํ้าลําคลอง (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้องนํามา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา สําหรับนํ้าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนําขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม 
ไม่สามารถใช้ด่ืมและอุปโภคได้ 

๙.2 คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของ อบต.ปึกเตียนส่วนมากเป็นพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามลําดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่  ดิน  นํ้า  ต้นไม้  อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เน่ืองจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  นํ้าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นนํ้ากร่อย  ไม่สามารถที่จะนํา
นํ้าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยนํ้าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ําฝน นํ้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน   
มีแหล่งนํ้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งนํ้าสําหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน   
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แบบสํารวจขอ้มูลเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหลง่น้าํ) 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชมุชน 
คําชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน   หนองทราย          หมู่ท่ี     ๑    ตําบล   ปึกเตียน     อบต/เทศบาล    . องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน         .  
อําเภอ    ท่ายาง                     จังหวัด                   เพชรบุรี                                       ............................................................. 
จํานวนประชากรท้ังหมด    404           คน  ชาย            188            คน  หญิง          216             คน 
ครัวเรือนท้ังหมด         138             ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด              2,730                                 ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
คําชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ใน    หากมีการทําการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน 
 นาปี 
 นาปรัง 

  81     ครัวเรือน 
   1,419       ไร่ 

 
800        กก./ไร่ 

 
  4,000       บาท/ไร่ 

 
5,000        บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
         นาปี 

 นาปรัง     

    ครัวเรือน 
          ไร่ 

 
      กก./ไร่ 

 
         บาท/ไร่ 

 
        บาท/ไร่ 

๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

๒.๓) ทําไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
          ไร่    ........  กก./ไร่    ........    บาท/ไร่    ........   บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
  ปลูกผัก                   
. 

  16     ครัวเรือน 
   18          ไร่ 

  800   กก./ไร่     5,000      บาท/ไร่     7,000     บาท/ไร่ 
 ปลกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 9.....ครัวเรือน 

28  ไร่   .........   กก./ไร่     ................บาท/ไร่     ..............บาท/ไร่ 
 บ่อกุ้ง บ่อปลา 13    ครัวเรือน 

170  ไร่   .........   กก./ไร่     ................บาท/ไร่     ..............บาท/ไร่ 
 ไม้ผล ไม้ยืนต้น 18 ....ครัวเรือน 

67......ไร่   1,200..   กก./ไร่   7,000  .......บาท/ไร่  12,000   ....บาท/ไร่ 
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ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหลง่น้ําทางการเกษตร 
คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้มีน้ํา
ทางการเกษตรไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ี

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน 
 
 

 ๙๐๐ มิลลิเมตร 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

จํานวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ํา   
 ๒. ห้วย/ลําธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ํา/บึง   
 ๕. น้ําตก   
 ๖. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

๖.๑) 
๖.๒) 
๖.๓) 

  

๓.๓) แหล่งน้ําท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ํา   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ 2 แห่ง 2  แห่ง 
 ๕. คลองชลประทาน   
 ๖. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

๖.๑) 
๖.๒) 
๖.๓) 
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ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้าํใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ํา จํานวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ํา

อุปโภค บริโภค 
ตลอดทั้งปี 

หากไม่เพียงพอ 
หมู่บ้านนี้มีน้ําอุปโภค บริโภคไม่

เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ 
 
 

     
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

๔.๒ บ่อน้ําต่ืนสาธารณะ 
 
 

    

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน 
(ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 
 

๑ แห่ง    

๔.๔ ระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมิภาค) 
 

๑ แห่ง    

๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาติ 
 
 

    

๔.๖ อ่ืนๆ ระบุ 
๔.๖.๑  
๔.๖.๒  
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ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทําเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บา้น/ชุมชน  เสนอ 
คําชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอและความต้องการได้รับการสนับสนุน 

๑. ด้านเกษตร 
 ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๒ การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๓ การทํากรเกษตรทางเลือก 
              เกษตรธรรมชาติ 
              เกษตรผสมผสาน 
              เกษตรทฤษฎีใหม่ 
              เกษตรอินทรีย์ 
              วนเกษตร 
              อ่ืนๆ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๔ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ 
(๑) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรในชุมชน 
(๒) โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน 
 (๓) โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
(๔) โครงการเกษตรปลอดภัยก้าวไกลสู่อินทรีย์ 

 ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๗ จัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๘ จัดต้ังโรงสีชุมชน 
โครงการ............................................................................ 
 

 ๑.๙ จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ส่งเสริมการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๐ สร้างลานตากข้าวประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๑ สรา้งยุ้งฉางประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคา
ต้นทุนการผลิต 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๔ ศูนย์เรียนรู้ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๖ สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร (วัสดุอุปกรณ์ พันธ์ุ
สัตว์ เมล็ดพันธ์ุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๗ กองทุนเพ่ือการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๘ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๙ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
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๒.  ด้านแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค 
 ๒.๑ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค 

(๑) โครงการ 
๒.๒ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 

(๑) โครงการ 
  ๒.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 

โครงการ 
(๑) โครงการ  

 ๒.๔ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๕ ขุดบ่อน้ําต้ืน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๖ สร้างถังเก็บน้ําฝน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๗ สร้างถังเก็บน้ํากลางประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๘ โอ่งขนาดใหญ่ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๙ ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๑๐ อื่น (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 
๓. ด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

 ๓.๑ ขุดลอกแหล่งน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๒ สร้างฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๓ สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บน้ํา) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๖ ขุดเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๗ สร้างระบบท่อส่งน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๘ สร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๑๐ อื่น (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 
 
 

++++++++++++++++++++++++ 
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แบบสํารวจขอ้มูลเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหลง่น้าํ) 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชมุชน 
คําชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน   เมืองใหม่พัฒนา         หมู่ท่ี     2    ตําบล   ปึกเตียน     อบต/เทศบาล    . องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน         .  
อําเภอ    ท่ายาง                     จังหวัด                   เพชรบุรี                                       ............................................................. 
จํานวนประชากรท้ังหมด    535           คน  ชาย            255            คน  หญิง          280             คน 
ครัวเรือนท้ังหมด         138             ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด              2,302                                 ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
คําชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ใน    หากมีการทําการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 
 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน 
 นาปี 
 นาปรัง 

  35     ครัวเรือน 
   466       ไร่ 

 
800        กก./ไร่ 

 
  4,000       บาท/ไร่ 

 
5,000        บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
         นาปี 

 นาปรัง     

    ครัวเรือน 
          ไร่ 

 
      กก./ไร่ 

 
         บาท/ไร่ 

 
        บาท/ไร่ 

๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

๒.๓) ทําไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
          ไร่    ........  กก./ไร่    ........    บาท/ไร่    ........   บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
  ปลูกผัก                   
. 

  36     ครัวเรือน 
   72          ไร่ 

  800   กก./ไร่     5,000      บาท/ไร่     7,000     บาท/ไร่ 
 ไม้ผล ไม้ยืนต้น .51.....ครัวเรือน 

67  ไร่   1,200..   กก./ไร่  ,7,000.......บาท/ไร่ 12,000........บาท/ไร่ 
 บ่อกุ้ง บ่อปลา 10    ครัวเรือน 

94  ไร่   .........   กก./ไร่     ................บาท/ไร่     ..............บาท/ไร่ 
 ไม้ดอก ไม้ประดับ 25 ....ครัวเรือน 

30......ไร่   500..   กก./ไร่   6,000  .......บาท/ไร่  9,000   ....บาท/ไร่ 
 

 
 
 



-๒3- 
 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหลง่น้ําทางการเกษตร 
คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 
 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้มีน้ํา
ทางการเกษตรไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ี

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน 
 
 

 ๙๐๐ มิลลิเมตร 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

จํานวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ํา   
 ๒. ห้วย/ลําธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ํา/บึง   
 ๕. น้ําตก   
 ๖. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

๖.๑) 
๖.๒) 
๖.๓) 

  

๓.๓) แหล่งน้ําท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ํา   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ 1 แห่ง 1  แห่ง 
 ๕. คลองชลประทาน              1 แห่ง                 1  แห่ง 
 ๖. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

๖.๑)คลองห้วยทบ 
๖.๒) 
๖.๓) 

     
            1  แห่ง 

 
                1  แห่ง 
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ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้าํใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 
 

แหล่งน้ํา จํานวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ํา

อุปโภค บริโภค 
ตลอดทั้งปี 

หากไม่เพียงพอ 
หมู่บ้านนี้มีน้ําอุปโภค บริโภคไม่

เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ 
 
 

     
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

๔.๒ บ่อน้ําต่ืนสาธารณะ 
 
 

    

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน 
(ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 
 

๑ แห่ง    

๔.๔ ระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมิภาค) 
 

๑ แห่ง    

๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาติ 
 
 

    

๔.๖ อ่ืนๆ ระบุ 
๔.๖.๑  
๔.๖.๒  
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ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทําเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บา้น/ชุมชน  เสนอ 
คําชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอและความต้องการได้รับการสนับสนุน 
 

๑. ด้านเกษตร 
 ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

โครงการ............................................................................ 
 ๑.๒ การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 

โครงการ............................................................................ 
 ๑.๓ การทํากรเกษตรทางเลือก 

              เกษตรธรรมชาติ 
              เกษตรผสมผสาน 
              เกษตรทฤษฎีใหม่ 
              เกษตรอินทรีย์ 
              วนเกษตร 
              อ่ืนๆ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๔ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ 
(๑) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรในชุมชน 
(๒) โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน 
 (๓) โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
(๔) โครงการเกษตรปลอดภัยก้าวไกลสู่อินทรีย์ 

 ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๗ จัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๘ จัดต้ังโรงสีชุมชน 
โครงการ............................................................................ 
 

 ๑.๙ จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ส่งเสริมการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
  ๑.๑๐ สร้างลานตากข้าวประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
  ๑.๑๑ สร้างยุ้งฉางประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคา
ต้นทุนการผลิต 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๔ ศูนย์เรียนรู้ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๖ สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร (วัสดุอุปกรณ์ พันธ์ุ
สัตว์ เมล็ดพันธ์ุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๗ กองทุนเพ่ือการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๘ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๙ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
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๒.  ด้านแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค 
 ๒.๑ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค 

(๑) โครงการ 
๒.๒ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 

(๑) โครงการ 
  ๒.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 

โครงการ 
(๑) โครงการ  

 ๒.๔ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๕ ขุดบ่อน้ําต้ืน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๖ สร้างถังเก็บน้ําฝน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๗ สร้างถังเก็บน้ํากลางประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๘ โอ่งขนาดใหญ่ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๙ ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๑๐ อื่น (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 
๓. ด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

 ๓.๑ ขุดลอกแหล่งน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๒ สร้างฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๓ สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บน้ํา) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๖ ขุดเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๗ สร้างระบบท่อส่งน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๘ สร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๑๐ อื่น (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 
 
 

****************************** 
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แบบสํารวจขอ้มูลเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหลง่น้าํ) 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชมุชน 
คําชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน   ปึกเตียน         หมู่ท่ี     3    ตําบล   ปึกเตียน     อบต/เทศบาล    . องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน         .  
อําเภอ    ท่ายาง                     จังหวัด                   เพชรบุรี                                       ............................................................. 
จํานวนประชากรท้ังหมด    659           คน  ชาย            308            คน  หญิง          351             คน 
ครัวเรือนท้ังหมด         2,262             ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด              3,407                                ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
คําชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ใน    หากมีการทําการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 
 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน 
 นาปี 
 นาปรัง 

  20     ครัวเรือน 
   473       ไร่ 

 
800        กก./ไร่ 

 
  4,000       บาท/ไร่ 

 
5,000        บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
         นาปี 

 นาปรัง     

    ครัวเรือน 
          ไร่ 

 
      กก./ไร่ 

 
         บาท/ไร่ 

 
        บาท/ไร่ 

๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

๒.๓) ทําไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
          ไร่    ........  กก./ไร่    ........    บาท/ไร่    ........   บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
  ปลูกผัก                   
. 

  27     ครัวเรือน 
   30          ไร่ 

  800   กก./ไร่     5,000      บาท/ไร่     7,000     บาท/ไร่ 
 ไม้ผล ไม้ยืนต้น .35.....ครัวเรือน 

140  ไร่   1,200..   กก./ไร่  ,7,000.......บาท/ไร่ 12,000........บาท/ไร่ 
 บ่อกุ้ง บ่อปลา 20    ครัวเรือน 

420  ไร่   .........   กก./ไร่     ................บาท/ไร่     ..............บาท/ไร่ 
 ไม้ดอก ไม้ประดับ 36 ....ครัวเรือน 

52......ไร่   500..   กก./ไร่   6,000  .......บาท/ไร่  9,000   ....บาท/ไร่ 
 ทุ่งหญ้า เลี้ยงสัตว์ 11......ครัวเรือน 

70 ......ไร่    
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ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหลง่น้ําทางการเกษตร 
คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 
 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้มีน้ํา
ทางการเกษตรไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ี

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน 
 
 

 ๙๐๐ มิลลิเมตร 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

จํานวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ํา   
 ๒. ห้วย/ลําธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ํา/บึง   
 ๕. น้ําตก   
 ๖. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

๖.๑) 
๖.๒) 
๖.๓) 

  

๓.๓) แหล่งน้ําท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ํา   
 ๓. ฝาย   
  ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน              3 แห่ง                 3  แห่ง 
 ๖. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

๖.๑) 
๖.๒) 
๖.๓) 
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ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้าํใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 
 

แหล่งน้ํา จํานวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ํา

อุปโภค บริโภค 
ตลอดทั้งปี 

หากไม่เพียงพอ 
หมู่บ้านนี้มีน้ําอุปโภค บริโภคไม่

เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ 
 
 

     
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

๔.๒ บ่อน้ําต่ืนสาธารณะ 
 
 

    

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน 
(ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 
 

๑ แห่ง    

๔.๔ ระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมิภาค) 
 

๑ แห่ง    

๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาติ 
 
 

    

๔.๖ อ่ืนๆ ระบุ 
๔.๖.๑  
๔.๖.๒  
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ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทําเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บา้น/ชุมชน  เสนอ 
คําชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอและความต้องการได้รับการสนับสนุน 
 

๑. ด้านเกษตร 
 ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

โครงการ............................................................................ 
 ๑.๒ การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 

โครงการ............................................................................ 
 ๑.๓ การทํากรเกษตรทางเลือก 

              เกษตรธรรมชาติ 
              เกษตรผสมผสาน 
              เกษตรทฤษฎีใหม่ 
              เกษตรอินทรีย์ 
              วนเกษตร 
              อ่ืนๆ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๔ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ 
(๑) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรในชุมชน 
(๒) โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน 
 (๓) โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
(๔) โครงการเกษตรปลอดภัยก้าวไกลสู่อินทรีย์ 

 ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๗ จัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๘ จัดต้ังโรงสีชุมชน 
โครงการ............................................................................ 
 

 ๑.๙ จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ส่งเสริมการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
  ๑.๑๐ สร้างลานตากข้าวประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
  ๑.๑๑ สร้างยุ้งฉางประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคา
ต้นทุนการผลิต 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๔ ศูนย์เรียนรู้ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๖ สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร (วัสดุอุปกรณ์ พันธ์ุ
สัตว์ เมล็ดพันธ์ุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๗ กองทุนเพ่ือการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๘ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๙ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
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๒.  ด้านแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค 
 ๒.๑ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค 

(๑) โครงการ 
๒.๒ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 

(๑) โครงการ 
  ๒.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 

โครงการ 
(๑) โครงการ  

 ๒.๔ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๕ ขุดบ่อน้ําต้ืน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๖ สร้างถังเก็บน้ําฝน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๗ สร้างถังเก็บน้ํากลางประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๘ โอ่งขนาดใหญ่ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๙ ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๑๐ อื่น (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 
๓. ด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

 ๓.๑ ขุดลอกแหล่งน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๒ สร้างฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๓ สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บน้ํา) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๖ ขุดเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๗ สร้างระบบท่อส่งน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๘ สร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๑๐ อื่น (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 
 
 

****************************** 
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แบบสํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บา้น/ชมุชน 
คําชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน   หนองหมู         หมู่ท่ี     4    ตําบล   ปึกเตียน     อบต/เทศบาล    . องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน         .  
อําเภอ    ท่ายาง                     จังหวัด                   เพชรบุรี                                       ............................................................. 
จํานวนประชากรท้ังหมด    455           คน  ชาย            217            คน  หญิง          238             คน 
ครัวเรือนท้ังหมด         165             ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด              3,000                                 ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลดา้นการเกษตร 
คําชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ใน    หากมีการทําการเกษตรประเภทนั้นๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 
 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน 
 นาปี 
 นาปรัง 

  163  ครัวเรือน 
   936       ไร่ 

 
800        กก./ไร่ 

 
  4,000       บาท/ไร่ 

 
5,000        บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
         นาปี 

 นาปรัง     

    ครัวเรือน 
          ไร่ 

 
      กก./ไร่ 

 
         บาท/ไร่ 

 
        บาท/ไร่ 

๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

๒.๓) ทําไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
          ไร่    ........  กก./ไร่    ........    บาท/ไร่    ........   บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

๒.๔) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
  ปลูกผัก                   
. 

  35     ครัวเรือน 
   60          ไร่ 

  800   กก./ไร่     5,000      บาท/ไร่     7,000     บาท/ไร่ 
 ไม้ผล ไม้ยืนต้น .44.....ครัวเรือน 

311  ไร่   1,200..   กก./ไร่  ,7,000.......บาท/ไร่ 12,000........บาท/ไร่ 
 บ่อกุ้ง บ่อปลา 15    ครัวเรือน 

203  ไร่   .........   กก./ไร่     ................บาท/ไร่     ..............บาท/ไร่ 
 ไม้ดอก ไม้ประดับ 40 ....ครัวเรือน 

48......ไร่   500..   กก./ไร่   6,000  .......บาท/ไร่  9,000   ....บาท/ไร่ 
 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 17  ครัวเรือน 

80       ไร่    
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ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลดา้นแหลง่น้ําทางการเกษตร 
คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 
 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้มีน้ํา
ทางการเกษตรไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ี

ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีท่ีทราบโปรดระบุสาเหตุ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน 
 
 

 ๙๐๐ มิลลิเมตร 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

จํานวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ํา 
เพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาติ  
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

 ๑. แม่น้ํา   
 ๒. ห้วย/ลําธาร   
 ๓. คลอง   
 ๔. หนองน้ํา/บึง   
 ๕. น้ําตก   
 ๖. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

๖.๑) 
๖.๒) 
๖.๓) 

  

๓.๓) แหล่งน้ําท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 ๑. แก้มลิง   
 ๒. อ่างเก็บน้ํา   
 ๓. ฝาย   
 ๔. สระ   
 ๕. คลองชลประทาน              1 แห่ง                 1  แห่ง 
 ๖. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

๖.๑) 
๖.๒) 
๖.๓) 
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ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลดา้นแหล่งน้ํากิน น้าํใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คําชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 
 

แหล่งน้ํา จํานวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ํา

อุปโภค บริโภค 
ตลอดทั้งปี 

หากไม่เพียงพอ 
หมู่บ้านนี้มีน้ําอุปโภค บริโภคไม่

เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ 
 
 

     
 ม.ค 
 ก.พ 
 มี.ค 
 เม.ย 
 พ.ค 
 มิ.ย 
 ก.ค 
 ส.ค 
 ก.ย 
 ต.ค 
 พ.ย 
 ธ.ค 

๔.๒ บ่อน้ําต่ืนสาธารณะ 
 
 

    

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน 
(ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 
 

๑ แห่ง    

๔.๔ ระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมิภาค) 
 

๑ แห่ง    

๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาติ 
 
 

    

๔.๖ อ่ืนๆ ระบุ 
๔.๖.๑  
๔.๖.๒  
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ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทาํเกษตรของหมูบ่้าน/ชุมชน และโครงการทีห่มู่บา้น/ชุมชน  เสนอ 
คําชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ใน  และกรอกข้อมูลโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอและความต้องการได้รับการสนับสนุน 
 

๑. ด้านเกษตร 
 ๑.๑ เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

โครงการ............................................................................ 
 ๑.๒ การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 

โครงการ............................................................................ 
 ๑.๓ การทํากรเกษตรทางเลือก 

              เกษตรธรรมชาติ 
              เกษตรผสมผสาน 
              เกษตรทฤษฎีใหม่ 
              เกษตรอินทรีย์ 
              วนเกษตร 
              อ่ืนๆ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๔ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ 
(๑) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรในชุมชน 
(๒) โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน 
 (๓) โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
(๔) โครงการเกษตรปลอดภัยก้าวไกลสู่อินทรีย์ 

 ๑.๕ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๖ จัดตลาดชุมชน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๗ จัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๘ จัดต้ังโรงสีชุมชน 
โครงการ............................................................................ 
 

 ๑.๙ จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ส่งเสริมการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
  ๑.๑๐ สร้างลานตากข้าวประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
  ๑.๑๑ สร้างยุ้งฉางประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๒ จัดสรรท่ีดินทํากิน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๓ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคา
ต้นทุนการผลิต 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๔ ศูนย์เรียนรู้ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๕ กําจัดศัตรูพืช 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๖ สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร (วัสดุอุปกรณ์ พันธ์ุ
สัตว์ เมล็ดพันธ์ุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๗ กองทุนเพ่ือการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๘ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๑.๑๙ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
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๒.  ด้านแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค 
 ๒.๑ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภค 

(๑) โครงการ 
๒.๒ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 

(๑) โครงการ 
  ๒.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 

โครงการ 
(๑) โครงการ  

 ๒.๔ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๕ ขุดบ่อน้ําต้ืน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๖ สร้างถังเก็บน้ําฝน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๗ สร้างถังเก็บน้ํากลางประจําหมู่บ้าน 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๘ โอ่งขนาดใหญ่ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๙ ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๒.๑๐ อื่น (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 
๓. ด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

 ๓.๑ ขุดลอกแหล่งน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๒ สร้างฝายกักเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๓ สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บน้ํา) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๔ ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่ 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๕ ขุดสระเก็บน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๖ ขุดเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตร 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๗ สร้างระบบท่อส่งน้ํา 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๘ สร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๙ ฝนหลวง 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 ๓.๑๐ อื่น (โปรดระบุ) 
โครงการ............................................................................ 
        ............................................................................ 

 
 
 

****************************** 
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 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (หนองทราย) 

   ๑)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  
                                          -  การเรียนรู้โดยชุมชน 
     -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     
   ๒)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คณุภาพดิน   
                               3)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
                               4)  ด้านความรู้และการศึกษา 
    -  การได้รับการศึกษา 
   ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (เมืองใหม่พัฒนา)   

1)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คณุภาพดิน 
                               2)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   3)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเรียนรู้โดยชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     
       ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (ปึกเตียน)   
   1)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
                                          -  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  
                                          -  การเรียนรู้โดยชุมชน 
   2)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คณุภาพดิน 
                                          -  คุณภาพนํ้า 
                                3)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
                                4)  ด้านความรูแ้ละการศึกษา 
    -  การได้รับการศึกษา 
       ตัวช้ีวัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (หนองหมู)   
   1)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
                               2)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คณุภาพดิน  
                                          -  คุณภาพนํ้า 
                               3)  ด้านความรู้และการศึกษา 
    -  การได้รับการศึกษา 
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 10.การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อําเภอ  ตํารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นําชุมชน  ร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม  มคีวามเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อํานวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและนํ้าให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สขุภาพและอนามัยของ
ประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ     
     
    ************************************ 
 
 


