
7.2 ขอมูลดานการเกษตร 
 (1)  บานลุงขี้หนู หมูท่ี 1   

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,700  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน 85ครัวเรือน 

1,350ไร 400    กก./ไร 2,930บาท/ไร 2,700บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย 10ครัวเรือน 

   280ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร 10,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง 5ครัวเรือน 

70ไร    3,000  กก./ไร 2,762บาท/ไร 3,000   บาท/ไร 
  อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืน  ๆ   อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  
  



(2)  บานโคกกระพี้ หมูท่ี2 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,863 ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน 90ครัวเรือน 

1,500ไร 400    กก./ไร 4,000บาท/ไร 4,800บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย 28ครัวเรือน 

   260ไร 3,,000กก./ไร    5,000    บาท/ไร 8,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง 5ครัวเรือน 

70ไร    3,000  กก./ไร 2,762บาท/ไร 3,000   บาท/ไร 
  อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืน  ๆ   อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานหนองนกเขา หมูท่ี 3   
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,030  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    31  ครัวเรือน 

   242       ไร    300    กก./ไร     350     บาท/ไร    350     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย    1   ครัวเรือน 

   10        ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืน  ๆ   อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานคูขาดนอย หมูท่ี 4 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  2,054  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน 73  ครัวเรือน 

   2700ไร 400    กก./ไร 500บาท/ไร    350     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย 11   ครัวเรือน 

   150        ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร 1,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืน  ๆ   อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานหนองกราด หมูท่ี 5 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  4,500  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน 149ครัวเรือน 

   2270ไร 400    กก./ไร 500บาท/ไร    350     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย 58ครัวเรือน 

506ไร   10,000 กก./ไร    5,000    บาท/ไร 5,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง 32ครัวเรือน 

247ไร 3000กก./ไร 3500บาท/ไร 6000บาท/ไร 
  อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืน  ๆ   อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานหนองสะแบง  หมูที่ 6 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  746  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน 23   ครัวเรือน 

399ไร    300    กก./ไร     350     บาท/ไร     350    บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย 5ครัวเรือน 

92ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000    บาท/ไร 
  ไรขาวโพด ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืน  ๆ   อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานโคกเพชร หมูที่ 7 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,264  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน 30ครัวเรือน 

232ไร 400กก./ไร 500บาท/ไร 350บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน 70ครัวเรือน 

102ไร 400    กก./ไร 500บาท/ไร    350     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย 7ครัวเรือน 

36ไร   10,000 กก./ไร    5,000    บาท/ไร 5,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง 9ครัวเรือน 

45ไร 3000กก./ไร 3500บาท/ไร 6000บาท/ไร 
  อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืน  ๆ   อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานไรไถ หมูที่ 8 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  520  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน 14   ครัวเรือน 

92        ไร    300    กก./ไร     350     บาท/ไร     350    บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย 3ครัวเรือน 

   65ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000    บาท/ไร 
  ไรขาวโพด ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืน  ๆ   อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานหนองบอน หมูท่ี 9 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,056  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน 54   ครัวเรือน 

788ไร    300    กก./ไร     350     บาท/ไร     350    บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
สวน. ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย 15ครัวเรือน 

223ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000    บาท/ไร 
  ไรขาวโพด ครัวเรือน 

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง 5ครัวเรือน 

60ไร 3000กก./ไร 3500บาท/ไร 6000บาท/ไร 
  อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืน  ๆ   อ่ืน  ๆโปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
บานลุงข้ีหนู หมูที่ 1   

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,700แหลงนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 
แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร       
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       
5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ 1     2 % 
5. คลองชลประทาน 1     5 % 
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานโคกกระพี้ หมูที่ 2   
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,863แหลงนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร       
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       
5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ 1     2 % 
5. คลองชลประทาน 1     5 % 
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานหนองนกเขา หมูท่ี 3   
 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,030  มีแหลงนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ  ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร       
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       
5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ 1     2 % 

5. คลองชลประทาน 1     5 % 
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)       บอ       . 
6.2) . 
6.3) . 

 
1 

  
 

  
 

 
2 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานคูขาดนอย  หมูท่ี 4   
 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  2,054  มีแหลงนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ  ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร       
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       
5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       
4. สระ 2     2 % 
5. คลองชลประทาน 1     5 % 
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)       บอ       . 
6.2) . 
6.3) . 

 
2 

  
 

  
 

 
2 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานหนองกราด  หมูท่ี 5   
 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  4500  มีแหลงนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ  ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร       
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       
5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       
4. สระ 2     2 % 
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

 
 

  
 

  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานหนองสะแบง  หมูที่  6   
 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  746  มีแหลงนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ  ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร       
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       
5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       
4. สระ 2     2 % 
5. คลองชลประทาน 1     5 % 
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

 
 

  
 

  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บานโคกเพชร  หมูที่  7 
 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  746  มีแหลงนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ  ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร       
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       
5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ 2     2 % 
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)      บอ        . 

6.2) . 

6.3) . 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

2 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



บานไรไถ  หมูที่  8 
 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  520  มีแหลงนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ  ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร       
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       
5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ 2     2 % 
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1) . 

6.2) . 

6.3) . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



บานหนองบอน  หมูท่ี  9 
 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,056มีแหลงนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ  ไมเพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร       
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง       
5. นํ้าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ 1     2 % 
5. คลองชลประทาน 3     10 % 
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1) . 

6.2) . 

6.3) . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
บานลุงข้ีหนู หมูที่ 1   
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1700  มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี 

แหลงน้ํา ไมม ี
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

     100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 
 

บานโคกกระพี้  หมูที่ 2 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1863  มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี 

แหลงน้ํา ไมม ี
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

     100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 
 
 
 
 
 



บานหนองนกเขา  หมูที่ 3 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1030  มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี 

แหลงน้ํา ไมม ี
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

     100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 
 

บานคูขาดนอย  หมูที่ 4 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  2054  มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี 

แหลงน้ํา ไมม ี
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ      70 % 
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ      70 % 
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

     100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บานหนองกราด  หมูที่ 5 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  4500  มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี 

แหลงน้ํา ไมม ี
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

     70 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 
 

บานหนองสะแบง  หมูที่ 6 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  746  มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี 

แหลงน้ํา ไมม ี
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

     70 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 
 
 
 
 
 



 
บานโคกเพชร  หมูที่ 7 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1264  มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี 

แหลงน้ํา ไมม ี
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

     70 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 
 
  



บานไรไถ  หมูที่ 8 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  520  มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี 

แหลงน้ํา ไมม ี
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

     80 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
  



บานหนองบอน  หมูที ่9 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1056  มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี 

แหลงน้ํา ไมม ี
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ที่เขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

     90 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 
  


