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คำนำ 
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563  ฉบับนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดทำขึ้นเพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาต่างๆที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 
  แผนการดำเนินงานฉบับนี้เป็นแผนปฏิบัติการที่วางไว้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
ตำบลซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา ทำให้การบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จในการพัฒนาตำบล 
และสามารถติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
นอกจากนี้แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ยังใช้ในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบ ที่ถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพในการพัฒนา 
 
  ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้รับความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดทำข้อมูลและการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการ
ปฏิบัติงานก่อให้เกิดการร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนาร่วมกันทั้งระบบส่วนราชการต่างๆ และ
ประชาชนในเขตตำบล เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลตูมให้เจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
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บทนำ 
 
บทนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 08102 / ว 0600 ลงวันที่ 29  มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายใน 
และ แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้แนวทางใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงานในปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการในแผนการดำเนินงาน  ซึ่งแผน
ดำเนินการงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน

พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมโดยการสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ

ประสานการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ 2563 
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 
5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และ 27  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนปฏิบัติการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 



 
 

 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

 
 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 

1. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 
การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความเด่นชัด ก็จะช่วยให้
การบริหารและ แผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2. ประหยัด  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการ
ให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความมีระเบียบในงาน
ต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี 
ก่อให้เกิดการประหยัดต่อองค์กร 

3. ลดความไม่แน่นอน   การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว 

4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมข้ึน ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกเป็นกิจการที่ดำเนินคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการ

คกก.สนับสนุนการจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
จากส่วนราชการ อบต. 

และหน่วยงานอ่ืน

จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงานคกก.พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ

ด าเนินงาน

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบ และ

ประกาศใช้



 
 

วางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวไว้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่
การควบคุม 

5. สิ่งเสริมให้เกิดวัตกรรมและการสร้างสรรค์  การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้
เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ท้ังนี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผน
กันนั้น จะเป็นการระดมปัญญาของคณะทำงานด้านการวางแผนทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ และความคิด
สร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร 

6. พัฒนาแรงจูงใจ    ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของ
ผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย เพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์การ
คาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับ
ผู้บริหารในอนาคต 

7. พัฒนาการแข่งขัน   การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการ
วางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพทั้งนี้ เพราะการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการ
ทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ปรับปรุงวิธีการทำงาน ปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต 

8. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี  การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์การ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การเพ่ือหลีกเลี่ยงความซับซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ 

  



ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลตูม 
  ตำบลตูม  ประกอบด้วย 
ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอปักธงชัย มีระยะทางห่างจาก
อำเภอปักธงชัยประมาณ  13  กิโลเมตร  และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากจังหวัด
นครราชสีมาระยะทางประมาณ    45  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ    ดังนี้ 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบลตะคุ                อำเภอปักธงชัย    
ทิศใต้          ติดต่อกับ   ตำบลภูหลวง          อำเภอปักธงชัย   
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลงิ้ว                  อำเภอปักธงชัย    
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบลสุขเกษม         อำเภอปักธงชัย  

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ตั้งอยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60%   เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35%   
และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น 5%   มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง
แร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม  ช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปี มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิตำ่สุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

1.4  ลักษณะของดิน 



ลักษณะของดินในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม  เป็นดินร่วนปนทราย  

1.5  ลักษะของแหล่งน้ำ 

  ลำน้ำ, ลำคลอง, ลำห้วย   จำนวน  5    สาย 
1. ลำสำลาย ไหลผ่านหมู่ที่  13,7,16,14,12  ระยะทาง 5,600   เมตร                     

มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได้  จำนวน         186,000 ลูกบาศก์เมตร 
2. ลำพระเพลิง    ไหลผ่านหมู่ที่ 13,16,4,5,6,8,9,10 11,   ระยะทาง  7,000    เมตร  มี

ปริมาณในการกักเก็บน้ำได้  จำนวน         230,000 ลูกบาศก์เมตร 
3. คลองเหมืองพระ ตั้งอยู่หมู่ที่  15     ระยะทาง  3,600  เมตร  มีปริมาณในการ 

 กักเก็บน้ำได้  จำนวน         96,000 ลูกบาศก์เมตร 
        4. คลองซับปลักแรด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ระยะทาง  6,350 เมตร  มีปริมาณในการ 

 กักเก็บน้ำได้  จำนวน       120,000 ลูกบาศก์เมตร 
5. คลองส่งน้ำชลประทาน      ไหลผ่านหมู่ที่ 13,16,14,5,6,10, 11  ระยะทาง  7,550      

เมตร  มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได้  จำนวน  204,000 ลกูบาศก์เมตร 
 

แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
ฝายกั้นน้ำ  จำนวน  7      แห่ง   ได้แก่ 
  1. ลำสำลาย  ตั้งอยู่หมู่ที่  13 
   2. ลำสำลาย  ตั้งอยู่หมู่ที่  7 
   3. ลำสำลาย  ตั้งอยู่หมู่ที่  14 

4. ลำลำลาย  ตั้งอยู่หมู่ที่  12 
   5. คลองลำพระเพลิง  ตั้งอยู่หมู่ที่  9 
   6. คลองลำพระเพลิง       ตั้งอยู่หมู่ที่  10 

7. คลองเหมืองพระ  ตั้งอยู่หมู่ที่  15 
 
 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

มีป่าชุมชน  จำนวน  2 แห่ง  เป็นต้นไม้ยืนต้น 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง   
เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  มี ๑ เขตการปกครอง  จำนวน 16 หมู่บ้าน   

 2.2 การเลือกตั้ง  
การเลือกตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  แบ่งเขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ๑ เขต ทั้งตำบล  

ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม แบ่งเขตหมู่บ้าน เป็น ๑ เขต รวม 16 หมู่บ้าน     
16 เขต มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เขตละ ๒ คน รวม 32 คน 
 

 



3.  ประชากร 

  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 

หมู่ที่ 

 

ชื่อบ้าน 

 

พ้ืนที่ทั้งสิ้น 

 

ครัวเรือน 

 

ชาย 

 

หญิง 

 

รวม 
ชื่อผู้นำ 

1   บ้านคลองวัด 1,305 97 144 143 287 นายประสิทธิ์ ศูนย์พรมราช 

2   บ้านโนนวังหิน 2,128 136 274 245 519 นางกรรณิการ์  สุทธิประภา 

3   บ้านหนองปลิง 3,500 115 218 223 441 นางนาที สังคะรักษ์ 

4   บ้านสะแกงาม 703 116 165 189 354 นางลาวรรณ  ดาวกุลน้อย 

5   บ้านทุ่งเสาธง 1,460 64 119 119 238 นายสำนวน  ฉ่ำพรมราช 

6   บ้านบุพระเมือง 750 147 249 282 531 นายประสาร  หุนตะคุ 

7   บ้านใหม่ป่าตะแบก 721 69 104 95 199 นางซ้อน โมรัษเฐียร 

8   บ้านพรหมราช 2,940 143 246 247 493 นายธงชัย  เชยสระน้อย 

9   บ้านตูม 800 39 62 65 127 นางธัญญาภรณ์  มีเกาะ 

10   บ้านกุดวิวาท 1,585 75 145 137 282 นายเดชา  โคกสระน้อย 

11   บ้านสวนหมาก 2,380 182 238 302 540 นายสมบัติ  นาคสระน้อย 

12   บ้านบุโพธิ์ 499 57 108 108 216 นายชยพล  ศิริพยัคฆ์ 

13   บ้านหนองจอก 450 42 73 91 164 นางเบญจพร  ผังฉิมพลี 

14   บ้านสวนหอม 2,800 142 212 252 464 นางวิภา  ปิดตะคุ 

15   บ้านดอนจันทน์ 3,180 120 210 202 412 นายไพโรจน์  จุลผักแว่น 

16   บ้านวังวารีวน 67 70 144 125 269 นางอำนวย  ชัยชนะ 

รวม 25,268 1,614 2,711 2,825 5,536  

(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักบริหารทะเบียน  กรมการปกครอง) 



 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ลำดับที่ ช่วงอายุ เพศชาย(คน) เพศหญิง (คน) รวม 
1 จำนวนประชากร เยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี 461 477 938 
2 จำนวนประชากร อายุ 18 - 60 ปี 1,659 1,815 3,474 
3. จำนวนประชากรผู้สูงอายุ อายมากกว่า 60 ปี 467 635 1,102 

รวม 2,587 2,927 5,514 
 

ข้อมูลประชากรอยู่จริง  ตามข้อมูล  จปฐ. 
        

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ปี 2558 ปี 2559 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บ้านคลองวัด 122 128 250 122 128 250 

2 บ้านโนนวังหิน 253 219 472 253 219 472 

3 บ้านหนองปลิง 210 197 407 210 197 407 

4 บ้านสะแกงาม 154 189 343 154 189 343 

5 บ้านทุ่งเสาธง 104 101 205 104 101 205 

6 บ้านบุพระเมือง 194 214 408 194 214 408 

7 บ้านใหม่ป่าตะแบก 103 92 195 103 92 195 

8 บ้านพรมราช 191 201 392 191 201 392 

9 บ้านตูม 58 67 125 75 78 153 

10 บ้านกุดวิวาท 141 125 266 164 138 302 

11 บ้านสวนหมาก 182 256 438 182 256 438 

12 บ้านบุโพธิ์ 86 87 173 110 106 216 

13 บ้านหนองจอก 66 94 160 81 109 190 

14 บ้านสวนหอม 207 226 433 207 226 433 

15 บ้านดอนจันทน์ 171 159 330 191 193 384 

16 บ้านวังวารีวน 139 111 250 167 134 301 

 รวม 2,381 2,466 4,847 2,508 2,581 5,089 
 

 



ข้อมูลครัวเรือน 

        

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

ปี 2558 ปี 2559 

ตามทะเบียน
ราษฎร์ 

ตาม  
จปฐ. 

ส่วน
ต่าง 

ตามทะเบียน
ราษฎร์ 

ตาม  
จปฐ. 

ส่วน
ต่าง 

1 บ้านคลองวัด 79 78 -1 79 78 -19 

2 บ้านโนนวังหิน 136 145 9 136 145 9 

3 บ้านหนองปลิง 115 158 43 115 158 43 

4 บ้านสะแกงาม 116 139 23 116 139 23 

5 บ้านทุ่งเสาธง 64 63 -1 64 63 -1 

6 บ้านบุพระเมือง 128 129 1 147 129 -18 

7 บ้านใหม่ป่าตะแบก 61 63 2 69 63 -6 

8 บ้านพรมราช 111 143 32 1143 111 -32 

9 บ้านตูม 39 45 6 39 68 6 

10 บ้านกุดวิวาท 75 82 7 75 111 7 

11 บ้านสวนหมาก 119 184 65 182 184 -2 

12 บ้านบุโพธิ์ 57 64 7 57 93 7 

13 บ้านหนองจอก 42 46 4 42 71 4 

14 บ้านสวนหอม 142 138 -4 142 138 -4 

15 บ้านดอนจันทน์ 102 100 -2 120 138 -2 

16 บ้านวังวารีวน 70 72 2 70 135 2 

  รวม 1,456 1,649 193 1,614 1,824 48 

 



4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

สังกัด สพฐ. 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตูม 
           
            - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           
           - จำนวนผู้ดูแลเด็ก 
                       - จำนวนนักเรียน 
 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
    ๒.๑  โรงเรียนวังรวีนราษฎร์วัฒนา 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
    ๒.๒.1  ระดับประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
         -  จำนวนนักเรียน 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
4  แห่ง 
 
     
 
2  ห้อง 
17  คน 
 
 
6  ห้อง 
45  คน 

2 แห่ง 

3  คน  

3  คน 

75  คน 

สังกัด สพฐ. 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 



๒.2 โรงเรียนวัดพรหมราช 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
  2.2.2  ระดับประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
๒.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
  2.3.1  ระดับประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
๒.4 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
  2.4.1  ระดับประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   

 
 
 
3  ห้อง 
56  คน 
 
 
6  ห้อง 
138  คน 
 
 
 
2  ห้อง 
14  คน 
 
 
2  ห้อง 
32  คน 
 
 
 
2   ห้อง 
2  คน 
 
 
4  ห้อง 
5  คน 

 

 
 4.2  สาธารณสุข 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
ทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  
ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การ
ใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้



รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม    สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
จำนวน  ๑   แห่ง     คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง 

 

       4.3  อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็มีการป้องกันการเกิดเหตุ  โดยการออกตรวจพ้ืนที่ตำบลตูมร่วมกับ
สายตรวจตำบลตูมและผู้นำชุมชนของหมู่บ้าน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
 4.4  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยได้แจ้งให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือ
ว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  

หมู่ที่ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 



ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 11 18 29 13 19 32 15 23 38 

2 39 44 83 39 47 88 38 52 90 

3 21 32 53 24 33 57 24 38 62 

4 25 34 59 23 40 63 23 49 72 

5 11 21 32 14 18 32 19 21 40 

6 44 50 94 46 50 96 52 57 109 

7 21 24 45 22 26 48 21 30 51 

8 54 53 107 51 52 103 52 69 121 

9 11 21 32 11 22 33 13 22 35 

10 23 30 53 24 28 52 24 34 58 

11 38 70 108 33 73 106 39 89 129 

12 17 18 35 18 22 40 26 29 55 

13 18 15 33 17 19 36 19 19 38 

14 44 63 107 49 70 119 57 79 136 

15 25 30 55 26 32 58 25 38 63 

16 22 28 50 22 29 51 21 33 54 

ยอดรวม 424 551 975 432 580 1,012 468 682 1,150 

 
 
 
 

จำนวนผู้พิการ  ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  

หมู่ที่ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 



ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 3 3 6 4 3 7 5 3 8 

2 3 1 4 6 6 12 7 7 14 

3 3 2 5 3 1 4 3 3 6 

4 2 1 3 1 3 4 2 10 12 

5 5 1 6 5 2 7 5 3 8 

6 4 6 10 4 6 10 6 7 13 

7 2 - 2 3 - 3 3 2 5 

8 3 5 8 4 6 10 6 7 13 

9 3 3 6 2 2 4 3 2 5 

10 2 1 3 3 1 4 3 2 5 

11 8 5 13 8 6 14 10 6 16 

12 2 1 3 2 3 5 2 3 5 

13 - - - 2 2 4 3 3 6 

14 4 2 6 4 3 7 7 10 17 

15 2 5 7 2 5 7 3 8 11 

16 - 3 3 1 3 4 2 4 6 

ยอดรวม 46 39 85 54 52 106 70 80 150 

 
 
 
 

จำนวนผู้ป่วยเอดส์  ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  

หมู่ที่ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 



ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - 

4 - 1 1 - 1 1 - 1 1 

5 - - - - - - - - - 

6 - 1 1 - 1 1 - 1 1 

7 - - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - - 

9 - - - - - - - - - 

10 - - - - - - - - - 

11 - - - - - - - - - 

12 - - - - - - - - - 

13 - - - - - - - - - 

14 - - - - - - - - - 

15 - 3 3 - 3 3 - 3 2 

16 - - - - - - - - - 

ยอดรวม - - 5 - - 5 - - 4 

 
 

  
 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๒ การไฟฟ้า 



การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณ
ในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ 
          5.3 การประปา 
  ไม่มีประปาในการดูแลของในเขตองค์ดารบริหารส่วนตำบล 
            5.4 โทรศัพท์ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 
             5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ไม่มีทำไปรษณีย์และท่านรถขนส่ง 
 

             5.6  เส้นทางคมนาคม 
  ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการ
ได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

๑  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 
   ๑.๑  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   304   ถนน นครราชสีมา – กบินทร์บุรี 
    -  หมายเลข ๒072 (กม.0 – ตะขบ)   
  ๑.๒  สะพาน     

จำนวน   ๑    สะพาน 
  ๑.๓  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
  -  รถโดยสารประจำทาง   สายตะขบ – อำเภอปักธงชัย 
  ๑.4  ถนน 
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จำนวน    ๒     สาย 
สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน     -     สาย  ระยะทาง - กม. 
ลาดยาง จำนวน     ๒   สาย  ระยะทาง    28   กม. 
ลูกรัง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
ลูกรัง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
ถนนของท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม    จำนวน       สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน    33   สาย  ระยะทาง     11,335 กม. 
      แอสฟัลท์ติก   จำนวน        -   สาย  ระยะทาง         -     กม.  
                    ลาดยาง  จำนวน      -   สาย  ระยะทาง         -  กม. 



       หินคลุก         จำนวน     6    สาย  ระยะทาง      6,965 กม. 
 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 45 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย ข้าวโพด  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ     45 ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ     40 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       6 ของจำนวนประชากรทั้งหมด  
- รับราชการ  ร้อยละ       4  ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
- ธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ       4  ของจำนวนประชากรทั้งหมด    

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง)  
 

๖.๓ การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  
สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค 90 ตัว    สุกร  29 ตัว 
 ไก่    80   ตวั  อ่ืนๆ 99 ตัว  
๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านค้า   - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  -    แห่ง 



๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึน
ในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ   
๖.๖ อุตสาหกรรม 

-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรม    จำนวน   2   แห่ง 
 ฟาร์มพรหม 6 เลี้ยงไก่ CP  
 ฟาร์มพรหม 7 เลี้ยงไก่ CP 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน  -    แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด   - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  74 แห่ง โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง สหกรณ์โคนม   1  แห่ง 
 

ข้อมูลรายได้เฉลี่ยครัวเรือน(คน) เทียบกับการจ่ายเฉลี่ยนครัวเรือน (คน)  
       

หมู่ที่ 
ปี 2558 ปี 2559 

รายได้เฉลี่ย รายจ่ายเฉลี่ย ส่วนต่าง รายได้เฉลี่ย รายจ่ายเฉลี่ย ส่วนต่าง 
1 316,072 140,732 175,340 78,266 49,080 29,186 
2 379,299 90,886 288,413 70,574 29,288 41,286 
3 265,869 82,364 183,505 123,180 30,805 92,375 
4 346,146 118,383 227,763 107,743 33,818 73,925 
5 333,710 139,681 194,029 106,377 56,679 49,698 
6 302,900 163,464 139,436 76,881 46,745 30,136 
7 217,888 120,348 97,540 61,897 40,649 21,248 
8 345,060 140,905 213,155 85,271 42,562 42,709 
9 336,440 227,422 109,018 106,725 77,880 28,845 

10 211,969 140,976 70,993 87,165 42,370 44,795 
11 250,854 94,722 156,132 91,688 44,861 46,827 
12 243,159 86,841 156,318 70,106 35,254 34,852 
13 229,283 108,337 120,946 62,421 41,008 21,413 
14 224,609 194,752 29,857 121,132 73,576 47,556 
15 212,035 161,133 50,902 92,688 57,796 34,892 
16 179,654 108,167 71,487 59,264 33,478 25,786 

ทุกพื้นที่ 4,403,947 2,119,113 2,284,834 89,290 45,086 44,204 



กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  1  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตขนมทองม้วน 
๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

 (๑)  บ้านคลองวัด  หมู่ที่ 1 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด   472.1   ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   38 ครัวเรือน 
    246 ไร ่     900 กก./ไร ่     3,300  บาท/ไร่    5,400  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 14 ครัวเรือน 
  117.1   ไร่  600 กก./ไร ่    3,300  บาท/ไร่ 

    
5,400บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด    5 ครัวเรือน 
    59  ไร ่    900 กก./ไร ่    4,000  บาท/ไร่  5,500 บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง   7 ครัวเรือน 
  50   ไร ่ 3,000 กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่  4,500 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 

 

 

 

 

 



(2)  บ้านโนนวังหิน  หมู่ที่ 2 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด   658   ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน 32    ครัวเรือน 
 348     ไร่    800 กก./ไร ่ 696,000 บาท/ไร่ 

1,392,000บาท/
ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

17  ครัวเรือน 
   184   ไร่ 500กก./ไร่ 220,800บาท/ไร่ 

    
460,000บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

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

  ไร่มันสำปะหลัง 14 ครัวเรือน 
 126 ไร่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
   .. ไร่   2,000 กก./ไร ่  119,700บาท/ไร่ 226,800 บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 

 

 

 

 

 

 



(3)  บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 3 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด   3,350   ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

15 ครัวเรือน 
  300  ไร ่  450 กก./ไร ่ 3,300 บาท/ไร่ 

    
5,400บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย  10 ครัวเรือน 
 1,500 ไร ่ 8,000 กก./ไร ่ 7,000บาท/ไร่  13,000 บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด   10 ครัวเรือน 
    500 ไร ่   1,000 กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่   7,000  บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง  25 ครัวเรือน 
 550  ไร ่ 4,000 กก./ไร ่  6,000 บาท/ไร่ 7,200 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(4)  บ้านสะแกงาม  หมู่ที่ 4 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  116    ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

นอกเขต
ชลประทาน 

15   ครัวเรือน 
   91   ไร ่ 700  กก./ไร ่  3,000 บาท/ไร่ 

    
4,200บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน   ผลไม้รวม              
. 

 15   ครัวเรือน 
    25   ไร่            กก./ไร ่  1,000    บาท/ไร่    3,000 บาท/ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(5)  บ้านทุ่งเสาธง  หมู่ที่ 5 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 393     ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  36 ครัวเรือน 
    250  ไร่   900 กก./ไร ่     3,300 บาท/ไร่    5,400  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  5 ครัวเรือน 
   4   ไร ่  6  กก./ไร ่  3,300  บาท/ไร่ 

    
11,100บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน   กล้วยตานี              
. 

  5  ครัวเรือน 
    25     ไร ่  1,110  กก./ไร ่    3,000  บาท/ไร่  1,110    บาท/ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย   1    ครัวเรือน 
    20     ไร ่   15    กก./ไร ่ 10,000    บาท/ไร่ 12,750 บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด    1   ครัวเรือน 
    8      ไร ่  1,000  กก./ไร ่  4,000  บาท/ไร่  6,000   บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง  10   ครัวเรือน 
    50      ไร ่ 4,000  กก./ไร ่  3,000 บาท/ไร่   6,000   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(6)  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่ 6 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 759     ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  55 ครัวเรือน 
  615     ไร่   900 กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่   6,700  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 5 ครัวเรือน 
   86  ไร ่  600กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่ 

    
4,500บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน  ผสม       .   26 ครัวเรือน 
  21     ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
           ไร ่ 8,000 กก./ไร ่ 7,000 บาท/ไร่ 13,000 บาท/ไร่ 

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

  ไร่มันสำปะหลัง   4 ครัวเรือน 
   37 ไร ่ 3,000 กก./ไร ่ 4,000 บาท/ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(7)  บ้านใหม่บ้านป่าตะแบก  หมู่ที่ 7 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  344    ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   3  ครัวเรือน 
   25     ไร่    800  กก./ไร ่    3,900   บาท/ไร่    4,800บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  20 ครัวเรือน 
  300  ไร ่  700 กก./ไร ่   3,900 บาท/ไร่ 

    
4,800บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน       ละมุล          
. 

   1  ครัวเรือน 
     2 ไร ่ 1,00      กก./ไร ่  2,500 บาท/ไร่  15,000บาท/ไร่ 

สวน     มะขามเปรียว
ยักษ์            . 

 2   ครัวเรือน 
   2    ไร่    100   ต้น./ไร่    2,000  บาท/ไร่ 10,000  บาท/ไร่ 

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(8)  บ้านพรหมราช  หมู่ที่ 8 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  251    ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   35  ครัวเรือน 
   97     ไร่    950  กก./ไร ่    3,890   บาท/ไร่    6,500บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  20 ครัวเรือน 
  38  ไร ่  700 กก./ไร ่   3,700 บาท/ไร่ 

    
3,800บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน       ใบตอง          
. 

10  ครัวเรือน 
    5 ไร ่ 1,00      กก./ไร ่  500 บาท/ไร่  1,500บาท/ไร่ 

สวน     มะพร้าว            
. 

 5   ครัวเรือน 
   7    ไร่    150   ต้น./ไร่ .............บาท/ไร่ 2,000  บาท/ไร่ 

สวน      มะนาว           
. 

5    ครัวเรือน 
   4     ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

 ไร่ข้าวโพด   3  ครัวเรือน 
    40   ไร่     700  กก./ไร ่     400  บาท/ไร่ 4,900   บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง    7   ครัวเรือน 
  60   ไร ่ 4,000 กก./ไร ่  2,800บาท/ไร่ 4,000บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(9)  บ้านตูม  หมู่ที่ 9 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 470     ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  20  ครัวเรือน 
   150    ไร่   900  กก./ไร ่     3,000 บาท/ไร่   6,000บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน    อ่ืน ๆ    .  38 ครัวเรือน 
   320   ไร่    200  กก./ไร ่     1,000  บาท/ไร่    2,000  บาท/ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(10)  บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 10 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 679     ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  46  ครัวเรือน 
   360     ไร ่     900  กก./ไร ่     3,300  บาท/ไร่    5,400  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน   กล้วยตานี       
. 

  67 ครัวเรือน 
     205    ไร ่  1,110  กก./ไร ่     3,000 บาท/ไร่ 11,100   บาท/ไร่ 

สวน       มะพร้าว          
. 

61   ครัวเรือน 
    125   ไร่            กก./ไร ่  700     บาท/ไร่  3,400    บาท/ไร่ 

สวน           
ละมุด      . 

  4  ครัวเรือน 
    7       ไร ่     25  กก./ไร ่      900    บาท/ไร่ 

   3,000   บาท/
ไร่ 

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(11)  บ้านสวนหมาก  หมู่ที่ 11 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด   570   ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  53  ครัวเรือน 
    500   ไร่   730   กก./ไร ่  3,000    บาท/ไร่   5.80      บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน     มะม่วง            
. 

1    ครัวเรือน 
    5    ไร่    900   กก./ไร ่  3,500     บาท/ไร่     30   บาท/ไร่ 

สวน  พืชผัก    . 15   ครัวเรือน 
    30     ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน       กล้วย
ตานี          . 

 30  ครัวเรือน 
    35     ไร ่ 170    กก./ไร ่ 1,500     บาท/ไร่     10    บาท/ไร่ 

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(12)  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ 12 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 404. ไร่ 2 งาน     ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  30 ครัวเรือน 
   400    ไร่    600  กก./ไร ่   -    บาท/ไร่ 3,300  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน มะพร้าวน้ำหอม           
. 

 1    ครัวเรือน 
     2     ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน      มะนาว           
. 

   2 ครัวเรือน 
2 งาน/ ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(13)  บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 13 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  468    ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   4 ครัวเรือน 
  400       ไร ่   800    กก./ไร ่   3,000  บาท/ไร่ 6,000     บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย   3 ครัวเรือน 
   15    ไร่ 15,000 กก./ไร ่ 7,000 บาท/ไร่ 15,000 บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด 1   ครัวเรือน 
    2    ไร่     600 กก./ไร ่    2,000 บาท/ไร่   6,000  บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง    1   ครัวเรือน 
     1     ไร ่  1,000 กก./ไร ่ 2,000 บาท/ไร่ 10,000บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(14)  บ้านสวนหอม  หมู่ที่ 14 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,850    ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  60  ครัวเรือน 
  1,500   ไร่ 1,000   กก./ไร ่   4,000บาท/ไร่    6,500  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

30  ครัวเรือน 
 800   ไร ่ 700กก./ไร่  3,500บาท/ไร่ 

    
 6,000บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 
. 

  60ครัวเรือน 
   500  ไร ่     800 กก./ไร ่    3,500 บาท/ไร่   7,000บาท/ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย  4  ครัวเรือน 
   50   ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(15)  บ้านดอนจันทน์  หมู่ที่ 15 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 135     ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   4  ครัวเรือน 
  30     ไร่   1,000 กก./ไร ่  3,000  บาท/ไร่  6,000  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

15    ครัวเรือน 
    20   ไร่ 1,000 กก./ไร ่  4,000 บาท/ไร่ 

    
6,000 บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน  กล้วย มะกูด               
. 

1   ครัวเรือน 
 1         ไร ่   180    กก./ไร ่    3,000  บาท/ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย    1 ครัวเรือน 
    4    ไร่  1,000 กก./ไร ่ 5,000  บาท/ไร่ 8,000 บาท/ไร่ 

 ไร่ข้าวโพด 5    ครัวเรือน 
   50     ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง    2   ครัวเรือน 
 30    ไร ่  1,000  กก./ไร ่ 4,000 บาท/ไร่ 7,000 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(16)  บ้านวังวารีวน  หมู่ที่ 16 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 57     ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   7   ครัวเรือน 
  21      ไร่  800   กก./ไร ่     4,500 บาท/ไร่  4,720  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน        ละมุด         
. 

11   ครัวเรือน 
   18     ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน         กล้วย        
. 

  3  ครัวเรือน 
    18   ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร ่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
(๑)  บ้านคลองวัด  หมู่ที่ 1   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 472.11    มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร      90% 
 3. คลอง      90% 
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ      90% 
 5. คลอง
ชลประทาน 

     90% 

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(2)  บ้านโนนวังหิน  หมู่ที่ 2   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  685   มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)         น้ำฝน       . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)   มีบ่อน้ำตัวเอง
บางส่วน              
6.2)                . 
6.3)                . 

     10 % 

 
 
 
 



 
(3)  บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 3   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,350   มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) .....................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(4)  บ้านสะแกงาม  หมู่ที่ 4 
  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  116   มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร 1     60% 
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1).......................    
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(5)  บ้านทุ่งเสาธง  หมู่ที่ 5 
   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  393   มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง คลองลำพระเพลิง 

 
     

4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)         น้ำฝน       . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

คลองลำพระเพลิง 
 

     

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 



(6)  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่ 6 
  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 759    มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ................... 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(7)  บ้านใหม่ป่าตะแบก  หมู่ที่ 7 
  มีพ้ืนที่ทั้งหมด     มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร 1     80% 
 3. คลอง 2     80% 
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย 1     80% 
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

1     80% 

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ....................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



(8)  บ้านพรหมราช  หมู่ที่ 8 
  มีพ้ืนที่ทั้งหมด     มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ      40% 
 2. ห้วย/ลำธาร      40% 
 3. คลอง      80% 
4. หนองน้ำ/บึง      40% 
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย      30% 
 4. สระ      70% 
 5. คลอง
ชลประทาน 

     50% 

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ...................... 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



(9)  บ้านตูม  หมู่ที่ 9 
  มีพ้ืนที่ทั้งหมด     มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร      90% 
 3. คลอง      90% 
4. หนองน้ำ/บึง      90% 
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ...................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      
 

 
 
 
 
 



(10)  บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 10 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  679   มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง คลองลำพระเพลิง 

 
     

4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)         น้ำฝน       . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง ปุ่งล้อม      
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย ทำนบกุดวิวาท      
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

คลองลำพระเพลิง 
 

     

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ................... 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(11)  บ้านสวนหมาก  หมู่ที่ 11 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด   570  มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) .....................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



(12)  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ 12 
  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 404    มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง      90% 
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

     90% 

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) .....................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(13)  บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 13 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  468   มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) .................. 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



(14)  บ้านสวนหอม  หมู่ที่ 14 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,850   มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร      70% 
 3. คลอง      65% 
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย      40% 
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

     60% 

6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)   มีบ่อน้ำตัวเอง
บางส่วน              
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 



(15)  บ้านดอนจันทน์  หมู่ที่ 15 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 135    มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ...................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



(16)  บ้านวังวารีวน  หมู่ที่ 16 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  57   มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร      80% 
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

     80% 

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ...................    
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
(๑)  บ้านคลองวัด  หมู่ที่ 1   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      90% 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)   ประปาบ้านพรมราช                     
.4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

  
 

  
 

  
90% 

 
 
 
(2)  บ้านโนนวังหิน  หมู่ที่ 2   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      5% 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ      5% 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      100% 
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 



(3)  บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 3   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
(4)  บ้านสะแกงาม  หมู่ที่ 4   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    116  มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 



(5)  บ้านทุ่งเสาธง  หมู่ที่ 5   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     50% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ      50% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
(6)  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่ 6  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 



(7)  บ้านใหม่ป่าตะแบก  หมู่ที่ 7  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ      80% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
(8)  บ้านพรหมราช  หมู่ที่ 8   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      5% 
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ      30% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 



(9)  บ้านตูม  หมู่ที่ 9   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
(๑0)  บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 10   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     70% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ      100% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 



(๑01)  บ้านสวนหมาก  หมู่ที่ 11   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     95% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
(๑2)  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ 12   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ      90% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 



(๑3)  บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 13   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(๑4)  บ้านสวนหอม  หมู่ที่ 14   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     98% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ      60% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 
 



(๑5)  บ้านดอนจันทน์  หมู่ที่ 15   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 
(๑6)  บ้านวังวารีวน  หมู่ที่ 16   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ      80% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 



๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100  

     วัด       6    แห่ง         
       สำนักปฏิบัติธรรม ๑    แห่ง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้อนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช    
๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ผลิตของขนมทองม้วน  ข้าวไร้เบอรี่ 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ำ  
-  ลำน้ำลำสำลาย   ยาว 5,600 เมตร 
-  ลำน้ำลำพระเพลิง   ยาว 7,000 เมตร 
-  ฝาย     จำนวน 7 แห่ง 
-  สระน้ำ    จำนวน 3 แห่ง 
-  คลองเหมืองพระ  จำนวน  3,600 เมตร 
-  คลองซับปลักแรด  จำนวน  6,350 เมตร 
-  คลองส่งน้ำชลประทาน  จำนวน  7,550 เมตร 
-  บ่อน้ำโยก   จำนวน   14 แห่ง 
-  บ่อบาดาล   จำนวน  ๗ แห่ง 

๙.๒ ป่าไม้    
มี  2 แห่ง 

๙.๓ ภูเขา   
ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดิน
ร่วนปนทราย  ตำบลตูมในปัจจุบันค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 



10. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้แก่  โครงสร้าง และ    

        กระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  

1.  การจัดโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน และอำนาจหน้าที่ท่ีสำคัญขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 25๕๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ได้จัดองค์กรในการดำเนินงาน เป็น  6 ส่วนราชการ   ได้แก่ 

1.1 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การ
จัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. ผู้บริหาร การดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง
บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเก่ียวกับ
การอนุญาตต่าง ๆ และงานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด โดยแบ่งงานในส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ฝ่ายดังนี้ 

1.1.1 งานบริหารทั่วไป     
1.1.2 งานนโยบายและแผน   
1.1.3 งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข 
1.1.4 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.1.6 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
1.1.7 งานสวัสดิการสังคม 

1.2 ส่วนการคลัง  มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท 
งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต.รวบรวม
สถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงาน
เงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหา
ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัด
ใบสำคัญและ เงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ 
การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งงานในส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  

2.1.1 งานการเงิน   
2.1.2 งานบัญชี    
2.1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
2.1.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   



1.3 ส่วนโยธา  มีภารกิจหน้าที่เก่ียวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. 
การ 

อนุมัติเพ่ือดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการ
ออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานในส่วนราชการภายในออกเป็น  

3.1.1 งานก่อสร้าง   
3.1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร    
3.1.3 งานประสานสาธารณูปโภค   
3.1.4 งานผังเมือง   

1.3 ส่วนการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม  มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะนำ การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การ
วางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติการศึกษา
เพ่ือนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
งานในส่วนราชการภายในออกเป็น 

4.1.1 งานบริหารงานการศึกษา   
4.1.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

1.4 หน่วยตรวจสอบภายใน  มีภารกิจหน้าที่ งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.4.1 งานตรวจสอบระบบบัญชี 
1.4.2 งานตรวจสอบทรัพย์สิน 
1.4.3 งานตรวจสอบด้านจัดการ 
1.4.4 งานตรวจสอบด้านการบริหารงานบุคคล 

2 .  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552   

2.1 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม  

2.2 มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
2.2.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
2.2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
2.2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 



2.2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
2.2.7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2.8 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
2.2.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจำเป็นและสมควร 
2.3 มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต

องค์การบริหาร ส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
2.3.1 ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2.3.2 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
2.3.3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
2.3.4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
2.3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
2.3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
2.3.7 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
2.3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
2.3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2.3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
2.3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
2.3.12 การท่องเที่ยว 
2.3.13 การผังเมือง 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

3.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
3.2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
3.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
3.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
3.5 การสาธารณูปการ 
3.6 การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
3.7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
3.8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 



3.9 การจัดการศึกษา 
3.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
3.11 การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นดีของท้องถิ่น 
3.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
3.13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
3.14 การส่งเสริมกีฬา 
3.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3.16 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
3.18 การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
3.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
3.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
3.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
3.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
3.23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ  
3.24  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
3.25 การผังเมือง 
3.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
3.27 การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
3.28 การควบคุมอาคาร 
3.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.31 กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

4. วิธีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
4.1. ภารกิจเกี่ยวกับฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอำนาจหน้าที่ 

4.1.1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. 
4.1.2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย 
4.1.3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต.ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา 

ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 
 



4.2 ภารกิจเกี่ยวกับฝ่ายบริหาร หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอำนาจหน้าที่ 
4.2.1 กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 
อบต.ให้เป็นตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของ
ทางราชการ 
4.2.2 สั่ง  อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. 
4.2.3 แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. 
4.2.4 วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4.2.5 รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต. 

   4.2.6   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. จำนวนด้านบุคลากร 

 จำนวน 

การศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

มัธยม/
อาชีวะ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

บุคลากรด้านการเมือง          

คณะผู้บริหาร 4 - - - 1 2 1 - - 

สมาชิกสภา อบต. 32 10 1 13 4 2 2 - - 

ยอดรวมผู้บริหารและสมาชิก
ทั้งสิ้น 

33 10 1 10 6 4 2 - - 

บุคลากรด้านประจำ             

นักบริหารงานท้องถิ่น 1     1    

สำนักงานปลัด อบต.          

พนักงานส่วนตำบล 7   1  1  2 3 

ลูกจ้าง 1     1    

พนักงานจ้างทั่วไป 7   4   3   

ยอดรวม 15   5 - 2 3 2 3 

ส่วนการคลัง                     

พนักงานส่วนตำบล 4      3  1 

พนักงานจ้างทั่วไป -    -  -   

ยอดรวม 

 

4      3  1 



กองช่าง                        

พนักงานส่วนตำบล 3     3    

ลูกจ้าง 1      1   

พนักงานจ้างทั่วไป 1   1      

ยอดรวม 5   1  3 1   

กองการศึกษา                 

พนักงานส่วนตำบล 5      2  3 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 2      2   

พนักงานจ้างทั่วไป 2    2     

ยอดรวม 9    2  4  3 

หน่วยตรวจสอบ ฯ             

พนักงานส่วนตำบล          

ยอดรวม          

ยอดรวมของพนักงานทั้งสิ้น 34   6 2 6 11 2 7 

รวมยอดบุคลากรทั้งสิ้น 67 10 1 16 8 10 13 2 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ี

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2558 – 2560 

(ตามระบบจำแนกตำแหน่ง ในระบบแท่ง) 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สำนักปลัด  อบต. 

นักบริหารงานทั่วไป   

(ระดับต้น) 

 

 

 

 

 

กองคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง   

(ระดับต้น) 

 

 

 

 

 

กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง   

(ระดับต้น) 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 นักบริหารงานการศึกษา  

(ระดับต้น) 

 

 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปก.) 

 

 

 

 

 

ปลัด  อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) (1) 

 

 

 

 

 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานการเจา้หน้าที ่

- งานนโยบายและแผน 

- งานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

- งานสวัสดิการ 

- งานส่งเสริมสขุภาพ
และสาธารณสขุ 

- งานส่งเสริมการเกษตร
และปศุสัตว ์

 

 

 

- งานการเงิน 

- งานบัญช ี

- งานพัฒนาและจดัเกบ็
รายได ้

- งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสด ุ

 

 

 

 

 

 

- งานก่อสร้าง 

- งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

- งานผังเมือง 

- งานสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 



โครงสร้างสำนักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าสำนักปลดั 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

 

 

 

 

- นักจัดการงานทั่วไป 
(ชก.) (1) 

- เจ้าพนักงานธุรการ 
(ปง.) (1) 

- พนักงานขับรถยนต์ 
(1)  

- คนงานทั่วไป 

--- 

 

 

 

- คนงานทั่วไป (2) 

 

 

 

 

 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ชก.) (1) 

- คนงานทั่วไป (1) 

 

 

 

- เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย (ชง.) (1) 

- พนักงานขับรถยนต์ 
(2) 

 

 

 

 

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

- นักพัฒนาชุมชน 
(ชก.) (1) 

- เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน (ลูกจ้างประจำ) 
(1) 

 

 

 

 

 

 - นักทรัพยากรบุคคล 
(ชก.) (1) 

 

 

 

 

 

 

งานการเจ้าหนา้ที ่

 

 

 

 

 

งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

งานส่งเสริมการเกษตร
และปศุสัตว ์

 

 

 

 

 

 

- นักวิชาการเกษตร
(ปก./ชก.) (ว่าง) 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการเงิน 

 

 

 

 

 

งานบัญช ี

 

 

 

 

 

งานพัฒนารายได ้

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

 

 

 

 

- นักวิชาการเงินและ
บัญช ี(ชก.) (1) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- นักวิชาการคลัง 
(ชก.) (1) 

- คนงานทั่วไป (1) 

 

 

 

 

งานทะเบยีนทรัพย์สิน
และพัสด ุ

 

 

 

 

 

 

- นักวิชาการพัสด ุ
(ชก.) (1) 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

งานก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

 

 

 

 

 

งานผังเมือง 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

 

 

 

 

 

- นายช่างโยธา (อส.) 
(1) 

- เจ้าพนักงานธุรการ 
(ลูกจ้างประจำ) (1) 

 

 

 

 

- นายช่างโยธา (อส.) 
(1) 

- คนงานทั่วไป (1) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

งานสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
  
      

งานบริหารการศึกษา 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

 

 

 

 

 

 --- ครู(3) 

-- ผู้ดแูลเด็ก(ทักษะ)(2) 

- ผูด้แูลเด็ก(ทั่วไป)(1) 

 

 

งานส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

-- นักวิชาการศึกษา(ปก)
(1) 

-- พนักงานจ้างทัว่ไป(1) 

 



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาการระบบคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและร่องระบายน้ํา

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร 173,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

 หมู่ที่ 2 ยาว 385  เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนวังหิน

ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ต.ตูม

กระทรวงมหาดไทย เลขที่  ท 1 -06 อ.ปักธงชัย

พร้อมป้ายโครงการ จ.นครราชสีมา

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

หมู่ที่ 3 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร บ้านหนองปลิง

ลึก 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ํา ต.ตูม

คสล.มอก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อ.ปักธงชัย

0.40 เมตรจํานวน10ท่อน รางระบายน้ํา จ.นครราชสีมา

ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงไทย เลขที่ ท2-13 พร้อมป้าย

โครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างถนนรางระบายน้ําคสล. 350,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร บ้านสะแกงาม

หมู่ที่ 4  หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร ต.ตูม

ตามแบบมาตรกรมการปกครองกระทรวง อ.ปักธงชัย

มหาดไทย เลขที่ ท 2-13  พร้อมป้าย จ.นครราชสีมา

โครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 180,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 กว้าง  3  เมตร ยาว 102 เมตร บ้านทุ่งเสาธง

 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ต.ตูม

เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อ.ปักธงชัย

กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 1 -01 จ.นครราชสีมา

พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 180,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 กว้าง  4  เมตร ยาว 80 เมตร บ้านบุพระเมือง

 หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ต.ตูม

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อ.ปักธงชัย

เลขที่ 1 - 01 พร้อมป้ายโครงการ จ.นครราชสีมา            

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 88,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ยาว 50 เมตร กว้าง 3 เมตร บ้านใหม่ป่าตะแบก

 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ต.ตูม

กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ อ.ปักธงชัย

มาตรฐานกรมการปกครองกระทรวง จ.นครราชสีมา

มหาดไทย เลขที่  ท 1 - 01

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 180,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ยาว 76 เมตร กว้าง 4 เมตร บ้านหรหมราช

 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ต.ตูม

กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อ.ปักธงชัย

มาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวง จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มหาดไทย เลขที่ 1 - 01

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 180,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ยาว 106 เมตร กว้าง 3 เมตร บ้านตูม

 หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตร ต.ตูม

กรมการปกครองปกครองกระทรวง อ.ปักธงชัย

มหาดไทย เลขที่ ท 1 01 จ.นครราชสีมา

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 167,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ยาว97 เมตร กว้าง 3 เมตร บ้านกุดวิวาท

 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ต.ตูม

เฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร ตามมาตรฐาน อ.ปักธงชัย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ.นครราชสีมา

เลขที่ ท 1-01 พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 126,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ยาว 72  เมตร กว้าง 3 เมตร บ้านสวนหมาก

 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ต.ตูม

เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามมาตรฐาน อ.ปักธงชัย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ.นครราชสีมา

เลขที่ ท 1-01 พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

11 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 15,100 หมู่ที่ 11 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ยาว 50  เมตร กว้าง 3 เมตร บ้านสวนหมาก

 หนา 0.15 เมตร  ตามมาตรฐาน ต.ตูม

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อ.ปักธงชัย

เลขที่ ท 1-06 จ.นครราชสีมา

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

12 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 42,400 หมู่ที่ 12 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ยาว 140  เมตร กว้าง 3 เมตร บ้านบุโพธิ์

 หนา 0.15 เมตร  ตามมาตรฐาน ต.ตูม

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อ.ปักธงชัย

เลขที่ ท 1-06 จ.นครราชสีมา

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 101,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ยาว 43  เมตร กว้าง 4 เมตร บ้านบุโพธิ์

 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ต.ตูม

เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามมาตรฐาน อ.ปักธงชัย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ.นครราชสีมา

เลขที่ ท 1-01 พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ยาว 127  เมตร กว้าง 2 เมตร บ้านหนองจอก

 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ต.ตูม

เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามมาตรฐาน อ.ปักธงชัย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ.นครราชสีมา

เลขที่ ท 1-01 พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ขยายและปรับปรุงถนน ขยายและปรับปรุงถนนคอนกรีตสาย 342,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านจากสะพานคลองส่งน้ํา บ้านสวนหอม

หมู่ที่ 14 ชลประทานถึงแยกบ้านใหม่ป่าตะแบก ต.ตูม

ช่วงที่ 1จากกม. 0+000 ถึง กม0+156 อ.ปักธงชัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร จ.นครราชสีมา

หนา 0.15 เมตร และพื้นที่คอนกรีต

ส่วนเชื่อมต่อ 9 ตารางเมตร หนา 0.15ม.

และรายการส่วนควบปรากฎในแบบ

แปลนตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท 1-01

พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

16 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ท่อคสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 496,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.40 เมตร ยาวรวม 105 เมตร บ้านดอนจันทน์

หมู่ที่ 15 โดยวางท่อ คสล. จํานวน 96 ท่อน ต.ตูม

และก่อสร้างบ่อพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก อ.ปักธงชัย

จํานวน 9 บ่อ ตามมาตรฐานกรมการ จ.นครราชสีมา

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่2-03

พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 180,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ยาว 76 เมตร กว้าง 4 เมตร บ้านวังวารีวน

 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ต.ตูม

เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามมาตรฐาน อ.ปักธงชัย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ.นครราชสีมา

เลขที่ ท 1-01 พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

18 อุดหนุนการไฟฟ้า อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขต 250,000   ตําบลตูม กองช่าง

ส่วนภูมิภาคเพื่อขยาย ไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า ต.ตูม

เขตไฟฟ้ารวมถึงติดตั้ง สาธารณะ อ.ปักธงชัย

ไฟฟ้าสาธารณะ  - ดําเนินการตามสัญญา จ.นครราชสีมา

 - ติดตามประเมินผล

19 อุดหนุนการประปา อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อ 100,000   ตําบลตูม กองช่าง

ส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขต ขยายเขตประปา ต.ตูม

ประปา  - ดําเนินการตามสัญญา อ.ปักธงชัย

 - ติดตามประเมินผล จ.นครราชสีมา
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2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพภาย 20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

อาชีพภายในตําบลตูม ในตําบลตูม อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
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2.2 แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตร ส่งเสริมเกษตร การประชาสัมพันธ์ 20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

อินทรีย์ การทําเกษตรอินทรีย์ของตําบล อ.ปักธงชัย อบต.

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง จ.นครราชสีมา

2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 1. อบรมเกตรกร ผู้นําชุมชน ด้าน 20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ศักยภาพเกษตรกร ผู้นํา เกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน อ.ปักธงชัย อบต.

ชุมชน ด้านเกษตรกรอินทรีย์ 2. จัดกิจกรรมและปฏิบัติตามรายงาน จ.นครราชสีมา

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ติดตามประเมินผล
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2.3  แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลตูม 50,000 ต.ตูม สํานักปลัด

พื้นที่ตําบลตูม อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
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       3. ยุทธศาสตร์  ด้านสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหาร ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 250,000 ต.ตูม กองการ

ส่วนตําบลตูม ต้านยาเสพติดฯ บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย ศึกษา

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ.นครราชสีมา

ตําบลตูม

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ ดําเนินการส่งเสริม/สนับสนุน 10,000 ต.ตูม กองการ

แข่งขัน กิจกรรมด้านการกีฬาทุกกลุ่มใน อ.ปักธงชัย ศึกษา

เขตตําบลในการเข้าร่วมการ จ.นครราชสีมา

แข่งขันกีฬา
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3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.อบรมผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า50คน 50,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ผู้สูงอายุ 2. จัดกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อ.ปักธงชัย อบต.

3. ติดตามประเมินผล จ.นครราชสีมา

2 ก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 1. ก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 50,000 ต.ตูม สํานักปลัด

2. ติดตามประเมินผล อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
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3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาท 100,000 ต.ตูม สํานักปลัด

กลุ่มสตรีในชุมชน อ.ปักธงชัย อบต.

2. เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ.นครราชสีมา

ดําเนินการตามโครงการ

3. ติดตามประเมินผล

2 อบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 1. ดําเนินหรือสนับสนุนให้ 20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ยาเสพติด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดําเนิน อ.ปักธงชัย อบต.

การในลักษณะบูรณาการโดย จ.นครราชสีมา

เฉพาะอย่างยิ่ง

2. ดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง

เช่นเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

สถานศึกษาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด

3. จัดกิจกรรมบําบัดฟื้นฟู ผู้ติด

ผู้เสพยาเสพติด และการสร้าง

ภูมิคุ้มกันในเยาวชน ประชาชน

ในกลุ่มเสี่ยง

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

5. ดําเนินการตามโครงการ

6. ติดตามประเมินผล
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 491,600 ต.ตูม สํานักปลัด

บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา
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3.4  แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพสําหรับผู้ป่วย 30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

เอดส์  จํานวน 6 คน อ.ปักธงชัย อบต.

รับเบี้ยยังชีพ จํานวน 500 บาท จ.นครราชสีมา

คน/เดือน

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพสําหรับ 9,800,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ผู้สูงอายุ อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพสําหรับ 1,920,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ผู้พิการ อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

4 สํารองจ่าย จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายในกรณี 300,000 ต.ตูม สํานักปลัด

มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน เหตุฉุกเฉิน อ.ปักธงชัย อบต.

ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า จ.นครราชสีมา

5 สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 100,000 ต.ตูม สํานักปลัด

แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตําบล (สป.สช.) อ.ปักธงชัย อบต.

ขนาดกลาง จ.นครราชสีมา
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 สบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น 184,050 ต.ตูม สํานักปลัด

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ อ.ปักธงชัย อบต.

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา

7 เงินช่วยเหลือพิเศษ จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น 10,000    ต.ตูม สํานักปลัด

เงินช่วยเหลือค่าทําศพให้พนักงาน อ.ปักธงชัย อบต.

องค์การบริหารส่วนตําบลและ จ.นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ที่มีสืทธิ์ ตามระเบียบฯ
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3.5  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยูงลาย จัดหาวัสดุน้ํายาเคมีสําหรับพ่น 30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

หมอกควัน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ อ.ปักธงชัย อบต.

พ่อหมอกควัน และวัสดุอื่น ๆ ที่ จ.นครราชสีมา

เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการป้องกันและ

กําจัดยูงลายอันเป็นต้นเหตุของ

การแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือด

ออก เพื่อดําเนินการในพื้นที่

2 โครงการบูรณาการและรณรงค์ 1.จัดอบรมให้ความรู้ในด้าน 50,000 ต.ตูม สํานักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า การบูรณาการและรณรงค์โรค อ.ปักธงชัย อบต.

พิษสุนัขบ้า จ.นครราชสีมา

2.ดําเนินการตามโครงการ

3.ติดตามประเมินผล

3 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 1.จัดให้มีผู้นําในการเต้นออกกําลัง 15,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ด้วยการเต้นแอโรบิค กาย ด้วยการเต้นแอรโรบิค อ.ปักธงชัย อบต.

2.ดําเนินการตามโครงการ จ.นครราชสีมา

3.ติดตามประเมินผล

4 ส่งเสริมการดําเนินงานและบริหาร 1.ส่งเสริมการดําเนินและบริหาร 30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อ.ปักธงชัย อบต.

2.ดําเนินการตามโครงการ จ.นครราชสีมา

3.ติดตามประเมินผล
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการควบคุมและป้องกันโรค 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน 10,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ไข้เลือดออก การลดโรคระบาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อ.ปักธงชัย อบต.

ในเขตพื้นที่ตําบลตูม จ.นครราชสีมา

2. จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้อง

3.ดําเนินการตามโครงการ

4.ติดตามประเมินผล

6 โครงการป้องกันการลดโรคระบาด 1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน 3,000 ต.ตูม สํานักปลัด

การลดโรคระบาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อ.ปักธงชัย อบต.

ในเขตพื้นที่ตําบลตูม จ.นครราชสีมา

2. จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้อง

3.ดําเนินการตามโครงการ

4.ติดตามประเมินผล

7 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วิทยา ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 50,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ศาสตร์ทางการแพทย์ บริหารส่วนตําบล อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

8 อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้าน อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้าน 320,000  ต.ตูม สํานักปลัด

สาธารณสุข สาธารณสุข อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
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3.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนใน ดําเนินการจัดจุดบริการประชาชน 30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออํานวยความสะดวกในด้าน อ.ปักธงชัย อบต.

การจราจรหรือด้านอื่น ๆ ในช่วง จ.นครราชสีมา

เทศกาลสงกรานต์ ตามความ

เหมาะสม

2 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนใน ดําเนินการจัดจุดบริการประชาชน 30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออํานวยความสะดวกในด้าน อ.ปักธงชัย อบต.

การจราจรหรือด้านอื่น ๆ ในช่วง จ.นครราชสีมา

เทศกาลปีใหม่ ตามความเหมาะสม

3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 3,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ใช้ถังดับเพลิง บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

4 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 5,000 ต.ตูม สํานักปลัด

และเฝ้าระวังไฟป่า บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

5 โครงการฝึกทบทวน อปพร. ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 40,000 ต.ตูม สํานักปลัด

บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบา้ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 10,000 ต.ตูม สํานักปลัด

บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

8 โครงการจัดซื้อวัสดุ/น้ํายาเคมีดับเพลิง ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 83,000 ต.ตูม สํานักปลัด

บริหารส่วนตําบล อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

9 โครงการจัดซื้อวัสดุกระจกจราจร ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

บริหารส่วนตําบล อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
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       4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

4.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ต.ตูม กองการ

การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย ศึกษา

 - เงินอุดหนุนสําหรับ  -ค่าอาหารกลางวัน 441,000 จ.นครราชสีมา

สนับสนุนอาหารกลางวัน  -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล/

 - เงินอุดหนุนสําหรับ ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า 153,000  

สนับสนุนค่าจัดการเรียน พัฒนาการจัดการศึกษา)สําหรับศูนย์

การสอนของศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

เด็กเล็ก(รายหัว)

 - เงินอุดหนุนสําหรับ 101,700

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาสําหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

2 โครงการจัดงานวันเด็ก ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนตาม 40,000 ต.ตูม กองการ

แห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี อ.ปักธงชัย ศึกษา

2562 จ.นครราชสีมา

3 ค่าอาหารเสรมิ(นม) ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 799,500 ต.ตูม กองการ

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใน อ.ปักธงชัย ศึกษา

ความรับผิดชอบและโรงเรียนในสังกัด จ.นครราชสีมา

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ใน

พื้นที่รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562 2563



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อุดหนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ 1,280,000 ต.ตูม กองการ

โรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการ อ.ปักธงชัย ศึกษา

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 แห่ง จ.นครราชสีมา
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4.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานประเพณี ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 50,000 ต.ตูม กองการ

ลอยกระทง บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย ศึกษา

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

2 โครงการจัดงานประเพณี ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 40,000 ต.ตูม กองการ

สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย ศึกษา

ไทย กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนดําเนินงานตามโครงการองค์การ 10,000 ต.ตูม กองการ

การสร้างสรรค์ประติมากรรม บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย ศึกษา

ท้องถิ่น กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา
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       5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกป่าชุมชนและดูแลป่า ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 10,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ชุมชน บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 3,000 ต.ตูม สํานักปลัด

หญ้าแฝก บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม จ.นครราชสีมา
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5.2  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสํานึกของเอกชน ประชาชนในการผลิตโดยมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม และการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกําจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ทางน้ําในเขตพื้นที่ตําบลตูม บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการ บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กําจัดขยะอย่างถูกวิธี กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

3 โครงการให้ความรู้กับประชาชนด้าน ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 3,000 ต.ตูม สํานักปลัด

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

สิ่งแวดล้อม กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

4 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทย ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

5 โครงการคลองสวยน้ําใส ดําเนินโครงการตามองค์การ 30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา
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       6.  ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมทัศน์ศึกษาดูงานเพื่อ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 250,000 ต.ตูม สํานักปลัด

พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

อบต. พนักงานอบต.ตูมและผู้นําชุมชน กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 50,000 ต.ตูม สํานักปลัด

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการ บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

ปฏิบัติงาน กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

3 อุดหนุนรัฐพิธีอําเภอปักธงชัย อุดหนุนงานรัฐพิธีอําเภอปักธงชัย 5,000 ต.ตูม สํานักปลัด

อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

4 อุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน อุดหนุนองค์กรศูนย์ปฏิบัติการ 5,000 ต.ตูม สํานักปลัด

การช่วยเหลือ ร่วมในการช่วยเหลือ อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

5 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ดําเนินตามโครงการจัดเก็บภาษี 3,000 ต.ตูม กองคลัง

นอกสถานที่บริการประชาชน อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน 100,000 ต.ตูม กองคลัง

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

7 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K) เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตาม 50,000  ต.ตูม กองช่าง

สัญญาแบบปรับราคาได้ อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

8 โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง การวางและปรับปรุงผังเมือง 50,000  ต.ตูม กองช่าง

อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

9 โครงการสํารวจและปักเขตทางที่ สํารวจและปักเขตทางที่สาธารณะ 50,000  ต.ตูม กองช่าง

สาธารณะและทางสาธารณะประโยชน์ และทางสาธารณะประโยชน์ อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

10 จ้างที่ปรึกษาหรือสถานบันที่เป็นกลางเพื่อ จ้างที่ปรึกษาหรือสถานบันที่เป็น 20,000  ต.ตูม สํานักปลัด

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ กลางเพื่อดําเนินการสํารวจความ อ.ปักธงชัย อบต.

บริการของอบต. ออกแบบประมาณการ พึงพอใจของผู้รับบริการของอบต. จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างและสํารวจความพึงพอใจของอบต ออกแบบประมาณการก่อสร้าง

และสํารวจความพึงพอใจของอบต.
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 จ้างเหมาพัฒนาเว็ปไซด์และปรับปรุงระบบจ้างเหมาพัฒนาเว็ปไซด์และ 5,000    ต.ตูม สํานักปลัด

ข้อมูลของอบต. ปรับปรุงข้อมูลของอบต. อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
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6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมจัดเวทีประชาคมเพื่อ  -จัดประชุมประชาคม ระดับหมู่ 30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น บ้าน จํานวน 16 หมู่บ้าน อ.ปักธงชัย อบต.

 - จัดประชุมประชาคมระดับ จ.นครราชสีมา

ตําบล

 - ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

อบต.เป็นต้น

2 ค่าจ่ายในการเลือกตั้ง 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 500,000 ต.ตูม สํานักปลัด

งานเลือกตั้งแก่ผู้นําชุมชนและ อ.ปักธงชัย อบต.

เจ้าหน้าที่ จ.นครราชสีมา

2.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยว

ข้อง

3 โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 8,600 ต.ตูม สํานักปลัด

บริหารส่วนตําบลเคลื่อนที่พบ อ.ปักธงชัย อบต.

ประชาชน โดยการจัดกิจกรรม จ.นครราชสีมา

4 โครงการจัดงานพระราชพิธีและวันสําคัญ จัดงานพระราชพิธีและวันสําคัญ 20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ของชาติ ของชาติ อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
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แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเก้าอี้ โต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 2 ชุด 14,400 ต.ตูม สํานักปลัด

อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

2 จัดซื้อตู้บานเลื่อน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน  7,000 ต.ตูม สํานักปลัด

จํานวน 2 หลัง อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

3 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาท จํานวน 5 หลัง 27,500    ต.ตูม สํานักปลัด

อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

4 จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โต๊ะพับเอนกประสงค์  จํานวน 10 ตัว 15,000    ต.ตูม สํานักปลัด

อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

5 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาท จํานวน 4 หลัง 22,000    ต.ตูม กองคลัง

อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

บัญจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราสีมา
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1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 หลัง 11,000 ต.ตูม กองช่าง

อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 20,000    ต.ตูม สํานักปลัด

แท็ปเล็ต  (คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา อ.ปักธงชัย อบต.

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ จ.นครราชสีมา

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม) จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล 44,000    ต.ตูม สํานักปลัด

สําหรับงานประมวลผล ผล* (คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา อ.ปักธงชัย อบต.

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ จ.นครราชสีมา

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม) จํานวน 2 เครื่อง

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์Muliifunction เครื่องพิมพ์Muliifunction 8,000      ต.ตูม สํานักปลัด

แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถัง แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ อ.ปักธงชัย อบต.

หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับ คอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอภาพ 17,000    ต.ตูม กองคลัง

สํานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) อ.ปักธงชัย

 (คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา จ.นครราชสีมา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม) จํานวน 1 เครื่อง

5 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล 22,000    ต.ตูม กองคลัง

สําหรับงานประมวลผล ผล* (คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา อ.ปักธงชัย

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ จ.นครราชสีมา

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม) จํานวน 1 เครื่อง

3.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 จัดซื้อเครื่องพิมพ์Muliifunction เครื่องพิมพ์Muliifunction 16,000    ต.ตูม กองการ

แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถัง แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ อ.ปักธงชัย ศึกษา

หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง จ.นครราชสีมา

7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 4,300      ต.ตูม กองการ

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) อ.ปักธงชัย ศึกษา

(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง จ.นครราชสีมา
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3.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Lnkjet printer) 7,100      ต.ตูม กองช่าง

(Lnkjet printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง อ.ปักธงชัย

สําหรับกระดาษ A3 จ.นครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ เครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ  จํานวน 1 เครื่อง 15,500 ต.ตูม สํานักปลัด

อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

2 จัดซื้อเครื่องผสมเสียงแบบ เครื่องผสมเสียงแบบมีพาวร์เวอร์ 12,500 ต.ตูม สํานักปลัด

มีพาวร์เวอร์(ชุดPowen) (ชุดPowen) จํานวน 1 ชุด อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

3 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 ต.ตูม กองคลัง

จํานวน  1 เครื่อง อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 ต.ตูม กองช่าง
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จํานวน  1 เครื่อง อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

4.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อกล้องวรจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 184,000 ต.ตูม กองการ

แบบมุมมองคงที่สําหรับ ติดตั้งภายใน อ.ปักธงชัย ศึกษา

(คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา จ.นครราชสีมา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม) จํานวน 8 ตัว

6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

6.1  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดเครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาข้างลําตัว 35,000 ต.ตูม สํานักปลัด
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ข้างลําตัว จํานวน 2 ตัว อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

2 จัดซื้อเครื่องบริหารขาแบบ เครื่องบริหารขาแบบสปิง จํานวน 2 ตัว 37,000 ต.ตูม สํานักปลัด

สปิง อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

3 จัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา เครื่องบริหารไหล่และขา จํานวน 2 ตัว 39,000 ต.ตูม สํานักปลัด

อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

4 จัดซื้อเครื่องวิ่งล้อถ่วง เครื่องวิ่งล้อถ่วง จํานวน 2 ตัว 39,000 ต.ตูม สํานักปลัด

อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
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