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ค ำน ำ 

 

 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลต าบลห้วยหินระยะ  5  ปี พ.ศ. 25๖๑ – 256๕
ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต าบลห้วยหินให้มีความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการแผน
แม่บทระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

  

เทศบาลต าบลห้วยหิน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

  หน้า 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 25๖๑ – 256๕ 
บทที่ 1 บททั่วไป  
 -  วิสัยทัศน์                                   1-๓ 
 -  พันธกิจ                                       
 -  ยุทธศาสตร์                                       
บทที่ 2 สภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลห้วยหิน  
 -  ข้อมูลทั่วไป                                  ๔-๓๔ 
 -   โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน                                       
 -   สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                    
 -   สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน)                                       
 -  สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส,ภัยคุกคาม)                                       
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์  

 -      ยุทธศาสตร์                                ๓๕-๔๐ 
บทที่ 4 โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
 -  โครงการ/แผนงาน                                ๔๑-๔๓ 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
วิสัยทัศน ์( Vision ) การพัฒนาท้องถิ่น 
  

             “ มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ท่ัวถึง    เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เกิดชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดถือปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ”       

 

พันธกิจ  (Misson)   การพัฒนาท้องถิ่น 
1. เทศบาลต าบลห้วยหิน  จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  

จัดให้มีและบ ารุงรักษาอย่างทั่วถึง 
2. เทศบาลต าบลห้วยหิน  จะส่งเสริม   พัฒนา  สนับสนุน  ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. เทศบาลต าบลห้วยหิน  จะต้องมีการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   เพ่ือ

มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
4. เทศบาลต าบลห้วยหิน  จะส่งเสริมการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ  การท่องเที่ยว 

วัฒนธรรมประเพณี    และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
5. เทศบาลต าบลห้วยหิน  จะเป็นหน่วยงาน  พัฒนา  สนับสนุน  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ชุมชน  ก่อเกิดสังคมที่เข้มแข็งเป็นสังคมอุดมปัญญา 
 
จุดมุ่งหมาย  (Goals) เพ่ือการพัฒนา   

1. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

2. พัฒนาและส่งเสริม   สนับสนุน  ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับสวัสดิการทางสังคม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  เพ่ือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นหลัก  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและทั่วถึง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ  การท่องเที่ยว   บ ารุงรักษาศิลปะ  
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 

5. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในด้านต่างๆ  ให้มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งตนเองได้  ก่อเกิดสังคมอุดมปัญญา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยหิน (Strategies) 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง 
1.2 รักษาความสงบ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 
-๒- 



   ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
2.2 ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ 
2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
2.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา   การกีฬา   นันทนาการและส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

3.1 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน    

                               ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  และพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน 
4.2 น าบริการไปสู่ประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

                               ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

5.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

   6.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   

6.2 ส่งเสริมการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 7   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   ประกอบด้วย                       

                                แนวทางการพัฒนาดังนี้ 

7.1 พัฒนาระบบการบริการและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
 



-๓- 
 

7.2 พัฒนาบุคลากร  

7.3 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

          7.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 
 

บทที่ ๒ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
สภาพทั่วไป 
 เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
หินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ลง
นามโดย นายบรรหาร ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอน 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2539  
 ครั้นเมื่อ พ.ศ.2551 เทศบาลต าบลห้วยหิน ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลห้วยหิน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง องค์การบริหารต าบลห้วยหิน เป็นเทศบาลต าบลห้วยหินตามประกาศ ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
   1. ด้านกายภาพ 
     1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
 เทศบาลต าบลห้วยหิน  ตั้งอยู่เลขท่ี  99  หมู่ที ่15  บ้านใหม่พัฒนา  ต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์   
จังหวัดบุรีรัมย์  ซ่ึงเขตเทศบาลต าบลห้วยหิน  มีพ้ืนที่  63  ตารางกิโลเมตร  มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมด 19 
หมู่บ้านดังนี้  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหิน , หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง , หมู่ที่ 3 บ้านสระมะค่า , หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทอง ,   
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเพชร , หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์เงิน , หมู่ที่ 7 บ้านโนนงิ้ว , หมู่ที่ 8 บ้านโนนส าราญ , หมู่ที่ 9         
บ้านไผ่สมบูรณ์  , หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม , หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์พัฒนา , หมู่ที่ 12 บ้านศิลาทอง , หมู่ที่ 13 
บ้านสวน , หมู่ที่ 14 บ้านร่อนทอง , หมู่ที่ 15 บ้านใหม่พัฒนา , หมู่ที่ 1 บ้านประชาสรรค์ , หมู่ที่ 17 บ้าน
โพธิ์ศรี ,หมู่ที่ 18  บ้านหนองหว้า , หมู่ที่ 19 บ้านเพชรสมบูรณ์ 
     1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ทิศเหนือ 
 ติดต่อต าบลเสาเดียว อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ และต าบลหนองขามอ าเภอจักราช  จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางล าห้วยฉมวก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านหนองเต่า    
ต าบลเสาเดียว  ประมาณ  2.5  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  TB 386518  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตรงไป
ผ่านเหนือหนองกระท้อ  ตัดล าห้วยคลองตะโก  บริเวณพิกัด TB  409495 ตัดไปตามไร่มัน ถึงก่ึงกลางทาง
โค้งของถนนสายหนองกี่ – ล าปลายมาศ  (ทางหลวงสาย  2166)  บริเวณพิกัด TB  244473  ตรงไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดถนนสายบ้านห้วยหิน – บ้านโนนศรีคูณ  บริเวณพิกัด  TB  435468  ผ่านล าห้วย
หินบริเวณพิกัด TB  472458  ไปตามทุ่งนาผ่านล าห้วยน้ าจานบริเวณพิกัด  TB  479453  สิ้นสุดที่
ทางเดิน  (ถนนลูกรัง) ที่แยกจากถนนสายบ้านหนองปรือ – บ้านโนนกระสัง  ต าบลสระแก้วบริเวณพิกัด  TB  
487439  รวมระยะทางดา้นทิศเหนือประมาณ  3.8  กิโลเมตร 



 
-๕- 

 
 ทิศตะวันออก 

 ติดต่อต าบลสระทองและต าบลสระแก้ว อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางทางคนเดินถนนลูกรัง  ที่แยกจากถนนสาย    บ้านหนองปรือ - บ้านโนนกระสัง  ต าบลสระแก้ว  
บริเวณพิกัด TB 487439 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตัดทุ่งนาถึงถนนลูกรังสายบ้านโนนกระสัง - บ้านห้วย
หิน  บริเวณพิกัด TB 480426 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้ ผ่านทุ่งนาตัดถนนสายบ้านร่อนทอง – บ้าน
โนนสูงน้อย  บริเวณพิกัด  TB 458422 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนสายบ้านโนนส าราญ - 
บ้านกระเบื้อง  บริเวณพิกัด  TB  430403  สิ้นสุดที่กึ่งกลางล าห้วยหลวง  บริเวณพิกัด  TB  425401  
รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  6.4  กิโลเมตร 

 ทิศใต้ 

 ติดต่อต าบลหนองชัยศรี  อ าเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์  และต าบลโคกสูง   อ าเภอหนองกี่       
จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางล าห้วยหลวง  บริเวณพิกัด  TB  425401  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามล าห้วยหลวงตัดเส้นทางหลวง  (สาย 2166)  อ าเภอหนองกี่ – อ าเภอล าปลายมาศ  
บริเวณพิกัด  TB 417410  ถึงทางคนเดินห่างจากถนนสาย 2166  ระยะ ทางประมาณ  300  เมตร  
บริเวณพิกัด  TB  414409  ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่านไร่มันและทุ่งนาตามเส้นแบ่งเขตอ าเภอ
จักราช – อ าเภอหนองหงส์  และตามก่ึงกลางล าห้วยโพธิ์ทอง  ถึงบริเวณพิกัด  TB  340439  ตรงไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือผ่านทุ่งนาถึงทิศตะวันตกของหนองไทร  ตัดตรงขึ้นไปทางทิศเหนือถึงสามแยกกึ่งกลางทาง
คนเดิน  บริเวณพิกัด  TB  366454  ตดัตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวเขตแบ่งจังหวัดนครราชสีมา 
– จังหวัดบุรีรัมย์  บริเวณพิกัด  TB  366454 
 ทิศตะวันตก 

 ติดต่อต าบลหนองขาม  และต าบลคลองเมือง  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนลูกรังสายบ้านโนนงิ้ว – บ้านสวน  ห่างจากบ้านโนนงิ้วระยะทางประมาณ  6.5  
กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B  259480  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ตามเส้นแบ่งแนวเขตอ าเภอจัก
ราช – อ าเภอหนองหงส์   ถึงกึ่งกลางล าห้วยฉมวก  บริเวณพิกัด T B  377498  ตรงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามล าห้วยฉมวก  สิ้นสุดทีท่างคนเดินลูกรังสายบ้านหนองเต่า – ห้วยฉมวก  บริเวณพิกัด 
T B  386518  รวมระยะทางดา้นทิศตะวันตกประมาณ  5.2  กิโลเมตร 
     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 1.3.1  อุณหภูมิสูงสุด  41.7  องศาเซลเซียส  ต่ าสุด  10.7  องศาเซลเซียส   
           อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  มี.ค.- มิ.ย.    29.03    องศาเซลเซียส    
           อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  ก.ค.- ต.ค.    27.50    องศาเซลเซียส    
           อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  พ.ย.- ก.พ.    24.08    องศาเซลเซียส    
 1.3.2  ปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปี    1,417.5  ม.ม. จ านวนวันที่ฝนตกท้ังปี  114  วัน  
           ปริมาณน้ าฝน  สูงสุด    286.3  ม.ม.  เดือน  พฤษภาคม  2559   



           ปริมาณน้ าฝน  ต่ าสุด      0.0  ม.ม.   เดือน  มีนาคม  2559     
           ปริมาณน้ าฝน  เฉลี่ย  เดือน  มี.ค.-มิ.ย.     142.15  ม.ม.  

-๖- 
 

           ปริมาณน้ าฝน  เฉลี่ย  เดือน  ก.ค.-ต.ค.     207.28  ม.ม.    
           ปริมาณน้ าฝน  เฉลี่ย  เดือน  พ.ย.-ก.พ.     6.50  ม.ม.    
 1.3.3  ทิศทางลมในแต่ละฤดูฤดูหนาว       
           ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  (ทิศองศา  020-070)     
           ฤดูร้อน  ทิศตะวันตก , ตะวันตกเฉียงใต้  , ลมไม่แน่ทิศ  (ลมกระโชก)   
           ฤดูฝน  ทิศตะวันตกเฉียงใต้  (ทิศองศา  200-250) 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์   (นางรอง) 
     1.4  ลักษณะของดิน 

 เขตเทศบาลต าบลห้วยหิน เป็นดินร่วน เป็นดินที่ประกอบด้วย  ทราย  โคลนตม  และดินเหนียว โดยมี
ปริมาณดินทรายและดินเหนียวไม่มากนัก  ดังนั้น น้ าและอากาศจึงไหลผ่านดินร่วนได้ดีกว่าดินเหนียว 

     1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

 เขตเทศบาลต าบลห้วยหิน แหล่งน้ าแบ่งได้เป็นสองประเภทตามการก าเนิดคือ แหล่งน้ าที่เกิดโดย
ธรรมชาติเช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ า และแหล่งน้ าที่เกิดจากการสร้างโดยมนุษย์เช่น อ่างเก็บน้ า คลอง 
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ตามการเคลื่อนที่ของน้ า เช่น แม่น้ า และคลอง กล่าวถึงแหล่งน้ ามีการไหลจากท่ี
หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง ในขณะที่ ทะเลสาบ น้ าจะไม่มีการไหลไปแหล่งอ่ืน แหล่งน้ าที่มีการสัญจรจะถูกเรียกว่าทาง
น้ า ซึ่งแบ่งเป็นแหล่งน้ าในเขตต าบลห้วยหินได้ดังนี้ 

 1.5.1  สระน้ า  17 แห่ง       
 1.5.2  ล าห้วย  6 แห่ง       
 1.5.3  ฝาย  2 แห่ง       
 1.5.4  ประปาผิวดิน 15 แห่ง       
 1.5.5  ประปาบาดาล 3 แห่ง 

1.6  ลักษณะของป่าไม้/ไม้ 

 เขตเทศบาลต าบลห้วยหินเป็นป่าผลัดใบที่มีพันธุ์ไม้ในวงศ์ไม้ยางที่มีการผลัดใบขึ้นเป็นไม้เด่นในสังคม
พันธุ์ไม้ที่เป็นดัชนีได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง และยางกราด พันธุ์ไม้เหล่านี้จะต้องเป็นไม้เด่นเหนือพันธุ์ไม้อ่ืนใน
สังคม โดยทั่วๆ ไปความหนาแน่นของต้นไม้น้อยกว่าป่าผสมผลัดใบ ป่าชนิดนี้มีไฟป่าไหม้เกือบทุกปี ซึ่งอาจจะ
กล่าวได้ว่า สังคมพืชชนิดนี้ด ารงสภาพอยู่ได้โดยมีไฟป่าเป็นตัวก าหนด หากมีการป้องกันไฟป่าเป็นเวลานาน ป่า
ชนิดนี้จะเปลี่ยนไปเป็นป่าผสมผลัดใบ ถ้าสภาพดินเหมาะสม 
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2.  ดา้นการเมือง/การปกครอง 

   2.1  เขตการปกครอง 
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โคกหนองหว้า  หมู่ที่  2   พื้นที่ประมาณ   475   ไร่  35 ตารางเมตร 

 

 
โคกโจดจาน   หมู่ที่ 7  พื้นที่ประมาณ  250 ไร่ 1 งาน 85 ตารางเมตร 

 

 
โคกบ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 4  พื้นที่ประมาณ  204 ไร่ 2 งาน 15 ตารางเมตร 



 
 

-๙- 
 

 
โคกบ้านโพธิ์เงิน  หมู่ที่ 6  พื้นที่ประมาณ  260 ไร่ 2 งาน 65 ตารางเมตร 

 

 
โคกบ้านไผ่สมบูรณ์  หมู่ที่ 9  พื้นที่ประมาณ  78 ไร่ 3 งาน 53 ตารางเมตร 

 

 



โคกบ้านโนนส าราญ  หมู่ที่ 8  พื้นที่ประมาณ  27 ไร่ 3 งาน 93 ตารางเมตร 
 

-๑๐- 
 

 
โคกบ้านประชาสรรค์   หมู่ที่ 16  พ้ืนที่ประมาณ  43 ไร่ 3 งาน 3 ตารางเมตร 

 
 

   8.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.3.1 คุณภาพน้ าและปริมาณน้ าเสีย 
      ในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้านเขตเทศบาลต าบลห้วยหิน มีน้ าเสียจากบ้านเรือนและสถานประกอบการ
ต่างๆ ส าหรับแหล่งน้ าในพ้ืนที่ไร่นามีลักษณะเสื่อมโทรมและน้ าเสียจากการทิ้งขยะเศษวัสดุเหลือใช้ลงสู่แหล่ง
น้ า การที่น้ าฝนและกระแสน้ าช าระล้างผิวดินที่มีสารพิษ/สารเคมีตกค้างลงสู่แหล่งน้ า เกษตรกรช าระล้าง
เครื่องมือในการฉีดสารเคมีลงสู่แหล่งน้ า และพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลห้วยหิน ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับ
แหล่งน้ าในไร่นามีสารพิษจากสารเคมีจากการเพาะปลูกข้าว/พืชไร่และพืชผัก และยาปราบรัตรูพืชเป็นตัว
ก่อให้เกิดน้ าเสีย ในอนาคตจะมีปัญหาน้ าเสียมากขึ้นได้ ต้องรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าว/พืชไร่ และผักปลอด
สารพิษ 
 8.3.2 ปริมาณขยะและกากของเสีย 
      ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยหิน มีปริมาณขยะเฉลี่ย 7 – 8 ตันต่อวัน ซึ่งในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้านมี
ปริมาณขยะตกค้าง เนื่องจากมีประชากรในเขตชุมชน/หมู่บ้านเพ่ิมขึ้น และในอนาคตจะมีปัญหาหากสถานที่
ทิ้งขยะเริ่มเต็ม จะมีปัญหาขยะมากขึ้นตามล าดับ 
 8.3.3 มลพิษทางอากาศและเสียง 
      ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยหิน มียานยนต์และโรงเลี้ยงสัตว์ไม่มาก แม้จะมีควันพิษและเสียงดังจาก
ยานยนต์และโรงเลี้ยงสัตว์อยู่บ้างแต่ไม่อยู่ในเกณฑ์อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
 8.3.4 ป่าไม้/ป่าสาธารณะประโยชน์ 
      ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยหิน มีป่าไม้เป็นป่าผลัดใบที่มีพันธุ์ไม้ในวงศ์ไม้ยางที่มีการผลัดใบขึ้นเป็น
ไม้เด่นในสังคมพันธุ์ไม้ที่เป็นดัชนีได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง และยางกราด พันธุ์ไม้เหล่านี้จะต้องเป็นไม้เด่น
เหนือพันธุ์ไม้อ่ืนในสังคม โดยทั่วๆ ไปและป่าไม้ในพ้ืนที่ก็ยังอยู่ในสภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ 
 



-๑๑- 
 
9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 1. หลักการและเหตุผล   
 
      ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีประชากร  2/3  อยู่ในภาคการเกษตร โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมานั้น  เกษตรกรต้องเป็นผู้แบกรับความเสี่ยง ทั้งด้านต้นทุนการผลิตที่สูง ผลผลิตไม่แน่นอน 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวน การขาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
อ่ืน ๆ อีกมากมาย  โดยที่ผ่านมาเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนนอกจากจะแบกรับความเสี่ยงดังกล่าวไว้แล้ว ยังต้อง
แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเสมอดังนั้น เทศบาลต าบลห้วยหินในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความ
ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  ควรจะเป็นผู้ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนเกษตรกรเหล่านั้น แต่ดว้ยปัญหาการ
ขาดข้อมูลที่เป็นจริง และขาดการบูรณาการเชิงข้อมูลที่อยู่ในพ้ืนที่ จึงท าให้การออกนโยบาย โครงการ หรือ
แผนงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางแห่ง มิอาจตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขประเด็น
ปัญหาหรืออุปสรรคของชาวบ้านได้อย่างแท้จริง   
      ในฐานะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
รูปธรรม อันจะน ามาซึ่งบทบาทของการเป็น “โรงเรียนสอนประชาธิปไตยในชุมชน” เพ่ือที่จะไปถึงเป้าหมายได้
นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต าบลห้วยหิน จะต้องทราบข้อมูลพ้ืนฐานในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
พ้ืนฐานในเรื่อง  1)  ด้านการท าการเกษตรอันประกอบด้วย ประเภทของพืชที่ปลูก จ านวนครัวเรือนที่ท า
การเกษตรประเภทต่างๆ ราคาต่อหน่วย และต้นทุนต่อหน่วยและ 2) ด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือที่จะได้
ทราบข้อมูลว่าในการท าการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่นั้น  มีน้ าเพียงพอหรือไม่ มีการเข้าถึงแหล่งน้ าและการใช้น้ า
เป็นธรรมกับส่วนรวมหรือไม่  นอกจากนี้จะได้ทราบสถานการณ์ของปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าตามธรรมชาติ และ
แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาที่ประสบ และ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท าการเกษตร ความต้องการ และโครงการหรือแผนงานที่ประชาชนในพ้ืนที่
ต้องการได้รับการสนับสนุน และเมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้วนั้น  ก็จะเป็นฐานหลักส าคัญในการออกนโยบาย 
แผนงานและโครงการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน มิใช่เป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลห้วยหินในพ้ืนที่แต่เพียงเท่านั้น ทว่ายังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะได้ทราบถึง
ข้อเท็จจริงและการสะท้อนประเด็นปัญหา และอุปสรรคของประชาชนอีกด้วย 
 2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือเป็นการน้อมน าเอาหลักการแห่งแนวพระราชด าริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล  และสร้างความรับรู้  และเข้าถึงสาระส าคัญของแนวปรัชญาดังกล่าว 
      2.2 เพ่ือสร้างฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปบูรณาการกับข้อมูลอื่นๆ ให้มีความ
เชื่อมโยง  สัมพันธ์กันทั้งในระดับประเทศ สังคม ท้องถิ่น และประชาชนได้จริง   
      2.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดแผน/นโยบาย/โครงการในทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการและปัญหาที่เกิดข้ึนในท้องถิ่น 
      2.4 เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการน าไปใช้ตอบสนองความต้องการ  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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      2.5 เพ่ือเป็นข้อมูลหลักให้เทศบาลต าบลห้วยหิน  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรภาค
ประชาสังคม  องค์กรธุรกิจ  น าไปใช้เพ่ือพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
      2.6 เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีฐานข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า เพ่ือใช้ใน
การเสริมสร้างศักยภาพในการท างานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการและ
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง 
 
 3. ขั้นตอนในการส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ 
แหล่งน้ า) 
      3.1 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียด  วัน  เวลา  สถานที่  ครัวเรือนในหมู่บ้าน  
ชุมชน  (รวมถึงรายบุคคล)  ที่จะจัดเก็บข้อมูล 
      3.2 จัดท าทะเบียนอาสาสมัครหรือเครือข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูล  (ถ้ามี) 
      3.3 ประชุมชี้แจงอาสาสมัครหรือเครือข่ายเพ่ือจัดเก็บข้อมูล (ถ้ามี) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งในหมู่บ้าน ชุมชน 
      3.4 ส ารวจข้อมูลครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน  ชุมชน 
      3.5 น าข้อมูลมารวบรวม  สรุปรวมในระดับหมู่บ้าน  ชุมชน  ต าบล  วิเคราะห์   
      3.6 ประมวลผลข้อมูล  (processor)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดี  สมบูรณ์ผล 
      3.7 ส่งข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ  ภาคประชาสังคม  องค์กรทาง
สังคม  อ าเภอ  จังหวัด  เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 
      3.8 ติดตามและประเมินผล 
 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      4.1 ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้  และความเข้าใจถึงสาระส าคัญ  ของ
แนวพระราชด าริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน้อมน ามาประยุกต์ใช้และปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
จริง 
      4.2 รับทราบข้อมูลที่แท้จริงในด้านการท าการเกษตรและการใช้แหล่งน้ าในพ้ืนที่ ซึ่งจะสะท้อน
สภาพความเป็นอยู่ ข้อมูลพื้นฐานตลอดจนความต้องการในระดับครัวเรือน และสามารถบูรณาการข้อมูลจาก
ส่วนอื่นๆ ในทุกระดับ 
      4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ตอบสนองความต้องการและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม 
      4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชุมชนเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
และแหล่งน้ า 
      4.5 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
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      4.6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถใช้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
 รายละเอียดของแบบส ารวจและการจัดเก็บข้อมูล 
      หมู่ที่  1  บ้านห้วยหิน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 บ้านห้วยหิน  หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยหิน เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวนประชากรทั้งหมด 645 คน ชาย  310 คน หญิง 335 คน ครัวเรือนทั้งหมด 189  ครัวเรือน พ้ืนที่
ทั้งหมด  1,505  ไร่ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน  158  ครัวเรือน 5 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 350 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  
2,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  2,800 บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวนหม่อน  8  ครัวเรือน 5 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  1,000 
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  3,200 บาท/ไร่ 
 2.3 ท าไร่  ไร่อ้อย  70  ครัวเรือน 400 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 10,000 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  
5,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10,000 บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  3  ครัวเรือน 10 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 5,000 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  2,000 บาท/
ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10,000 บาท/ไร่ 
 ไร่ยางพารา  3  ครัวเรือน 40 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 200 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  600 บาท/ไร่  ราคา
ขายโดยเฉลี่ย  2,500 บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  ไม่เพียงพอ 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติมีคลอง แต่ไม่เพียงพอต่อการเกษตรตลอดทั้งปีการเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร
ไม่ทั่วถึง 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึนมีคลองชลประทาน แต่ไม่เพียงพอต่อการเกษตรตลอดทั้งปีการเข้าถึง
แหล่งน้ าการเกษตรไม่ทั่วถึง 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  มีเพียงพอและทั่วถึง 
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  มีเพียงพอและทั่วถึง 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ไม่มี 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  มีเพียงพอและทั่วถึง   
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่มี 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่  เพียงพอ 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
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 - ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ไม่มีคลองส่งน้ า ฝนไม่ตกตามฤดูกาล  ผลผลิตที่ได้ไม่มีราคา  ท าอะไรก็มีแต่
ขาดทุน 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ต้องการแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคูคลอง 
 - ต้องการมีสระน้ าประจ าไร่นาเพ่ือกักเก็บน้ า 
 - ให้ความส าคัญกับราคาสินค้าทางด้านการเกษตร 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - ต้องการคลองส่งน้ าที่มีความเป็นมาตรฐาน ผ่านพ้ืนที่ท าการเกษตร 
      หมู่ที่  2  บ้านโคกลาง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยหิน เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวนประชากรทั้งหมด 744 คน ชาย 373 คน หญิง 371 คน ครัวเรือนทั้งหมด 215 ครัวเรือน พ้ืนที่
ทั้งหมด  2,600  ไร่ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน  150  ครัวเรือน 400 ไร ่ ผลผลิตเฉลี่ย 400  กก./ไร่  ต้นทุนการ
ผลิต  3,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  4,000 บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวน ผักสวนครวั  10  ครัวเรือน 5 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  -  
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย  80  ครัวเรือน 1,200 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 8,000 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  750 
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  808 บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  5  ครัวเรือน 10 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  -  บาท/ไร่  ราคา
ขายโดยเฉลี่ย  -  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  - 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ความส าคัญล าดับที่ 1 ห้วย/ล าธาร แต่ไม่เพียงพอ ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า 20 เปอร์เซ็นต์ ความส าคัญล าดับที่  
2  คลอง   แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ทั่วถึง  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า 20 เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นมีคลองชลประทาน แต่ไม่เพียงพอ ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า 20 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  มีเพียงพอและท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงน้ า 100 เปอร์เซ็นต์ 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  มีเพียงพอและทั่วถึง   



 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ แต่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า 100 เปอร์เซ็นต์ 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่   
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ความแห้งแล้ง  ขาดน้ า 
 - ขาดความเข้าใจ 
 - ระบบการตลาด 
 - การปลูกพืชไม่มีการจัดโซน ท าให้มีผลกระทบในด้านการตลาด 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - แหล่งน้ าให้ทั่วถึง 
 - ไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
 - การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต/แปรรูป 
 - ตลาดสินค้า 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - จัดหาแหล่งน้ า 
 - ไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
 - ส่งเสริมให้ความรู้ การแปรรูป 
 - หาแหล่งจ าหน่ายผลิตผล 
      หมู่ที่  3  บ้านสระมะค่า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยหิน เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ประชากรทั้งหมด 520 คน ชาย 240 คน หญิง 280 คน ครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด  
2,800  ไร ่
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน  65  ครัวเรือน 550 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร่  ตน้ทุนการ
ผลิต  600 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  4,400 บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  - 
 2.3 ท าไร่  ไร่อ้อย  60  ครัวเรือน 738 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 10,000 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  
4,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,000 บาท/ไร่  
     ไร่มันส าปะหลัง  - 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  - 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ห้วย/ล าธารแต่ไม่เพียงพอ ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตรไม่ทั่วถึง 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  - 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ ไม่เพียงพอ 
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  มีเพียงพอ 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  -   
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  - 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่  ไม่เพียงพอ 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ขาดแหล่งน้ าน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - อยากให้มีคลองส่งน้ าให้มีน้ าใช้ได้ตลอดปี 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า 
 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทอง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยหิน เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ประชากรทั้งหมด 486 คน ชาย 245 คน หญิง  241 คน ครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือนพ้ืนที่ทั้งหมด    
1,280  ไร ่
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน  42 ครัวเรือน 250 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 300 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิต   
1,800 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย    2,400   บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวนยางพารา    1  ครัวเรือน  10  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 900 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
1,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   2,000  บาท/ไร่ 
 2.3 ท าไร่  ไร่อ้อย 51  ครัวเรือน   900  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 5,000 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
4,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  5,000 บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  10  ครัวเรือน  130  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  8,000 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  2,000     
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   8,000  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  ไม่เพียงพอ 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ คลอง แต่ไม่เพียงพอต่อการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า 18 เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน สระ แตไ่ม่เพียงพอ ต่อการเกษตรตลอดท้ังปี การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า -  เปอร์เซ็นต์ 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ ไม่เพียงพอต่อการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  ไม่เพียงพอ ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร ไม่ทั่วถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า -  เปอร์เซ็นต ์
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่มี 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 60 ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ฝนแล้ง 
 - โรคระบาดสัตรูพืช 
 - ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
 - ราคาปุ๋ย ยา แรงงาน แพง ต้นทุนสูง 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - อยากให้ขุดสระในไร่นาเพื่อใช้ในการเกษตร 
 - ต้องการขุดลอกคลองอีสานเขียว ยาว 2 กม.และท าฝายน้ าล้น 4 จุด 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการถนนรอบหมู่บ้าน 
 - โครงการไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้าน 
 - โครงการถนนพื้นที่การเกษตร 
      หมู่ที่  5  บ้านหนองเพชร 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 5  ต าบลห้วยหิน เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวนประชากรทั้งหมด  601 คน ชาย  303 คน หญิง  298 คน ครัวเรือนทั้งหมด  179 ครัวเรือนพ้ืนที่
ทั้งหมด  2,530  ไร่ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน  110 ครัวเรือน -ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 900  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  
3,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,100 บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวน    - ครัวเรือน  -  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  -  บาท/ไร่  ราคา
ขายโดยเฉลี่ย  -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย  20  ครัวเรือน 1,500 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 9,000 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  
1,200 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10,000 บาท/ไร่  
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 ไร่มันส าปะหลัง  30  ครัวเรือน 600 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  3,000  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  5,000  
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  7,000  บาท/ไร่ 
 ไร่ยางพารา  2  ครัวเรือน 20 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  1,000  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  3,000  บาท/ไร่  
ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,000  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  - 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ความส าคัญล าดับที่  1 หนองน้ า/บึง   แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอด
ทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า 60 เปอร์เซ็นต์ ความส าคัญ
ล าดับที่  2  ห้วย/ล าธาร   แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  40  เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  ความส าคัญล าดับที่  1  มีสระ  แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอด
ทั้งปี  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า 60  เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  - 
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า 
100  เปอร์เซ็นต์ 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน - 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  -   
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  - 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  60 ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ฝนทิ้งช่วง น้ าในสระไม่เพียงพอต่อการบริโภคของชาวบ้าน 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ขุดลอกสระน้ าให้มีขนาดใหญ่และลึกกว่าเดิม 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการขุดลอกสระน้ าประจ าหมู่บ้านขนาด 70 x 150 x 2  
      หมู่ที่  6  บ้านโพธิ์เงิน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านโพธิ์เงิน  หมู่ที่ 6  ต าบลห้วยหิน เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ประชากรทั้งหมด 650 คน ชาย  319 คน หญิง  331 คน ครัวเรือนทั้งหมด  169 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด  
1,305  ไร ่
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน  69 ครัวเรือน 272 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 320 กก./ไร่  ตน้ทุนการ
ผลิต  2,250บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  3,200 บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวน  - ครัวเรือน  -  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  -  บาท/ไร่  ราคา
ขายโดยเฉลี่ย  -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย  59   ครัวเรือน 433 ไร่  ผลผลิตเฉลีย่ 10,000 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  
7,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  7,500 บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  4  ครัวเรือน 600 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  4,000  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  2,500  
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,000  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  - 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ความส าคัญล าดับที่  1 หนองน้ า/บึง   แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอด
ทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า 30 เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  - 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ ไม่เพียงพอต่อการเกษตรตลอดทั้งปี ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า 30  
เปอร์เซ็นต์ 
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน - 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  -   
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  - 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่  - 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ฝนทิ้งช่วง น้ าในสระไม่เพียงพอต่อการบริโภคของชาวบ้าน 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ขุดลอกสระน้ าให้มีขนาดใหญ่และลึกกว่าเดิม 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการขุดลอกสระน้ าประจ าหมู่บ้าน  
      หมู่ที่  7  บ้านโนนงิ้ว 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 7  ต าบลหว้ยหิน เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ประชากรทั้งหมด  624 คน ชาย  297 คน หญิง  327 คน ครัวเรือนทั้งหมด  204 ครัวเรือนพ้ืนที่
ทั้งหมด   1,830  ไร่ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน  - ครัวเรือน - ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  - 
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  -  บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวนยางพารา  2 ครัวเรือน  14 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  400  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต    
4,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   12,000  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย  25   ครัวเรือน  600 ไร่  ผลผลิตเฉลีย่ 10,000 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  
6,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10,000 บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  6  ครัวเรือน  30 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  400  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  4,000  
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,000  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  - 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ความส าคัญล าดับที่  1 หนองน้ า/บึง   แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอด
ทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  สระ   แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  - 
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  มีเพียงพอต่อการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตรทั่วถึง ร้อยละ
ของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  100  เปอร์เซ็นต์ 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  -   
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  - 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 15 ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ขาดท่ีดินท ากิน 
 - ขาดแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
 - ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน 
 - ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ต้องการที่ดินเป็นของตนเอง 
 - ต้องการแหล่งน้ าท าการเกษตร 
 - ต้องการเงินทุนดอกเบี้ยต่ า 
 - ผลผลิตทีราคาท่ีแน่นอน 
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โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการท าประปาอนามัยที่สามารถดื่มได้ 
 - โครงการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
 - โครงการไฟส่องสว่างรอบหมู่บ้าน 
 - โครงการสนับสนุนงานประเพณีในหมู่บ้าน 
      หมู่ที่  8  บ้านโนนส าราญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านโนนส าราญ   หมู่ที่ 8  ต าบลห้วยหิน  เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์     
จ านวนประชากรทั้งหมด  641 คน ชาย  325 คน หญิง 316 คน ครัวเรือนทั้งหมด  172 ครัวเรือน พ้ืนที่
ทั้งหมด   2,484  ไร่ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน   89  ครัวเรือน - ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  - 
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  -  บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวนหม่อน ไหม  20   ครัวเรือน   20   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   -   กก./ไร่  ต้นทุนการ
ผลิต    -  บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย  -   ครัวเรือน   60   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   -   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   2,000   
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10,000 บาท/ไร่  
     ไร่มันส าปะหลัง    30   ครัวเรือน    - ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  -   บาท/ไร่  
ราคาขายโดยเฉลี่ย   -   บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  - 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ความส าคัญล าดับที่  1  มีคลอง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  ความส าคัญล าดับที่  1   สระ   แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอด
ทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  50  เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   มีไม่เพียงพอ ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  1  เปอร์เซ็นต์  
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  มีไม่เพียงพอ ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์  
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  มีเพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ทั่วถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  99  เปอร์เซ็นต์ 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี  
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีไม่เพียงพอ ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  70  เปอร์เซ็นต์ 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่   มีเพียงพอ 
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ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ขาดน้ า ทางการเกษตรต้องการเครื่องกรองน้ า 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ต้องการเครื่องกรองน้ าประปา 
 - คลองส่งน้ าสู่การเกษตร 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
      หมู่ที่  9  บ้านไผ่สมบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านไผ่สมบูรณ์   หมู่ที่ 9  ต าบลห้วยหิน  เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ประชากรทั้งหมด  521 คน ชาย  255 คน หญิง  266 คน ครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 
2,354 ไร ่
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน    -   ครัวเรือน   860  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   420  กก./ไร่  ต้นทุน
การผลิต  - บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  -  บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวน  -  ครัวเรอืน   622   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   -   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต    -  บาท/
ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย  -   ครัวเรือน   877 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   8,000   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   -   
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  -  บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  -  ครัวเรือน   -  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย    9,000  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  -   บาท/ไร่  
ราคาขายโดยเฉลี่ย   -   บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  - 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ  แม่น้ า    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดท้ังปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 หว้ย/ล าธาร    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ทั่วถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 คลอง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไมท่ัวถึง  ร้อยละ
ของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 หนองน้ า/บึง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ทั่วถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  - 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
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 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   -  
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  -  
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  - 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  -  
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีไม่เพียงพอ ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า   -   เปอร์เซ็นต์ 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่   มีเพียงพอ 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ชาวบ้านขาดน้ าในการท าเกษตร 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ชาวบ้านอยากได้น้ าเพ่ือท าการเกษตร 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการขุดสระเพ่ือการเกษตร 
      หมู่ที่  10  บ้านโคกล่าม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านโคกล่าม   หมู่ที่  10  ต าบลห้วยหิน  เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ประชากรทั้งหมด   741 คน ชาย  383 คน หญิง  358 คน ครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด    
2,631 ไร ่
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน    90   ครัวเรือน    -  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   300  กก./ไร่  ต้นทุน
การผลิต  600 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  650  บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวน  -  ครัวเรอืน   -   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต    -  บาท/ไร่  
ราคาขายโดยเฉลี่ย   -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย   40  ครัวเรือน   500  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   5,000   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
4,500   บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  5,000  บาท/ไร่  
     ไร่มันส าปะหลัง  -  ครัวเรือน   -  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย    -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  -   บาท/ไร่  ราคา
ขายโดยเฉลี่ย   -   บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  - 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ห้วย/ล าธาร    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไมท่ั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 คลอง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไมท่ัวถึง  ร้อยละ
ของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
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 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน    สระ  แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไมท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ไม่เพียงพอ 
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  ไม่เพียงพอ 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  ไม่เพียงพอ 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  -ไม่เพียงพอ 
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  - 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 30 ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ขาดน้ าในการท าการเกษตร 
 - ขาดทุนในการท าการเกษตร 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - บ่อน้ าบาดาลพลังแสงอาทิตย์ 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการบ่อน้ าบาดาลพลังแสงอาทิตย์ 
      หมู่ที่  11  บ้านโพธิ์พัฒนา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านโพธิ์พัฒนา   หมู่ที่  11  ต าบลห้วยหิน  เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ประชากรทั้งหมด   266 คน ชาย  141 คน หญิง  125 คน ครัวเรือนทั้งหมด 66 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 
971  ไร่ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน    55   ครัวเรือน    294  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   450  กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต  - บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  -   บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวน  -  ครัวเรอืน   -   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต    -  บาท/ไร่  
ราคาขายโดยเฉลี่ย   -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย   19  ครัวเรือน   650  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   1,000   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
-    บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  -   บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  3   ครัวเรือน    27   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย    -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  -   บาท/ไร่  
ราคาขายโดยเฉลี่ย   -   บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  ไม่เพียงพอ 



 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ  หนองน้ า    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 คลอง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไมท่ัวถึง  ร้อยละ
ของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน    สระ  แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไมท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   - 
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  ไม่เพียงพอ 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  - 
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  - 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ ไม่เพียงพอ  
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - น้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร 
 - ไม่มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้ด้านเกษตร 
 - มีคลอง อีสาน ตื้นเขิน กักเก็บน้ าไม่ได้ 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขคลองให้ลึกและกว้างขึ้นเพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการขุดลอกล าคลอง 
      หมู่ที่  12  บ้านศิลาทอง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านศิลาทอง   หมู่ที่  12  ต าบลห้วยหิน  เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ประชากรทั้งหมด 373 คน ชาย  178 คน หญิง  195 คน ครัวเรือนทั้งหมด 107 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด    
803   ไร ่
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน    55   ครัวเรือน    294  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   450  กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต  - บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  -   บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวน  -  ครัวเรอืน   -   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต    -  บาท/ไร่  
ราคาขายโดยเฉลี่ย   -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย   30  ครัวเรือน   499  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   15,000   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
3,130   บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10,500   บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  3   ครัวเรือน    10   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย    2,000  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  
1,330   บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   3,800  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
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 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  ไม่เพียงพอ 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ   คลอง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  3  เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน    สระ  
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   - 
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  80  เปอร์เซ็นต์ 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  - 
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  - 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่   เพียงพอ  
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ขาดแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตร 
 - ขาดทุนหมุนเวียน 
 - ขาดหน่วยงานรับผิดชอบอ่างจริงจัง 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ต้องการแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรให้แก่ชุมชน  อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบอย่าง
จริงจัง 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการขุดลอกล าคลองสาธารณะ 
      หมู่ที่  13  บ้านสวน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านสวน หมู่ที่ 13 ต าบลห้วยหิน เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนประชากร
ทั้งหมด 530 คน ชาย  284 คน หญิง  246 คน ครัวเรือนทั้งหมด  141 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด   1,280  
ไร่ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน   42  ครัวเรือน    250 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   300  กก./ไร่  ต้นทุน
การผลิต   1,800  บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย    2,400   บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวนยางพารา    1  ครัวเรือน  10  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   900  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
1,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   2,000  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย   51  ครัวเรือน   900  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   5,000   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
4,000   บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  5,000    บาท/ไร่  
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 ไร่มันส าปะหลัง  10  ครัวเรือน    130   ไร่  ผลผลิตเฉลีย่    8,000 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  
2,000     บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   8,000  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  ไม่เพียงพอ 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ   คลอง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  18  เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน    สระ  แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่มี 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 60  ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ฝนแล้ง 
 - โรคระบาดสัตรูพืช 
 - ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
 - ราคาปุ๋ย ยา แรงงาน แพง ต้นทุนสูง 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - อยากให้ขุดสระในไร่นาเพื่อใช้ในการเกษตร 
 - ต้องการขุดลอกคลองอีสานเขียว ยาว 2 กม.และท าฝายน้ าล้น 4 จุด 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการถนนรอบหมู่บ้าน 
 - โครงการไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้าน 
 - โครงการถนนพื้นที่การเกษตร 
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หมู่ที่  14  บ้านร่อนทอง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านร่อนทอง   หมู่ที่  14  ต าบลห้วยหิน  เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ประชากรทั้งหมด 355 คน ชาย  183 คน หญิง  172 คน ครัวเรือนทั้งหมด 86 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 
545  ไร่ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน    70   ครัวเรือน    510  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   350  กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต  1,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   2,000   บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวน  -  ครัวเรอืน   -   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต    -  บาท/ไร่  
ราคาขายโดยเฉลี่ย   -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย   10  ครัวเรือน   30  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   11,000   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
2,000   บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10,000   บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  2   ครัวเรือน    5   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย    4,000  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  700     
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   7,000  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  ไม่เพียงพอ 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ   หว้ย    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดท้ังปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 หนองน้ า/บึง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ทั่วถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน    สระ  แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถงึ  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  -ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่ง
น้ าการเกษตร  ไม่ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่   ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ 70 ของทั้ง
หมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - แหล่งน้ าธรรมชาติไม่เพียงพอ ตื้นเขิน 
 - ไม่มีบ่อน้ าสระเพ่ือรองรับน้ าในช่วงฤดูฝน แหล่งน้ าตื้นเขิน 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ต้องการบ่อน้ าธรรมชาติโดยการขุดลอกห้วยสาธารณะ   
 - อยากได้ย่อบาดาลในรายครัวเรือน ที่ต้องการน้ าเพ่ือการเกษตรในหน้าแล้งเพื่อปลูกพืช ในหน้าแล้ง
และท านาในช่วงฝนทิ้งช่วง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการขุดลอกล าห้วยสาธารณะ  ลึก 6 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 2 เมตร 
 - โครงการบ่อน้ าบาดาลในไร่นาและพลังงานแสงอาทิตย์ในบ่อบาดาลเพ่ือผลิตน้ าบาดาล เพ่ือกองทุน
พ่ึงพาตนเอง 
      หมู่ที่  15  บ้านใหม่พัฒนา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านใหม่พัฒนา   หมู่ที่  15  ต าบลห้วยหิน  เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ประชากรทั้งหมด 335 คน ชาย 174 คน หญิง  161 คน ครัวเรือนทั้งหมด 109 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 
785 ไร่ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน    10   ครัวเรือน    20  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   600  กก./ไร่  ต้นทุน
การผลิต  1,800 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   -   บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวน  -  ครัวเรอืน   -   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต    -  บาท/ไร่  
ราคาขายโดยเฉลี่ย   -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย   8  ครัวเรือน   200  ไร่  ผลผลิตเฉลีย่   10,000   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
6,100   บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,000   บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  4  ครัวเรือน    20   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย    5,000  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  
3,000     บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   8,000  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  ไม่เพียงพอ 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ   หว้ย    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดท้ังปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 คลอง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละ
ของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น    สระ  แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
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 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซน็ต์ 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ทั่วถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  - 
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่มี 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - แหล่งน้ าธรรมชาติไม่เพียงพอ ตื้นเขิน 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ขุดสระขนาดใหญ่ 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการขุดสระขนาดใหญ่ 
 - โครงการถนน คสล.ในหมู่บ้าน 
      หมู่ที่  16  บ้านประชาสรรค ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านประชาสรรค์   หมู่ที่  16  ต าบลห้วยหิน  เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวนประชากรทั้งหมด  490 คน ชาย 241 คน หญิง 249 คน ครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน พ้ืนที่
ทั้งหมด 1,556   ไร่ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน    90   ครัวเรือน    900  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   240  กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต  1,200 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   -   บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวน  -  ครัวเรอืน   -   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   -  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต    -  บาท/ไร่  
ราคาขายโดยเฉลี่ย   -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย   20  ครัวเรือน   506  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   1,000-1,500   กก./ไร่  ต้นทุน
การผลิต   6,500   บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  750 - 1,000   บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  6  ครัวเรือน    50   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย    3,000 – 5,000  กก./ไร่  ต้นทุนการ
ผลิต  1,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   8,000  บาท/ไร่ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  ไม่เพียงพอ 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ   หว้ย    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดท้ังปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน    สระ  แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ไม่มี 
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  ไม่มี 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 30   ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ไม่มีแหล่งน้ า ใช้ท าการเกษตร 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ประชาชนต้องการตลาดรองรับจากหน่วยงานของรัฐ 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการขุดสระขนาดใหญ่เพ่ือการเกษตร 
      หมู่ที่  17  บ้านโพธิ์ศรี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านโพธิ์ศรี   หมู่ที่  17  ต าบลห้วยหิน  เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ประชากรทั้งหมด  477 คน ชาย 232 คน หญิง   245 คน ครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด    
910   ไร ่
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน    26  ครัวเรือน    184 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   450  กก./ไร่  ต้นทุน
การผลิต  1,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   -   บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวนยางพารา    31  ครัวเรือน   387  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   25  กก./ไร่  ต้นทุนการ
ผลิต   1,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย   26  ครัวเรือน   409  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   1,500   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
1,000   บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  800    บาท/ไร่  
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 ไร่มันส าปะหลัง  6  ครัวเรือน    50   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย    3,000 – 5,000  กก./ไร่  ต้นทุนการ
ผลิต  1,000  บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   8,000  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  ไม่เพียงพอ 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ   หว้ย    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดท้ังปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 แม่น้ า    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละ
ของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 คลอง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละ
ของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน    สระ  แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไมท่ั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ไม่มี 
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  ไม่มี 
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่มี 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - ล าห้วยตื้นเขิน 
 - ถนนสู่พื้นที่ยังล าบาก 
 - รถบรรทุกวิ่งผ่านในชุมชน 
 - ชุมชนแออัด ขยายครัวเรือน ไม่สะดวกในการเดินทาง 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - ขุดลอกล าห้วยเพื่อให้มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง 
 - ถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
 - ถนนเลี่ยงหมู่บ้านอยู่ตามไร่ตามท่ีนาเพ่ือการเกษตรเพ่ือการขนส่งสะดวกขึ้น 
โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการขุดลอกล าห้วย 
 - โครงการถนนสู่พ้ืนที่การเกษตร 
 - โครงการถนนดินเลี่ยงหมู่บ้านเพื่อการเกษตรไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร 
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      หมู่ที่  18  บ้านหนองหว้าพัฒนา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ที่  18  ต าบลห้วยหิน  เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวนประชากรทั้งหมด 446 คน ชาย  215 คน หญิง  231 คน ครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน พ้ืนที่
ทั้งหมด    910   ไร่ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน   55  ครัวเรือน    110 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   450  กก./ไร่  ต้นทุน
การผลิต   4,500  บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย    45,000   บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวนยางพารา    31  ครัวเรือน   387  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   25  กก./ไร่  ต้นทุนการ
ผลิต   1,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   -  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย   10  ครัวเรือน   450  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   1,200   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
1,700   บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  800    บาท/ไร่  
 ไร่มันส าปะหลัง  8  ครัวเรือน    55   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย    600  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  1,200     
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   66,000  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  ไม่เพียงพอ 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ   คลอง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน    สระ  แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอรเ์ซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่มี 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ  3  ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 
 - น้ าใช้ส าหรับการเกษตรไม่เพียงพอ 
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 
 - อยากให้ขุดลอกล าคลองและล าห้วย 
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โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 - โครงการขุดลอกล าห้วย 
 - โครงการไฟฟ้าพ้ืนที่การเกษตร 
หมู่ที่  19  บ้านเพชรสมบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านเพชรสมบูรณ์   หมู่ที่  19  ต าบลห้วยหิน  เทศบาลต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวนประชากรทั้งหมด 287 คน ชาย  144 คน หญิง 143 คน ครัวเรือนทั้งหมด 93 ครัวเรือน พ้ืนที่
ทั้งหมด    1,280  ไร ่
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 2.1 ท านา  นอกเขตชลประทาน   42  ครัวเรือน    250 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   300  กก./ไร่  ต้นทุน
การผลิต   1,800  บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย    2,400   บาท/ไร่ 
 2.2 ท าสวน  สวนยางพารา    1  ครัวเรือน  10  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   900  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
1,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   2,000  บาท/ไร่ 
 2.3  ท าไร่  ไร่อ้อย   51  ครัวเรือน   900  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   5,000   กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต   
4,000   บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  5,000    บาท/ไร่  
    ไร่มันส าปะหลัง  10  ครัวเรือน    130   ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย    8,000 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  2,000     
บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   8,000  บาท/ไร่ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 3.1 ปริมาณน้ าฝน  ที่ใช้ในการท าเกษตร  ไม่เพียงพอ 
 3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ   คลอง    แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  18  เปอร์เซ็นต์ 
 3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน    สระ  แต่ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่
ทั่วถึง  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - 
 4.3 ประปาหมู่บ้าน  ไม่เพียงพอ  ต่อการเกษตรตลอดทั้งปี  การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร  ไม่ท่ัวถึง  
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ า  -  เปอร์เซ็นต ์
 4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
 4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่มี 
 สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากินน้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 60  ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอ 
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร 



 -๓๒- 
2.2 โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี 

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกฯ 

ฝ่ำยบริหำร 

ฝ่ำยนิติบัญญัติ 

ประธำนสภำฯ 

รองประธำนสภำฯ 
อบต. 

เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

รองนำยกเทศมนตรี 



 





-๓๔- 
2.3 สภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 - สภาพด้านบุคลากร 
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 

2.4 สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) 
 - ผู้บริหารของเทศบาลต าบลห้วยหินเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด าเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
 - มีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์   ที่พร้อมใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเช่นเพื่อความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหา 
ที่ไม่พึงประสงค์ 
2.5  สภำพแวดล้อมภำยนอก 
โอกำส (Opportunities) 
 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ภัยคุกคำม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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บทที่ 3  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนกลยุทธ์ 

 

3.1 ยุทธศำสตร์ 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี
ทั้งจุดแข็ง   จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม  แผนแม่บทฯฉบับนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาไว้  
5 ด้าน  เพื่อให้องค์กรด าเนินการในช่วง 5 ปี  เพื่อน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การบริการ
ประชาชน  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และเพ่ือเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ของท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น (Tong 
TinNet) 
             ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนา ICT เพ่ือการบริหาร  จัดการภายในองค์กร  และพัฒนา ICT การให้บริการ
กับประชาชน (e-Local  Admin)  
             ยุทธศาสตร์ที่  3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
             ยุทธศาสตร์ที่  4 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
             ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๖- 
 

ยุทธศำสตร์ที่  1  :   พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ 
ท้องถิ่น (TongTinNet) 

 
 

“พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ำย  และ
ระบบส่ือสำรข้อมูลให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสภำพท้องถิ่นเหมำะสมกับกำรใช้งำน  
สนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนภำยใน  และสำมำรถต่อเชื่อมกับหน่วยงำน
ภำยนอก  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรงำน  และกำรบริกำรประชำชน” 

 
 

เป้ำหมำย 
1. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานตามสภาพความพร้อมของท้องถิ่น 
2. มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายในของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  น่าเชื่อถือ มี 
เสถียรภาพการท างานและมีความม่ันคงในเรื่องข้อมูลข่าวสาร 
3. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมท้องถิ่นกับท้องถิ่นอ่ืน   กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น  และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

 
 

แผนงำนและกิจกรรม 
1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมตามสภาพขององค์กร 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภายในขององค์กร 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงองค์กรกับหน่วยงานภายนอก 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วถึงในท้องถิ่น เพื่อ 
    ประชาชนในท้องถิ่นสามารถรับบริการ  สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้   
    ได้อย่างทั่วถึง 

 
 
 

 
 
 



-๓๗- 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  :  พัฒนำ  ICT เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  และกำรให้บริกำร (e-LocalAdmin) 

 

“พัฒนำกำรบริหำร  กำรจัดกำร  โดยกำรน ำ ICT เข้ำมำทดแทนหรือปรับปรุงระบบงำนปัจจุบัน
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ให้เกิดบูรณำกำรและเอกภำพในระบบข้อมูล  กำรวำงแผน  กำร
ประสำนงำน  กำรจัดสรรงบประมำณ  ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน  รวมทั้งน ำ  ICT มำ
ใช้ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนให้ดีขึ้น  ซ่ึงจะสร้ำงคุณค่ำให้แก่ประชำชนและผู้ประกอบกำรใน
ด้ำนควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใช้บริกำร  รวมถึงควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้  อันจะสนับสนุน
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของท้องถิ่น” 

 
เป้ำหมำย 

1. ทุกหน่วยงานภายในเทศบาลต าบล สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใช้สารสนเทศร่วมกันผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. มีระบบสารสนเทศพ้ืนฐานส าหรับการบริหารงานได้แก่ ระบบสารบรรณ  และระบบจัดเก็บเอกสาร 
    อิเล็กทรอนิกส์  บริหารงานบุคคล พัสดุ  งบประมาณ  การเงิน  บัญชี 
3. เทศาลต าบลสามารถให้บริการพ้ืนฐานแก่ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
One Stop Sevice 
4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง เทศบาลต าบลกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานของ 
รัฐอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน 
 

แผนงำนและกิจกรรม 

1. พัฒนาฐานข้อมูลของ เทศบาลต าบล โดยก าหนดมาตรฐานทีเ่ก่ียวกับข้อมูลและการสื่อสารเพื่อให้ทุกหน่วยงาน 
ใช้ข้อมูลร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารงานท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ (e-LocalAdmin) ซึ่งได้แก่ระบบสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยง 
ข้อมูลภายในเมือง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงานของหน่วยงานและการบริการประชาชน 
3. พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ(Geographic Information System : GIS) ของ เทศบาลต าบลที่ทันสมัยและ 
น ามาใช้งานก าหนดยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากร การป้องกัน 
ภัยพิบัติต่างๆแบบบูรณาการ 
4. พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและบริการของ เทศบาลต าบล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการ 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

 
 
 



-๓๘- 
 
5. จัดตั้งผู้ดูแลหรือหน่วยงานรบัผิดชอบในการวางแผน สง่เสริม พัฒนาบ ารุงรักษา และหาข้อมูลและปรบัปรุงข้อมูล
ด าเนินการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่  3:ใช้ ICT เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

 
 

“ส่งเสริมให้ประชำชนใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศที่เหมำะสม  เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่น
ได้รับทรำบและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและกำรบริกำรกำรศึกษำ   สำธำรณสุข  กำรบริกำรด้ำน
รักษำควำมปลอดภัย  กำรคมนำคม  และสันทนำกำร  อย่ำงท่ัวถึง  รวดเร็ว  และทันกำร” 

 
 

เป้ำหมำย 
1. มีการน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสังคม  เช่น สาธารณสุข การศึกษา การ 
    เรียนรู้ของประชาชน 
2. เยาวชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและใช้ ICT เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหา 
    ความรู้ 
3. มีศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนครบทุกชุมชน 
4. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
5. มีบริการ  เผยแพร่ข้อมูล และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านระบบ Internet แก่ประชาชน 
    ในท้องถิ่น   

 
 

แผนงำนและกิจกรรม 
1. อบรมบุคลาการให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนา Internet  ในชุมชน 
3. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล  และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
4. จัดท าระบบเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล 

 
 
 
 



-๓๙- 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4:พัฒนำ ICT  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 
 

“เพิ่มศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยกำรใช้  ICT ในกำรด ำเนนิงำนด้ำนต่ำงๆ” 

 
เป้ำหมำย 

1. ม ีWeb  Directory   ส าหรับผู้ผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการในท้องถิ่น 
2. มีการจัดอบรมการใช้ ICT แก่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
3. ข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
 

แผนงำนและกิจกรรม 
1. พัฒนาจัดท า Local  Business  Web  Directoty 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรม ICT ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ  ผู้ผลิตสินค้า  รวมทั้ง 
    เกษตรกรในท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่  5:พัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อกำรท ำงำนภำยใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์           
                          (e-Culture) 

 
 

“พัฒนำควำมรู้ให้กับบุคลำกรทั้งในระดับผู้บริหำร  ผู้ปฏิบัติงำน  เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  รวมทั้งประชำชนในท้องถิ่น   ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ  คุ้มค่ำ” 

 
 

เป้ำหมำย 
1. ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 



   -๔๐- 
 
 เหมาะสมเพ่ือตอบสนองภารกิจขององค์กร 
2. ก าหนดแนวทางการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ และสาย 
    งาน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคลากร เช่น บุคลากรระดับ 
    ผู้บริหาร  บุคลากรสายปฏบิัติงาน  เป็นต้น 
3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็น 
    ของท้องถิ่น 

 
 

แผนงำนและกิจกรรม 
1. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 
4. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน ICT อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสอดรับการ 
    เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๑- 
 

บทที่ 4  
โครงกำร แผนงำน/กิจกรรม 

  
                  จากยุทธศาสตร์ทั้ง  5  ด้านของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงระยะเวลา  5  ปี 
ก าหนดเป็นแผนงานส าหรับเทศบาลต าบลไว้ทั้งหมด  10  แผนงานหลัก  คือ 
                  1. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศ (SubdistrictAdminNet) 
                  2. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เทศบาลต าบล (e-SubdistrictAdmin) 
                  3. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ (e-SubdistrictService) 
                  4. แผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เทศบาลต าบล 
                  5. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน เทศบาลต าบล 
                  6. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาด้านสังคม 
                  7. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
                  8. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโรงเรียนในชุมชน 
                  9. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
                  10. แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน/โครงกำร 

ระดับควำมพร้อมของ อบต. 
เตรียม 
การ 

เริ่มต้น ปาน 
กลาง 

สูง 

1.พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของท้องถิ่น 
(TongTinNet) 

แผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเครือข่ำยสำรสนเทศ 
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย เทศบาลต าบล 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

2. พัฒนา ICT เพื่อการบริหาร
จัดการ  และการให้บริการ 

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบิหำรจัดกำร 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานเทศบาลต าบล ระยะที ่1 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงาน เทศบาลต าบล ระยะที่ 2 
3) โครงการระบบส านักงานอัตโนมัต ิ
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรบัผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 



 
 
 

-๔๒- 
 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน/โครงกำร 

ระดับควำมพร้อมของ ทต. 
เตรียม 
การ 

เริ่ม
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 

 
 

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรให้บริกำร 
1) โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและการจัดเก็บ
รายได ้
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุด
เดียว 

 
 
 
 
 

 
 

  

แผนกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศ เทศบำลต ำบล 
1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน GIS เพื่องาน
บริหารและบริการ 

 
 

   

3. พัฒนา ICT เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนใน
ท้องถิ่น 

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์
งำน เทศบำลต ำบล 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและติดตามเรื่องราวร้อง
ทุกข ์

 
 
 

 
 
 

  

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนสังคม 
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการพัฒนา 
เทศบาลต าบล 
2) โครงการอินเทอร์เนต็ชุมชน 
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันสา
ธารณภัย 
 

 
 
 

 
 

  

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชน 
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้เทศบาลต าบล 
(Local Learning  Center) 
2) โครงการพัฒนาระบบ e-Learningเทศบาลต าบล 
3) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปญัญาและวัฒนธรรม
ต าบล 

 
 
 
 
 
 

   

แผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือโรงเรียนใน
ชุมชน 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียน 
2) โครงการอินเทอร์เนต็ในโรงเรียน 
3) โครงการห้องคอมพิวเตอรโ์รงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

   



 
-๔๓- 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
แผนงำน/โครงกำร 

ระดับควำมพร้อมของ ทต. 
เตรียม 
การ 

เริ่มต้น ปาน 
กลาง 

สูง 

4. พัฒนา ICT เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกจิ
และกำรท่องเท่ียว 

1) โครงการจดัท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
 

 
 
 

 
 
 

  

5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
การท างานภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 

แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพ่ือกำรท ำงำนภำยใต้
วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 
1) โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดบัผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2) โครงการฝึกอบรมบุคลากรดา้นบริหารและจดัการ 
3) โครงการฝึกอบรมบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


