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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทางกายภาพ
ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ตั้งและอาณาเขตของตาบลหนองบํอ อาเภอสองพี่น๎อง
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1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต
ต าบลหนองบํ อ เป็ น ต าบลหนึ่ ง ของอ าเภอสองพี่ น๎ อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ใน
จานวน 14 ตาบล มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 30,006 ไรํ โดยตั้งอยูํทางทิศตะวันตกหํางจากที่ตั้งตัว อาเภอ
ประมาณ 6 กิโลเมตร และหํางจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 53 กิโลเมตร โดยมีเขตติดตํอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับอาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต๎
ติดกับอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก
ติดกับตาบลศรีสาราญ อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก
ติดกับตาบลบํอสุพรรณ อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จานวนหมู่บ้าน
ตาบลหนองบํอ อาเภอสองพี่น๎อง มีจานวนหมูํบ๎าน รวมทั้งสิ้น 9 หมูํบ๎าน ได๎แกํ
หมูํที่ 1 บ๎านหนองจิก
หมูํที่ 2 บ๎านหนองบวบหอม
หมูํที่ 3 บ๎านไผํแขวน
หมูํที่ 4 บ๎านสานักแจง
หมูํที่ 5 บ๎านดอนพรหม
หมูํที่ 6 บ๎านพรสวรรค์
หมูํที่ 7 บ๎านหนองบํอ
หมูํที่ 8 บ๎านกระถินแดง
หมูํที่ 9 บ๎านดอนแจงพัฒนา
1.2 การคมนาคม
มีถนนที่เป็นเส้นทางคมนาคมที่สาคัญในพื้นที่ตาบล ดังนี้
1.1) ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จานวน 2 สาย ระยะทางประมาณ
20 กม.
1.1.1) ถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 321 สายมาลัยแมน ผํานแนวเขตองค์การ
บริ ห ารสํ ว นตาบลหนองบํ อ ด๎านทิศ ตะวั นออกซึ่ งติด กับเขตองค์ การบริ ห ารสํ ว นตาบลศรีส าราญ
(ระยะทางเฉพาะที่อยูํผํานเขตตาบลหนองบํอ ประมาณ 1.50 กม.)
1.1.2) ถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3440 สาย บ๎านดอนพรหม – บ๎านตลาด
เขต เชื่อมติดตํอระหวํางตาบลหนองบํอ อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุ พรรณบุรี กับตาบลรางหวาย
อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะทางประมาณ 18.50 กม.)
1.2) ถนนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
1.2.1) ถนนทางหลวงชนบท สาย บ.หนองบวบหอม – วัดเขาพนมนาง เป็นถนน
เชื่อมติดตํอระหวํางตาบลหนองบํอ กับตาบลบํอสุพรรณ อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ตาบลพังตรุ
อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 5.390 กม.
1.2.2) ถนนคอนกรีต จานวน 5 สาย ระยะทางรวม 1.935 กม.
- สายบ๎านวังตะกู-บ๎านสานักแจง ระยะทาง 0.050 กม.
- สายบ๎านพรสวรรค์- เทศบาลตาบลรางหวาย (ต.รางหวาย) ระยะทาง
0.060 กม.
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- สายบ๎านหนองจิก-บ๎านทับเสนารักษ์ (ต.ทุํงคอก) ระยะทาง 1.00 กม.
- สายบ๎านหนองบํอ-บ๎านโป่งตะไล๎ (ต.ทุํงคอก) ระยะทาง 0.200 กม.
- สายบ๎านกระถินแดง ระยะทาง 0.625 กม.
1.3) ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จานวน 77 สาย
ระยะทางรวม 76.344 กม.
1.3.1) ถนนลาดยาง จานวน 3 สาย ระยะทางรวม 11.754 กม.
- ถนนลาดยาง สายบ๎านหนองบํอ – บ๎านหนองจิก เชื่อมติดตํอระหวําง
หมูํบ๎าน คือ หมูํ 7 หมูํ 1 และหมูํ 2 ระยะทาง 9.454 กม. (รับถํายโอนฯ จากทางหลวงชนบท)
- ถนนลาดยาง สายบ๎านบวบหอม-วัดบวรศิริธรรม ระยะทาง 1.200 กม.
เป็นถนนภายในหมูํบ๎าน หมูํ 2
- ถนนทางหลวงชนบท สายบ๎ า นดอนแจงพั ฒ นา-บ๎ า นหนองแขม
ระยะทาง 1.100 กม. เป็นถนนภายในหมูํบ๎าน หมูํ 9
1.3.2) ถนนคอนกรีต จานวน 8 สาย ระยะทางรวม 2.590 กม.
- สายสานักแจง ซอย 1 ระยะทาง 0.315 กม.
- สายสานักแจง ซอย 2 ระยะทาง 0.100 กม.
- สายดอนพรหม ซอย 3 ระยะทาง 0.650 กม.
- สายดอนพรหม ซอย 4 ระยะทาง 0.200 กม.
- สาย พรสวรรค์ ซอย 1 ระยะทาง 0.300 กม.
- สายบ๎านหนองบํอ-บ๎านโป่งตะไล๎ (ตาบลทุํงคอ) ระยะทาง 0.545 กม.
- สายคันคลองชลประทาน (D.3L-3R SPN.) หมูํ 8 ระยะทาง 0.380 กม.
- สายดอนแจงพัฒนา ซอย 3 ระยะทาง 0.100 กม.
1.3.3) หินคลุก จานวน 56 สาย ระยะทาง 55.50 กม.
1.3.4) ลูกรัง จานวน 10 สาย ระยะทาง 6.50 กม.
1.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
ภูมิประเภทขององค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอมีลักษณะเป็นที่ราบลุํม ตั้งอยูํทาง
ภาคกลาง เป็นพื้นที่สาหรับที่อยูํอาศัยประมาณ 20% เป็นพื้นที่สาหรับการเกษตร 75 % และมีพื้นที่
สํวนอื่น 5% มี 3 ดูกาล (ฤดูร๎อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร๎อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร๎อน
และแห๎งแล๎ง แตํบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ๎างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจ
มีลูกเห็บตกกํอให๎เกิดความเสียหายแกํประชาชนทุกปี เรียกวํา “พายุฤดูร๎อน” อากาศร๎อน จะมี
อุณหภูมิระหวําง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร๎อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชํวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
แตํอาจเกิด“ชํวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝน
น๎อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แตํในตาบลหนองบํอไมํเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุม ภาพันธ์ ในชํวงกลางเดือน
ตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นชํวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมํแนํนอน
อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ 15 องศา
1.5 ชุด/กลุ่มดิน และความเหมาะสมของดิน
ตาบลหนองบํอ เป็นดิน ชุดดินที่ 7nb / 33 ,31,31 B ,33, 33B ,38, 38B ,47C ,62
1. ลักษณะของชุดดิน 7nb 7nb/33 พื้นที่ลุํมเนินดินเหนียวสีเทา ดินบนมีสาน้าตาลหรือ
สีเทา การระบายน้าคํอนข๎างเหลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่าถึงปานกลาง มีน้าทํวมขัง
ในฤดูฝน มีพื้นที่ จานวน 701 ไรํ ของพื้นที่ทงั้ หมด
2. ชุดดินที่ 31,31B ลักษณะเป็นพื้นที่ดอนที่เป็นดินเหนียวและมีความลาดชัน เป็นกลุํม
ดิ น เหนี ย วลึ ก มากที่ เ กิ ด จากการสลายตั ว ของหิ น เนื้ อ ละเอี ย ด มี ก ารระบายน้ าดี
อุดมสมบูรณ์ต่า มีพื้นที่ 2,282 ไรํ
3. ชุดดินที่ 33, 33B ,38, 38B ลักษณะเป็นพื้นที่ดินที่เป็นดินรํวนริมแมํน้าและมีความลาด
ชัน เป็นกลุํมดินลึกมากที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลาน้าในฤดูน้าหลากมีสภาพพื้นที่
คํอนข๎างรายเรียบมีเนื้อดินรํวนหรือดินรํว นเหนียวปนทราย ดินบนมีสีน้าตาล มีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง เป็นกรดจัดถึงปานกลาง มีพื้นที่ 26,658 ไรํ
4. ชุดดินที่ 47C ,62 ลักษณะพื้นที่ดอนที่มีความลาดชันสูง เป็นกลุํมดินตื้นที่พบชั้นหินพื้น
ภายในความลึก 50 ซม. มีเนื้อดินรํวนปนเศษหินมาก มีความอุดมสมบูรณ์ต่า
ภาพที่ 2 แสดงแผนที่ชุดดินตาบลหนองบํอ

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ปี 2561
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1.6 แหล่งน้า
- แหลํงน้าเพื่อการเกษตร

พื้นที่สํวนใหญํเหมาะสมในการเกษตรทั้งรูปแบบดั้งเดิม คือ พืชอ๎อย และข๎าว บริเวณที่มี
น้าทํวมถึง 6 แหํง (หมูํ 2,3,5,6,8,9 บางสํวน) ระยะเฉลี่ยที่น้าทํวมขังนานที่สุด 5 วัน ประมาณชํวง
ฤดูฝน สาเหตุของน้าทํวมขังเกิดจากการระบายน้าไมํสมดุลกับปริมาณน้าฝนที่ตกลงมา คูคลองตื้นเขิน
มีผักตบชวา และวัชพืชอื่นๆ ขึน้ ปกคลุมและกีดขวางทางเดินของน้า การพังทลายของดิน เป็นต๎น
- แหลํงน้าที่สร๎างขึ้น
1. ฝาย

-

แหํง

2. บํอน้าตื้น

1

แหํง

3. บํอโยก

-

แหํง

4. คลองสํงน้าชลประทาน

4

สาย

5. คลองระบายน้าชลประทาน

3

สาย

- แหลํงน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ระบบประปาหมูํบ๎าน จานวน 4 แหํง
- ประปาหมูํบ๎านหนองบวบหอม หมูํที่ 2 ผู๎ใช๎น้า จานวน 20

ครัวเรือน

- ประปาหมูํบ๎านดอนพรหม หมูํที่ 5
- ประปาหมูบํ ๎านเขาซํอนหม๎อ หมูํที่ 6

ครัวเรือน
ครัวเรือน

ผู๎ใช๎น้า จานวน 100
ผู๎ใช๎น้า จานวน 93

- ประปาหมูํบ๎านดอนแจงพัฒนา หมูํที่ 9 ผู๎ใช๎นา จานวน 47

ครัวเรือน

1.7 สถิติปริมาณน้าฝน
ปริ ม าณน้ าฝนตาบลหนองบํอรอบปี 2556 จ านวน 683.2 มิ ล ลิ เมตร ปี 2557
จานวน 573.8 มิลลิเมตร ปี 2558 จานวน 600.4 มิ ลิเมตร ปี 2559 จานวน 851.0 มิลลิเมตร และ
ปี 2560 จานวน 1,043.0 มิลลิเมตร โดยชํวงเดือน กันยายน มีปริมาณฝนมาก
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณน้าฝน ปี 2556 – 2560 ตาบลหนองบํอ อาเภอสองพี่น๎อง
เดือน
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
มกราคม
27.0
0.0
0.0
14.3
กุมภาพันธ์
0.0
0.0
0.0
0.0
มีนาคม
0.0
0.0
0.0
10.6
เมษายน
0.0
50.1
0.0
0.0
พฤษภาคม
75.0
75.0
143.5
64.2
มิถุนายน
88.4
20.6
8.3
127.8
กรกฎาคม
70.1
58.3
27.1
115.4
สิงหาคม
109.0
115.7
35.4
62.8
กันยายน
236.0
154.4
201.9
207.0
ตุลาคม
77.7
65.1
155.6
194.9
พฤศจิกายน
0.0
34.6
28.6
53.1
ธันวาคม
0.0
0.0
0.0
0.9
รวม
683.2
573.8
600.4
851.0
เฉลี่ย (มม.)
56.9
47.8
50.0
70.92
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ปี 2561

ปี 2560
21.4
0.0
41.7
16.7
211.9
45.8
134.4
262.1
128.9
157.1
23.0
0.0
1,043
86.92

1.8 ข้อมูลสาธารณูปโภคที่สาคัญ
ตาบลหนองบํอ มีสิ่งสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ตํอเกษตรและสามารถนาไปใช๎ในการ
ประกอบอาชีพด๎านการเกษตร ดังนี้
1) การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ
ไฟฟ้าสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได๎ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่
ที่มีความต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟ้าสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอ
จึงไมํสามารถดาเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน การแก๎ปัญหาคือ ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝ่าย
เพื่อทีจ่ ะทาความเข๎าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก๎ไขอยํางไร ทั้งนี้ องค์การ
บริหารสํวนตาบลหนองบํอก็ได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชน
ได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน
2) การประปา
ระบบประปาหมูํบ๎าน จานวน 4 แหํง
- ประปาหมูํบ๎านหนองบวบหอม หมูํที่ 2
ผู๎ใช๎น้า จานวน 20 ครัวเรือน
- ประปาหมูํบ๎านดอนพรหม หมูํที่ 5
ผู๎ใช๎น้า จานวน 100 ครัวเรือน
- ประปาหมูํบ๎านเขาซํอนหม๎อ หมูํที่ 6
ผู๎ใช๎น้า จานวน 93 ครัวเรือน
- ประปาหมูํบ๎านดอนแจงพัฒนา หมูํที่ 9
ผู๎ใช๎นา จานวน 47 ครัวเรือน
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นอกจากนี้ พื้นที่บางสํวนของตาบลหนองบํอ ด๎านตะวันออก คือ หมูํที่ 4 และหมูํที่ 7 ซึ่ง
ติดตํอกับถนนทางหลวงแผํนดินสายมาลัยแมน อยูํในเขตบริการของการประปาสํวนภูมิภาคอาเภอ
อูํทอง ครัวเรือนที่ใช๎บริการน้าประปา จานวน 81 หลังคาเรือน
3) โทรศัพท์
การโทรคมนาคม
- สถานีรับ – สํง ถํายทอดสัญญาณวิทยุคมนาคม
1
แหํง
- สถานีวิทยุชุมชน
1
แหํง
- หอกระจายขําวประจาหมูํบ๎าน
9
แหํง
- จานวนโทรศัพท์สาธารณะ
86
หมายเลข
- จานวนโทรศัพท์ของท๎องถิ่น
1
หมายเลข
4) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ปัจจุบันพื้นที่ตาบลหนองบํอ ไมํมีที่ทาการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสํงและ
วัสดุ ครุภัณฑ์ แตํจะใช๎บริการในเขตพื้นที่ใกล๎เคียง
2. สภาพทางสังคม
2.1 การศึกษา
1) โรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนบ๎านหนองจิก หมูํที่ 1 บ๎านหนองจิก
- โรงเรียนวัดเขาพนมนาง หมูํที่ 2 บ๎านหนองบวบหอม
- โรงเรียนบ๎านหนองกระทู๎ หมูํที่ 5 บ๎านหนองกระทู๎
- โรงเรียนวัดพรสวรรค์ หมูํที่ 6 บ๎านเขาซํอนหม๎อ (พรสวรรค์)
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองจิก หมูํที่ 1 บ๎านหนองจิก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบํอ (สานักแจง) หมูํที่ 4 บ๎านสานักแจง
3) โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (ระดับประถมศึกษา) วัดพรสวรรค์ หมูํที่ 6 บ๎านเขาซํอน
หม๎อ
4) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตาบลหนองบํอ หมูํที่ 4 บ๎านสานักแจง
2.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ตาบลหนองบํอ มีวัดและสถานที่สาคัญทางศาสนา รวมทั้งสิ้นจานวน 4 แหํง ดังนี้
1. วัดเขาซ๎อนหม๎อ
2. วัดเขาพนมนาง
3. วัดหนองกระทู๎
4. สานักสงฆ์เขาแมงมุม
2.3 สาธารณสุข
1. สถานีอนามัย 2 แหํง
- โรงพยาบาลสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลหนองบํ อ หมูํ ที่ 6 บ๎ า นเขาซํ อ นหม๎ อ
(พรสวรรค์) รับผิดชอบ หมูํที่ 2,3,6 และ 9
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- โรงพยาบาลสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพบ๎ า นหนองกระทู๎ หมูํ ที่ 5 บ๎ า นหนองกระทู๎
รับผิดชอบ หมูํที่ 1,4,5,7 และ 8
2. คลินิก 1 แหํง หมูํที่ 7 บ๎านหนองบํอ
2.4 อาชญากรรม
ตาบลหนองบํอ ไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แตํมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน
และทาลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอก็ได๎ดาเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกลําว จากการสารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา สํวนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข๎อมูลที่สารวจพบวํามี 9 ครัวเรือน ที่ไมํมีการ
ป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก๎ปั ญหาขององค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอที่สามารถ
ดาเนินการได๎ตามอานาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยูํอยํางจากัด คือการติดตั้งกล๎องวงจรปิดในจุดที่
เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ
ในชํวงเทศกาลที่มีวัน หยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให๎กับประชาชน แตํปัญหาที่พบเป็น
ประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่
ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท การขอความรํวมมือไปยังผู๎นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู๎นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไมํให๎เกิด
ความรุํนแรง แตํจะไมํให๎เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถที่จะแก๎ไขได๎ ทั้งที่มีการรํวมมือ
กันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ประชาชนตํอไปตามอานาจหน๎าที่ที่สามารถดาเนินการได๎
2.5 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในตาบลหนองบํอ จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรทุํงคอกได๎แจ๎งให๎กับ
องค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอ ทราบนั้นพบวําในเขตตาบลหนองบํอมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อ
เที ย บกั บ พื้ น ที่ อื่ น ถื อ วํ าน๎ อ ย เหตุผ ลก็ เ นื่ อ งมาจากวํ า ได๎ รั บ ความรํ ว มมื อ กั บทางผู๎ น า ประชาชน
หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจา การแก๎ไขปัญหา
ขององค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอสามารถทาได๎เฉพาะตามอานาจหน๎าที่เทํานั้น เชํน การรณรงค์
การประชาสัมพันธ์ การแจ๎งเบาะแส การฝึกอบรมให๎ความรู๎ ถ๎านอกเหนือจากอานาจหน๎าที่ ก็เป็น
เรื่องของอาเภอหรือตารวจแล๎วแตํกรณี
3. ข้อมูลทางชีวภาพ
ตาบลหนองบํอ มีระบบการผลิตด๎านเกษตรกรรม และอื่ นๆ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
รายได๎และความยั่งยืนในการดารงชีวิตให๎แกํเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไป ที่สาคัญประกอบด๎วย
3.1 ระบบการผลิตด้านพืช เกษตรกรตาบลหนองบํอมีการเพาะปลูกพืชที่สาคัญดังนี้
ข้าว ตาบลหนองบํอ มีพื้นที่เพาะปลูกข๎าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,590 ไรํ ซึ่งพื้นที่
สํวนใหญํจะอยูํในเขตที่รับน้าชลประทาน จากโครงการสํงน้าและบารุงรักษาสองพี่น๎อง โดยแยกพื้นที่
ปลูกข๎าวออกเป็น ข๎าวนาปี และข๎าวนาปรังในพื้นที่เทํากันเกษตรกรสํวนใหญํใช๎พันธุ์ข๎าวที่เก็บไว๎เอง
หรือซื้อมาจากเพื่อนเกษตรกรด๎วยกันที่เหลือจะปลูกข๎าวพันธุ์ กข.47 และ ปทุมธานี 1
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ตารางที่ 2 แสดงต๎นทุนการผลิตข๎าว
ประเด็น
รายการ
1. การเตรียมดิน
- รถปั่น
- ทาเทือก

ปริมาณ / อัตรา
1 ครั้ง
1 ครั้ง

(หน่วย : ไร่)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
300
300

2. พันธุ์ข๎าว

- กข.47, ปทุมธานี 1
คําแรงงาน

30 กก.

450
60

3. กาจัดวัชพืช

- สารเคมีคุมวัชพืช
- สารกาจัดวัชพืช
คําแรง

500 ซีซี
500 ซีซี
2 ครั้ง

133
125
120

4. สารป้องกัน
กาจัดโรคและแมลง

- สารเคมีกาจัดโรคและแมลง
คําแรง

1,300 ซีซี
3 ครั้ง

675
180

5. การให๎น้า

- สูบน้า

6. การใสํปุ๋ย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

- ปุ๋ยเคมี
สูตร 16-20-0,46-0-0 (1:1)
สูตร 46-0-0
สูตร 46-0-0
คําแรงงาน

7. การเก็บเกี่ยว

- รถเกี่ยวข๎าว + คําขนสํง

8. คําเชํา

300

25 กก.
25 กก.
20 กก.
3 ครั้ง

292
312
200
120
600
1,000

รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาทต่อไร่)
รวมผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)
ขายได้ราคา
รวมขายได้เงิน
กาไร

5,167
800
6.50 บาท/กิโลกรัม
5,200 บาท
33 บาท
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อ้อยโรงงาน ตาบลหนองบํอ มีพื้นที่ปลูกอ๎อยโรงงาน รวมทั้งสิ้น 26,688 ไรํ หรือ
ประมาณร๎ อยละ 90 ของพื้นที่การเกษตรทั้งตาบล โดยมีผลผลิตอ๎อยโรงงานเฉลี่ยไรํละ 15 ตัน
เกษตรกรสํ ว นใหญํจ ะปลู กอ๎อย เพื่อสํ งโรงงานอุตสาหกรรมน้าตาลที่มีที่ตั้งอยูํในเขตพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรีและสุพรรณบุ รี ได๎แกํ โรงงานอุตสาหกรรมน้าตาลอูํทอง อาเภออูํทอง , และโรงงาน
อุตสาหกรรมน้าตาลตํางๆในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี เกษตรกรทั้งหมดจะขายอ๎อยให๎โรงงาน
สาหรั บพันธุ์อ๎อยโรงงานที่เกษตรกรใช๎ปลู กสํ วนใหญํจะเป็นพันธุ์ที่ทางราชการสํงเสริม ได๎แกํ พันธุ์
ขอนแกํน 3 , อูํทอง 12 เป็นต๎น จะเห็นได๎วําผลผลิตอ๎อยโรงงานเฉลี่ยตํอไรํจะมีแนวโน๎มลดลง โดยมี
สาเหตุที่สาคัญ ได๎แกํ 1) คุณภาพและเนื้อดินเสื่อม ซึ่งเกิดจากการเผาใบอ๎อยและพฤติกรรมการใช๎
ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผิดวิธี จึงทาให๎เนื้อดินมีลักษณะเป็นผิวหน๎าดินแข็ งเป็นดาน 2) ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่าลง และ 3) ปริมาณน้าไมํเพียงพอตํอการเพาะปลูกอ๎อยในหน๎าแล๎ง และปริมาณน้า
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ตารางที่ 3 แสดงต๎นทุนการผลิตอ๎อย (อ๎อยใหมํ)
ประเด็น
รายการ
1. การเตรียมดิน
- รถไถ
- รถไถแปร
- รถยกรํอง

ปริมาณ / อัตรา
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

(หนํวย : ไรํ)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
500
500
300

2. พันธุ์อ๎อย

- ขอนแกํน 3, อูํทอง 12
- คําจ๎างปลูก

1,100 มัด

2,500
1,800

3. สารเคมี

- สารเคมีกาจัดวัชพืช
คําแรง

1,000 ซีซี
3 ครั้ง

1,362
120

4. การให๎น้า

- ให๎น้า

-

700

5. การใสํปุ๋ย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

- ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15
สูตร 28-12-8
สูตร 15-15-15,46-0-0,21-0-0
สูตร 0-0-60,18-4-6,21-0-0
คําแรงงาน
คํารถฝังปุ๋ย

75 กก.
75 กก.
75 กก.
75 กก.
2 ครั้ง
2 ครั้ง

800
740
825
612
100
500

6. การเก็บเกี่ยว

- คําเก็บเกี่ยว
- คําคีบ

7. คําขนสํง
8. คําเชําที่ดิน
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาทต่อไร่)
รวมผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)
ขายได้ราคา
รวมขายได้เงิน
กาไร

1,200
1,050
2,550
3,500
19,659
18,000
1.05 บาท/กิโลกรัม
18,900 บาท
759 บาท
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ตารางที่ 4 แสดงต๎นทุนการผลิตอ๎อย (อ๎อยตอ)
ประเด็น
รายการ
1. การเตรียมดิน
- รถครูด
- รถปั่น
2. สารเคมี

- สารเคมีกาจัดวัชพืช
คําแรง

2. การให๎น้า

- ให๎น้า

3. การใสํปุ๋ย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

- ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15
สูตร 28-12-8
สูตร 15-15-15,46-0-0,21-0-0
สูตร 0-0-60,18-4-6,21-0-0
คําแรงงาน
คํารถฝังปุ๋ย

4. การเก็บเกี่ยว

- คําเก็บเกี่ยว
- คําคีบ

ปริมาณ / อัตรา
1 ครั้ง
2 ครั้ง

(หนํวย : ไรํ)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
250
500

1,000 ซีซี
3 ครั้ง

1,362
120

-

300

75 กก.
75 กก.
75 กก.
75 กก.
2 ครั้ง
2 ครั้ง

800
740
825
612
120
500

5. คําขนสํง

1,200
1,050
2,550

6. คําเชําที่ดิน

3,500
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาทต่อไร่)
รวมผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)
ขายได้ราคา
รวมขายได้เงิน
กาไร

14,429
15,000
1.05 บาท/กิโลกรัม
15,750 บาท
1,321 บาท
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3.2 ระบบการผลิตด้านปศุสัตว์
ต าบลหนองบ่ อ มี ก ารปศุ สั ต ว์ คื อ การเลี้ ย งโคเนื้ อ การเลี้ ย งสุ ก ร การเลี้ ย งไก่
การเลี้ยงเป็ด และการเลี้ยงแพะ ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงการเลี้ยงปศุสัตว์
เกษตรกร
สัตว์
ผู้เลี้ยง โคเนื้อ สุกร
ไก่
เป็ด
แพะ
ชนิด
พื้นที่
สัตว์รวม (ตัว) (ตัว) (ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
อื่นๆ
(ราย)
(ตัว)
8
4
- 38,608
หมูํ 1 บ๎านหนองจิก
18
57
- 73,778 250
หมูํ 2 บ๎านหนองอึ้ง
19
7 2,440 792
9
หมูํ 3 บ๎านไผํแขวน
19
74
- 53,978
หมูํ 4 บ๎านสานักแจง
22
36
714
28
หมูํ 5 บ๎านดอนพรม
19
65
69
850
37
24
หมูํ 6 บ๎านทับปลาร๎า
29
47
524 30,806
26
6
2
หมูํ 7 บ๎านหนองบํอ
33
1,116
49
หมูํ 8 บ๎านกระถินแดง
21
730
หมู 9 บ๎านดอนแจงพัฒนา
ที่มา: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561
3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตาบลหนองบํอ มีพื้นที่ใช๎ประกอบอาชีพด๎านการเกษตรของเกษตรกรในสาขาการผลิต
พืชและปศุสัตว์ ได๎แกํ นาข๎าว, ไรํ, สวน และเลี้ยงสั ตว์ โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงลักษณะการใช๎ประโยชน์ที่ดินตาบลหนองบํอ
พื้นที่ทั้ง
หมด (ไร่ )
1
115
2,737
2
144
5,845
3
91
3,453
4
133
4,734
5
141
3,503
6
273
4,938
7
100
2,035
8
121
1,556
9
80
3,608
รวม
1,198
32,509
ที่มา : องค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอ ปี 2561
หมู่ที่

จานวนครัวเรือนเกษตรกร

พื้นที่การเกษตร ( ไร่ )
ข้าว
อ้อย
308
1,872
351
4,714
260
2,462
214
3,902
641
2,552
1,448
4,847
129
1,159
213
2,238
26
2,942
3,590
26,688
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3.4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและทางธรรมชาติ
ในเขตตาบลหนองบํอไมํมีแหลํงทํองเที่ยว
4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
4.1 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ประชากรในต าบลหนองบํ อ ร๎ อ ยละ 80 ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรที่สาคัญ ได๎แกํ อ๎อย ข๎าว พืชผักและผลไม๎ ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ร๎อยละ
70 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร๎อยละ
5 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ๎าง
ร๎อยละ
10 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค๎าขาย
ร๎อยละ
15 ของจานวนประชากรทั้งหมด
4.2 แรงงาน
ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยูํในกาลังแรงงาน ร๎อยละ 75 เมื่อ โดยเฉพาะแรงงาน
ด๎านการเกษตร ประชากรอายุระหวําง 25 – 50 ปี บางสํวน ไปรับจ๎างทางานนอกพื้นที่ ปัญหาที่พบ
คือ ประชากรต๎องไปทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห๎างร๎านใหญํๆ
4.3 การบริการ
- โรงแรม
1
แหํง
- โรงภาพยนตร์
แหํง
- สถานีขนสํง
แหํง
- ร๎านเกมส์
3
แหํง
4.4 อุตสาหกรรม
ตารางที่ 7 แสดงอุตสาหกรรมในตาบลหนองบํอ
ที่
ชื่อกิจการ / ที่ตั้ง
1 บริษทั ไทยเซิงพลาสติก อินดัสทรี จากัด
125 หมูํ 5 ตาบลหนองบํอ
2 บริษัท ดอนพรหม ฟุตแวร์ จากัด
51 หมูํ 4 ตาบลหนองบํอ
3 บริษัท ฮอติเจนเนติคส์ สีเสิร์ช (S.E.ASIA) จากัด
33 หมูํ 4 ตาบลหนองบํอ
4 บริษทั เค.พี.วี.ไอซ์ จากัด
9 หมูํ 9 ตาบลหนองบํอ
5 บริษัท สยามเดํนภัณฑ์ พลาสติก อินดรัสทรี จากัด
84 หมูํ 2 ตาบลหนองบํอ
6 โรงงานผลิตถุงพลาสติก
นายสุกิจ หิรัฐศุภโชติ 125 หมูํ 5 ตาบลหนองบํอ
ที่มา : องค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอ ปี 2561

ผลิตภัณฑ์
อัดฉีดเม็ดพลาสติก
รองเท๎าหนัง
พัฒนา วิจัย และผลิตเม็ดพันธุ์พืช
ผลิตน้าแข็ง
เครื่องใช๎พลาสติก
ผลิตถุงพลาสติก
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4.5 สินเชื่อและภาวะหนี้ของเกษตรกร
เกษตรกรตาบลหนองบํอ โดยทั่วไปมีรายรับและรายจํายไมํเทําเทียมกันหากมีการ
วิเคราะห์โดยละเอียดแล๎วจะพบวําเกษตรกรร๎อยละ 90 จะมีหนี้สินทั้งที่เป็นตัวเงินในระบบและนอก
ระบบ จากตารางที่ 8 แสดงหนี้สินพบวําเกษตรกรหมูํที่ 8 มีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยน๎อยที่สุด จานวน
166,346.15 บาทตํ อ ครั ว เรื อนตํอ ปี เกษตรกรหมูํ ที่ 5 มี ห นี้ สิ นครัว เรือ นเฉลี่ ย มากที่สุ ด จ านวน
1,187,407.41 บาทตํอครัวเรือนตํอปี และมีหนี้สินรวมเฉลี่ยทั้งตาบล จานวน 455,684.99 บาทตํอ
ครัวเรือนตํอปี ในขณะเดียวกันเกษตรกรร๎อยละ 10 ที่ไมํเป็นหนี้ แหลํงสินเชื่อที่เกษตรกรใช๎เป็น
แหลํงเงินทุนในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรที่สาคัญ ได๎แกํ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์ ญาติพี่น๎องและอื่น ๆ
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ตารางที่ 8 แสดงหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรตาบลหนองบํอ
ตาบล/หมู่ เกษตรกร
ช่วงหนี้สินรวม (บาท/ครัวเรือน/ปี)
หนี้สินรวมเฉลี่ย
(ครัวเรือน) น๎อยกวํา 5,001 - 10,001- 20,001- 50,001 - 100,001- 500,001 - มากกวํา (บาท/ครัวเรือน/ปี)
หรือ
10,000
20,000
50,000 100,000 500,000 1,000,000 1,000,001
เทํากับ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,000
บาท
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน
หมูํ 1
29
23
6
331,634.59
หมูํ 2
15
3
1
5
6
429,333.33
หมูํ 3
13
2
7
2
2
350,961.54
หมูํ 4
23
1
1
5
5
8
3
213,608.70
หมูํ 5
27
2
19
1
5
1,187,407.41
หมูํ 6
43
1
1
5
2
19
4
11
224,023.26
หมูํ 7
11
5
4
2
659,090.91
หมูํ 8
26
1
3
7
14
1
166,346.15
หมูํ 9
26
3
1
6
1
15
702,307.69
รวม
213
1
2
5
17
19
106
25
38
455,684.99
ทีม่ า : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีปี 2561
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4.6 เครื่องจักรกลในการเกษตร
การใช๎เครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช๎ในการประกอบอาชีพด๎านการเกษตร เกษตรกร
สํวนใหญํมีเครื่องมือและอุปกรณ์ใช๎ในการเกษตรของตนเอง เชํน เครื่องพํนยา เครื่องสูบน้าและรถไถ
นาที่เกษตรกรเป็นเจ๎าของ
4.7 การรวมกลุ่มด้านการเกษตร
เกษตรกรจะมีการประกอบอาชี พการเกษตรที่ไมํมีความหลากหลาย โดยมีเป้าหมายใน
การประกอบอาชีพที่ชัดเจนจาแนกออกเป็น การประกอบอาชีพผสมผสาน ทาไรํอ๎อย ทานา ปลูกผัก
จึงทาให๎เกษตรกรในแตํละสาขาอาชีพมีการรวมกลุํม เพื่อดาเนินกิจกรรมด๎านการเกษตร ด๎านเงินทุน
และการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกร (ดังรายละเอียดตามตารางแสดงการรวมกลุํมด๎าน
การเกษตร)
ตารางที่ 9 แสดงการรวมกลุํมด๎านการเกษตร
ประเภทกลุ่มกิจกรรม (กลุม่ )
หมู่ เกษตรกร
แม่บ้าน
กลุ่มส่งเสริม
กลุม่ ยุวเกษตรกร
เกษตรกร
อาชีพเกษตร

รวม

1

-

1

1

-

1

2

-

-

-

2

2

3

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

6

-

1

-

3

4

7

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

รวม

-

2

1

5

8

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561
5. ข้อมูลด้านสังคม
5.1 ประชากร
จากข๎อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร ตาบลหนองบํอ แบํงการปกครอง
ออกเป็น 9 หมูํบ๎าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 5,322 คน จาแนกเป็นชาย 2,496 คน หญิง 2,707 คน
จานวนประชากรทั้งสิ้น 1,405 ครัวเรือน ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ
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ตารางที่ 10 แสดงจานวนประชากรและครัวเรือนเกษตรกร
จานวนประชากร (คน)
หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

จานวนครัวเรือน
ทั้งหมด

จานวน
ครัวเรือน
เกษตรกร
50
76
25
72
89
85
66
56
40
559

1
192
227
419
109
2
447
456
903
189
3
100
116
216
58
4
379
352
731
217
5
328
334
662
210
6
398
411
809
232
7
367
371
738
203
8
213
223
436
110
9
191
217
408
77
รวม
2,496
2,707
5,322
1,405
ที่มา : ข๎อมูลการจดทะเบียนเกษตรกรตาบลหนองบํอ , ทะเบียนราษฎร์ ปี 2561
5.2 ครัวเรือนเกษตรกร
อาชีพ ประชากรสํวนใหญํ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพรับจ๎าง
และค๎าขาย ตามลาดับ อาชีพที่ทารายได๎ให๎กับประชากรภายในตาบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม
โดยพืชที่นิยมปลูก ได๎แกํ ข๎าว และอ๎อย
5.3 รูปแบบและการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
การตั้งถิ่นฐานของประชาชนตาบลหนองบํอ แตํเดิมเป็นป่ามีต๎นไม๎ขึ้นหนาแนํ น ตํอมามี
ชาวบ๎านเข๎ามาหักร๎างถางพง เพื่อปลูกข๎าว ทาไรํ และมีการปลูกตั้งบ๎านเรือนรวมกลุํมกันในอดีตมีเสือ
และโจรร๎ายชุกชุม ปัจจุบันพัฒนารูปแบบอยํางไมํเป็นระเบียบ เนื่องจากขาดการวางผังเมือง และมีการ
สร๎างที่อยูํอาศัยหนาแนํนขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังมีไมํมากนัก แตํ คาดวําในอนาคตประชากรเพิ่มขึ้นการ
ปลูกสร๎างที่อยูํอาศัยก็จะหนาแนํนขึ้นตามลาดับ บ๎านเรือนสํวนใหญํก็จะตั้งอยูํสองริมฝั่งแมํน้าและถนน
ที่เหลือก็จะกระจายอยูํตามพื้นที่การเกษตรของตนเอง
5.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
1. ด๎านขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของประชาชนต าบลหนองบํอ มีพิธี กรรมที่สํ งผล
กระทบตํอการประกอบอาชีพด๎านการเกษตรของแตํละพื้นที่ ได๎แกํ การทาบุญวันสาร์ทจีน สาร์ทไทย
ขนบธรรมเนี ยมที่ทาตามพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เชํน ไทยพุทธที่นับถือศาสนาพุทธก็จะ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เชํน การทาบุญ การตักบาตรในวันพระ และวันสาคัญทางศาสนา
สํวนคนที่มีเชื้อสายจีน ก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนา เชํน การทาบุญวันสาร์ทจีน วันตรุษจีน
2. ศิลปวัฒนธรรมของตาบลหนองบํอ ที่สาคัญและกํอให๎เกิดรายได๎ตํอเกษตรกรและ
ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตได๎แกํ งานบุญตํางๆนิยมใช๎ทั้งดอกไม๎แห๎งและสด นอกจากนี้ก็มี
พิธีกรรม การแก๎บน ซึ่งจะเป็นการสํงเสริมอาชีพการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ การทาพวงมาลัย
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5.5 กองทุน
ประชาชนของตาบลหนองบํอ ได๎มีสํวนรํวมในการกาหนดและกํอตั้งกองทุนตํางๆ โดยใช๎
แนวทางและกระบวนการการจั ดตั้งกองทุน ผํ านเวทีชาวบ๎า น เพื่ออานวยความสะดวกและสร๎าง
ประโยชน์ให๎แกํชุมชนในการผลิต หรือประกอบอาชีพด๎านการเกษตรอยํางตํอเนื่อง สาหรับตาบล
หนองบํอ มีกองทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรได๎แกํ กองทุนหมูํบ๎านหนึ่งล๎านบาท กองทุนพัฒนา
อาชีพหนึ่งแสนบาทของ อบต.กองทุนสํงเสริมอาชีพเกษตร เป็นต๎น
5.6 ด้านผู้นา
1) ด๎านการปกครอง มีกานันเป็นผู๎ดูแลในระดับตาบล ในระดับหมูํบ๎านมีผู๎ใหญํเป็นผู๎นา
ตารางที่ 11 แสดงรายชื่อผู๎นาชุมชนตาบลหนองบํอ
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1
บ๎านหนองจิก
นายชุมพล เกิดทอง
ผู๎ใหญํบ๎าน
2
บ๎านหนองบวบหอม
นายวสันต์ วิสัยขนม์
กานัน
3
บ๎านไผํแขวน
นางสาวชัญญา จาววัฒนเสรี
ผู๎ใหญํบ๎าน
4
บ๎านสานักแจง
นายมาโนชณ์ สัจจะบริบูรณ์
ผู๎ใหญํบ๎าน
5
บ๎านดอนพรหม
นายชาลี พํอค๎า
ผู๎ใหญํบ๎าน
6
บ๎านเขาซํอนหม๎อ(พรสวรรค์) นายภูริพัฒน์ เสือขา
ผู๎ใหญํบ๎าน
7
บ๎านหนองบํอ
นายสมโภชน์ ตันทอง
ผู๎ใหญํบ๎าน
8
บ๎านกระถินแดง
นายสมพงษ์ เกิดทอง
ผู๎ใหญํบ๎าน
9
บ๎านดอนแจงพัฒนา
นายเอกลักษณ์ วงษ์นามใหมํ
ผู๎ใหญํบ๎าน
ที่มา: ที่วําการอาเภอสองพี่น๎อง ปี 2561
2) ด๎านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอ
มีนายกองค์การบริหารสํวนตาบล เป็นผู๎บริหารงาน
ตารางที่ 12 แสดงรายชื่อผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอ
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1 นายนิยม วิเศษวรคุณ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบล
2 นายไพบูลย์ อรุณแสงศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
3 นายรถภูมิ มากสุริวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
4 นายญาณวุฒิ อมรสมานกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
5 นางสาวปภาวดี เจนกิจเจริญชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
6 นางการเกตุ ทวนเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
7 นายสาราญ หอมสุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
8 นายดอน ผิวสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
9 นายประสูติ นิ่มนวล
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
10 นายธนาพัทธ์ ศรีธารงวัชร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
11 นายดาวเรือง คุ๎มเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
12 นายประวุฒิ ปิติภูมิวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
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ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
13 นายสมัย บุตรโชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
14 นายประทีป ประกอบทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
15 นายนิวัฒน์ รัตนภัทร์ศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
16 นายวิเชียร นิลเปี่ยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
17 นายมนตรี ภูไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
18 นายพลอย วงษ์นามใหมํ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
19 นายรุํงโรจน์ วงษ์ไสว
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
ที่มา: องค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอ ปี 2561
3) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี (อาเภอสองพี่น๎อง)
1. นายสมศักดิ์ ชํางเรือนงาม ตาแหนํง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
2. นายสุวรรณ ใจหลัก
ตาแหนํง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
4) คณะผู๎ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลหนองบํอ
ตารางที่ 13 แสดงรายชื่อคณะผู๎ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลหนองบํอ
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
1

บ๎านหนองจิก

นายมานะ

จินดารัตน์

2

บ๎านหนองบวบหอม

นายวสันต์

รุํงรัตน์พงษ์พร

3

บ๎านไผํแขวน

นายพิสิษฐ์

จาววัฒนศิริ

4

บ๎านสานักแจง

นายสงคราม

รอดผุย

5

บ๎านดอนพรหม

นางสาวปาริชาติ

รัตนาประเสริฐ

6

บ๎านเขาซํอนหม๎อ(พรสวรรค์)

นายอานวย

ศรีสุข

7

บ๎านหนองบํอ

นายสมโภขน์

ตันทอง

8

บ๎านกระถินแดง

นายสุพรรณ

เกิดทอง

9
บ๎านดอนแจงพัฒนา
นายเอกลักษณ์
ที่มา : สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561

วงษ์นามใหมํ
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตาบลหนองบํอ อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
จากการระดมความคิ ด เพื่ อ ค๎ น หาปั ญ หา สาเหตุ ข องปั ญ หา และแนวทางแก๎ ไ ขปั ญ หา
ด๎ า นการเกษตรของสมาชิ ก สภาเกษตรกรจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี คณะผู๎ ป ฏิ บั ติ ง านสภาเกษตรกร
ตาบลหนองบ่อ และผู๎แทนเกษตรกรระดับหมูํบ๎าน ได๎ข๎อมูลปัญหา สาเหตุของปัญหา รวมทั้งแนวทาง
แก๎ไขปัญหาด๎านการเกษตรของตาบลหนองบ่อ ดังนี้
ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ด๎านน้า
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
- น้าไมํเพียงพอ
1. การจัดสรรน้าเพื่อการเกษตร 1. จัดประชุมผู๎ใช๎น้าเพื่อให๎ยึดกฎ
ไมํเพียงพอความต๎องการของ
กติกาตามที่กลุํมได๎กาหนดไว๎
เกษตรกรในการเพาะปลูก ซึ่ง
2. รณรงค์สร๎างจิตสานึกให๎ผู๎ใช๎น้าได๎มี
ปลํอยน้ามาเพียงตาบลละ 2 – 3 สํวนรํวมในการบารุงรักษาคู คลอง
วัน เทํานั้น
(ภาครัฐ)
2. ผู๎ใช๎น้าไมํเคารพกฎกติกาการ 1. จัดสรรน้าให๎เพียงพอ โดยการเพิ่ม
ใช๎น้าทาให๎ผู๎ที่อยูํปลายน้าไมํได๎รับ จานวนวันปลํอยน้าตาบลละ 7-15วัน
น้าอยํางเพียงพอ
2. สนับสนุนการขุดลอก คู คลองที่ตื้น
3. คู คลองตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้น เขินและกาจัดวัชพืช
ขัดขวางทางเดินน้า
(ปีละ 3 ครั้ง)
2. ด๎านดิน
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
- ดินเสื่อมโทรม
1. ปลูกพืชชนิดเดิมซ้าเป็น
1. นามูลไกํมาโรยใสํในแปลงอ๎อย
เวลานานและปลูกอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ดินรํวนซุย
โดยไมํมีการพักดิน
2. ปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกพืชปุ๋ย
2. การเผาตอซังและเศษวัสดุในไรํ สดเพื่อปรับปรุงบารุงดิน
นา
3. เก็บตัวอยํางดินไปวิเคราะห์คําดิน
3. การใช๎สารเคมี/ปุ๋ยเคมี เป็น
เพื่อใช๎สารปรับสภาพดินได๎อยําง
ระยะเวลานาน
ถูกต๎องและเหมาะสม
4. หยุดการเผาตอซัง โดย
- ไถกลบตอซัง
- หมักฟาง
(ภาครัฐ)
- สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎ปุ๋ย
อินทรีย์และปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
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ปัญหา
3. ต๎นทุนการผลิต

สาเหตุของปัญหา
1. ใช๎ปัจจัยการผลิตมากเกิน
ความจาเป็น และไมํมีการสารวจ
แปลง กํอนใช๎ปุ๋ยเคมี/สารเคมี
2. ปัจจัยการผลิตมาราคาสูง
3. ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
แรงงานหายาก ทาให๎คําแรงสูง
อัตรา 270 บาท/7 ชม.
โอทีชั่วโมงละ 40 บาท
4. ขาดความเชื่อมั่นในการใช๎
ปุ๋ยอินทรีย์ ,สารชีวภาพ,ชีวภัณฑ์
5. ไมํมีเครื่องจักรเป็นของตนเอง
ทาให๎ต๎องจ๎างซึ่งมีราคาสูง
6. ระยะทางในการขนสํงอ๎อยเข๎า
โรงงานไกล ทาให๎มีคําขนสํงสูง

4.ด๎านราคาผลผลิต
1. ขาดการวางแผนการผลิต
ทาให๎ผลผลิตชนิดเดียวกันมี
ปริมาณมาก สํงผลให๎ราคาตกต่า
2. การปลูกพืชตามกระแส เชํน
มะนาว, มะละกอ
3. การนาเข๎าสินค๎าจาก
ตํางประเทศ

5. ด๎านหนี้สิน
1. ไมํมีอาชีพเสริม
2. รายได๎ไมํเพียงพอตํอรายจําย
เนื่องจาก คําใช๎จํายในครัวเรือน
สูง ,คําครองชีพสูง,คําศึกษาบุตร
3. ไมํมีการวางแผนการใช๎จํายเงิน
4. ลงทุนทาการเกษตร แล๎ว
ประสบผลขาดทุน

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
1. ใช๎ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สารชีวภาพ
สารชีวภัณฑ์
2. สารวจแปลงกํอนการใสํ/ฉีดพํน
3. สาหรับแปลงอ๎อยโดยให๎พักหน๎าดิน
อยํางน๎อย 1 เดือน
(ภาครัฐ)
1. ถํายทอดความรู๎ด๎านการลดต๎นทุน
การผลิต
- การใช๎พันธุ์ ปุ๋ย ยา ในอัตราที่
เหมาะสม
2. สร๎างแปลงเรียนรู๎การลดต๎นทุนการ
ผลิต
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
1. จัดโซนนิ่งการเพาะปลูกพืชให๎
เหมาะสมกับพื้นที่
2. รณรงค์ให๎เกษตรกรใช๎พันธุ์ที่มี
คุณภาพและตรงตํอความต๎องการของ
ตลาด
(ภาครัฐ)
1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎สร๎าง
โรงงานผลิตและแปรรูปเอทานอล
2. สํงเสริมและสนับสนุนการแปรรูป
ผลผลิต
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
1. หาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได๎
2. จัดทาบัญชีครัวเรือน
3. ปลูกฝังจิตสานึกให๎เกิดการออม
รวมทั้ง การลดรายจํายที่ไมํจาเป็น
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ปัญหา
(ต่อ) 5. ด๎านหนี้สิน

สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
5. กู๎ยืมเงินมาเพื่อซื้อที่ดิน และใช๎
(ภาครัฐ)
เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อทา
- สํงเสริมและสนับสนุนอาชีพเสริม
การเกษตร
- สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกษตรกร
ได๎รับการเรียนรู๎การจัดทาบัญชี
ครัวเรือนที่ถูกต๎อง
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จากข๎อมูล ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก๎ไขปัญหา ที่ได๎จากการระดมความคิด
ดังกลําว ได๎มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อนาเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก๎ไขปัญหา
รวมทั้ง เสนอแนวทางแก๎ไขปัญหาตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในตาบลหนองบํอ ผู๎นาท๎องถิ่น ท๎องที่ และ
เกษตรกรของตาบลให๎มีการเพิ่มเติม และยืนยันข๎อมูลที่ได๎จากการระดมความคิดเห็นดังกลําว โดยได๎
ข๎อมูลเพิ่มเติมจากการจัดเวทีประชาคม ดังนี้
ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ด๎านน้า
1. คู คลองตื้ น เขิน และมี วั ช พื ช (เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
ขึ้นขัดขวางทางเดินน้า เนื่องจาก - เกษตรกรเจ๎าแปลง ยินยอมให๎
องค์การบริห ารสํว นตาบลหนอง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอ
บํ อ จะเข๎ า ไปด าเนิ น การลอกคู ได๎ขุดลอกคู คลอง ที่มีวัชพืชขึ้น
ค ล อ ง แ ตํ ต๎ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต ขัดขวางทางเดินน้า
เกษตรกรเจ๎าของแปลงที่มีผลผลิต
(ภาครัฐ)
ที่อยูํ ข๎างคูคลองกํอน เพราะเศษ - ก า ร ว า ง แ ผ น จั ด ส ร ร เ งิ น
วัชพืชอาจจะตกหลํนไปในแปลง งบประมาณในการขุดลอก คู คลอง
ได๎ หรื อ เครื่ อ งจั ก รท าให๎ เ กิ ด ผล ให๎ ต รงชํ ว งที่ เ กษตรกรได๎เ ก็ บเกี่ ย ว
เสียหายแกํผลผลิตได๎
ผลผลิตไปแล๎ว เพื่อไมํให๎ผลผลิตใน
2. การจั ด สรรน้ าไมํ เ ป็ น ระบบ แปลงเกษตรกรได๎รับความเสียหาย
น้าไมํเพียงพอ
และไมํเพียงพอตํอการทาเกษตร จากการขุดลอก คู คลอง
2. ด๎านดิน
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
- ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
1. ลดการเผาใบอ๎อย โดยอัดใบอ๎อย
เนื่องจากการเผาใบอ๎อย
เพื่อจาหนํายให๎โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า
- ดินเค็ม เนื่องจากการใช๎ปุ๋ยเคมี 2. ปรับเปลี่ยนจากปลูกอ๎อย เป็น
มาเป็นระยะเวลานาน และน้าใต๎ การปลูกข๎าว อยํางน๎อย 3 ฤดูกาล
ดินนาพาเกลือขึ้นสูํผิวดิน
3. ใช๎วิธีการพรวนดินหรือครูดหน๎า
ดินเพื่อลดการคายน้าและนาพา
เกลือขึ้นสูํหน๎าดิน โดยหลังปลูกอ๎อย
ให๎น้าเพียงครั้งเดียว ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน
3. ด๎านต๎นทุนการผลิต
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
- สารกาจัดวัชพืช
1. การลดปริมาณสารเคมีกาจัด
วัชพืช โดยวิธีการดังนี้
1.) นากากน้าตาล 1 กิโลกรัม
2.) น้าเปลํา 200 ลิตร
3.) เกลือ 5 กิโลกรัม
สารเคมีได๎อีกทางหนึ่ง
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ปัญหา
(ตํอ) 3. ด๎านต๎นทุนการผลิต

4. ด๎านผลผลิตตกต่า

6. ด๎านการรวมกลุํม

สาเหตุของปัญหา
-

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
4.) สารเคมีกาจัดวัชพืช 500 ซีซี
ผสมทั้ง 4 ชนิดให๎เข๎ากัน แล๎วทา
การฉีดพํน สามารถประหยัด
ปริมาณ
2. วางระบบสายน้าหยด
3. การวางสายน้าหยดพร๎อมการ
ปลูกอ๎อย ลดการจ๎างวางสายน้า
หยด
(ภาครัฐ)
1. สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎
พลังงานโซลําเชลล์ในระบบน้า
หยอด
2. ลงมือปฏิบัติเองในบางกิจกรรม

-

(ภาครัฐ)
1. สํงเสริมและสนับสนุนการแปร
รูปอ๎อยเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ เชํน
น้าเชื่อม, น้าอ๎อยหีบ เป็นต๎น
2. พิจารณาแก๎ไขพระราชบัญญัติ
อ๎อยและน้าตาลทราย ดังนี้
1) การนาอ๎อยไปทาผลิตภัณฑ์อื่น
ได๎นอกจากน้าตาลทราย
2) แก๎ไขระยะทางในการจัดตั้ง
โรงงานในระยะทาง 30 กิโลเมตร
(ภาครัฐ)
- สํงเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุํมผู๎ผลิตอ๎อย
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บทที่ 3
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล
ตาบลหนองบํอ อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการวิเคราะห์ข๎อมูล ทั้งจากข๎อมูลพื้นฐานที่ได๎รวบรวมจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ข๎อมูลที่
ได๎จากการจัดทาเวทีระดมความคิด และจัดทาเวทีประชาคมในตาบลหนองบํอ โดยมีเกษตรกร ผู๎นา
เกษตรกร ผู๎ น าท๎ อ งที่ ผู๎ น าท๎ อ งถิ่ น สํ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง เข๎ า รํ ว มจั ด เวที แ ล ะให๎ ข๎ อ มู ล ของ
ตาบลหนองบํอ จึงได๎แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมตาบลและแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ดังนี้
3.1 แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ตาบลหนองบํอ อาเภอสองพี่น๎อง
ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ด๎านน้า
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
- น้าไมํเพียงพอ
1. การจัดสรรน้าเพื่อการเกษตร 1. จัดประชุมผู๎ใช๎น้าเพื่อให๎ยึดกฎ
ไมํเพียงพอความต๎องการของ
กติกาตามที่กลุํมได๎กาหนดไว๎
เกษตรกรในการเพาะปลูก ซึ่ง
2. รณรงค์สร๎างจิตสานึกให๎ผู๎ใช๎น้าได๎มี
ปลํอยน้ามาเพียงตาบลละ 2 – 3 สํวนรํวมในการบารุงรักษาคู คลอง
วัน เทํานั้น
3. เกษตรกรเจ๎าแปลง ยินยอมให๎
2. ผู๎ใช๎น้าไมํเคารพกฎกติกาการ องค์การบริหารสํวนตาบลหนองบํอ ได๎
ใช๎น้าทาให๎ผู๎ที่อยูํปลายน้าไมํได๎รับ ขุดลอกคู คลอง ที่มีวัชพืชขึ้นขัดขวาง
น้าอยํางเพียงพอ
ทางเดินน้า
3. คู คลองตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้น
ขัดขวางทางเดินน้า เนื่องจาก
(ภาครัฐ)
องค์การบริห ารสํว นตาบลหนอง 1. จัดสรรน้าให๎เพียงพอ โดยการเพิ่ม
บํ อ จะเข๎ า ไปด าเนิ น การลอกคู จานวนวันปลํอยน้าตาบลละ 7-15วัน
ค ล อ ง แ ตํ ต๎ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต 2. สนับสนุนการขุดลอก คู คลองที่ตื้น
เกษตรกรเจ๎าของแปลงที่มีผลผลิต เขินและกาจัดวัชพืช (ปีละ 3 ครั้ง)
ที่อยูํ ข๎างคูคลองกํอน เพราะเศษ 3. การวางแผนจัดสรรเงินงบประมาณ
วัชพืชอาจจะตกหลํนไปในแปลง ในการขุดลอก คู คลอง ให๎ตรงชํวงที่
ได๎ หรื อ เครื่ อ งจั ก รท าให๎ เ กิ ด ผล เกษตรกรได๎เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล๎ว
เสียหายแกํผลผลิตได๎
เพื่อไมํให๎ผลผลิตในแปลงเกษตรกร
4. การจัดสรรน้าไมํเป็นระบบ
ได๎รับความเสียหายจากการขุดลอก
และไมํเพียงพอตํอการทาเกษตร คู คลอง
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ปัญหา
2. ด๎านดิน
- ดินเสื่อมโทรม

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
1. ปลูกพืชชนิดเดิมซ้าเป็น
1. นามูลไกํมาโรยใสํในแปลงอ๎อย
เวลานานและปลูกอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ดินรํวนซุย
โดยไมํมีการพักดิน
2. ปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกพืชปุ๋ย
2. การเผาตอซังและเศษวัสดุในไรํ สดเพื่อปรับปรุงบารุงดิน
นา
3. เก็บตัวอยํางดินไปวิเคราะห์คําดิน
3. การใช๎สารเคมี/ปุ๋ยเคมี เป็น
เพื่อใช๎สารปรับสภาพดินได๎อยําง
ระยะเวลานาน
ถูกต๎องและเหมาะสม
4. หยุดการเผาตอซัง โดย
- ไถกลบตอซัง
- หมักฟาง
โดยอัดใบอ๎อยเพื่อจาหนํายให๎
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
5. ปรับเปลี่ยนจากปลูกอ๎อย เป็นการ
ปลูกข๎าว อยํางน๎อย 3 ฤดูกาล
6. ใช๎วิธีการพรวนดินหรือครูดหน๎าดิน
เพื่อลดการคายน้าและนาพาเกลือขึ้น
สูํหน๎าดิน โดยหลังปลูกอ๎อยให๎น้าเพียง
ครั้งเดียว ภายในระยะเวลา 3 เดือน
(ภาครัฐ)
- สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎ปุ๋ย
อินทรีย์และปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

4.ด๎านราคาผลผลิต
1. ขาดการวางแผนการผลิต
ทาให๎ผลผลิตชนิดเดียวกันมี
ปริมาณมาก สํงผลให๎ราคาตกต่า
2. การปลูกพืชตามกระแส เชํน
มะนาว, มะละกอ
3. การนาเข๎าสินค๎าจาก
ตํางประเทศ

(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
1. จัดโซนนิ่งการเพาะปลูกพืชให๎
เหมาะสมกับพื้นที่
2. รณรงค์ให๎เกษตรกรใช๎พันธุ์ที่มี
คุณภาพและตรงตํอความต๎องการของ
ตลาด
(ภาครัฐ)
1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎สร๎าง
โรงงานผลิตและแปรรูปเอทานอล
2. สํงเสริมและสนับสนุนการแปรรูป
ผลผลิต
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ปัญหา
(ตํอ) 4.ด๎านราคาผลผลิต

สาเหตุของปัญหา

3. ด๎านต๎นทุนการผลิต
- สารกาจัดวัชพืช

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภาครัฐ)
1. สํงเสริมและสนับสนุนการแปรรูป
อ๎อยเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ เชํน น้าเชื่อม
, น้าอ๎อยหีบ เป็นต๎น
2. พิจารณาแก๎ไขพระราชบัญญัติอ๎อย
และน้าตาลทราย ดังนี้
1) การนาอ๎อยไปทาผลิตภัณฑ์อื่นได๎
นอกจากน้าตาลทราย
2) แก๎ไขระยะทางในการจัดตั้งโรงงาน
ในระยะทาง 30 กิโลเมตร
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
1. การลดปริมาณสารเคมีกาจัดวัชพืช
โดยวิธีการดังนี้
1.) นากากน้าตาล 1 กิโลกรัม
2.) น้าเปลํา 200 ลิตร
3.) เกลือ 5 กิโลกรัม
สารเคมีได๎อีกทางหนึ่ง
4.) สารเคมีกาจัดวัชพืช 500 ซีซี ผสม
ทั้ง 4 ชนิดให๎เข๎ากัน แล๎วทาการฉีด
พํน สามารถประหยัดปริมาณ
2. วางระบบสายน้าหยด
3. การวางสายน้าหยดพร๎อมการปลูก
อ๎อย ลดการจ๎างวางสายน้าหยด
(ภาครัฐ)
1. สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎
พลังงานโซลําเชลล์ในระบบน้าหยอด
2. ลงมือปฏิบัติเองในบางกิจกรรม
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ปัญหา
5. ด๎านหนี้สิน

6. ด๎านการรวมกลุํม

สาเหตุของปัญหา
1. ไมํมีอาชีพเสริม
2. รายได๎ไมํเพียงพอตํอรายจําย
เนื่องจาก คําใช๎จํายในครัวเรือน
สูง ,คําครองชีพสูง,คําศึกษาบุตร
3. ไมํมีการวางแผนการใช๎จํายเงิน
4. ลงทุนทาการเกษตร แล๎ว
ประสบผลขาดทุน

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก๎ไขได๎เอง)
1. หาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได๎
2. จัดทาบัญชีครัวเรือน
3. ปลูกฝังจิตสานึกให๎เกิดการออม
รวมทั้ง การลดรายจํายที่ไมํจาเป็น
(ภาครัฐ)
- สํงเสริมและสนับสนุนอาชีพเสริม
- สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกษตรกร
5. กู๎ยืมเงินมาเพื่อซื้อที่ดิน และใช๎ ได๎รับการเรียนรู๎การจัดทาบัญชี
เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อทา
ครัวเรือนที่ถูกต๎อง
การเกษตร
(ภาครัฐ)
- สํงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุํม
ผู๎ผลิตอ๎อย
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3.2 แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลหนองบ่อ
โครงการ
1. โครงการส่งเสริม
การทาเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (อ้อย ,
ข้าว)

เหตุผล

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

1. การจัดตัง้ กลุม
่ เกษตรกรแบบแปลงใหญ่
1) คัดเลือกพืน
้ ที่
2) สร้างการรับรู้
- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้เกษตรกรใน
3) รวมกลุม
่ เกษตรกร
- รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกแปลง
ใหญ่
- จัดตัง้ ผู้จัดการแปลง/คณะกรรมการกลุ่ม/
ฐานข้อมูล/แผนการผลิตรายบุคคล/รายกลุ่ม
- หาสถานทีเ่ ป็นศูนย์กลางของแปลงในการ
ประชุม พบปะ หารือ
1.2 ส่งเสริมการลด 1. จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว
ต้นทุนการผลิต

- เกษตรกรมีปัญหาในด้านการทาการเกษตร อัน
1.1 ส่งเสริมการ
เนื่องมาจากปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้
รวมกลุม
่ เกษตรกร
1. ดิน
1.1 ปลูกพืชซ้าทีเ่ ดิมโดยไม่มกี ารพักดิน
1.2 ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
1.3 การเผาตอซัง/เศษวัสดุทเี่ หลือในไร่นา
1.4 การใช้ปยุ๋ เคมีปริมาณมากและใช้อย่างต่อเนื่อง
2. ต้นทุนการผลิตสูง
2.1 ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น พันธุ์ ปุย๋ เคมี
สารเคมี
2.2 เกษตรกรไม่เชื่อมัน
่ และไม่นาวิธกี ารใช้ปัจจัย
การผลิตทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมมาใช้
2.3 ปัญหาด้านแรงงาน (ขาดแคลนแรงงาน/
ค่าจ้างสูง/สูงวัย)
2.4 ค่าเช่าทีด่ น
ิ สูง เนื่องจากไม่มท
ี ดี่ น
ิ ทากินเป็น
ของตนเอง/ต้องการเพิม่ พืน
้ ทีก่ ารผลิต /ทาให้แข่งขัน
กันเพิม่ อัตราค่าเช่า
2.5 ขาดความเชื่อมัน
่ ในการใช้สารชีวภาพชีวภัณฑ์
เคยชินกับวิถีการผลิตแบบเดิม

ระยะเวลาดาเนินการ
2562
1 กลุ่ม

1 ศูนย์

2563
1 กลุ่ม

2564
1 กลุ่ม

2565

2566

1 ศูนย์

พื้นทีด
่ าเนินการ

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

หมู่ 1-9

- สนง.เกษตรอาเภอ

หมู่ 1-9

- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด

- สารวจแหล่งปราชญ์เกษตร
- รวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์เกษตร
- สนับสนุนปัจจัยและวัสดุอป
ุ กรณ์เพือ่ ให้เกิด
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นการลดต้นทุน
2. อบรมถ่ายทอดความรู้
2.1 ด้านลดต้นทุนการใช้ปยุ๋ เคมี
ประกอบด้วย
- การเก็บตัวอย่างดิน
- การใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์
- การผสมปุย๋ ใช้เอง
- การผลิตและใช้สารชีวภาพเพือ่ การ
ปรับปรุงดิน
- การใช้ปยุ๋ พืชสด /ปุย๋ ชีวภาพ และปุย๋
อินทรีย์ เพือ่ การปรับปรุงบารุงดิน
- การผลิตและใช้ปยุ๋ หมักเพือ่ ทดแทนปุย๋ เคมี
- การหมักฟาง

100 ราย / 100 ราย 100 ราย /
2 ครั้ง
/2 ครั้ง
2 ครั้ง

100 ราย
/2 ครั้ง

100 ราย
/2 ครั้ง

หมู่ 1-9

- สถานีพฒ
ั นาที่ ดิน
สุพรรณบุรี
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โครงการ
1.โครงการส่งเสริม
การทาเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ต่อ)

เหตุผล

กิจกรรม

3. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
1.2 ส่งเสริมการลด
3.1 เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเพือ่ วางแผนการ
ต้นทุนการผลิต (ต่อ)
ผลิตและสร้างอานาจต่อรองราคา
3.2 ผลผลิตไม่มคี ณ
ุ ภาพตามความต้องการของ
ตลาด ซึ่งเกิดจากพันธุ์ โรคและแมลงศัตรูพชื
จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
ทีไ่ ม่คมุ้ กับการลงทุน และไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาด้านหนี้สินตามมา

กิจกรรมย่อย
2.2 ด้านลดต้นทุนการใช้สารเคมี

ระยะเวลาดาเนินการ
2562
2563
2564
2565
2566
100 ราย / 100 ราย 100 ราย / 100 ราย 100 ราย
2 ครั้ง
/2 ครั้ง 2 ครั้ง
/2 ครั้ง /2 ครั้ง

- ให้ความรู้ดา้ นการกาจัดศัตรูพชื โดยวิธี
ผสมผสาน
- รณรงค์ให้มกี ารผลิต และใช้สารชีวภาพ
สารชีวภัณฑ์ และสมุนไพร เพือ่ การป้องกัน กาจัด
โรคและแมลงศัตรูข้าว
100 ราย / 100 ราย 100 ราย / 100 ราย 100 ราย
2.3 ลดต้นทุนการใช้เมล็ดพันธุ์
2 ครั้ง

- การใช้พนั ธุ์ดี ในอัตราทีเ่ หมาะสมตาม
คาแนะนา
- การจัดทาแปลงพันธุ์
3. จัดทาแปลงเรียนรู้

/2 ครั้ง

2 แปลง / 2 แปลง
20 ไร่
/20 ไร่

2 ครั้ง

/2 ครั้ง

พื้นทีด่ าเนินการ
หมู่ 1-9

- ศ.ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษต
รด้านอารักขาพืช
สุพรรณบุรี
- สถาบัน
วิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ

หมู่ 1-9

/2 ครั้ง

2 แปลง / 2 แปลง / 2 แปลง /
20 ไร่
20 ไร่
20 ไร่

หมู่ 1-9

- แปลงสาธิตการลดต้นทุนการผลิต
- แปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดของ
ศัตรูพชื
4. รณรงค์
4.1 รณรงค์การปลูกพืชปุย๋ สด และหรือการ
ใช้ปยุ๋ หมัก/ ปุย๋ อินทรีย์ เพือ่ ปรับปรุงบารุงดิน
โดย

- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตร
จังหวัด
- สถาบัน
วิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ

- สถานีพัฒนาที่ด ิน
สุพรรณบุรี

9 แปลง 9 แปลง 9 แปลง 9 แปลง 9 แปลง
- จัดทาแปลงตัวอย่างต้นแบบ
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปยุ๋ พืชสดแก่เกษตรกร 2,000 ไร่ 2,000 ไร่ 2,000 ไร่ 2,000 ไร่ 2,000 ไร่

หมู่ 1-9
หมู่ 1-9

2,400 ตัน 2,400 ตัน 2,400 ตัน 2,400 ตัน 2,400 ตัน

หมู่ 1-9

- สนับสนุนปัจจัยในการจัดทาปุย๋ หมัก/
ปุย๋ อินทรีย์

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

- สถานีพ ัฒ นาทีด่ ิน
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โครงการ

เหตุผล

1.โครงการส่งเสริม
การทาเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ต่อ)

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

1.2 ส่งเสริมการลด
4.2 รณรงค์ไม่เผาตอซัง ใบอ้อย และเศษ
ต้นทุนการผลิต(ต่อ) วัสดุการเกษตรในไร่นา
- สร้างหมูบ่ ้านต้นแบบลดการเผา โดย
กาหนดกฎ ระเบียบ และมาตรการในการให้
รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตติ าม และกาหนดบทลงโทษแก่
ผู้ฝ่าฝืน อย่างจริงจัง
- จัดทาแปลงสาธิตการไถกลบตอซังข้าว
และเศษวัสดุพชื ในไร่นา
- จัดงานวันสาธิตการไถกลบตอซังข้าว
และเศษวัสดุพชื ในไร่นา
5. ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เช่น
- เสียงตามสายในชุมชน/วิทยุชุมชน/ป้าย
โฆษณา/เว็บไซต์
- จัดทาเอกสารเพือ่ เผยแพร่ความรู้ดา้ นการลด
ต้นทุนแก่เกษตรกร
- ลดการเผาฟาง/ใบอ้อย เพือ่ รักษาสภาพดินและ
สิ่งแวดล้อม
- เพือ่ สร้างอาชีพเสริมเพิม่ รายได้ให้แก่เกษตรกร

- ดินเสื่อมโทรม จากการใช้ปยุ๋ เคมี สารเคมีเป็น
เวลานานและต่อเนื่อง
- เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากปุย๋ เคมีมรี าคา
แพง

1.2 ส่งเสริมอาชีพ 1. สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ กลุ่มอาชีพการอัดฟาง
อัดฟาง/ใบอ้อย
2. สนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการการอัด
เพือ่ ลดการเผา
ฟาง 1 ชุด ประกอบด้วย
- รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
- เครื่องอัดฟาง
- รถบรรทุก 6 ล้อ
1.3 ส่งเสริมและ 1. สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ กลุ่มผลิตปุย๋ อินทรีย์
สนับสนุนการผลิต อัดเม็ด
ปุย๋ อินทรียอ์ ดั เม็ด 2. จัดอบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิตปุย๋ อินทรีย์
อัดเม็ด
3. สนับสนุนโรงเรือน เครื่องจักรปัน้ ปุย๋ พร้อม
วัสดุและอุปกรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ
2562

2563

2564

2565

2566

พื้นทีด่ าเนินการ

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
- สถานีพ ัฒ นาทีด่ ิน
สุพ รรณบุรี

2 หมู่ บา้ น 2 หมู่ บา้ น 2 หมู่ บา้ น 2 หมู่ บา้ น 1 หมู่ บา้ น

2 แปลง / 2 แปลง
20 ไร่
/20 ไร่
2 ครั้ง
/2 วัน

2 ครั้ง
/2 วัน

2 แปลง / 2 แปลง
20 ไร่
/20 ไร่
2 ครั้ง
/2 วัน

2 ครั้ง
/2 วัน

หมู่ 1-9

1 แปลง
/10 ไร่

หมู่ 1-9

1 ครั้ง
/1 วัน

หมู่ 1-9
- อบต./ทต.

48 ครั้ง

48 ครั้ง

48 ครั้ง

500 เล่ม

500 เล่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

2 ชุด

2 ชุด

48 ครั้ง

48 ครั้ง
500 เล่ม

หมู่ 1-9

- อบต.
- สนง.เกษตร
จังหวัด

2 กลุ่ม

หมู่ 1-9

- สถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี

2 ครั้ง
/2 วัน

หมู่ 1-9

2 ชุด

หมู่ 1-9

- อบต./ทต.
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โครงการ

เหตุผล

กิจกรรม

2. โครงการสร้าง
- เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ซึ่งเกิด
2.1 ฟืน้ ฟูและ
อาชีพเสริมเพือ่ เพิม่ จากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง ต้นทุนการผลิตสูง
ส่งเสริมสนับสนุน
รายได้แก่เกษตรกร ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่า ราคาผลผลิตตกต่าไม่แน่นอน กลุม่ อาชีพในชุมชน
และบางฤดูกาลประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลให้
เกิดหนี้สินทัง้ ในระบบและนอกระบบ
กรณี ทีไ่ ม่เกิดกลุม่ เนื่องจาก
- เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการรวมกลุ่ม
- ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- ขาดแรงจูงใจจากภาครัฐ
กรณี ทีบ่ างหมู่บา้ นมีกลุม่ อยูแ่ ล้ว แต่ไม่ดาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มให้มปี ระสิทธิภาพ เนื่องจาก
- ผู้นากลุ่มขาดประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ
- สมาชิกขาดการมีส่วนร่วม
- ขาดการดูแลและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ

กิจกรรมย่อย
1. สนับสนุนการจัดตัง้ และฟืน้ ฟูกลุม่ อาชีพ
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ อาชีพ
เสริมภายในหมู่บา้ นหรือชุมชน

ระยะเวลาดาเนินการ
2562

2563

2 กลุ่ม

2564
2 กลุ่ม

2565

2566
2 กลุ่ม

พื้นทีด่ าเนินการ
หมู่ 1-9

1) กลุ่มแปรรูปกล้วย

- อบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิต, การแปรรูป,
การตลาด และบรรจุภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด
- สนับสนุนเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์
รวมทัง้ บรรจุภัณฑ์
- จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดาเนินธุรกิจ
- จัดตัง้ ร้านค้ารวบรวมผลผลิตเพือ่ จาหน่ายใน
ชุมชน
- จัดหาแหล่งตลาดภายนอกเข้าสนับสนุน โดย
การจัดทาข้อตกลงการค้ากับชุมชน
1.2 สารวจกลุม่ ทีม่ ีอยูแ่ ล้ว เพือ่ ฟืน้ ฟูกลุม่ ให้
มีความเข้มแข็งสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง
- จัดอบรมเพือ่ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ผู้นาและคณะกรรมการกลุ่ม

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

4 กลุ่ม

2 กลุ่ม

หมู่ 1-9

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
- อบต./ทต.
- สนง.เกษตร
อาเภอ
- สนง.เกษตร
จังหวัด
- พัฒนาชุมชน

- อบต./ทต.
- สนง.เกษตรอาเภอ
-- พัฒนาชุมชน

- จัดอบรมเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐาน
2. สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ตามความจาเป็น
ของกลุม่

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

หมู่ 1-9
- สนง.เกษตร
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กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

3. โครงการยกระดับ - เกษตรกรส่วนใหญ่มกี ารปลูกข้าวคุณภาพต่า ไม่ 3.1 จัดตัง้ กลุม่ แปร 1. สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ ผูผ้ ลิตข้าวปลอด
และเพิม่ มูลค่า
ตรงตามความต้องการของตลาด
รูปข้าวปลอดสารพิษ สารพิษ
ผลผลิตทางการเกษตร - ไม่มกี ารรวมกลุ่มเพือ่ วางแผนการผลิตและการ
- อบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิต, การแปรรูป,
จาหน่าย
การตลาด และบรรจุภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพและได้
- ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและโรงสี
มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด
- ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการวัดความชื้น และเครื่อง
- สนับสนุนระบบสีข้าว ขนาดกลางพร้อม
ชั่งน้าหนัก
อาคาร
- สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ รวมทัง้ บรรจุ
ภัณฑ์แก่กลุ่ม
- จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดาเนินธุรกิจ
- จัดตัง้ ร้านค้ารวบรวมผลผลิตเพือ่ จาหน่ายใน
ชุมชน
- จัดหาแหล่งตลาดภายนอกเข้าสนับสนุน โดย
การจัดทาข้อตกลงการค้ากับชุมชน
3.2 จัดตัง้ กลุม่ แปร 1. สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ แปรรูปอ้อย
รูปอ้อยเพือ่ เพิม่
- อบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิต, การแปรรูป,
มูลค่า
การตลาด และบรรจุภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด
- สนับสนุนเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์
รวมทัง้ บรรจุภัณฑ์
- จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดาเนินธุรกิจ
- จัดตัง้ ร้านค้ารวบรวมผลผลิตเพือ่ จาหน่ายใน
ชุมชน
- จัดหาแหล่งตลาดภายนอกเข้าสนับสนุน โดย
การจัดทาข้อตกลงการค้ากับชุมชน

ระยะเวลาดาเนินการ
2562
1 กลุ่ม

2563

2564

2565

2566

พื้นทีด่ าเนินการ
หมู่ 1-9

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
- สนง.เกษตร
อาเภอ
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
- พาณิชย์จังหวัด
- สนง.เกษตร
จังหวัด
- สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

- ธกส.
- อบต./ทต.
- พัฒนาชุมชน
- พาณิชย์
จังหวัด

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

หมู่ 1-9
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด

- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด

- ธกส.
- อบต./ทต.
- พัฒนาชุมชน
- พาณิชย์
จังหวัด
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4. โครงการส่งเสริม - ตาบลหนองบ่อ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับน้าจาก
การใช้น้าเพือ่
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพีน่ ้อง เกษตรกร
การเกษตรอย่างเป็น ของตาบลหนองบ่อ จะมีปัญหาการใช้น้าเพือ่
ระบบ
การเกษตรมาโดยตลอด เนื่องจากใช้น้าจากระบบ
ชลประทาน
- เกษตรกรไม่มกี ารสารองน้า ซึ่งจาก
วิกฤติภัยแล้งทีผ่ ่านมา ชลประทานมีน้าส่งมาไม่
เพียงพอ ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจาก เกษตรกรไม่สร้างแหล่งกักเก็บน้า เพือ่
สารองน้าไว้ใช้

กิจกรรม
4.1 ก่อสร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้า
เพือ่ การเกษตร

- ปัจจัย การผลิตมีราคาสูง เช่น พันธุ์ ปุ๋ย เคมี สารเคมี 5.1 จัดตัง้ ศูนย์
5. โครงการจัดตัง้
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ และเกษตรกรใช้มากเกินความจาเป็น
เรียนรู้เศรษฐกิจ
- เกษตรกรไม่เชื่อมั่นและไม่นาวิธีการใช้ปัจจัย การ
พอเพียง
พอเพียงชุมชน
ผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมมาใช้
- เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต
- คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเกิดจากการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
- เกษตรกรไม่เชื่อมั่นในองค์ความรูท้ ี่มีอยู่ ทั้ง
จากภาครัฐและภู มิปัญญาของปราชญ์เกษตรที่มีอยู่ ใน
ท้องถิ่น
- มีความเห็นต่างของบุคคลในครอบครัว
- ยึ ดติดกับวิถีการผลิตแบบเดิม
จากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ทาให้เกษตรกรมีรายได้ที่ไม่คุ้ม
กับการลงทุน รายได้ที่ได้จากการทาการเกษตรไม่
เพีย งพอกับค่าใช้จา่ ยในครอบครัว จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านหนีส้ ินตามมา

กิจกรรมย่อย
1. สนับสนุนการขุดลอก คู คลองทีต่ นื้ เขินและ
กาจัดวัชพืช
2. สนับสนุนการขุดสระน้าขนาดเล็ก (2 งาน – 1
ไร่) ในรายเกษตรกรทีม่ คี วามประสงค์ทจี่ ะขุด
สระน้าในไร่นาของตนเอง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบน้าหยด โดยใช้
พลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์)
4. ให้มกี ารจัดทาแผนการจัดสรรน้าและแผนการ
ส่งน้า โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และกลุ่ม
ผู้ใช้น้า
5. รณรงค์ให้ผู้ใช้น้า ยึดกฎ กติกา ตามทีก่ ลุ่มผู้ใช้
น้าได้กาหนดไว้ โดยกาหนดบทลงโทษและบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง
6. รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้ผู้ใช้น้าได้มสี ่วน
ร่วมในการบารุงรักษา คู คลอง
1. จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- สารวจแหล่งปราชญ์เกษตรกร
- รวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์
- สนับสนุนปัจจัยและวัสดุอป
ุ กรณ์ให้เกิดเป็น
แหล่งเรียนรู้ดา้ นข้อมูลในการตัดสินใจเพือ่ การ
ประกอบอาชีพ
- จัดการให้เกษตรกรในชุมชนและนอกชุมชน
เข้ามาเรียนรู้

ระยะเวลาดาเนินการ
2562
2 ครั้ง

2563
2 ครั้ง

2564
2 ครั้ง

2565
2 ครั้ง

2566
2 ครั้ง

5 แห่ง

5 แห่ง

5 แห่ง

5 แห่ง

5 แห่ง

พื้นทีด่ าเนินการ
หมู่ 1-9

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
- อบต./อบจ.
- ชลประทาน

หมู่ 1-9
- พัฒนาที่ ดิน

10 แห่ง

10 แห่ง

10 แห่ง

10 แห่ง

10 แห่ง

หมู่ 1-9

P

P

P

P

P

หมู่ 1-9

P

P

P

P

P

หมู่ 1-9

- พลังงานจังหวัด

- ชลประทาน

P

P

P

P

P

หมู่ 1-9
หมู่ 1-9

1 ศูนย์

- สนง.เกษตร
จังหวัด

2. รณรงค์และจัดให้มีเวทีในการเสวนา เพือ่ ให้
นาผลจากการเรียนรู้ไปปฏิบัตจิ ริงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นประจา

2 ครั้ง
/2 วัน

2 ครั้ง
/2 วัน

2 ครั้ง
/2 วัน

2 ครั้ง
/2 วัน

2 ครั้ง
/2 วัน

3. ประชาสัมพันธ์ ทางสือ่ ต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์

48 ครั้ง

48 ครั้ง

48 ครั้ง

48 ครั้ง

48 ครั้ง

หมู่ 1-9

- สนง.เกษตร
จังหวัด

- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตร
จังหวัด
- อบต

