
  

ส่วนที่ ส่วนที่   ๑๑  
 

 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

ตำบลจารพัต  มีการปกครองแบ่งเป็น  หมู่บ้าน  และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศเมื่อ               
วันที่   30   เดือนมีนาคม  2539 

ประวัติความเป็นมา 
สมัยก่อน  นายเชียงไชย  สุรวงค์  และมิตรสหายซึ่งเป็นชาวส่วย  (กุย)  ที่มีความสามารถในการ 

จับช้างป่า    ได้อพยพมาจากประเทศลาวและได้มาอยู่อาศัยตามอำเภอต่าง  ๆ  ส่วนนายเชียงไชยและสหายได้รับ 
การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจารพัต   ต่อมาเม่ือสิ้นสมัยการเป็นเจ้าเมือง  ได้ตั้งบ้านจารพัต ให้เป็นอำเภอการภูมิ   
แล้วเปลี่ยนมาเป็นอำเภอศีขรภูมิ  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของอำเภอใหม่โดยให้ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงง  
แทน   และให้จารพัตเป็นตำบลในเวลาต่อมา 
                             

ขนาดพื้นที่      
  ตำบลจารพัต   มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  75.7  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  47,305  ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

อาณาเขตของตำบล 
  ทิศเหนือ    จรด   กับตำบลช่างป    อำเภอศีขรภูมิ 
  ทิศใต้     จรด   กบัตำบลหนองเหล็ก  อำเภอศีขรภูมิ 
  ทิศตะวันออก    จรด   กับตำบลตรมไพรและตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ   
  ทิศตะวันตก      จรด   กับตำบลเมืองที    อำเภอเมืองสุรินทร์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
                     หมู่ที่  ๑  บ้านจารพัต  
      หมู่ที่  ๒  บ้านระกา  
       หมู่ที่  3  บ้านสดอ 
         หมู่ที่  4 บ้านเปรียง 
        หมู่ที่  5  บ้านพันษี 
      หมู่ที่  6  บ้านตะแบก 
      หมู่ที่ 7  บ้านไทร 
       หมู่ที่  8 บ้านกันจารย์ 
         หมู่ที่  9 บ้านพม่า 
        หมู่ที่  10 บ้านจลง 
                     หมู่ที่  ๑1  บ้านกะพี้ 
      หมู่ที่  1๒  บ้านโคกเจริญ  
       หมู่ที่  13  บ้านหนองปรือ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 



         หมู่ที่  14 บ้านโสภาเปรียง 
        หมู่ที่  15  บ้านโคกขลา 
      หมู่ที่  16  บ้านบุทม 
      หมู่ที่ 17  บ้านจันทร์แสง 
       หมู่ที่ 18 บ้านปูนทรัพย์ 
         หมู่ที่  19 บ้านประดู่ 
        หมู่ที่  20 บ้านป่ายาว 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  
            ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1  ตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  

              (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอศีขรภูมิ : เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต) 
-  โทรศัพท์  ๐๔๔ – 069347, ๐๔๔ – 150089   
-  โทรสาร  - 

องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต   ประกอบด้วย 
         คณะผู้บริหาร     ประกอบด้วย   
 

ลำดับท่ี ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง 
1 นายจิตรกร  พรกวีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
2 นายวีรชัย  แก้วหล่อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
3 นายฉันทะ  โอษฐงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
4 นางสุนีย์  แก้วสมนึก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต   จำนวน    20   คน    
  

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายเฉลิม    ไหมทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
2 นางประคองศรี  เผ่าเพ็ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
3 นางสาวภัสสร  จันทร์คืน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
4 นางประคองศรี  เผ่าเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  1 
5 นายชาคริต  พนารินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  2 
6 นายจาเด็ด  อินงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  3 
7 นายประสิทธิ์  สุขดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  4 
8 นางสาวภัสสร  จันทร์คืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  5 
9 นายเฉลิม  ไหมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  6 

10 นายสมมิตร  มาลาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  7 
11 นายกฤฒชัย  อุดมดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  8 
12 นายธนาวัฒน  สกุลดำรงเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  9 

 
 



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
13 นายไชยยันต์  เสาว์ยงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  10 
14 นายเสนีย์  สำนักนิตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  11 
15 นางธนิดา  โต๊ะงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  12 
16 นายประกิต  แผ่นงา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  13 
17 นายสิทธิศักดิ์  ยอดเสาร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  14 
18 นายจำรัส  โอษฐงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  15 
19 นายบุญชอบ  อุ้มบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  16 
20 นายพวง  หอยทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  17 
21 นายทองอินทร์  มาราศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  18 
22 นางจรัสศรี  ไหมทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  19 
23 นายกฤษฎาภรณ์  นันทสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  หมู่ที่  20 

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต   แบ่งส่วนราชการออกเป็น   4   ส่วนราชการ 
ประกอบด้วย 
 1.  สำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
  มีหนา้ที่ดำเนินการในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต   ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน
และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล   อีกทั้งยังมีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป    งานนโยบายและแผน    
งานกฎหมายและคดี    งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตลอดจนงานอื่นๆ    ที่มิได้
กำหนดไว้เป็นงานของส่วนใด    และงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตรากำลังในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต มีทั้งหมด   25  อัตรา  ประกอบด้วย 
พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ลำดับที่                ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหต ุ
1 นายวีระ   สายลุน ปลัด อบต.  

2 นายอิศรานุวัฒน์   เทียนแก้ว รองปลัด อบต.  

3 นางสาวอุไรวรรณ   ดาศรี หัวหน้าสำนักปลัด  
4 นายเบิกเริก    ไตรรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
5 นายอดิศร    ละเมียดดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
6 นางสาวจารุณี   วังงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
7. นายธารา    ตุลารักษ์ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ  
8 นายพุฒิพงษ์    สำราญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
9 นางสาวรุ่งขวัญ    เรืองชาญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

10 นางศวรณีย์    ประวาสุข ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 



ลำดับที่                ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหต ุ
11 นายสิทธิคุณ   วรางกูร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 

 

12 นางสาวชัญญานุช    นับงาม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

13 นางสาวอมรรัตน์    เลาล้ำ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 

14 นางสาวศุกลกาญจน์  ควรดี ผู้ช่วยนิติกร 
 

15 นายพรศักดิ์   สำราญ คนตกแต่งสวน 
 

16 นายสมหวัง   ศรีสุข พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 

17 นายสมเกียรติ   วานิยาม ยาม 
 

18 นายกฤษณพล   เพ่ิมมี พนักงานดับเพลิง 
 

19 นายพีรพล   จันทร์หอม พนักงานดับเพลิง 
 

20 นางสาวธนสรัลพร  กลิ่นสุคนธ์ คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) 
 

21 นางสาวต๋ิว   ไชยสุวรรณ คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) 
 

22 นายบัญญัติ   บุตรดี คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) 
 

23 นายสิริพงษ์     โอษฐงาม คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) 
 

24 นายศราวุธ    ดำเนินงาม คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) 
 

25 นางสาวสุนิษา  พวกพูนดี คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) 
 

 
2. กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต   

มีหน้าที่ดำเนินการเก่ียวกับการเงินและบัญชี   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   งานพัฒนาและ 
จัดเก็บรายได้   งานพัสดุ   งานผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต   ตลอดจนงานอื่นๆ   ที่เกี่ยวกับ
การเงินที่มิได้กำหนดไว้เป็นงานของส่วนราชการใด   และงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตรากำลังในกองคลัง   มีทั้งหมด   9   อัตรา  ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 
 

ลำดับที่ ชื่อ   –  สกุล ตำแหน่ง 
1 นางมณี   หอมสุด ผู้อำนวยการกองคลัง 
2 นายชด   ส่งกลิ่นจันทร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
3 นางกีรติ  จันทร์หอม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
4 นางสาวสมจิต   มีธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
5 นางอังคณา  แก้วปลั่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
 



ลำดับที่ ชื่อ   –  สกุล ตำแหน่ง 
6 นางจรัสศรี   อุ้มบุญ ผู้ช่วย จพง.การเงินฯ 
7 นางสุกัญญา  ศรีบุญเรือง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
8 นางพัชรา  ต้องถือดี ผู้ช่วย จพง. จัดเก็บรายได้ 
9 นางสาวออมสิน   สำนักนิตย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
3. กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 

มีหน้าที่ดำเนินการเก่ียวกับงานโยธา   งานก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานประสาน 
สาธารณูปโภค  งานบำรุงรักษาทางบก   ทางน้ำ   ทางระบายน้ำ  สวนสาธารณะ  ตลอดจนงานอื่นๆ    ที่มิได้กำหนดไว้
เป็นงานของส่วนใด   และงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตรากำลังในกองช่าง  มีทั้งหมด   8   อัตรา  ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล  และ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 

ลำดับที่ ชื่อ    –   สกุล ตำแหน่ง 
1 นายเกียรติศักดิ์  พิสุทธ์สกุลศิลป์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
2 นายสุทัศน์   สันทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน 
3 นายบุญสม   สำนักนิตย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 
4 นายคชาเดช   ยอดเสาร์ ผู้ช่วยช่างโยธา 
5 นายรัชต์ธร  กันทวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
6 นายพฒันพงศ์   นับถือตรง คนงานทั่วไป (ก่อสร้าง) 
7 นายอนิรุทธ   มงคล คนงานทั่วไป (ออกแบบและควบคุมอาคาร) 
8 นางวาธิณี   ไชยราช พนักงานจ้างเหมา 

 
 4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา   วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ  รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
องค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

อัตรากำลังในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีทั้งหมด   13   อัตรา   ประกอบด้วย 
พนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ลำดับที่ ชื่อ    –   สกุล ตำแหน่ง 
1 นางพัชรินทร์    ผลเจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
2 นางอรวนิดา   ทาระจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
3 นางพรศักดิ ์  ทองนำ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
4 น.ส.ดีเสวต   นพพิบูลย์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
5 นางณุภา   วรรณศิริ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
6 นางอรทัย   มาลา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

 
 



ลำดับที่ ชื่อ    –   สกุล ตำแหน่ง 
7 นางอุลัยลักษณ์   ประสมพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
8 นางนงเยาว์   ส่งกลิ่นจันทร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
9 นางสาววาสนา   มีชัย ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) 

10 นางสาวปราณี   โอษฐงาม ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) 
11 นางสาวณัฐฏา   สำนักนิตย์ ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
12 นางสาวอนุสรา   ค้ำคูณ ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
13 นางสาวกุลสตรี  อนุไวยา คนงานทั่วไป(งานบริหารงานการศึกษา) 

 
 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ  ๖5 %  เป็นพืน้ที่สำหรับการเกษตร  40 %  และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น ๕ %  
 มี  ๓  ดูกาล  (ฤดูร้อน   ฤดูฝน  ฤดูหนาว) 
 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤด ู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มี
อุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำภายในตำบล    ตำบลจารพัต  มีแหล่งน้ำที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่และ

เศรษฐกิจของประชากรดังนี้ 
  บ่อบาดาล   จำนวน        31    แห่ง 
  บ่อน้ำตื้น   จำนวน        12    แห่ง 
  ประปา    จำนวน        15    แห่ง 
  ถังคลาส/ถังปูนฉาบ  จำนวน       120    แห่ง 
  ถังไฟเบอร์คลาส   จำนวน        60    แห่ง 



  ภาชนะอ่ืน ๆ  (โอ่ง)  จำนวน   6,083    แห่ง 
  สระ/หนอง/คลอง/บึง  จำนวน         57    แห่ง 
  ลำห้วย    จำนวน          3    แห่ง 
  ถังจ่ายน้ำกลางประจำหมู่บ้าน จำนวน          8    แห่ง 
ที่มา   :   ข้อมูลแหล่งน้ำ    ภาชนะเก็บน้ำ    ท่ีใช้การได้ในทุกหมู่บ้าน   ปี   พ.ศ.  2564    
(ส่วนโยธา  อบต.จารพัต๑.๕)  

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งชุมชนในเขตตำบล  มีทั้งหมด  20 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกสภา
หมู่บ้านละ 2  คน  เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใน  
ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการ
เลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบล  ก็ได้พยายาม
แก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้ าร่วม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วน
ตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  
และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนตำบล  มี
โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบางโครงการต้องระงับไว้
เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   โดยแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑  เขตการปกครอง 
การปกครอง  ตำบลจารพัต   อำเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร์    แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   20  หมู่บ้าน   

ประกอบด้วยมีประชากรทั้งสิ้น  10,743  คน   จำนวนครัวเรือน   2,845  ครัวเรือน  
 
       ๒.๒  การเลือกตั้ง 
   มีทั้งเขตการเลือกตั้ง   20   เขต  

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน  องค์การบริหารส่วน
ตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัด
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   
 



๓. ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ประกอบด้วยมีประชากรทั้งสิ้น   10,743   คน   จำนวนครัวเรือน   2,845  ครัวเรือน   สามารถแยกจำนวน
ประชากรเป็นหมู่บ้านดังนี้   
 

 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

 
หมู่บ้าน 

 
จำนวน

ครัวเรือน 

จำนวนเพศ
ชาย 
(คน) 

จำนวนเพศ
หญิง(คน) 

จำนวนรวม 
(คน) 

นายทรงวุฒิ   แก้วปลั่ง ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  1  บ้านจารพัต 

349 581 583 1164 

นายศักดิ์กวี   เพิ่มมี ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  2  บ้านระกา 

122 
171 170 341 

นายเสมือน    สำนักนิตย์ กำนันตำบลจารพัต 
หมู่ที่  3  บ้านสดอ 

130 
179 191 370 

นายทรัพย์    วานิยาม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 4  บ้านเปรียง 

241 
449 448 897 

นายดนัย  ไหมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 5  บ้านพันษี 

192 
386 400 786 

นายนฤชิต   ซ่อมแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 6  บ้านตะแบก 

75 
172 151 323 

นายสุพอน   มาลาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านไทร 

230 
386 419 805 

นายรังสิต   สุขแนบ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านกันจารย์ 

127 
247 270 517 

นายบุญเลิศ   สำนักนิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9   บ้านพม่า 

124 
269 284 553 

นายแดง   บุญวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10  บ้านจลง 

136 
273 272 545 

นายองอาจ   ศิริรจน์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11  บ้านกะพ้ี 

147 
236 252 488 

นายชน   ซ่อจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  12  บ้านโคกเจริญ 

138 
286 299 585 

นายบรรจง   เสาวยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  13  บ้านหนองปรือ 

136 
260 278 538 

 
 



 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

 
หมู่บ้าน 

 
จำนวน

ครัวเรือน 

จำนวนเพศ
ชาย 

(คน) 

จำนวนเพศ
หญิง(คน) 

จำนวนรวม 

(คน) 

นายโกมล   สุขดี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 14 บ้านโสภาเปรียง 

61 
106 122 228 

นายสุทัศน์    สิริรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  15   บ้านโคกขลา 

121 269 274 543 

นายปราโมทย์   โอษฐงาม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  16  บ้านบุทม 

124 236 
245 481 

นายวัฒนา  บุตรสืบสาย ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  17  บ้านจันทร์แสง 

84 
174 188 362 

นายพินิจ   ลาดทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  18   บ้านปูนทรัพย์ 

64 
124 120 244 

นายพิเชษฐ์     ควรดี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  19   บ้านประดู่ 

94 
156 166 322 

นายวิโรจน์  จันทร์คืน 
 

ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  20   บ้านป่ายาว 

150 
322 329 651 

 
รวม 

 
2,845 5,282 5,461 10,743 

 
ข้อมูลสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน   เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหา
คือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
  
 
 
 
 
 
  



การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน  
  ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     มีจำนวน    5    แห่ง    คือ 
 

 
ลำดับที่ 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ที่ตั้ง 

 
จำนวนคร ู

รวมจำนวนเด็ก 
(คน) 

 
หมายเหตุ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะดอ  
หมู่ที่  1  บ้านจารพัต    

3 40  

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียง 
หมู่ที่  4  บ้านเปรียง 

2 34  

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะพี้ 
หมู่ที่  11  บ้านกะพ้ี 

2 29  

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันษี 
หมู่ที่  5  บ้านพันษี 

3 48  

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันจารย์ 
หมู่ที่   8  บ้านกันจารย์ 

2 26  

รวมทั้งหมด 12 
 

177  

 
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา/มัธยม    จำนวน    5     แห่ง     คือ 
 

 
ลำดับที่ 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ที่ตั้ง 

รวมจำนวนเด็ก 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 โรงเรียนบ้านจารพัต  / ที่ตั้ง   หมู่ที่ 1  
บ้านจารพัต  ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์     

260  

2 โรงเรียนบ้านเปรียง / ที่ตั้ง หมู่ที่  4   
บ้านเปรียง  ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์       

127  

3 โรงเรียนบ้านพนัษี  / ที่ตั้ง หมู่ที่  5  บ้านพันษี    
ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์            

174  

4 โรงเรียนบ้านกันจารย์  / ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8   
บ้านกันจารย์  ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์         

66  

5 โรงเรียนบ้านพม่า / ที่ตั้ง  หมู่ที่  9  บ้านพม่า 
ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์                

58  

6 โรงเรียนมัธยมจารพัต / ที่ตั้ง  หมู่ที่ 17   
บ้านจันทร์แสง  ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ   
จ.สุรินทร์         

135  

รวมทั้งหมด 820  

 



๔.๒  สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่
สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
 
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      ทรัพยากรสาธารณสุข  ( ข้อมูล  ณ   พฤษภาคม  2559 ) 

สถานที่อนามัย     จำนวน   1  แห่ง 
บ้านพกั     จำนวน  2 แห่ง 
รถจักรยานยนต์    จำนวน  5  คัน 
วิทยุสื่อสาร    จำนวน  1 เครื่อง 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ  จำนวน  1 คน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  จำนวน  1 คน 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน  1 คน 
พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  1 คน 
ลูกจ้าง จทน.  แพทย์แผนไทย  จำนวน    1 คน 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   จำนวน   1 คน 
ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่   1   คน   :  ประชากร    2,607    คน    (1 : 1,250)     คน 
ศสมช.      จำนวน  20 แห่ง    (ความครอบคลุม 100 %) 
หอกระจายข่าว    จำนวน  20 แห่ง    (ความครอบคลุม  100 %) 

 กองทุนคุณธรรมสวัสดิการชุมชนตำบลจารพัต      1     กองทุน   สมาชิก   2,615  คน 
อาสาสมัครด้านสาธารณสุข 
อาสาสมัครสาธารณสุข    จำนวน  209 คน ( 1/11 หลังคาเรือน) 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  จำนวน   20  คน 
อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค  จำนวน            209 คน 

  ผู้นำออกกำลังกาย   จำนวน    40 คน 
  ชมรมออกกำลังกาย   จำนวน    20    ชมรม 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ  จำนวน      1   กองทุน 
  ชมรม   อสม.     จำนวน      1 ชมรม 
     
 
  



๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต   ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล  ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามี 7 ครัวเรือน  ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลา
และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี 
งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การ
ขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้
เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้              
 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบิหารส่วนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอศีขรภู

มิได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้
ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล  
ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจารพัต   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  เพ่ือนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้แก่
ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  ๓๐๐  คน  
ดื่มสุรา ๑๗๑   คน 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

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

 
 
 



๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น  100   เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะ
ดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมี
ไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน    จำนวน    2,845   ครัวเรือน    
 

๕.๓ การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง สามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิต
ประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็น
น้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

- องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  มีประปาใช้ ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,11 
และหมู่ท่ี 16  

                      -  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก แหล่งน้ำใต้ดิน     (  /    )   
1. ประปาระบบผิวดินขนาดใหญ่มาก    มี    หมู่ที่  4  
2. ประปาระบบผิวดินขนาดใหญ่    มี    หมู่ที่  1, 2 , 3, 5, 7, 8, 9, 11 
3. ประปาหมู่บ้าน    มี    หมู่ที่  6, 16 

 
๕.๔  โทรศัพท์ 
      โทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน    20    แห่ง    ทุกหมู่ในตำบลจารพัต 

   
         ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
      (๑)  มีไปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจนัทร์ – เสาร์ (วันเสาร์
ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์ 
    
 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
                 การเดินทางเข้าสู่ตำบลจารพัต  ใช้เส้นทางหลวงสายสุรินทร์  -   ศรีสะเกษ     ตำบลจารพัตอยู่ห่างจาก
อำเภอศีขรภูมิประมาณ   12    กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ    28    กิโลเมตร   เมื่อถึง
กิโลเมตร  ที่  28  จะมีทางแยกเข้าหมู่บ้านจารพัต  -  อำเภอลำดวน  เป็นระยะทางประมาณ    3   กิโลเมตร  จะถึง
ตำบลจารพัต 
 
 



 (๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   ๒26  สายสุรินทร์ – อำเภอศีขรภูมิ 
   ๑.๒)  สะพาน    จำนวน   ๑    สะพาน 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ไม่มี 

๑.๔)  ถนน 
 

               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จำนวน    ๒     สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน     -     สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จำนวน     ๒   สาย  ระยะทาง    ๒.๔๐    กม. 

                ลูกรัง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จำนวน   ๑   สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จำนวน     ๑   สาย  ระยะทาง    ๐.๓๔    กม. 

                ลูกรัง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
               ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป. กลาง   จำนวน    -    สาย 

      สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 

                ลูกรัง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
               ทางหลวงท้องถิ่น   จำนวน   -   สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 

                ลูกรัง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
ถนนของท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต    จำนวน    ๘๓  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน    ๗๙   สาย  ระยะทาง   ๑๗.๑๓ กม. 
    แอสฟัลท์ติก   จำนวน      ๒      สาย  ระยะทาง              กม.  
                  ราดยาง  จำนวน      ๔   สาย  ระยะทาง    ๑.๓๗   กม. 

                ลูกรัง   จำนวน      -   สาย  ระยะทาง      -    กม. 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม     ร้อยละ      80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์     ร้อยละ      2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง      ร้อยละ      ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับราชการค้าขาย ร้อยละ      10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
 
      



๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุสัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไก่    ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  ๔ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  ๓     แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   31  แห่ง 

                  (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท) 
๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   32 แห่ง 

โรงงานอุตสาหกรรม    -  แห่ง 
โรงผลิตขนมปัง     1 แห่ง 
โรงหมักสุรา     2 แห่ง 
โรงบรรจุแก๊ส     2 แห่ง 
ที่พักสินค้า     1 แห่ง 

    ที่รับซื้อข้าวเปลือก    2 แห่ง 
    ร้านค้าเบ็ดเตล็ด                      143  แห่ง 
  รา้นตัดผม    5       แห่ง 
  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  2       แห่ง 
  อู่ซอ่มรถ    6       แห่ง 
  ป้าย     13     แห่ง 
  สะสมของเก่า      1       แห่ง 

(ที่มา   :   ข้อมูลรายช่ือผู้เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  มิถุนายน  2564 ส่วนการคลัง   อบต.
จารพัต)      
กลุ่มอาชีพ 



มีผลิตภัณฑ์ 
 ดอกไม้จากผ้าไหม  จำนวน    2    กลุ่ม     ได้รับการคัดสรรให้เป็น สินค้า OTOP     ระดับ   2   ดาว 

- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมบ้านจารพัต   
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมบ้านระกา    

          ผ้าไหมลายมัดหม่ี   จำนวน  1   กลุ่ม    ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP   ระดับ   4   ดาว 
  -     กลุ่มทอผ้าไหมบ้านป่ายาว              
 ผ้าไหมมัดหม่ี     จำนวน   2   กลุ่ม     ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP   ระดับ   3   ดาว 

- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสดอ     
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกะพี้   

 ผ้าไหมมัดหม่ีย้อมสีธรรมชาติ  จำนวน   1  กลุ่ม   ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า  OTOP  ระดับ  3   ดาว      
คือ   กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโสภาเปรียง                 

 (ที่มา   :   ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท   กรมการพัฒนาชุมชน   กระทรวงมหาดไทย) 
 
 
 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได ้
 
๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (๑)  บ้านจารพัต  หมู่ที ่๑   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด   2,596  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

 250 ครัวเรือน 
2,217     ไร่ 

   300    กก./
ไร่ 

    2,400     บาท/
ไร่ 

   3,000     บาท/
ไร่ 

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

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

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



             ไร่ 
พืชสวนอื่น.......ไม้ผล
... 

   10   
ครัวเรือน 
       20      
ไร่ 

  2,800   กก./
ไร่ 

       250     บาท/
ไร่ 

    7,000    บาท/
ไร่ 

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
      พืชผัก       . 

    20  ครัวเรือน 
        5     ไร่   1,200   กก./ไร ่

  1,200      บาท/
ไร่ 12,000   บาท/ไร่ 

  
(๒)  บ้านระกา  หมู่ที่  2     

มีพ้ืนที่ทั้งหมด   948   ทำการเกษตร   ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

   96  
ครัวเรือน 
   242       ไร ่

   948    กก./
ไร่     300     บาท/ไร่ 

   4,800   บาท/
ไร่ 

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

สวน                 .        ครวัเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

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

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

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

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

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



  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
      พืชผัก       . 

  10    
ครัวเรือน 
    6       ไร ่

 1,200    กก./
ไร่   1,200    บาท/ไร่ 

 12,000   บาท/
ไร่ 

 
 (๓)  บ้านสดอ  หมู่ที่  3    มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,074  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

  94   
ครัวเรือน 
   1,074  ไร ่

   400    กก./
ไร่ 

    3,200    บาท/
ไร่ 

  4,500     บาท/
ไร่ 

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

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

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

พืชสวนอื่นๆ     
ยางพารา 

   1    
ครัวเรือน 
      5       ไร่ 

   250     กก./
ไร่    5,000   บาท/ไร่    4,500  บาท/ไร่ 

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 พืชผัก         . 

  30   
ครัวเรือน 
   6        ไร ่

   1,200  กก./
ไร่    800      บาท/ไร่ 

   8,000   บาท/
ไร่ 

  
 
 
 



(๔)  บ้านเปรียง   หมู่ที่  4    
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,934  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

 174  
ครัวเรือน 
1,934 ไร ่   400    กก./ไร ่    3,200   บาท/ไร่  4,800   บาท/ไร่ 

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

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

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

พืชสวนอื่นๆ  
.ยางพารา 

    1   
ครัวเรือน 
     5      ไร ่

     250   กก./
ไร่     5,000  บาท/ไร่ 

  45,000    บาท/
ไร่ 

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (๕)  บ้านพันษ ี หมู่ที่  5    
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,820  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

 160   
ครวัเรือน 
1,755        
ไร่ 

   400    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

   4,800    บาท/
ไร่ 

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

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

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

พืชสวนอื่นๆ  
ไม้ผล. 

  8   ครัวเรือน 
     10      ไร ่

    2,000  กก./
ไร่ 2,500  บาท/ไร่  5,000    บาท/ไร่ 

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

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

  ไร่มันสำปะหลัง     2   
ครัวเรือน 
      8      ไร่ 

 5,000    กก./
ไร่    3,500   บาท/ไร่   2,500  บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
     แตงโม           . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
     พืชผัก      . 

   8  ครัวเรือน 
      7    ไร ่

   1,200  กก./
ไร่    1,200   บาท/ไร่ 1,200  บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (๖)  บ้านตะแบก  หมู่ที่  6     
มีพ้ืนที่ทั้งหมด   657   ทำการเกษตร   ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

  67   
ครัวเรือน 
 657       ไร ่

   400    กก./
ไร่ 

   3,200     บาท/
ไร่ 

    4,800   บาท/
ไร่ 

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

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

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

พืชสวนอื่นๆ 
        ไม้ผล       . 

  5   ครัวเรือน 
      10     ไร ่

 2,000    กก./
ไร่  2,500  บาท/ไร่ 

  50,000  บาท/
ไร่ 

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
         พืชผัก      . 

  15   
ครัวเรือน 
      4       ไร่ 

 1,200    กก./
ไร่     1,200  บาท/ไร่ 

   12,000   บาท/
ไร่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 (7)  บ้านไทร  หมู่ที่  7  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,605  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

 160   
ครัวเรือน 
1605     ไร่ 

   400    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

  4,800     บาท/
ไร่ 

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

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

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

พืชสวนอื่นๆ .   7   ครัวเรือน 
        15     
ไร่ 

  2,000   กก./
ไร่   2,500   บาท/ไร่  50,000  บาท/ไร่ 

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
       แตงโม          . 

    8   
ครัวเรือน 
       10      
ไร่ 

  1,200   กก./
ไร่ 

       1,200  บาท/
ไร่ 

   12,000  บาท/
ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
     พืชผัก      . 

   30  
ครัวเรือน 
         5   ไร่ 

   1,200  กก./
ไร่   1,200   บาท/ไร่ 

 12,000   บาท/
ไร่ 

 
 
 
 
 

 
 



(8)  บ้านกันจารย์  หมู่ที่ 8   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด -  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

108   
ครัวเรือน 
          ไร ่

   300    กก./
ไร่ 

    2,400     บาท/
ไร่ 

   3,000     บาท/
ไร่ 

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

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

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

พืชสวนอื่นๆ 
 . 

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

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(9)  บ้านจารพัต   หมู่ที่  9  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  973  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

  92   
ครัวเรือน 
 973         ไร ่

   400    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

   4,800    บาท/
ไร่ 

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

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

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

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

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครวัเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(๑0)  บ้านจารพัต   หมู่ที่ ๑0   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,211  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

  96   
ครัวเรือน 
1,211     ไร่ 

   400    กก./
ไร่ 

    3,000     บาท/
ไร่    3,900  บาท/ไร่ 

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

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

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

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

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(๑1)  บ้านกะพี้  หมู่ที่ ๑1   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  922  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

  94   
ครัวเรือน 
  922         
ไร่ 

   400    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

   4,800     บาท/
ไร่ 

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

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

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

พืชสวนอื่นๆ 
       ยางพารา    . 

  2   ครัวเรือน 
        21   ไร ่

     250   กก./
ไร่ 

    5,000   บาท/
ไร่  4,500   บาท/ไร่ 

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(๑2)  บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑2   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,276  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

105   
ครัวเรือน 
1,276    ไร่ 

   400    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

   4,800     บาท/
ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครวัเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

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

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

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
        พืชผัก        . 

   30  
ครัวเรือน 
         15    
ไร่ 

   1,200  กก./
ไร่ 

    1,200   บาท/
ไร่ 

   12,000   บาท/
ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



(๑3)  บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ ๑3   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  950  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

108   
ครัวเรือน 
  -         ไร ่

   400    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

   4,800     บาท/
ไร่ 

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

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

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

พืชสวนอื่นๆ 
  ยางพารา      . 

   1  ครัวเรือน 
      12     ไร ่

    250    กก./
ไร่    5,000   บาท/ไร่   4,500   บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย    3   ครัวเรือน 
   30        ไร ่

  8,000   กก./
ไร่ 

   5,000    บาท/
ไร่ 

   6,400   บาท/
ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครวัเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(๑4)  บ้านโสภาเปรียง  หมู่ที่ ๑4   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  510  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

  47   
ครัวเรือน 
  510        ไร ่

   400    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

   4,800     บาท/
ไร่ 

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

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

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

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

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(๑5)  บ้านโคกขลา  หมู่ที่ ๑5   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓,013  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

  60   
ครัวเรือน 
 1883    ไร่ 

   400    กก./
ไร่ 

    3,000     บาท/
ไร่ 

   4,000     บาท/
ไร่ 

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

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

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

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

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(๑6)  บ้านบุทม  หมู่ที่ ๑6   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  884  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

  94   
ครัวเรือน 
  884         
ไร่ 

   400    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

   4,800     บาท/
ไร่ 

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

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

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

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

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(๑7)  บ้านจันทร์แสง  หมู่ที่ ๑7   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,021  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

  58   
ครัวเรือน 
  220         
ไร่ 

   210    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

   1,680     บาท/
ไร่ 

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

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

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

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

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

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

  ไร่มันสำปะหลัง    18  
ครัวเรือน 
   80       ไร ่

   4,000  กก./
ไร่ 

   3,800    บาท/
ไร่ 

    7,200   บาท/
ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



(๑8)  บ้านปูนทรัพย์  หมู่ที่ ๑8   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  521  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

 46   ครัวเรือน 
  450         
ไร่ 

   400    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

   4,800     บาท/
ไร่ 

2.2) ทำสวน สวนยางพารา.     3  ครัวเรือน 
      35     ไร ่

    250    กก./
ไร่   5,000  บาท/ไร่ 

 4,500     บาท/
ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย    5   ครวัเรือน 
   38        ไร ่

  8,000   กก./
ไร่ 

   5,000    บาท/
ไร่ 

   6,400   บาท/
ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
(๑9)  บ้านประดู่  หมู่ที่ ๑9   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  614  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

 92   ครัวเรือน 
 607         ไร ่

   400    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

   4,800     บาท/
ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน     ยางพารา       
. 

   3  ครัวเรือน 
      35    ไร ่

   250     กก./
ไร่ 

  5,000     บาท/
ไร่ 

   4,500   บาท/
ไร่ 

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

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

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

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย    5   ครัวเรือน 
   38        ไร ่

  8,000   กก./
ไร่ 

   5,000    บาท/
ไร่ 

   6,400   บาท/
ไร่ 

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(20)  บ้านป่ายาว  หมู่ที่  20   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,215  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

117   
ครัวเรือน 
1,215     ไร่ 

   400    กก./
ไร่ 

    3,200     บาท/
ไร่ 

   4,800     บาท/
ไร่ 

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

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

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

สวน     กล้วย    .    3  ครัวเรือน 
      10    ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

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

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

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
      พืชผัก         . 

  5   ครัวเรือน 
      2     ไร ่

 1,200    กก./
ไร่ 

    1,200   บาท/
ไร่ 

 12,000   บาท/
ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


