แบบสํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

จัดทําโดยความร่วมมือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเภทไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเภทไทย
และ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย่ ม

หมู่บ้าน
อบต.
จังหวัด

คลองบางบ่อ
พลงตาเอี่ยม
ระยอง

หมู่ที่ 4 ตําบล พลงตาเอี่ยม
อําเภอ
วังจันทร์
.

.
.

แบบสํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
คําชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง
หมู่บ้าน/ชุมชน คลองบางบ่อ
หมู่ที่ 4
ตําบล พลงตาเอี่ยม
อบต./เทศบาล พลงตาเอี่ยม
อําเภอ
วังจันทร์
จังหวัด
ระยอง
.
จํานวนประชากรทั้งหมด 1,081
คน ชาย
556
คน หญิง 525
คน
ครัวเรือนทั้งหมด 358
ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด
8,328
ไร่

.

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร
คําชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หากมีการทําการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง
ผลผลิตเฉลี่ย
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทําการเกษตร
จํานวน
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทํานา
ครัวเรือน
 ในเขตชลประทาน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 นอกเขตชลประทาน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.2) ทําสวน สวน ยางพารา
. 142 ครัวเรือน
2,340 ไร่
250 กก./ไร่
7,104 บาท/ไร่
25,000 บาท/ไร่
สวน ทุเรียน
. 38 ครัวเรือน
389
ไร่
1,800 กก./ไร่ 16,865 บาท/ไร่
72,000 บาท/ไร่
สวน มังคุด
. 15 ครัวเรือน
82
ไร่
1,200 กก./ไร่
9,392 บาท/ไร่ 15,600 บาท/ไร่
สวน ขนุน ...... .
16 ครัวเรือน
89
ไร่
2,500 กก./ไร่ 12,000 บาท/ไร่ 57,500 บาท/ไร่
2.3) ทําไร่
ครัวเรือน
 ไร่อ้อย
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
30 ครัวเรือน
 ไร่มันสําปะหลัง
30
ไร่
5,500 กก./ไร่
5,000 บาท/ไร่ 16,500 บาท/ไร่
3 ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
. 40
5,000 กก./ไร่ 28,000 บาท/ไร่ 50,000 บาท/ไร่
สับปะรด
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

-2ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร
คําชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ําที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร
แหล่งน้ํา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.1) ปริมาณน้ําฝน
ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร
ตลอดทั้งปี
แหล่งน้ํา
ลําดับ
ทางการเกษตร
ความสําคัญ
ร้อยละของครัวเรือน
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ
 1. แม่น้ํา
 2. ห้วย/ลําธาร


5
ร้อยละ 70
 3. คลอง
 4. หนองน้ํา/บึง
 5. น้ําตก
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ํา
 3. ฝาย


5
ร้อยละ 50
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
.
6.1)
6.2)
.
6.3)
.

-3ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
คําชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ําที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บา้ น/ชุมชนในปีที่ผา่ นมา
มี
ทั่วถึงหรือไม่
แหล่งน้ํา
ไม่มี
ร้อยละของครัวเรือน
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ที่เข้าถึง


4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
ร้อยละ 1


4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ
ร้อยละ 50


4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ร้อยละ 65
ท้องถิ่น)


4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
ร้อยละ 90
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาติ
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้ นนี้ มีน้ํากิน น้ําใช้ เพียงพอหรือไม่
 เพียงพอ

 ไม่เพียงพอ

คิดเป็นร้อยละ

80

ของทั้งหมู่บ้าน

-4ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทําเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/
ชุมชน เสนอ
คําชี้แจง กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทําการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานที่
หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลําดับความสําคัญ
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบ
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
และมีผลกระทบต่อการ
เพื่อส่งเสริมการทําการเกษตร
ทําการเกษตร
1.แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
ต้องการท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร
ขนาดเล็กเชื่อมต่อจากคลอง ที่กรม
ชลประทานปล่อยน้ําลงสู่หมู่บ้าน
2.น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ

ต้องการให้มีการขยายเขตท่อเมนประปา

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
ก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร

ขยายเขตท่อเมนประปา

