แบบสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งนา)
(Local Sufficiency Econome Plan : LSEP)

จัดทาโดยความร่วมมือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย

หมู่บ้าน/ชุมชน เกาะสะท้อน
อบต./เทศบาล เกาะสะท้อน
จังหวัด นราธิวาส

หมู่ที่ 2
ตาบล เกาะสะท้อน
อาเภอ ตากใบ

แบบสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนา)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
คาชี้แจง กรุณากรองข้อมูลในช่องว่าง
หมู่บ้าน/ชุมชน เกาะสะท้อน
หมู่ที่ 2
ตาบล เกาะสะท้อน อบต./เทศบาล เกาะสะท้อน
อาเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส
จานวนประชากรทั้งหมด 630 คน ชาย
323 คน หญิง 307
คน
ครัวเรือนทั้งหมด
157 ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด 1,184
ไร่
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ใน
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1 ทานา

√ ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน

2.2 ทาสวน สวน ลองกอง
สวน ปาล์ม
สวน ยาง
สวน มะพร้าว
2.3 ทาไร่

√ ไร่อ้อย
√

ไร่ข้าวโพด
ไร่มันสาปะหลัง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

2.4 อื่น ๆ

√ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ถั่วฝักยาว

หากมีการทาการเกษตรประเภทนั้น ๆ และกรอกข้อมูลในตาราง
จานวน
31 ครัวเรือน
665
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
7 ครัวเรือน
15 ไร่
16 ครัวเรือน
118
ไร่
12 ครัวเรือน
86
ไร่
21 ครัวเรือน
14
ไร่
10 ครัวเรือน
11
ไร่
10 ครัวเรือน
2
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
4 ครัวเรือน
10
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(กก/ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
465 กก./ไร่
บาท/ไร่ 5,580 บาท/ไร่
กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

120 กก./ไร่

บาท/ไร่

1,900 กก./ไร่

บาท/ไร่

6,650 บาท/ไร่

232 กก./ไร่

บาท/ไร่

8,120 บาท/ไร่

750 กก./ไร่

บาท/ไร่

7,500 บาท/ไร่

3,500 กก./ไร่

บาท/ไร่

17,500 บาท/ไร่

2,000 กก./ไร่

บาท/ไร่

30,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

800 กก./ไร่

บาท/ไร่

8,000 บาท/ไร่

786

บาท/ไร่

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งนาทางการเกษตร
คาชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา
แหล่งนา
ทางการเกษตร
3.1 ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนาฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
√
ลาดับ
ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ความสาคัญ
ตลอดทั้งปี

3.2 แหล่งน้าธรรมชาติ
1.แม่น้า
2.ห้วย/ลาธาร
3.คลอง
4.หนองน้า/บึง
5.น้าตก
6.อื่นๆ (โปรดระบุ)
6.1 …………………………
6.2 …………………………
6.3 …………………………
3.3 แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1.แก้มลิง
2..อ่างเก็บน้า
3.ฝาย
4.สระ
5.คลองชลประทาน
6.อื่นๆ (โปรดระบุ)
6.1 …บ่อน้าตื้น………
6.2 …………………………
6.3 …………………………

ปริมาณนาฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

2
-

√
-

-

√
-

-

-

3

√

-

√

-

-

1

√

-

√

-

-

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งนากิน นาใช้ (หรือนาเพื่อการอุปโภค บริโภค)
คาชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา
แหล่งนา

ไม่มี

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่น ๆ ระบุ
4.6.1 …………………………………………………..
4.6.2 …………………………………………………..
4.6.3 …………………………………………………..
.

มี
ทั่วถึงหรือไม่
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ากิน น้าใช้ เพียงพอหรือไม่
√

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................ชองทั้งหมู่บ้าน

ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทาการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่
หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ
คาชี้แจง กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมขนด้านด้านการทาการเกษตร และเสนอแนะ
โครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลาดับความสาคัญ
ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
ประสบและมีผลกระทบต่อการทาการเกษตร
เพื่อส่งเสริมการทาการเกษตร

1. ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า อยากให้ชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี
2. ปัญหาศัตรูพืช
อยากให้มีการแนะนา
เกี่ยวกับการใช้ยากาจัด
ศัตรูพืช(สารธรรมชาติ)
3. ปัญหาโรคสัตว์ระบาด
อยากให้รัฐบาลแก้ไข
เกี่ยวกับโรคระบาดของสัตว์
ในชุมชน
4. ปัญหาขาดความรู้ในการ
อยากให้มีการอบรมและให้
ประกอบอาชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมในชุมชน
5. ปัญหาต้นทุนการผลิต

อยากให้รัฐแบ่งเบาต้นทุน
ของคนในชุมชน

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานต่าง ๆ

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
โครงการ การป้องกันแพร่ระบาดของโรค
ในสัตว์
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี
โครงการเข้าใจ เข้าถึง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ

