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คำนำ 

 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร ื ่อง การกำหนด

หลักเกณฑเพื ่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น สามารถบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น แบบมีสวนรวมของบุคคลในพื้นที่ได 

องคการบริหารสวนตำบลเวอจะเปนประโยชนและกอใหเกิดการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตำบลเวอเปนอยางมาก เนื่องจากกองทุนสามารถสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขดานการสงเสริม

สุขภาพ การปองกัน การฟนฟูสมรรถภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ใหกับประชาชนไดหลากหลาย

วิธี ท้ังท่ีบาน ชุมชน หรือหนวยบริการ 

 เพื่อใหการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลเวอ  

เปนไปอยางมีระบบและเปนขั้นตอน การดำเนินงานเปนอยางโปรงใส ตรวจสอบได คณะกรรมการกองทุนจึงได

จัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำป 2565  ข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงาน ตอไป 

     กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลเวอ 

                                                                                    18 ตุลาคม 2564  
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บทท่ี 1 
บทนำ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  เนื่องจากปญหาดานสุขภาพสวนใหญเปนปญหาใหญดานพฤติกรรมของบุคคลที่มีสาเหตุมาจาก

ปจจัยหลายๆดานท่ีผสมผสานกันอัน ไดแก ปจจัยสวนบุคคลท่ีมาจากพันธุกรรม เจตคติ ความรู และความเขาใจ 

ปจจัยดานครอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต      ซึ่งการ

แกไขจะตองใชกลวิธีการดำเนินงานในหลายวิธี และใชระยะเวลากำหนดดำเนินงานที่ตอเนื่อง โดยอาศัยความ

รวมมือของทุกภาคสวนและบุคคลท่ีเปนเจาของสขุภาพ 

                 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค จึงตองมีระบบการจัดขอมูล และ

แผนงานที่ใชเปนแนวทางในแกไขปญหาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณใหแก

หนวยบริการ ประชาชน และภาคีท่ีเก่ียวของ การจัดทำแผนงานดังกลาวอาจใชเครื่องมือ เชน แผนสุขภาพชุมชน 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เปนตน โดยในระยะแรกอาจเลือกใชแผนสุขภาพชุมชน และในระยะตอไปมีการ

พัฒนาขึ้นโดยนำแผนที่ทางทิศยุทธศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการบริการจัดการกองทุน เพ่ือพัฒนาใหเกิดสุข

ภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตอไป 

1. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน 

แผนสุขภาพชุมชน เปนแผนงานดานสุขภาพของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน เพ่ือ 

ประชาชน เปนกระบวนการท่ีประชาชนมีสวนรวมคิด รวมคนหา รวมเรียนรู รวมกำหนดทิศทาง รวมจัดกิจกรรม

การพัฒนา และรวมรับผลประโยชน โดยเริ่มจากการคัดเลือกแกนนำ การทบทวนงานในอดีต กำหนดอนาคต 

การสำรวจขอมูลวิเคราะหขอมูล กำหนดปญหา และการประเมินศักยภาพชุมชน เพ่ือใชเปนเครื่องมือใหเกิดการ

ทบทวนตนเองโดยคำนึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมท้ังแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนตามศักยภาพของชุมชน กระตุนประชาชาใหเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

ตลอดจนใหความรวมมือกับกิจกรรมดานสุขภาพ และรวมติดตามประเมินผล โดยสามารถขอรับการสนับจาก

หนวยงานภายนอกได 

2. หลักการของแผน 

2.1 ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง หมูบาน/ชุมชนเปนศูนยกลาง และประชาชนเปนเจาของ 

2.2 รวมพลังทุกภาคสวนของสังคม เพื่อการอยูเย็นเปนสุข ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.3 บูรณาการกระบวนการจัดทำแผนและงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาแบบองครวม 

2.4 สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูของหมูบาน/ชุมชน เพ่ือการพัฒนาสูความยั่งยืน 
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3. วัตถุประสงคในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน

ตำบลเวอ 

3.1 เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินดานการสาธารณสุขท้ัง 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ          

สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

3.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องคการบริหารสวนตำบลเวอ เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
 

4. ข้ันตอนในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลเวอ 

4.1 จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ สรางเครือขาย สรางความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4.2 ประชุมคณะกรรมการฯ จัดเวทีประชาชน รับฟงความความคิดเห็นของประชนชน หนวยงาน 

4.3 องคกรทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหทราบถึงปญหาและความตองการพัฒนาท่ีแทจริง 

4.4 วิเคราะหขอมูล ปญหา ความตองการพัฒนา และจัดลำดับความสำคัญของปญหา 

4.5 นำขอมูลท่ีไดเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือจัดทำเปนแผนสุขภาพชุมชน 

และประกาศใชตอไป  
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บทท่ี 2 
วิสัยทัศน / ยุทธศาสตรการพัฒนา 

------------------------------------------------------------------------------- 
1. วิสัยทัศน 

          วิสัยทัศนกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลเวอ คือ 
      “ ระบบบริการสุขภาพท่ัวถึง ประชาชนสุขภาพ ชุมชนเขมแข็ง กองทุนยั่งยืน ” 
 

2. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพใหใชจายเพื่อสนับสนุนหรือสงเสริมเปนคาใชจายตามแผนงานหรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ มีการสนับสนุน 5 ประการ ดังนี้ 

                 2.1  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ หรือสถานบริการ 
หรือ หนวยงานสาธารสุขในพื้นที่ โดยเนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ีจำเปนตอสุขภาพและการดำรงชีวิต เพ่ือใหกลุมแมและเด็ก กลุม
ผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง และกลุมผูปวยโรคเรื่อรังท่ีอยูในพ้ืนท่ี สามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
                 2.2 เพื่อสนับสนุนใหกลุมหรือองคกรประชาชน หรือหนวยงานอื่น ในพื้นที่ ไดดำเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ใหแกสมาชิกหรือประชาชนใน
พื้นที่ และกรณีมีความจำเปนตองจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเปนครุภัณฑใหสนับสนุนไดในวงเงินไมเกิน 10,000 
บาทตอโครงการ และครุภัณฑ ท่ีจัดหาได ใหอยูในความดุแลและบำรุงรักษาของกลุมหรือองคกรประชาชนหรือ
หนวยงานอ่ืน ท่ีไดรับการสนับสนุนนั้นๆ 
                2.3 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนยท่ี
ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือศูนยที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กใน
ชุมชน หรือการพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 
                2.4 เพื ่อสนับสนุนคาใชจายในการการบริการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ตองไมเกินรอย 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีท่ีมีความจำเปนตอง
ใชจายเพื่อจัดหาครุภัณฑที่เกี่ยวของโดยตรง ใหสนับสนุนไดในวงเงินตามความจำเปน และครุภัณฑท่ีจัดหาได
ใหเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                2.5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจาย
เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุขไดตามความจำเปน
เหมาะสม และทันตอสถานการณได 
    3. กลุมเปาหมายหลัก (ตามแนบทายประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคฯ พ.ศ. 
2557 ) 
         3.1 กลุมหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอด 
               กิจกรรมหลักตามกลุมเปาหมายหลักกลุมหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอด 

3.1.1 การสำรวจขอมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ 
3.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสี่ยง 
3.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพกอนคลอดและหลังคลอด 
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3.1.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู 
3.1.5 การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
3.1.6  การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและระเม็งเตานม 
3.1.7  การสงเสริมสุขภาพชองปาก 
3.1.8  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

             3.2 กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 
                   กิจกรรมหลักตามกลุมเปาหมายหลักกลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 
          3.2.1   การสำรวจขอมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนบานขอมูลสุขภาพ 
                   3.2.2   การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสี่ยง 
                   3.2.3   การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
                   3.2.4   การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู 
                   3.2.5   การสงเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู/ความฉลาดทางปญญา และอารมณ 
         3.2.6.  การสงเสริมการไดรับวัคซีนปองกันโรคตามวัย 

3.2.7   การสงเสริมสุขภาพชองปาก 
                  3.2.8   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

3.3  กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
                      กิจกรรมหลักตามหลักกลุมเปาหมายหลักกลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
                   3.3.1   การสำรวจขอมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ 
                   3.3.2   การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสี่ยง 
                   3.3.3   การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
                   3.3.4   การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู 
                   3.3.5   การสงเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู/ความฉลาดทางปญญาและอารมณ 
         3.3.6   การสงเสริมการไดรับวัคซีนปองกันโรคตามวัย 
                  3..3.7   การปองกันและลดปญหาดานเพศสัมพันธ/การตั้งครรภไมพรอม 
                  3.3.8   การปองกันและลดปญหาดานสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
                  3.3.9   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

     3.4   กลุมวัยทำงาน 
                 กิจกรรมหลักตามหลักกลุมเปาหมายหลักกลุมวัยทำงาน 

3.4.1    การสำรวจขอมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ 
3.4.2    การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสี่ยง 

                  3.4.3    การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
         3.4.4    การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู 
         3.4.5    การสงเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู/ความฉลาดทางปญญาและอารมณ 
         3.4.6   การสงเสริมการไดรับวัคซีนปองกันโรคตามวัย 
         3.4.7   การปองกันและลดปญหาดานเพศสัมพันธ/การตั้งครรภไมพรอม 

3.4.8   การปองกันและลดปญหาดานสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
3.4.9   อ่ืนๆ (ระบุ) 
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           3.5   กลุมผูสูงอายุ 
 กิจกรรมหลักตามหลักกลุมเปาหมายหลักกลุมผูสูงอายุ 
 3.5.1   การสำรวจขอมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ    
 3.5.2   การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสี่ยง 
           3.5.3    การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
           3.5.4    การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู 
  3.5.5   การสงเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ    
 3.5.6   การคัดกรองและดูแลผูมีภาวะซึมเศรา 
 3.5.7   การคัดกรองและดูแลผูมีภาวะขอเขาเสื่อม 
 3.5.8   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

            3.6   กลุมผูปวยโรคเรื้องรัง    
 กิจกรรมหลักตามกลุมเปาหมายหลักกลุมผูปวยโรคเรื้องรัง 
 3.6.1   การสำรวจขอมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ 
 3.6.2   การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสี่ยง 
           3.6.3    การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
           3.6.4    การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู 
 3.6.5   การคัดกรองและดูแลผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
           3.6.6   การคัดกรองและดูแลผูปวยโรคหัวใจ 
           3.6.7   การคัดกรองและดุแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
  3.6.8   การคัดกรองและดูแลผูปวยโรคมะเร็ง 
  3.8.9   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

   3.7    กลุมคนพิการและทุพพลภาพ 
  กิจกรรมหลักตามกลุมเปาหมายหลักกลุมคนพิการและทุพพลภาพ 
  3.7.1   การสำรวจขอมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ 
 3.7.2   การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสี่ยง 
           3.7.3    การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
           3.7.4    การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู 
  3.7.5   การสงเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
  3.7.6   การคัดกรองและดุแลผูมีภาวะซึมเศรา 
  3.7.7   การคัดกรองและดูแลผูมีภาวะขอเขาเสื่อม 
  7.7.8   อ่ืน (ระบุ) 
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 3.8     กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเส่ียง 
   กิจกรรมหลักตามกลุมเปาหมายหลักกลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 
  3.8.1   การสำรวจขอมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ 
 3.8.2   การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสี่ยง 
           3.8.3    การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
           3.8.4    การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู 
  3.8.5   การสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
  3.8.6   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

 3.9     สาหัสการบริหารหรือพัฒนากองทุน ฯ 
 กิจกรรมหลักตามกลุมเปาหมายหลักสำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 
 3.9.1   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3  

ขอมูลทั่วไป 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

๑. ดานกายภาพ 

 ๑.๑  ท่ีตั้งของตำบล 

 ตำบลเวอ มีเนื้อท่ี ๑๔,๒๐๐ ไร อยูหางจากตัวอำเภอยางตลาด ประมาณ ๑๗  กิโลเมตร และหางจาก

ตัวจังหวัดกาฬสินธุ ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร โดยทางรถยนต มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดกับ  ตำบลหัวหิน   อำเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ 

 ทิศใต  ติดกับ  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ 

 ทิศตะวันออก    ติดกับ  ตำบลเขาพระนอน  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

 ทิศตะวันตก ติดกับ  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ 

แบงการปกครองออกเปน  ๑๑ หมูบาน ไดแก หมูท่ี  

     หมูท่ี  ๑  บานหนองเสือ  

      หมูท่ี  ๒  บานหวยเตย 

       หมูท่ี  ๓  บานหวยเตยใต 

         หมูท่ี  ๔  บานหวยเตยเหนือ 

        หมูท่ี  ๕  บานหวยเตยกลาง 

        หมูท่ี  ๖  บานหวยเตยคำ 

      หมูท่ี  ๗  บานโคกสำราญ 

       หมูท่ี  ๘  บานปาติ้ว 

         หมูท่ี  ๙  บานศรีสำราญ 

        หมูท่ี  ๑๐  บานคำเจริญ 

        หมูท่ี  ๑๑  บานหวยเตยหลานปู 

สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเวอ  (จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบลตามประกาศลงวันท่ี ๒๓  

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๐ ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดกลาง)  

              ตั้งอยู เลขท่ี ๑๙๔  หมูท่ี  ๑๑  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ๔๖๑๒๐ 

-  โทรศัพท  ๐๔๓ – ๘๔๐๗๕๙   

-  โทรสาร  ๐๔๓ – ๘๔๐๗๕๙   

 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพพื้นที่ตำบลเวอ เปนที่ราบและลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความสูงเฉลี่ย ๑๗๐-

๒๐๐  เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยพื้นที่ราบมีความลาดชัน  ๐-๒ เปอรเซ็นต มีเนื้อที่  ๒,๔๕๘  ไร 

หรือรอยละ ๑๗.๓๑ ของเนื้อที่ตำบล ซึ่งเปนราบลุมใชทำนา พื้นที่สวนใหญอยูตอนกลางของตำบล สภาพพื้นท่ี

เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน ๒-๕ เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี ๑๐,๙๘๖ ไร หรือรอยละ ๗๗.๓๗ ของเนื้อ

ท่ีตำบล พ้ืนท่ีสวนใหญอยูท่ัวไปท้ังตำบล โดยเปนท่ีลุมใชทำนา ๓,๙๘๓  ไร หรือรอยละ ๒๘.๐๕ ของเนื้อท่ีตำบล  

เปนที่ดอนใชปลูกไมยืนตน และพืชไร ๗,๐๐๓  ไร หรือรอยละ ๔๙.๓๒ ของเนื้อท่ีตำบลพื้นที่สวนที่เหลือจากท่ี

กลาวมาแลว ไดแกชุมชน และแหลงน้ำ มีเนื้อที่ ๕๖๐ และ ๑๙๖ ไร หรือรอยละ ๓.๙๔ และ ๑.๓๘  ของเนื้อท่ี

ตำบล ตามลำดับ 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

  สภาพภูมิอากาศ เปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู แบงฤดูกาลออกเปน ๓ ฤดู คือ 

๑) ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตนเดือนตุลาคม   
๒) ฤดูหนาว เริ่มในชวงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ    
๓) ฤดูรอน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธกลางเดือนเมษายน 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

 ดินจะแยกเปน ๒ ลักษณะ คือ ดินในท่ีลุม  และดินในท่ีดอน 

๑. ดินในท่ีลุม  
ดินในท่ีลุม  การระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลว มีเนื้อท่ี ๗๖๖ ไร หรือรอยละ ๕.๓๙ ของเนื้อท่ี 

ทั้งหมด เปนกลุมชุดดินที่เปนดินรวนลึกมากสีเทาที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพื้นท่ี

ลุมตะกอนน้ำพาที่เปนสวนต่ำของสันดินริมน้ำ มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขังในฤดูฝน

การระบายน้ำคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ำ มีน้ำไหลบาทวมขังสูงในฤดูฝนการใชประโยชน

ท่ีดินในปจจุบันใชทำนา 

เนื้อท่ี ๓,๘๖๒ ไร หรือรอยละ ๒๗.๒๐ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนลึกมาก 

สีเทาท่ีเกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพ้ืนท่ีลุมตะกอนน้ำพาท่ีเปนสวนต่ำของสันดินริมน้ำ 

มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝนการระบายน้ำคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณ

ตามธรรมชาติต่ำ มีน้ำไหลบาทวมขังสูงในฤดูฝนการใชประโยชนท่ีดินในปจจุบันใชทำนา 

  เนื้อท่ี ๑,๖๙๒ ไร หรือรอยละ ๑๑.๙๒ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนหยาบลึก

มากสีเทาที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบใน

บริเวณพื้นที่ลุมราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบหรือพื้นที่ลุมระหวางเนินมีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ำ

คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ำ บางพื้นที่พบในพื้นที่ลุมต่ำ มีน้ำไหลบาทวมขังสูงในฤดูฝน พบ

ในพื้นที่คอนขางดิน ทำใหเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำหรือไดรับผลกระทบความเค็มจากพื้นที่ใกลเคียง การใช

ประโยชนท่ีดินในปจจุบันใชทำนาบางแหงยังคงสภาพเปนปา 

  เนื้อท่ี ๑๒๑ ไร หรือรอยละ ๐.๘๕ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกำเนิด

ดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มี
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น้ำแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ำคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ำ บางพ้ืนท่ีมีชั้นทรายหนา 

๕๐-๑๐๐  เซนติเมตรจากผิวดิน การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบันใชทำนา (เปนดินทรายจัด ซ่ึงจัดเปนดินท่ีมี

ปญหาในการเพาะปลูก) 

๒. ดินในท่ีดิน 
เนื้อท่ี ๓,๙๘๔ ไร หรือรอยละ ๒๘.๐๖ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวน 

หยาบลึกมากท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือเคลื่อนยายมาทับถม

ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยเปนดินลึกมาก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง 

ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ำ บางพ้ืนท่ีอาจพบรังมากในชวงความลึก ๑๐๐-๑๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน 

การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบันปลูกพืชไรตางๆ เชนมันสำประหลัง ออยและถ่ัว บางแหงมีสภาพเปนปาละเมาะ 

หรือทุงหญาธรรมชาติ 

  เนื้อท่ี ๒,๗๘๔ ไร หรือรอยละ ๑๙.๓๕ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนหยาบลึก

มากท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุผังอยูกับท่ีหรือเคลื่อนยายมาทับถมของพวก

วัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยเปนดินลึกมากมีการระบายน้ำดีถึงปานกลาง ความอุดม

สมบูรณตามธรรมชาติต่ำ บางพ้ืนท่ีอาจพบลูกรังมากในชวงความลึก ๑๐๐-๑๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน การใช

ประโยชนท่ีดินในนาขาว มักทำใหเกิดปญหาการขาดน้ำ 

เนื้อท่ี ๒๗๑ ไร หรือรอยละ ๑.๙๑ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีมีชั้นทราบหนาปานกลาง 

และหนามาก ไดแก การระบายน้ำดีปานกลาง ลักษณะดินอ่ืนๆ มีปญหาในการทำนามาก เนื่องจากมีชั้นทราย

หนากักเก็บน้ำในการทำนายาก 

เนื้อท่ี ๗๕๖ไร หรือรอยละ ๕.๓๒ ของเนื้อท่ีท้ังหมด ไดแกชุมชนและแหลงน้ำ 

ดินมีปญหาหรือดินมีขอจำกัดมากในการเพาะปลูกพืช ตำบลเวอ ประกอบดวย 

ดินทรายจัด  จะมีความสามารถในการอุมน้ำและดูดซับธาตุอาหารของดินต่ำถึงต่ำมาก ธาตุ 

อาหารท่ีเปนประโยชนตอพืชสูญเสียไปในดินชั้นลางหรือออกไปนอกพ้ืนท่ีไดงาย เม่ือมีการใหน้ำหรือมีฝนตก เม่ือ

ฝนท้ิงชวงพืชจะแสดงอาการขาดน้ำ เชนเหี่ยวเฉา หรืออาจตายได 

แนวทางแกไข การใชประโยชนของพืชบริเวณนี้ ควรเลือกชนิดพืชท่ีมีศักยภาพเหมาะสมมา 

มีการปรับปรุงบำรุงดินรวมกับมีระบบการอนุรักษดินและน้ำ เชนปุยหมัก อัตรา ๑-๔ ตันตอไร ปุยคอก ๑-๒  ตัน

ตอไร หรือปุยพืชสด อัตราเมล็ดพันธุ ๕-๑๐ กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยเคมีและใชวัสดุคลุมดิน ทำคันดินปลูกหญา

แฝกหรือปลูกพืชเปนแถบสลับ พัฒนาแหลงน้ำไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ำ การใชปุยเคมีควรใชทีละนอยแตบอยครั้ง 

เพ่ือลดการสูญเสียธาตุอาหารลงไปในชั้นดินลางกอนท่ีพืชจะนำไปใชได เม่ือมีการใหน้ำหรือมีฝนตก สำหรับใน

พ้ืนท่ีลุมนอกจากการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีและมีการพัฒนาแหลงน้ำไวใชแลว ควรมีการตีและไถกลบตอซัง

ขาวดวยจะเปนการชวยเพ่ิมปุยอินทรียใหกับดินอีกทางหนึ่ง 
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๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ำ 

  ๑.๕.๑ แหลงน้ำธรรมชาติ 

   แหลงน้ำธรรมชาติท่ีสำคัญ ไดแก หนองบาน และหวยใหญ 

  ๑.๕.๒ แหลงน้ำท่ีสรางข้ึนเอง 

   ประปาหมูบาน  บอน้ำตื้น บอบาดาล  ที่ใชประโยชนในการอุปโภคบริโภค และการ

ปลูกพืชผัก 

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม 

  ตำบลเวอ มีปาไมตามกฎหมายท้ังหมด ๒๙๒ ไร หรือรอยละ ๒.๐๖ ของเนื้อท่ีตำบล เปนพ้ืนท่ี

ปาไมสมบูรณนอกเขตปาสงวนมีเนื้อท่ี ๒๙ ไร ชนิดปาท่ีพบเปนปาผสมผลัดใบมีพันธุไมท่ีสำคัญ ไดแก ไมแดง     

ไมเต็ง  ไมยาง  ไมพยุง  ไมตะเคียน  และไมตะแบก เปนตน 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง   

องคการบริหารสวนตำบลเวอ มีจำนวนหมูบานทั้งหมด  ๑๑  หมูบาน  มีประชากรทั้งสิ้น ๔,๓๓๐ คน 

แยกเปนชาย ๒,๑๘๓ คน เปนหญิง ๒,๑๓๓ คน และมีจำนวนครัวเรือน ๑,๒๑๖ ครัวเรือน นับถือศาสนาพุธ 

๑๐๐ เปอรเซ็นต ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบล  ประชาชนใหความ

รวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖  ประชาชนมาใชสิทธิ

เลือกตั้ง จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบล ๒,๖๔๘   คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  

๓,๓๙๒  คน  คิดเปนรอยละ  ๗๘.๐๖  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ๒,๖๔๘ 

คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๓,๓๙๒ คน  คิดเปนรอยละ  ๗๘.๐๖  ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขาง

สูง มีจุดที่นาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิก

สภา   นายกองคการบรหิารสวนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหาร

สวนตำบลคือ  ขอความรวมมือ  ผูนำ  เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและให

รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลที่ถูกตอง  เกี่ยวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ี

กระทำไดและทำไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตำบลก็ไดพยายามแกไข   

โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถิ่นทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตำบลจากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหารสวนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเขารวม

ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  สงผลใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินงานตามความตองการ

ของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล นอกจากนี้  องคการ

บริหารสวนตำบลไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  

พนักงานองคการบริหารสวนตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลาย

โครงการ  เพื่อนำความรูและประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลใหเจริญเทาเทียมกับ

องคการบริหารสวนตำบลอื ่นๆ และองคการบริหารสวนตำบลมีโครงการจัดซื ้อเครื ่องมือเครื ่องใชในการ

ปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจำกัดดานงบประมาณ  

มีอัตรากำลังพนักงานองคการบริหารสวนตำบลจำกัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชน

ในดานบริการ  โดยองคการบริหารสวนตำบลแบงเขตการปกครอง  ดังนี้ 
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๒.๑ เขตการปกครอง 

     หมูท่ี  ๑  บานหนองเสือ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

      หมูท่ี  ๒  บานหวยเตย ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

       หมูท่ี  ๓  บานหวยเตยใต ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

         หมูท่ี  ๔  บานหวยเตยเหนือ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

        หมูท่ี  ๕  บานหวยเตยกลาง ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

        หมูท่ี ๖  บานหวยเตยคำ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุตำบลเวอ อำเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ 

      หมูท่ี  ๗  บานโคกสำราญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

       หมูท่ี  ๘  บานปาติ้ว ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

         หมูท่ี  ๙  บานศรีสำราญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

        หมูท่ี  ๑๐  บานคำเจริญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

        หมูท่ี  ๑๑  บานหวยเตยหลานปู ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

๒.๒ การเลือกตั้ง 

  เดิมองคการบริหารสวนตำบลเวอ ไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลเวอ       

ท้ังองคการบริหารสวนตำบลเวอ ๑๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเวอ  ๑๑  เขต ดังนี ้

     เขต  ๑  บานหนองเสือ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

      เขต  ๒  บานหวยเตย ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

       เขต  ๓  บานหวยเตยใต ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

         เขต  ๔  บานหวยเตยเหนือ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

        เขต  ๕  บานหวยเตยกลาง ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

        เขต  ๖  บานหวยเตยคำ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุตำบลเวอ อำเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ 

      เขต  ๗  บานโคกสำราญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

       เขต  ๘  บานปาติ้ว ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

         เขต  ๙  บานศรีสำราญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

        เขต  ๑๐  บานคำเจริญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

        เขต  ๑๑  บานหวยเตยหลานปู ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  

 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเวอสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองานองคการบริหารสวน

ตำบลเสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลในการดำเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมใน

การจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖)   
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   -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล  4,285     คน 

  -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   4,285      คน 

  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ  ๒๕๖2) 

-  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลเวอ   4,285   คน  จากผูมีสิทธิ

เลือกตั้งท้ังสิ้น    -      คน  คิดเปนรอยละ  - 

  -  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลเวอ   4,285    คน  จากผูมี

สิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  -     คน  คิดเปนรอยละ  - 

 

๓. ประชากร 

๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จำนวนประชากร จำนวนครวัเรือน 

  ชาย หญิง รวม  

๑ บานหนองเสือ ๒๒6 ๒๑9 445 ๑30 

๒ บานหวยเตย 175 179 354 97 

๓ บานหวยเตยใต 182 160 342 116 

๔ บานหวยเตยเหนือ 290 280 579 186 

๕ บานหวยเตยกลาง 163 180 343 103 

๖ บานหวยเตยคำ 248 244 492 144 

๗ บานโคกสำราญ 118 104 222 61 

๘ บานปาติ้ว 134 126 260 72 

๙ บานศรีสำราญ 213 201 414 110 

๑๐ บานคำเจริญ 168 170 338 93 

๑๑ บานหวยเตยหลานปู 249 247 496 133 

รวม 2,166 2,119 4,289 1,245 

ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎรท่ีทำการปกครองอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  

ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕64 

 

๓.๒ ชวงอายุและจำนวนประชากร 

 

ชวงอายุ เพศ รวม (คน) 

 ชาย หญิง 

อายุต่ำกวา ๑๘ ป 433 361 794 

อายุ ๑๘-๖๐ ป 1,512 1,413 2,925 

อายุมากกวา ๖๐ 251 340 591 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ได

เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทำ รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยูใน

เกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตำบล  

ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทาง

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน   

๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในหมูบาน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  

โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน

บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตำบลและ

หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหประชาชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็

ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำทุก

ป  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การ

ใชยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกำลังกายยังไมสม่ำเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับ

การตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี ้องคการบริหารสวนตำบลพยายามอยางยิ ่งที ่จะแกไข  โดยรวมมือกับ

โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   

  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 

      -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  ๑   แหง      

      -  ศูนยบริการสาธารณสุข สุขศาลา จำนวน   ๙   แหง ไดแก ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑ 

๔.๓ อาชญากรรม 

  องคการบริหารสวนตำบลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน

ประชาชน  และทำลายทรัพยสินของราชการ  ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลก็ไดดำเนินการปองกันการเกิดเหตุ

ดังกลาว จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

๔.๔ ยาเสพติด 

ปญหายาเสพติดในหมูบานขององคการบริหารสวนตำบล  จากการท่ีทางสถานีตำรวจภูธรนากุง

ไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตำบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีผูที่ติดยาเสพติดแตเม่ือ

เทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนำ  ประชาชน  

หนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจำ การแกไขปญหาขององคการบริหาร

สวน 
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ตำบลสามารถทำไดเฉพาะตามอำนาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การ

ฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอำนาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการ

บริหารสวนตำบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 

  องคการบริหารสวนตำบลไดดำเนินการดานสังคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   

(๒). รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

(๓) ประสานการทำบัตรผูพิการ 

(๔) ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง    

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 ๕.๑ การคมนาคมขนสง 

 ๑.  ทางหลวงชนบท       ผานหมูท่ี  ๓,๑,๑๐,๙,๗ 

 ๒.  ถนนลูกรังภายในหมูบานระยะทางรวมประมาณ            ๒,๙๘๗  เมตร     

 ๓.  ถนนคอนกรตีภายในหมูบาน  ระยะทางรวมประมาณ    ๑๑,๗๘๙  เมตร 

 ๔.  ถนนลาดยางภายในหมูบาน  ระยะทางรวมประมาณ          ๑๒๒  เมตร 

๕.๒ การไฟฟา 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอมีกระแสไฟฟาครบทุกหมูบาน แตไมครบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะเขตท่ี

อยูหางไกลรอบนอกหมูบาน การใหแสงสวางตามจุดตาง ๆ ในเขตหมูบานยังไมมีเพียงพอกับความตองการของ

ประชาชน จำนวนประชากรท่ีใชไฟฟาจำนวนรอยละ ๙๙  โดยแยกไดดังนี้ 

 ๑. มีผูใชไฟฟาท้ังหมด  ๑,๐๒๗  ครัวเรือน 

๕.๓ การประปา 

    ประชากรมีน้ำประปาใชจำนวน   ๑,๐๒๗   ครัวเรือน  ไดแก หมูท่ี ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑     

องคการบริหารสวนตำบลเวอ ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใชท่ีสะอาด ยังตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน

ตลอดเม่ือถึงฤดูแลงการบริการน้ำประปายังอยูในเขตเทศบาลตำบลเทานั้น  มีบางหมูบานท่ีมีประปาหมูบาน แต

ยังไมเพียงพอตอความตองการ  อีกท้ังไมมีแหลงเก็บน้ำดิบ ไวใชนอกฤดูฝน  ซ่ึงเปนปญหาทำใหขาดแคลน น้ำ

สะอาดในการอุปโภค บริโภค  องคการบริหารสวนตำบลเวอ มีโครงการท่ีจะประสานกับหนวยงานราชการท่ีมี

หนาท่ีเก่ียวกับการจัดทำประปาเพ่ือแกไขปญหาเรื่องนี้ตอไป 

๕.๔ โทรศัพท 

องคการบริหารสวนตำบล  โทรศัพท 043-840759 
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๕.๕ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

  (๑)  มีไปรษณีย  จำนวน  ๑  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร – 

เสาร (วันเสารครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย    

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  

 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ครัวเรือนท่ีทำนาเปนอาชีพหลักลำดับแรกมี

รอยละ ๘๗.๖๕ ของจำนวนครัวเรือนท้ังหมด ตำบลเวอมีพืชท่ีสำคัญไดแก ขาว มันสำปะหลัง สวนออยโรงงาน

และไมผล มีเนื้อท่ีปลูกไมมากนัก และมีการเพาะปลูกพืชฤดูแลงหลังการเก็บเก่ียวขาวนาป ไดแก ขาวโพดหวาน 

ถ่ัวลิสงค พืชผัก และเห็ดฝาง 

๖.๒ การประมง 

 เกษตรกรท่ีมีบอปลาตามหัวไรปลายนา ก็จะซ้ือปลามาปลอยเลี้ยงในฤดูฝน บางรายก็จะเอา

ปลาธรรมชาติท่ีจะเขาบอปลาเอง สวนใหญเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

๖.๓ การปศุศัตว  

                     เกษตรกรเลี้ยง โค กระบือ สุกร ไวเพ่ือจำหนวย สวนเปด ไก เลี้ยงเพ่ือจำหนายรอยละ ๗๕ 

และเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนรอยละ ๒๕ เกษตรกรตองการเลี้ยงโค กระบือมาก แตไมมีเงินทุนในการซ้ือพันธุ

โค กระบือ เพราะมีราคาสูงอยูระหวางราคาตัวละ ๑๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท วิธีการเลี้ยงปลอยตามหัวไรปลายนา 

ไมตองเสียคาอาหารใหแกโคและกระบือ เกษตรกรไมนิยมเลี้ยงสุกรนอกจากรายท่ีมีโรงสีขาวเปนของตนเอง 

เพราะอาหารมีราคาสูงและยังตองเสียคาใชจาย อาทิ คาพันธุ คาอาหาร อาหารเสริม ยาปฏิชีวนะ แตราคา

จำหนายต่ำเกษตรกรจึงไมอยากเสี่ยงดานราคา จำนวน โค-กระบือ และสุกรเฉลี่ย ๒ ตัวตอครัวเรือน และมีการ

เลี้ยงสัตวป เปด-ไก เฉลี่ย ๑๕ ตัวตอครัวเรือน 

๖.๔ การบริการ 

รานคา   ๓๘ แหง 

รานเกมส  ๒     แหง 

 

๖.๕ การทองเท่ียว 

  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลไมมีแหลงทองเที่ยว  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นใน

ชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสำหรับใชพักผอนยอนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 

 ๑ ปมน้ำมันขนาดเล็ก    ๒   แหง  

 ๒ โรงงานอุตสาหกรรม(ขนาดกลาง)  ๑   แหง 

 ๓ โรงงานอุตสาหกรรม(ขนาดเล็ก)  ๗   แหง 

 ๔ โรงสีขาว                      ๑๓   แหง  
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๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

กลุมอาชีพ 

มีกลุมอาชีพ  จำนวน  ๖  กลุม 

   ๑. กลุมดอกไมประดิษฐ  หมู ๓ 

   ๒. กลุมทอเสื่อกกแปรรูปผลิตภัณฑ หมู ๑ 

๓. กลุมทอเสื่อกกแปรรูปผลิตภัณฑ  หมู ๔ 

๔. กลุมทอเสื่อกกแปรรูปผลิตภัณฑ หมู  ๘ 

   ๕. กลุมทอจักรเย็บผาอุตสาหกรรม  หมู ๕ 

   ๖. กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ หมู ๔ 

 

๖.๘ แรงงาน 

  จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกำลังแรงงาน           

แตคาแรงในพื้นที่ต่ำกวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป 

บางสวน ไปรับจางทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานตางประเทศ  ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไป

ทำงานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรม 

เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 

๗.๑ ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน 

  ๗.๑.๑. หมูบานหนองเสือ  หมูที่  ๑  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน

ประชากรทั้งหมด ๔๔๘  คน   แยกเปนชาย  ๒๒๗  คน  หญิง  ๒๒๑  คน ครัวเรือนทั้งหมด ๑๒๖  ครัวเรือน  

พ้ืนท่ีท้ังหมด  ๖๕๐  ไร 

            ขอมูลดานการเกษตร บานหนองเสือหมู ที ่ ๑ ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

จำนวน ๑๑๕  ครัวเรือน  ๖๕๐ ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๓๐๐ กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๓,๓๕๐  บาท/ไร  ราคา

ขายโดยเฉลี่ย ๓,๙๐๐  บาท/ไร  ทำไรออย  จำนวน ๙  ครัวเรือน  ๗๐  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๘,๐๐๐  กก./ไร  

ตนทุนการผลิต  ๖,๐๐๐ บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  ๑๐,๐๐๐  บาท/ไร  ทำไรมันสำปะหลัง  จำนวน  ๕  

ครัวเรือน  ๒๐  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๓,๐๐๐  กก./ไร  ตนทุนการผลิต ๓,๐๐๐ บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  

๖,๐๐๐  บาท/ไร 

            ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร ปริมาณน้ำฝน  ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ี

ใชในการทำการเกษตรมีไมเพียงพอ แหลงน้ำธรรมชาติ จะมีหวย/ลำธาร ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร

ตลอดท้ังป มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร มีไมท่ัวถึง คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 

๑๓.๐๔%  หนองน้ำ/บึง  ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำ

การเกษตร มีไมท่ัวถึง  คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ ๑๓.๙๑% แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน ฝายความ

เพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรมีไมเพียงพอ การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร มีไมท่ัวถึง  คิดเปนรอยละ ๕.๒๒% 
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             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) มีบอบาดาลสาธารณะ   

ไมมี  บอน้ำตื้นสาธารณ  ไมมี   ประปาหมูบาน  มีแตไมเพียงพอและมีแตไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 100%   ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)   ไมมี   

สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานหนองเสือ  หมูท่ี1    มีน้ำกิน น้ำใชไมเพียงพอ   คิดเปนรอยละ 100% ของท้ัง

หมูบาน 

  ๗.๑.๒. หมูบานหวยเตย  หมูท่ี  ๒  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน

ประชากรท้ังหมด 356  คน   แยกเปนชาย  176  คน  หญิง  180  คน ครัวเรือนท้ังหมด 97  ครัวเรือน  

พ้ืนท่ีท้ังหมด  615  ไร 

            ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตย หมูท่ี ๒ ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน จำนวน 

50  ครัวเรือน  200 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๓๐๐ กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๓,500  บาท/ไร  ราคาขายโดย

เฉลี่ย ๓,๙๐๐  บาท/ไร  ทำสวนผัก   จำนวน 10  ครัวเรือน  3   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 200  กก./ไร  ตนทุนการ

ผลิตเฉลี่ย1000บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  3000  บาท/ไร  ทำไรออย   จำนวน 70  ครัวเรือน  350   ไร  

ผลผลิตเฉลี่ย 1000  กก./ไร  ตนทุนการผลิต 5000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10000  บาท/ไร   ทำไร

ขาวโพด   จำนวน   5   ครัวเรือน  2   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย   500 กก./ไร  ตนทุนการผลิต 3000 บาท/ไร  

ราคาขายโดยเฉลี่ย  10000  บาท/ไร   ทำไรสำปะหลัง   จำนวน  20   ครัวเรือน  60   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย   

3000 กก./ไร  ตนทุนการผลิต 3000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  6000   บาท/ไร    

              ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร ปริมาณน้ำฝน  ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ี

ใชในการทำการเกษตรมีไมเพียงพอ แหลงน้ำธรรมชาติ จะมีหวย/ลำธาร ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร

ตลอดท้ังป มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร มีไมท่ัวถึง คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 6.74    

             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) มีบอบาดาลสาธารณะ   

ไมมี  บอน้ำตื้นสาธารณ  ไมมี   ประปาหมูบาน  มีแตไมเพียงพอและมีแตไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง 100%   ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)   ไมมี   

สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานบานหวยเตย   หมูท่ี  2    มีน้ำกิน น้ำใชไมเพียงพอ   คิดเปนรอยละ 100% 

ของท้ังหมูบาน 

  ๗.๑.๓. หมูบานหวยเตยใต  หมูที่  3  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน

ประชากรทั้งหมด 336  คน   แยกเปนชาย  175  คน  หญิง  161  คน ครัวเรือนทั้งหมด 110  ครัวเรือน  

พ้ืนท่ีท้ังหมด  -  ไร 

             ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตย หมูที ่ 3   ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

จำนวน 50  ครัวเรือน  788   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๓84 กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๓,700  บาท/ไร  ราคา

ขายโดยเฉลี่ย 4,224   บาท/ไร   ทำไรออย   จำนวน 7   ครัวเรือน   50   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 10,000  กก./

ไร10ตัน   ตนทุนการผลิต 5,000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,000  บาท/ไร   ทำไรมันสำปะหลัง   

จำนวน   6   ครัวเรือน  30ไร   ผลผลิตเฉลี่ย   2,000 กก./ไร  ตนทุนการผลิต 2,500บาท/ไร  ราคาขายโดย

เฉลี่ย  2,200  บาท/ไร    
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              ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร ปริมาณน้ำฝน  ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ี

ใชในการทำการเกษตรมีไมเพียงพอ แหลงน้ำธรรมชาติ จะมีหวย/ลำธาร ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร

ตลอดท้ังป มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร มีไมท่ัวถึง คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 8%    

              ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพื ่อการอุปโภค บริโภค) มีบอบาดาล

สาธารณะ   ไมมี  บอน้ำตื้นสาธารณ  ไมมี   ประปาหมูบาน  มีแตไมเพียงพอและมีแตไมทั่วถึง   คิดเปนรอยละ

ของครัวเรือนที่เขาถึง 80%   ระบบประปาบาดาลของหมูที่ 3 มีไมเพียงพอและมีไมทั่งถึง   คิดเปนรอยละ

ครัวเรือนท่ีเขาถึง 20% 

สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานบานหวยเตยใต   หมูท่ี  3    มีน้ำกิน น้ำใชไมเพียงพอ   คิดเปนรอยละ 100% 

ของท้ังหมูบาน 

  ๗.๑.4. หมูบานหวยเตยเหนือ  หมูที่  4  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มี

จำนวนประชากรทั้งหมด 577  คน   แยกเปนชาย  296  คน  หญิง  281  คน ครัวเรือนทั้งหมด ๑82  

ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  1,924  ไร 

            ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตยเหนือ หมูท่ี 3   ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

จำนวน 180  ครัวเรือน  1994   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๓84 กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,300  บาท/ไร  

ราคาขายโดยเฉลี่ย 2,366   บาท/ไร   ทำสวนยางพารา   จำนวน 3   ครัวเรือน  6   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 3,000  

กก./ไร10ตัน   ตนทุนการผลิต 3,000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  3,187  บาท/ไร   ทำไรออย   จำนวน   

142   ครัวเรือน  994ไร   ผลผลิตเฉลี่ย   13,000 กก./ไร  ตนทุนการผลิต 9000บาท/ไร  ราคาขายโดย

เฉลี่ย  12,000  บาท/ไร   ไรมันสำปะหลัง  จำนวน   5   ครัวเรือน  30  ไร   ผลผลิตเฉลี่ย   5,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 8,000บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10,750บาท/ไร 

10.๑.๓ ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร   แหลงน้ำธรรมชาติ  หนองน้ำคลอง/บึง   ความ 

เพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  รอยละครัวของครัวเรือนที่เขาถึง 

40%   แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน   ฝาย   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไมเพียงพอ 

การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ท่ัวถึง  รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง   60%  

             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)  ประปาหมูบาน(ของ

องคการบริหารสวนทองถ่ิน)   มีไมเพียงพอ   ไมท่ัวถึง 

สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานบานหวยเตยเหนือ   หมูท่ี  4    มีน้ำกิน น้ำใชไมเพียงพอ   คิดเปนรอยละ 65% 

ของท้ังหมูบาน 

  ๗.๑.๕. หมูบานหวยเตยกลาง  หมูที่  5  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มี

จำนวนประชากรทั้งหมด 351  คน   แยกเปนชาย  173  คน  หญิง  178  คน ครัวเรือนท้ังหมด ๑01  

ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  918  ไร 

            ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตยกลาง หมูที่ 5   ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

จำนวน 65  ครัวเรือน  480   ไร  ผลผลิตเฉลีย่ 800  กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,000  บาท/ไร  ราคา

ขายโดยเฉลี่ย 12,000   บาท/ไร   ทำไรออย   จำนวน 33   ครัวเรือน  353   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 10,000  

กก./ไร   ตนทุนการผลิต  8,500 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10,000  บาท/ไร   ทำไรมันสำปะหลัง  



จำนวน10.ครัวเรือน 85ไร   ผลผลิตเฉลี่ย  3,200  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,000 บาท/ไร  ราคาขาย

โดยเฉลี่ย  7,500  บาท/ไร 

             ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร   แหลงน้ำธรรมชาติ หนอง/บึง 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง รอยละ

ครัวของครัวเรือนที่เขาถึง 40%   แหลงน้ำที่มนุษยสรางขึ้น   ฝาย   ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอด

ทั้งป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึง  30% สระ   ความ

เพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง  รอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึง  15% 

             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล

สาธารณะ   มีเพียงพอ  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละครัวเรือนที่เขาถึง 90%   บอน้ำตื้นสาธารณะ  ไมมี  ประปา

หมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)  ไมมี  ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)  ไมมี   แหลงน้ำ

ธรรมชาติ  มีไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  30% 

สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานบานหวยเตยกลาง   หมูที่  5    มีน้ำกิน น้ำใชเพียงพอ   คิดเปนรอยละ 75% 

ของท้ังหมูบาน 

  ๗.๑.๖. หมูบานหวยเตยคำ  หมูท่ี  6  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน

ประชากรทั้งหมด 509  คน   แยกเปนชาย  ๒63  คน  หญิง  ๒ถต  คน ครัวเรือนทั้งหมด ๑40  ครัวเรือน  

พ้ืนท่ีท้ังหมด  -  ไร 

            ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตยคำ หมูที่ 6   ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

จำนวน 120  ครัวเรือน  1100   ไร  ผลผลติเฉลี่ย 465  กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 7,000  บาท/ไร   

ราคาขายโดยเฉลี่ย 8,000   บาท/ไร   ทำไรสวนยางพารา   จำนวน 2   ครัวเรือน  19   ไร  ทำไรออย  

จำนวน70 ครัวเรือน 500ไร   ผลผลิตเฉลี่ย  6,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  7,000 บาท/ไร  ราคา

ขายโดยเฉลี่ย  56,400 บาท/ไร 

             ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร   แหลงน้ำทางการเกษตร  ปริมาณน้ำฝน 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใชในการทำการเกษตร   ไมเพียงพอ  แหลงน้ำธรรมชาติ  แมน้ำ   ความ

เพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตรไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละ

ของครัวเรือนที่เขาถึง  30%   หวย/ลำธาร   ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป  เพียงพอ  การ

เขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คลอง   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  ไมเพียงพอ  การ

เขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   หนองน้ำ/บึง  ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  ไมเพียงพอ  

การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนที่เขาถึง  30%   แหลงน้ำที่มนุษยสราง

ข้ึน   แกมลิง   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไม

ท่ัวถึง  อางเก็บน้ำ   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร         

ไมทั่วถึง  ฝาย   ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร     

ไมทั่วถึง  คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  20%   สระ   ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป      

ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง  ฝาย   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  40%   คลอง
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ชลประทาน   ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร        

ไมท่ัวถึง   

              ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล

สาธารณะ   มีไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง   ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)   ไมเพียงพอ   ไมท่ัวถึง 

แหลงน้ำธรรมชาติ  มีไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง    

 

สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานบานหวยเตยคำ   หมูท่ี  6    มีน้ำกิน น้ำใช 

  ๗.๑.๗. หมูบานโคกสำราญ  หมูท่ี  7  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน

ประชากรท้ังหมด 211  คน   แยกเปนชาย  114  คน  หญิง  97  คน ครัวเรือนท้ังหมด 60  ครัวเรือน  พ้ืนท่ี

ท้ังหมด  ๖๕๐  ไร 

            ขอมูลดานการเกษตร บานโคกสำราญ หมูที่ 7   ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

จำนวน 46  ครัวเรือน  350   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 450  กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3000  บาท/ไร   

ราคาขายโดยเฉลี่ย 5400   บาท/ไร   ทำไรออย   จำนวน 15   ครัวเรือน  140   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  1200  

กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10000 บาท/ไร   ไรสำปะหลัง  จำนวน 

12   ครัวเรือน  100   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  3000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2500 บาท/ไร  ราคาขาย

โดยเฉลี่ย  6000 บาท/ไร    

             ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร  แหลงน้ำธรรมชาติ   หวย/ลำธาร   ความเพียงพอ

ของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง   คิดเปนรอยละของ

ครัวเรือนที่เขาถึง  80%   หนองน้ำ/บึง   ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป  ไมเพียงพอ  การ

เขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง  คิดเปนรอยละของครัวเรือนที่เขาถึง  80%   สระ   ความเพียงพอของน้ำ

เพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง  90%    

             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล

สาธารณะ   มีไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  50%   บอน้ำตื้นสาธารณะ   ความเพียงพอ

ของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง   คิดเปนรอยละของ

ครัวเรือนที่เขาถึง  50%   ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)   ไมเพียงพอ   ไมทั่วถึง แหลงน้ำ

ธรรมชาติ  มีไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  70%   แหลงน้ำธรรมชาติ   ไมเพียงพอ   ไม

ท่ังถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  50%    

สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานโคกสำราญ   หมูท่ี  7    มีน้ำกิน  มีน้ำกินน้ำใช  ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 

60%  ของหมูบาน 

  ๗.๑.๘.  หมูบานปาติ้ว  หมูที่  8  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน

ประชากรทั้งหมด 265  คน   แยกเปนชาย  135  คน  หญิง  130  คน ครัวเรือนทั้งหมด 69  ครัวเรือน  

พ้ืนท่ีท้ังหมด  -  ไร 
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            ขอมูลดานการเกษตร บานติ้ว หมูที่ 8   ทำการเกษตร ทำนา นอกเขตชลประทาน 

จำนวน 58  ครัวเรือน  1,000   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 2,500  กก./ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,000   บาท/ไร   

ทำไรออย   จำนวน 10   ครัวเรือน  70   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  1,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,400

บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  1,000 บาท/ไร   ไรสำปะหลัง  จำนวน 15   ครัวเรือน  70   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  

3,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  2,000 บาท/ไร    

            ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร    

แหลงน้ำทางการเกษตร   ปริมาณน้ำฝน   ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใชในการทำการเกษตร   ไมเพียงพอ

แหลงน้ำธรรมชาติ   หวย/ลำธาร   ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึง

แหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนที่เขาถึง  50%   หนองน้ำ/บึง   ความเพียงพอของ

น้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  ไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง  คิดเปนรอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึง  40%   แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน   ฝาย  ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  

การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  45%   สระ  ความเพียงพอของ

น้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั ่วถึง   คิดเปนรอยละของ

ครัวเรือนท่ีเขาถึง  30%    

             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล

สาธารณะ   ไมมี   บอน้ำตื้นสาธารณะ   ไมมี  ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)   เพียงพอ   

ท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 100%   แหลงน้ำธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง  รอยละของครัวเรือนท่ี

เขาถึง40% 

สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานติ้ว   หมูท่ี  8    มีน้ำกิน  มีน้ำกินน้ำใช  ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 100%  

ของหมูบาน 

  ๗.๑.๙.  หมูบานศรีสำราญ  หมูท่ี  ๙  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน

ประชากรท้ังหมด 434  คน   แยกเปนชาย  216  คน  หญิง  218  คน ครัวเรือนท้ังหมด 106  ครัวเรือน  

พ้ืนท่ีท้ังหมด  518  ไร 

            ขอมูลดานการเกษตร บานติ้ว หมูที่ ๙   ทำการเกษตร ทำนา นอกเขตชลประทาน 

จำนวน 38  ครัวเรือน  298   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 400  กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,000 บาท/ไร ราคา

ขายโดยเฉลี่ย 4,800   บาท/ไร     ทำไรออย   จำนวน 42   ครัวเรือน  130   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  15,000  

กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,000บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,000 บาท/ไร   ไรสำปะหลัง  จำนวน 

22   ครัวเรือน  90   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  3,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,000 บาท/ไร  ราคาขาย

โดยเฉลี่ย  6,500 บาท/ไร    

            ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร   แหลงน้ำทางการเกษตรปริมาณน้ำฝน   ความ

เพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใชในการทำการเกษตร   ไมเพียงพอแหลงน้ำธรรมชาติ   หวย/ลำธาร   ความ

เพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง   คิดเปนรอย

ละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  5%  แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน   ฝาย  ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  

มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  5%    
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             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล

สาธารณะ   ไมมี   บอน้ำตื้นสาธารณะ  ไมมี  ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)   ไมเพียงพอ   

ท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 100%   

 

สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานติ้ว   หมูท่ี  ๙    มีน้ำกิน  มีน้ำกินน้ำใช  ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 100%  

ของหมูบาน ๗.๑.10.  หมูบานคำเจริญ  หมูท่ี  ๑๐  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน

ประชากรท้ังหมด 344  คน   แยกเปนชาย  172  คน  หญิง  172  คน ครัวเรือนท้ังหมด 93  ครัวเรือน  

พ้ืนท่ีท้ังหมด  331  ไร 

            ขอมูลดานการเกษตร บานคำเจริญ หมูท่ี ๑๐   ทำการเกษตร ทำนา นอกเขต

ชลประทาน จำนวน 93  ครัวเรือน  331   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 540  กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,500 

บาท/ไร   ทำไรออย ราคาขายโดยเฉลี่ย ๔,๓๒๐ บาท/ไร    ทำไรออย  จำนวน  11  ครวัเรือน  40   ไร  

ผลผลิตเฉลี่ย  1,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  15,000 บาท/ไร   

ทำไรสำปะหลัง  จำนวน  20  ครัวเรือน  78   ไร  ผลผลติเฉลี่ย  800  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  

1,000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  2,200 บาท/ไร  

ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร   แหลงน้ำทางการเกษตร   ปริมาณน้ำฝน   ความ 

เพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใชในการทำการเกษตร   ไมเพียงพอแหลงน้ำธรรมชาติ   หวย/ลำธาร   ความ

เพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง   คิดเปนรอย

ละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  8%   หนองน้ำ/บึง   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  ไมเพียงพอ  การ

เขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง  คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  8%    

             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล

สาธารณะ   ไมมี   บอน้ำตื้นสาธารณะ   ไมมี  ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)   ไมเพียงพอ   

ไมท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 1%   แหลงน้ำธรรมชาติ  ไมเพียงพอ   

สรุป   ครัวเรือนในหมูบานคำเจริญ   หมูท่ี  10    มีน้ำกิน  มีน้ำกินน้ำใช  ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 100%  

ของหมูบาน 

  ๗.๑.11.  บานหวยเตยหลานปู หมูท่ี  ๑๑  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มี

จำนวนประชากรท้ังหมด 499  คน   แยกเปนชาย  250  คน  หญิง  249  คน ครัวเรอืนท้ังหมด 132  

ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  1,094  ไร 

            ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตยหลานปู หมูที่ ๑1   ทำการเกษตร ทำนา นอกเขต

ชลประทาน จำนวน 100 ครัวเรือน  1,000  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 375 กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000 

บาท/ไร   ทำไรออย ราคาขายโดยเฉลี่ย ๔,50๐ บาท/ไร    ทำไรออย  จำนวน  15  ครัวเรือน  120   ไร  

ผลผลิตเฉลี่ย  10,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,500 บาท/ไร   

ทำไรสำปะหลัง  จำนวน  10  ครัวเรือน  60   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  4800  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  

2,500 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  960 บาท/ไร    
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            ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร   แหลงน้ำทางการเกษตร   ปริมาณน้ำฝน   ความ

เพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใชในการทำการเกษตร   ไมเพียงพอแหลงน้ำธรรมชาติ   หวย/ลำธาร   ความ

เพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง   คิดเปนรอย

ละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  10%  แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน   ฝาย  ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ัง

ป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมทั่วถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนที่เขาถึง  10%   สระ  

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปน

รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 20%    

             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล

สาธารณะ  ไมมี  บอน้ำตื้นสาธารณะ  ไมมี ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) ไมเพียงพอ  ไม

ท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 100%   แหลงน้ำธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมท่ัวถึง 

สรุป   ครัวเรือนในหมูบานหวยเตยหลานปู   หมูท่ี  1๑    มีน้ำกิน  มีน้ำกินน้ำใช  ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 

40%  ของหมูบาน 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๑๐๐  

     วัด     ๗    แหง    

๘.๒ ประเพณีและงานประจำป 

-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีบุญคูนลาน   ประมาณเดือน   มกราคม 

-  ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน มิถุนายน 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  

ไดแก  วิธีการทำเครื่องจักสารใชสำหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   

  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๑๐๐ % พูดภาษาอิสาน    

๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือ

เอาไวจำหนวยบาง ไดแก  เสื่อท่ีทอจากตนกกและแปรรูปผลิตภัณฑ  เครื่องจักรสานท่ีทำจากไมไผ      
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ำ  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ำที่ไดจากน้ำฝน และน้ำจากหนองบาน ซึ่งจะตองนำมาผาน

กระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนำข้ึนมาใชใหพอเพียงได และบางแหง

เค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

๙.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีปาไม  

๙.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลไมมีภูเขา 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลสวนมากเปนพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  

สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็

ไดแก  ดิน  น้ำ  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ  

๑๐. อ่ืนๆ (ไมมี) 
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บทที่ 4  

แผนการเงินประจำปงบประมาณ 2565 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

1. แผนการเงินประจำปงบประมาณ 2565 
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

องคการบริหารสวนตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

หมวดรายจาย จำนวน
โครงการ 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. การสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หนวยงาน
บริการ/สถานบริการหนวยงานสาธาณสุข 

2 20,000  

2. สนับสนุนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคของกลุม
หรือองคกรประชาชน/หนวยงาน 

11 110,000  

3. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/
ผูสูงอายุ/ผูพิการ 

4 50,000  

4. สนับสนุนการบรหิารหรือพัฒนากองทุนฯ 3 34,807  
5. สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 1 122,458  

รวม  337,265  
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมนิผล 

 

 การบร ิหารจ ัดการกองท ุนหลักประก ันส ุขภาพในระดับทองถ ิ ่นหร ือพ ื ้นท ี ่ของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะประสบความสำเร็จหรือสามารถเผยแพรผลงานตอประชาชน
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดตองมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของตนเองอยางตอเนื่องและหรือมี
องคกรภายนอกมาประเมิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลเวอ จึงกำหนดหลักเกณฑและ
วิธ ีติดตามและประเมินผลตามแบบที ่ สปสช. จึงกำหนด โดยมีแนวทางการประเมินผล 2 รูปแบบ ซ้ึง
คณะกรรมการบริหารกองทุนและทีมประเมินจากหนวยงานตางๆ ไวยืดถือรูปแบบการประเมินนี้ไวเปนข้ัน
พ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

1. การติดตามประเมินผล 
การติดตามผล คือ การตรวจสอบงานที่ทำเพื่อแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ดวยการ

ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง วาไดมีการปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรมท่ีกำหนดไวหรือไม การ
ใชทรัพยากรตางๆเปนไปอยางเหมาะสมเพียงใด อยูภายในระยะเวลาและคาใชจายท่ีกำหนดไวหรือไม 

การประเมินผล คือการวิเคราะหผลการดำเนินงานที่ไดจากการติดตามผลระยะหนึ่งเพื่อประเมินวา
ความเปลี่ยนแปลง (ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติ) ท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนหรือไม 

5.1 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค
เพ่ือทราบถึง 

1. ความกาวหนาในการดำเนินงานที่ทำไปแลวนั้นไดผลมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม 

2. ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดำเนินงาน เชน ปญหาทางดานการเงิน (การเบิกจายลาชา) 
ปญหาดานบุคลากร ปญหาทางดานเทคนิค และปญหาอ่ืน ๆ ท่ีไมไดคาดคิดไว 

3. ผลที่ไดรับจากโครงการมีอะไรบาง มีปญหา รวมทั้งขอดีตางๆ ที่จะเปนแนวทางสำหรับจัดทำ
โครงการตอไป 

4. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบตางๆ ของโครงการเพื่อใชเปน พ้ืนฐานการวางแผน
โครงการในอนาคต 

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามผล กองทุนสุขภาพตำบลบานโพธิ ์ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนงานกองทุนสุขภาพตำบล โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลเปนรายไตรมาส เพ่ือติดตาม
ความกาวหนาในการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลวาไดมีการนำยุทธศาสตรไปแนวทางในการดำเนินการ
หรือไม และไดดำเนินการติดตามกิจกรรมและเปาหมายที่วางไวหรือไม ใชงบประมาณเทาใด ผลการดำเนินงาน
แลวเสร็จหรือกำลังดำเนินการ ยังไมไดดำเนินการ หรืออื่นๆแลวสรุปผลภาพรวมวาไดดำเนินการเปนสัดสวน
เทาใดตามท่ีตั้งไวในแผนงานกองทุนสุขภาพตำบล 

รูปแบบการติดตามตามผล กองทุนสุขภาพตำบลเวอ ไดกำหนดขึ้นเพื่อเปน แนวทางในการติดตามผล
การดำเนินงาน โดยใชรูปแบบตามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกำหนด ดังนี้ 
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1. แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน 
เปนการประเมินกระบวนการบริหารจดัการของคณะกรรมการเพ่ือใหกองทุนประเมินตนเองและผู 

เกี่ยวของประเมินกองทุน ซึ่งจะชวยตรวจสอบถามการดำเนินงานวามีความครบถวน ถูกตอง และควรจะพัฒนา
งานดานใดบาง โดยกำหนดเกณฑประเมินไว 3 หมวด คือ การบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน) การมีสวน
รวม (30 คะแนน ) และผลลัพธการดำเนินงาน (40 คะแนน) รวมทั้งสิ้น 100  คะแนน ทั้งนี้ไดแบงระดับการ
ประเมินเปน 4 ระดับ ไดแก 
 ระดับ A  +  90  -  100  คะแนน เปนกองทุนท่ีมีศักยภาพสูง 
 ระดับ A  +  90  -  89  คะแนน เปนกองทุนท่ีมีศักยภาพดี 
 ระดับ B     50 – 69  คะแนน    เปนกองทุนท่ีมีศักยภาพปานกลาง 
 ระดับ C นอยกวา 0 – 49 คะแนน เปนกองทุนท่ียังขาดความพรอมตองเรงพัฒนา 

2. แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรูขอมูลขาวสารประชาชน 
 การประเมินผลโดยใชแบบประเมินนี้ จุดประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจและรับรู ของ
ประชาชนตอการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขจะตองดำเนินการสำรวจอยางนอยปละ 1 ครั้ง และนำขอมูลการสำรวจมาสรางการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการสุขภาพโดยหมูบาน/ชุมชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป (รายละเอียดแบบ
ประเมิน แนบทายภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

         
     ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม สำรวจพึงพอใจและการรับรูขอมูลขาวสารตอการดำเนนิงาน 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลเวอ ประจำป 2565 

 
กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในชอง  [   ]  เพ่ือตอบคำถามตอไปนี้ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. เพศ     [   ]  ชาย        [   ]  หญิง 
 

2. อาย ุ............ ป 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด    [   ]  ประถมศึกษา [   ]  มัธยมศึกษาตอนตน 
            [   ]  มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา [   ]  ปวส./อนุปริญญา 
            [   ]  ปริญญาตรี/ เทียบเทาหรือสูงกวา [   ]  )ปวส./อนุปริญญา 
            [   ]  ปริญญาตรี/เทียบเทาหรือสูงกวา [   ]  อ่ืน ๆ ระบุ .......... 
 

4. อาชีพ [   ]  เกษตรกรรม [   ]  คาขาย/ธุรกิจ/กิจการสวนตัว 

 [   ]  พนักงานบริษัท/โรงงาน [   ]  คาขาย/ธุรกิจ/กิจการสวนตัว 

 [   ]  นักเรียน,นักศึกษา  [   ]  พอแม,แมบาน 

 [   ]  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ [   ]  อสม. [   ]  อ่ืน ๆ  โปรดระบุ 

สวนท่ี 2 การรับรูและความพึงพอใจตอการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

1. ทานรูจักกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี หรือไม 
 

[   ]   รูจัก  [   ]  ไมรูจัก 
 

2. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี มีการดำเนินงานดานใด 
 

[   ]  สงเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 
 

[   ]  จัดสรรเงินกูหรือจัดสวัสดิการใหกับคนในชุมชนท่ีมีปญหาทางการเงิน 
 

3. ทานไดรับบริการใดจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

[   ]  ไดรับการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกำลังกาย [   ]  ไดรับความรูปองกันโรค 
 

[   ]  ไดรับการตรวจสุขภาพ [   ]  ไดรับการจัดสรรเงินกู      [   ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. 
 
 
 
 



4. ใครเปนเจาของ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

[   ]   องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล [   ]  สปสช. [   ]  อสม. 
 

[   ]  ประชาชนในชมุชน   [   ]  โรงพยาบาล/สถานีอนามัย  [   ]  รัฐบาล 
 

5. ทานมีความพึงพอใจตอการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีในระดับใด 
[   ]  ดี เหตุผล ................................................................................................................................................ 

[   ]  ตองปรับปรุง เหตุผล ............................................................................................................................. 

[   ]  เฉย ๆ เหตุผล ........................................................................................................................................ 
  

6. ทานมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี จากแหลงใด (ตอบไดมา
กวา 1 ขอ ) 
 [   ]   จดหมายทางราชการ   [   ]   วิทย ุ
 [   ]   โทรทัศน              [   ]   จดหมายขาว สปสช. 
 [   ]  หนังสือพิมพ    [   ]   แผบพับ/โปสเตอร 
 [   ]   แพทยพยาบาล/บุคลากรดานสาธารณสุข [   ]  ญาติเพ่ือนบาน 
 [   ]  ผูนำชุมชน/กำนัน/ผูใหญบาน  [   ]  อาสาสมัครประจำปหมูบาน (อสม) 
 [   ]  เสียงตามสายในหมูบาน   [   ]  สายดวน บัตรทอง โทร 1330 
 [   ]  องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล  [   ]  อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
 

8. ทานพึงพอใจในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับใด 
 

[   ]  ดี เหตุผล ......................................................................................................................................... 
 

[   ]  ตองปรับปรุง เหตุผล......................................................................................................................... 
 

[   ]  เฉย ๆ เหตุผล .................................................................................................................................. 
 

9. ถาคะแนนความพึงพอใจเต็ม 10  คะแนน ทานใหคะแนนความพึงพอใจตอการทำงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีในตำบลของทาน เทาใด (ระบุ)............................คะแนน 
 
 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลเวอ 
ขอขอบพระคุณทานท่ีเอ้ือเฟอเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
                           ลงช่ือ  

(นายรัตนชัย  จันทรเพ็ญ) 
       ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลเวอ 


