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บทที่ บทที่   ๒ ๒ 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ  

 
2.1. ขอมูลทั่วไป 

2.๑.1 ประวัติความเปนมาตําบลสุขเดือนหา 
“...ตําบลสุขเดือนหา เปนตําบลท่ีแยกมาจากตําบลเนินขาม เดิมเปนสวนหนึ่งของอําเภอหันคา เม่ือมี

ประชากรท่ีอพยพมาจากตําบลใกลเคียงและตางจังหวัด เพ่ือมาจับจองท่ีทํากินกันมากข้ึน จึงไดทําเรื่องขอแยกเปน
ตําบลสุขเดือนหา เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๔ โดยใชชื่อตําบลวา “ตําบลโศกเดือนหา ” สาเหตุท่ีใชชื่อตําบลเชนนี้ 
เนื่องจากในตําบลนี้มีลําหวยหนึ่งมีน้ําไหลมากพอใชบริโภคอุปโภคและทําการเกษตรพอเพียงไปจนถึงเดือนหา และการ
ไหลของน้ําท่ีไหลจากท่ีสูงลงมาท่ีต่ํากวาจะมีเสียงดังคลายเสียงเสียงโศก ชาวบานจึงเรียกวา “โศกเดือนหา” ตอมาทาง
ราชการเห็นวาคําวา “โศก” เปนชื่อไมมงคลจึงไดเปลี่ยนชื่อใหมวา “สุขเดือนหา ” มาจนถึงปจจุบัน...ประชากรของ
ตําบลสุขเดือนหาตามพ้ืนเพเดิมซ่ึงอพยพมาจากหลวงพระบาง ประเทศลาว จึงยังมีการสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมไว ภาษาท่ีสื่อสารกันในทองถ่ินเปน “ภาษาลาว ” หรือเรียกวา “ภาษาไทยอีสาน ” ประเพณีท่ัวไป
คลายคลึงกับคนไทยในเขตภาคกลาง จะมีแตกตางก็คือ พิธีกรรมวันสารทลาว ซ่ึงตรงกับวันแรม ๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ 
ของทุกป และจะมีการอนุรักษประเพณีการทอผาพ้ืนบานท่ีสืบทอดกันมาแตโบราณ...”  

 
 2.1.๒  ท่ีตั้งและอาณาเขต   

องคการบริหารสวนตําบลสุขเดือนหา ตั้งอยูเลขท่ี ๙๙  หมูท่ี ๖ ตําบลสุขเดือนหา  อําเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท อยูหางจากท่ีวาการอําเภอเนินขาม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร หางจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ ๖๐ 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ .- 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลกะบกเตี้ย อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
ติดตอกับ ตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลบอกรุ ตําบลหนองกระทุม อําเภอเดิมบางนางบวช  
ติดตอกับ ตําบลวังคัน อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลวังคัน อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ติดตอกับ ตําบลหนองจอก  อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 
ติดตอกับ ตําบลกะบกเตี้ย อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
 

 2.๑.๓   เนื้อท่ี 
ตําบลสุขเดือนหา  มีพ้ืนท่ีประมาณ  ๙๒ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๕๗,๕๐๐ ไร  แบงเขต 

การปกครองออกเปน ๑๔ หมูบาน ดังนี้ 
หมูท่ี ๑ บานหนองยางตก   
หมูท่ี ๒ บานหนองยาง   
หมูท่ี ๓ บานวังคอไห    
หมูท่ี ๔ บานหนองเดน    
หมูท่ี ๕ บานสามแยก    
หมูท่ี ๖ บานสุขเดือนหา    
หมูท่ี ๗ บานพุลํามะลอก  
หมูท่ี ๘ บานบอมวง 
หมูท่ี ๙ บานหนองปลอง 
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หมูท่ี ๑๐ บานหวยสอง 
หมูท่ี ๑๑ บานเนินสูง 
หมูท่ี ๑๒ บานหวยคันไถ 
หมูท่ี ๑๓ บานหนองโปรง 
หมูท่ี ๑๔ บานพุสมหวัง 
 

 2.๑.๔   สภาพภูมิประเทศ 
      ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของท่ีราบลุมเจาพระยาหรือ             
แองเจาพระยา เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา พ้ืนท่ีมีความลาดเทเล็กนอย บริเวณตอนกลางของตําบลเปนท่ี    
ลุมต่ําคลายรูปตัววี มีหวยสุขเดือนหา หวยหนองยาง หวยคอไห หวยทับละคร ซ่ึงเปนลําหวยท่ีเชื่อมตอมากจากอาง
เก็บน้ําและคลองสงน้ําชลประทาน ความสูงของพ้ืนท่ีอยูระหวาง ๕๖-๙๕ เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง  

 
 2.๑.๕  สภาพภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จัดอยูในลักษณะภูมิอากาศ
เขตรอนแบบรอนชื้นสลับแลง ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแลงแตกตางกันอยางชัดเจน ซ่ึงแบงได ๓ ฤดู คือฤดูรอนเริ่ม
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต มีลักษณะ
อากาศรอนและอบอาว สวนฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยฤดูนี้จะเริ่ม
เม่ือมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงเปนลมชื้นพัดปกคลุม ทําใหฝนตกแผกระจายตามรองมรสุมประกอบกับรองความกด
อากาศต่ําพาดผานจากทางทิศตะวันออกทําใหมีอากาศชุมชื้นและฝนตกชุกโดยท่ัวไป โดยเฉพาะชวงปลายเดือน
กันยายนและชวงตนเดือนตุลาคม สําหรับฤดูหนาวเริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงจะนําความหนาวเย็นมาสูประเทศไทย 
 

 2.๑.๖ การคมนาคม  
มีทางหลวงแผนดินสาย ๓๒๑๑ (สายหันคา – บานไร)  ตัดผานพ้ืนท่ีในตําบล และมีถนนภายใน 

หมูบานเชื่อมตอระหวางหมูบาน  ดังนี้.-  
๑. ถนนลาดยางสาย บ.หนองยาง – บ.บุงยาง (ชน ๓๐๑๓)   
๒. ถนนลาดยางสายบานวังคอไห-บานสุขเดือนหา(ชน.4011) ระยะทาง 16 กม. 
๓. ถนนลาดยางสายบานสุขเดือนหา – บานหนองหวัแรด    
4.  ถนนลาดยางสาย บ.หนองแกอีแต – บ.หนองแกตาเรือง          
5.  ถนนลาดยางสาย บ.วงัคอไห – บ.พุสมหวัง    

   6.  ถนนลาดยางสาย บ.หนองยาง – ศูนยสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอัน 
       เนื่องมาจากพระราชดําริ  
                               ๗.  ถนนลาดยางสายสามแยก(ทช.ชน.4011) บานหนองแกตาเรือง 
   ๘.  ถนนลาดยางสายบานหนองยาง-บานทุงโพธิ์  
 
 2.๑.๗ แหลงน้ําธรรมชาติ  
  ลําน้ํา , ลําหวย , คลอง  จํานวน  ๑ 3 แหง  
   1.ลําหวยทับละคร ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๓,๘ 
   ๒.ลําหวยทดตานํา  ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๓,๔,๘ 
   ๓.ลําหวยโรง  ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑.๒,๖,๑๒ 
   ๔.ลําหวยหนองกอ  ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๒,๔ 
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   5.ลําหวยคันไถ  ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑๒  
   6.ลําหวยสอง  ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑๐  
   ๗.ลําหวยแกมลิง  ในพ้ืนท่ีหมูท่ี  ๓,๘  
   ๘.ลําหวยหนองโปรง       ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๙,๑๓  
   ๙.ลําหวยทุงโพธิ์  ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑๐,๑  
   ๑๐.ลําหวยจักรี               ในพ้ืนที่หมูท่ี ๑๐  
                               ๑๑.ลําหวยหนองแกตาเรือง ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑๐ 
   12.ลําหวยหนองยาง        ในพ้ืนทีห่มูท่ี ๒,๔,๓,๘ 
                               13.ลําหวยสุขเดือนหา       ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๖ 
 
 2.๑.๘ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

อางเก็บน้ํา   จํานวน  ๑ แหง  
ถังเก็บน้ํา   จํานวน  ๕๖ แหง 
สระเก็บน้ํา   จํานวน  648 แหง 
ฝายน้ําลน / ฝายทดน้ํา  จํานวน  50 แหง  
บอน้ําบาดาล   จํานวน  ๕ แหง  
 

 2. ๑.๙ ระบบประปา 
 

ประเภท 
 

สถานท่ีตั้ง 
ขนาดความจุ 

(ลบ.ม.) 
จํานวนผูใชน้ํา 
(ครัวเรือน) 

ประปาบาดาล หมูท่ี ๓ บานวังคอไห(บานนายเปลื้อง) ๑๒ ๑04 

ประปาผิวดิน หมูท่ี ๔ บานหนองเดน ๑๒ ๑๐4 

ประปาผิวดินขนาดกลาง หมูท่ี ๕ บานสามแยก ๑๕ - 

ประปาผิวดิน หมูท่ี ๖ บานสุขเดือนหา ๑๕ - 

ประปาผิวดิน หมูท่ี ๗,๑๔ ๑๕ ๑๒7 

ประปาผิวดิน หมูท่ี ๘ กลุมบานบอมวง ๓๐ ๕8 

ประปาผิวดิน หมูท่ี ๘ กลุมบานหนองมวง ๑๒ ๓9 

ประปาผิวดิน หมูท่ี ๑๐ บานหวยสอง ๑๒ 76 

ประปาผิวดิน หมูท่ี ๑๑ บานเนินสูง ๑๒ - 

ประปาผิวดิน หมูท่ี ๑๒ กลุมสุขเดือนหา ๑๒ - 

ประปาผิวดิน หมูท่ี ๑๒ กลุมหนองหมู ๑๒ ๓3 

ประปาผิวดิน หมูท่ี ๕ (กลุมบานนายเจน) ๑๒ - 

ประปาผิวดินหนองโปรง หมูท่ี ๑๓ (ตัวเกา) ๓๐ 319 

ประปาผิวดินหนองโปรง หมูท่ี ๑๓ (ตวัใหม) ๔๕ ๕50 

ประปาผิวดินหนองแกตา
เรือง 

หมูท่ี ๑๐ ๓๐ ๔5 

รวม ๒๖๔ ๑,๓48 
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 2.๑.๑๐ ไฟฟา 
                       ตําบลสุขเดือนหา มีไฟฟาครบทุกหมูบานและครบทุกครัวเรือน (ขอมูลจากการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอเนินขาม ขอมูล  ณ วันท่ี 24  เมษายน 2558) 

   
 2.๑.๑๑ การโทรคมนาคม (เปนโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบสวนตัว) 
   
 2.๑.๑๒ สถานีวิทยุ/หอกระจายขาว/เสียงตามสาย จํานวน  ๑๘ แหง     

 หมูบาน  จํานวน สถานท่ีตั้ง 
หนองยางตก ๑ ท่ีทําการผูใหญบาน 
หนองยางออก ๑ ท่ีทําการผูใหญบาน 
วงัคอไห ๑ ศูนยประชาสัมพันธประจําหมูบาน 
หนองเดน ๒ ท่ีทําการผูใหญบาน / ศาลากลางบาน 
สามแยก ๒ ท่ีทําการผูใหญบาน / ศาลาประชาคม 
สุขเดือนหา ๑ ท่ีทําการผูใหญบาน 
พุลํามะลอก ๑ ท่ีทําการผูใหญบาน 
บอมวง ๑ ท่ีทําการผูใหญบาน 
หนองปลอง ๑ ท่ีทําการผูใหญบาน 
หวยสอง ๑ ท่ีทําการผูใหญบาน 
เนินสูง ๑ ท่ีทําการผูใหญบาน 
หวยคันไถ ๒ ท่ีทําการผูใหญบาน / ผช.ผูใหญบาน 
หนองโปรง ๑ เสียงตามสาย ท่ีทําการผูใหญบาน 
พุสมหวงั ๒ ท่ีทําการผูใหญบาน/เสียงตามสาย 

รวม ๑๘  
 
 2.๑.๑๓ ศาลากลางหมูบาน / หองสมุด / ศูนยเรียนรู / ศาลาประชาคม ๑๗ แหง 
  - หมูท่ี ๑ บานหนองยางตก   จํานวน  ๒ แหง 
  - หมูท่ี ๒ บานหนองยางออก  จํานวน  ๐ แหง 
  - หมูท่ี ๓ บานวังคอไห   จํานวน  ๒ แหง  
  - หมูท่ี ๔ บานหนองเดน   จํานวน  ๒ แหง  
  - หมูท่ี ๕ บานสามแยก   จํานวน  ๑ แหง  
  - หมูท่ี ๖ บานสุขเดือนหา   จํานวน  ๑ แหง  
  - หมูท่ี ๗ บานพุลํามะลอก  จํานวน  ๑ แหง  
  - หมูท่ี ๘ บานบอมวง   จํานวน  ๒ แหง  
  - หมูท่ี ๙ บานหนองปลอง  จํานวน  ๑ แหง  
  - หมูท่ี ๑๐ บานหวยสอง   จํานวน  ๒ แหง  
  - หมูท่ี ๑๑ บานเนินสูง   จํานวน  ๑ แหง  
  - หมูท่ี ๑๒ บานหวยคันไถ  จํานวน  ๑ แหง  
  - หมูท่ี ๑๓ บานหนองโปรง  จํานวน  ๐ แหง  
  - หมูท่ี ๑๔ บานพุสมหวัง   จํานวน  ๑ แหง  
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2.๑.๑๔ ขอมูลการใชท่ีดิน 

หมูที่ ชื่อหมูบาน พื้นที่
ทั้งหมด 

พื้นที่
การเกษตร 

พื้นที ่
อยูอาศัย 

พื้นที่
สาธารณะ 

พื้นที่อ่ืนๆ 

๑ หนองยางตก 2,900 2,635 ๑๙๘ - ๖๗ 
๒ หนองยาง 2,550 2,270 225 - ๕๕ 
๓ วงัคอไห 2,450 2,107 ๒๖๗ - 76 
๔ หนองเดน 2,728 2,516 ๑๕๒ - 60 
๕ สามแยก 1,540 1,137 ๓๑๓ - 90 
๖ สขุเดอืนหา 1,350 1,010 ๑๒๐ ๑๕๐ 70 
๗ พุลํามะลอก 2,900 2,744 ๙๘ - 58 
๘ บอมวง 3,825 3,627 108 - 90 
๙ หนองปลอง 4,400 4,193 137 - 70 

๑๐ หวยสอง 5,000 4,496 205 - 299 
๑๑ เนินสูง 3,550 3,357 117 - 76 
๑๒ หวยคันไถ 2,100 1,909 127 - 64 
๑๓ หนองโปรง 3,120 2,529 98 ๑๒๘ 365 
๑๔ พุสมหวัง 1,720 1,369 127 ๔๒ 182 

รวม 40,133 35,899 2,292 ๓๒๐ 1,622 

           ท่ีมา : สํานักงานเกษตรอําเภอเนินขาม ป ๒๕๕๙ 
 

2.๑.๑๕ จํานวนประชากร  
หมูบาน จํานวน/ครัวเรือน เพศชาย/คน เพศหญิง/คน รวม/คน 

หมูท่ี ๑ บานหนองยางตก 160 ๒๔8 ๒๗2 ๕20 
หมูท่ี ๒ บานหนองยาง 182 248 ๒๔1 ๔89 
หมูท่ี ๓ บานวังคอไห ๒๑7 267 ๒57 ๕24 
หมูท่ี ๔ บานหนองเดน ๑15 174 ๑91 ๓๖5 
หมูท่ี ๕ บานสามแยก ๒55 ๓92 ๔18 ๘10 
หมูท่ี ๖ บานสุขเดือนหา 97 126 ๑24 ๒50 
หมูท่ี ๗ บานพุลํามะลอก ๗5 102 91 ๑93 
หมูท่ี ๘ บานบอมวง ๘8 ๑37 ๑๕2 ๒89 
หมูท่ี ๙ บานหนองปลอง ๑21 ๑80 ๑๘9 ๓69 
หมูท่ี ๑๐ บานหวยสอง ๑๖8 ๒61 ๒54 515 
หมูท่ี ๑๑ บานเนินสูง ๘๒ 109 ๑11 220 
หมูท่ี ๑๒ บานหวยคันไถ ๑๐3 ๑๕2 ๑๖1 313 
หมูท่ี ๑๓ บานหนองโปรง ๗๘ ๑38 ๑29 267 
หมูท่ี ๑๔ บานพุสมหวัง ๑๐3 ๑๔0 ๑๗8 318 

รวม ๑,844 ๒,๖74 ๒,๗68 ๕,442 
ขอมลู ณ วันท่ี –เดือนมกราคม  ๒๕๕๙ : สาํนักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง 
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2.๑.๑๖ สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี 
  - โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน   ๔ แหง  

(โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขตจังหวัดชัยนาท  เปดสอนระดับ ป.๑ –  
ป.๖ และ ม.๑- ม.๓) 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๒แหง  (อยูในความดูแลของ อบต.สุขเดือนหา) 
 

2.๑.๑๗ หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
 

ชื่อ 
จํานวน   

รวม แพทย พยาบาล จนท./จพง./นวก. ลูกจาง อสม. 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตําบลสุขเดือนหา 

- ๑ ๔ 2 ๑65 ๑72 

รวม - ๑ ๔ 2 ๑65 ๑72 
 
2.๑.๑๘ สถาบันองคกรทางศาสนาในพ้ืนท่ี มีวัด   จํานวน   ๕ แหง ดังนี้.- 

   ๑. วัดหนองยาง  หมูท่ี  ๒  ๒. วัดวังคอไห  หมูท่ี  ๓ 
   ๓. วัดหนองเดน  หมูท่ี  ๔  ๔. วัดสุขเดือนหา  หมูท่ี  ๖    
   ๕. วัดหวยสอง  หมูท่ี  ๑๐ 
 

2.๑.๑๙ กลุมพลังมวลชนท่ีจัดตั้งข้ึน/กองทุน 
ท่ี ชื่อกลุม / มวลชน / เครือขาย จํานวนกลุม/กองทุน 
๑ กลุมแมบานเกษตรกร ๑๔ 
๒ กลุมเกษตรกรทํานาสุขเดือนหา ม.4 ๑ 
๓ กลุมวิสาหกิจชุมชน ม.4,8 ๒ 
๔ กองทุนหมูบาน ๑๔ 
๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลสุขเดือนหา ม.2 ๑ 
๖ ชมรมคนรักสุขภาพตําบลสุขเดือนหา ม.4 1 
๗ ชมรมผูสูงอายุตําบลสุขเดือนหา 1 
8 ชมรมจักรยานบานหนองยาง ม.2 1 
9 กลุมผูเลี้ยงโคเนื้ออําเภอเนินขาม ม.1 1 

10 กลุมเศรษฐกิจพอเพียง หมู ๑๒ ๑ 
2.๑.๒๐ หนวยธุรกิจ  

ลําดับ ประเภทหนวยธุรกิจ จํานวน (แหง) 
๑. โรงงานอุตสาหกรรม 1 
๒. บริษัท / หางหุนสวนจํากัด / หางหุนสวนสามัญ ๕ 
๓. สถานีบริการน้ํามัน 11 

๔. โรงสีขาวหมู ๑๒ ๑ 
๕. รานขายของชํา / รานคา / รานอาหาร ๔๒ 
๖. ตลาด / ตลาดนัดชุมชน 4 
๗. รถสีขาวเคลื่อนท่ี ๒ 
 รวม 66 
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2.๑.๒๑ ผลิตภัณฑท่ีสําคัญและมีช่ือเสียง 
ที่ ชื่อกลุม ชื่อประธานกลุม ชื่อผลิตภัณฑ สถานที่ผลิต 
1. ทาํพริกแกง นางขวญัใจ  การภักด ี น้าํพริกแกง ๒ หมู ๔ ต.สขุเดอืนหา 
2. กลุมผาไหมมัดหมี ่ นายสมประสงค     

                  กาฬภักด ี
ผาไหมมัดหมี่ลาย
โบราณ 

๑๑๐ หมู ๓ ต.สขุเดอืนหา 

3. กลุมแมบานเกษตรกร   
บานหนองยางตก 

นางเรืองรอง  กาฬภักดี ผาถุง ๓๗ หมู ๑ ต.สขุเดอืนหา 

4. กลุมผลิตอิฐบล็อก นางสุรพี  แซลี้ อิฐบลอ็ก หมู ๖ ต.สขุเดอืนหา 
5. กลุมการเลี้ยงจิ้งหรีด นางลัดดาวัลย   ศรีเดช จิ้งหรีด 255 หมู 1 ต.สขุเดอืนหา 
๖. กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

ผลิตภัณฑอาหารและขาว 
นายหัตถี  การภักดี ขาวขาวมะลิ

บรรจถุงุ 
๔๐ หมู ๘ ต.สขุเดอืนหา 
 

๗. กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารและขาว 

นางกานตอง  การภักดี ขนมจีน     หมู ๔ ต.สขุเดอืนหา 

๘. ทาํพริกแกง นางประนอม  การภักดี น้าํพริกแกง ๗๓ หมู ๑๒ ต.สขุเดอืนหา 

    
  2.๑.๒๒ ปญหาหลักในทองถิ่น 

 
ลําดับ 

 
ประเภทของปญหา 

ขนาดของปญหา 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ไมมี

ปญหา 
๑ ปญหายาเสพติด     
๒ ปญหาท่ีดินทํากิน/ท่ีอยูอาศัย     
๓ ปญหาการวางงาน     
๔ ปญหาคนเรรอน     
๕ ปญหาหนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบ     
๖ ปญหาผูมีอิทธิพล     
๗ ปญหาเด็กและเยาวชน     
๘ ปญหาสิ่งแวดลอม     
๙ ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     

๑๐ ปญหาผูประกอบการอาชีพผิดกฎหมาย     
๑๑ ปญหาการหลอกลวง     
๑๒ ปญหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร     
๑๓ ปญหาขาดแคลนพันธุพืช พันธุสัตว พันธุดี     
๑๔ ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ     
๑๕ ปญหาผลผลิตตกต่ํา      
๑๖ ปญหาการไดรับการศึกษา ขอมูลขาวสาร     

 
2.๑.2๓ ขอมูลรายไดเฉล่ียของประชากรตําบลสุขเดือนหา มีรายไดเฉล่ียไมนอยกวาคนละ 85,000 บาท  
         ตอป (ขอมูล ณ  1  พฤษภาคม 2558 พัฒนาชุมชนอําเภอเนินขาม)   
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2.๑.๒๔ ขอมูลดานอ่ืน ๆ  
 ๒. ๑.๒๔.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ 

โครงการศูนยสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   ๑.) หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท 

๒.) ความเปนมา/ พระราชดําริของโครงการ 
๓.) ความเปนมา 

                     เมื่อป ๒๕๔๒ นาย ศุภชัย  ผดุงเจริญ อยูบานเลขท่ี ๗๑ ซอยหัสดินเสรี  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  
 เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร ไดมีหนังสือแจงมายังสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสาน งานโครงการ     
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (สํานักงาน กปร .)  มีความประสงคจะนอมเกลาถวายท่ีดินเลขท่ี ๑๔๑๑   ระวาง ๔๙๓๘, 
๘๖๕๔, ๘๘๕๔  เนื้อท่ี ๔๑ ไร  ๓ งาน ๒๐ ตารางวา  ตั้งอยูท่ีบานหนองยาง หมูท่ี ๒  ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนิน
ขาม จังหวัดชัยนาท ใหกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเม่ือวันท่ี ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๔๒ ทางมูลนิธิฯ ไดมีมติใหดําเนินการจด
ทะเบียนเปนคําม่ันจะรับพ้ืนท่ีดังกลาว เปนของมูลนิธิฯ และโอนใหกับมูลนิธิฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๔๓ เพ่ือดําเนินการ
พัฒนาพ้ืนท่ีแปลงดังกลาวใหเปนศูนยพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 
 

๒.2 ขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ 
 2.๒.๑   ขอมูลหนวยงาน 
   ช่ือ  องคการบริหารสวนตําบลสุขเดือนหา  
   ฐานะ  นิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  
   ขนาดองคกร ขนาดกลาง 
   ท่ีตัง้หนวยงาน เลขท่ี ๙๙  หมูท่ี ๖  ตําบลสุขเดือนหา  อําเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  
     รหัสไปรษณีย ๑๗๑๓๐  
   หมายเลขโทรศพัท ๐-๕๖๙๔-๗๑๒๒  , ๐-๕๖๙๔-๗๑๒๓ 
   หมายเลขโทรสาร ๐-๕๖๙๔-๗๑๒ ๑ 
   สภาองคการบริหารสวนตําบล 
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นาย หัตถี  การภักดี 
    รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นาย วุฒิ  การภักดี 
 
   ผูบริหารทองถิ่น 
    นายกองคการบริหารสวนตําบล  นายบุญเลิศ  การภักดี  
    รองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายอัครพล  ศรีเดช  
    รองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกําจัด    สินธุทรัพยสมาสุข 
    เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล นายสงัด      กีรติกุลธนาวัฒน 
   นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  นายกานต  มณีจํานงค 
    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  นายพิสิทธิ์  ปติตานัง 
   หัวหนาสวนราชการ  
    หัวหนาสํานักปลัดฯ   นางปาณิสร  น้ําจันทร  
    ผูอํานวยการกองคลงั   นางรุงนภา  ศรีโมรา 
    ผูอํานวยการกองชาง   นายปราโมทย  น้ําจันทร  
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2.๒.๒ ประวัติความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบลสุขเดือนหา 
องคการบริหารสวนตําบลสุขเดือนหา  จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งสภาตําบล จํานวน ๓,๖๓๗ แหง 
เปนองคการบริหารสวนตําบล ประจําป ๒๕๔๐ ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ ท่ัวไป เลม ๑๑๓ 
ตอนพิเศษ ๕๒ง ลงวนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐  เปนตนไป มีฐานะ
เปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น มีโครงสรางการบริหารงานแบงออกเปนสองฝาย คือ  

ฝายบริหาร ซ่ึงมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
เปนผูบริหารสูงสุด มีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทาง
ราชการ สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย ฯลฯ โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลและรับผิดชอบควบคุม ดูแล ราชการประจําขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมอบหมาย  

และฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน
หมูบานละสองคน ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบาน มีอํานาจหนาท่ีใหความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล พิจารณา
และใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ โดยมี
ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีดําเนินการประชุม
และดําเนินกิจการอ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับของการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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2.๒.๓ โครงสรางการแบงสวนราชการภายใน 
  
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

 

-  งานบริหารท่ัวไป   - งานการเงินและบัญชี      - งานกอสราง  ออกแบบ 
- งานนโยบายและแผน  - งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ        และควบคุมอาคาร  
- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได     - งานประสานสาธารณูป- 

     - งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              โภคและผงัเมือง 
 2.๒.๔  อัตรากําลัง  (ปจจุบัน) 

อัตรากําลังประเภทตาง ๆ ชาย หญิง วาง รวม 
ฝายบริหาร คณะผูบริหาร 4 - - ๔ 
ฝายสภาทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. ๒3 5 - ๒๘ 

รวม ๒7 5 - ๓๒ 
ฝายราชการประจํา สนง.ปลัด ขาราชการ ๒ ๓ 3 ๘  

ขาราชการครู - ๒ - ๒ 
ลูกจางประจํา - ๑ - ๑ 
พนักงานจางท่ัวไป - ๑ - ๑ 
พนักงานจางตามภารกิจ ๑ ๓ 2 6  

กองคลงั ขาราชการ - ๓ 1 4  
ลูกจางประจํา ๑ - - ๑ 
พนักงานจางท่ัวไป - 3 1 4 
พนักงานจางตามภารกิจ - 3 - 3 

กองชาง ขาราชการ ๑ - 1 2 
ลูกจางประจํา - -  - 
พนักงานจางท่ัวไป 1 - - 1 
พนักงานจางตามภารกิจ 4 - - 4 

รวม 1๐ ๑๙ ๘ 37  
รวมท้ังส้ิน ๓๗ ๒๔ ๘ ๕7 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ๙4 ๑๓ - ๑๐7 

องคการบริหารสวนตําบลสุขเดือนหา 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

กองชาง สํานักงานปลัด อบต. 

 

กองคลงั 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
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  ๒.๒.๕ วุฒิการศึกษาขาราชการ/ลูกจางประจํา (ไมรวมพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ) 

คุณวฒุกิารศึกษา จํานวน (คน) 
วุฒิปริญญาเอก - 
วุฒิปริญญาโท 4 
วุฒิปริญญาตรี 7 
วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี - 
- คุณวุฒิ ปวส. - 
- คุณวุฒิ ปวช. - 
 

 ๒.๒.๖ ขอมูลดานการเงินการคลัง    (รายไดยอนหลัง ๓ ป) 
 

ปงบประมาณ 
ประเภทรายได  

รวม รายไดไมรวมเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
พ.ศ. ๒๕๕6 15,278,523.74 20,065,372 35,343,895.74 
พ.ศ. ๒๕๕7 14,818,573.40 18,788,795 33,607,368.40 
พ.ศ. ๒๕๕8 15,932,773.53 31,989,209.24 47,921,982.77 
 
    (รายจายยอนหลัง ๓ ป)  จําแนกตามหมวดรายจาย 

หมวดรายจาย รายจายป ๒๕๕6 
(บาท) 

รายจายป ๒๕๕๗ 
(บาท) 

รายจายป ๒๕๕๘ 
(บาท) 

๑. รายจายงบกลาง 
๒. หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 
๓. หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) 
๔. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
๕. หมวดคาสาธารณูปโภค 
๖. หมวดเงินอุดหนุน 
๗. หมวดรายจายอ่ืน  
๘. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
๙. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

8,015,939 
4,768,041.28 

- 
8,416,846.19 
1,119,302.48 

1,770,400 
- 

3,398,261.04 
5,742,000 

1,257,849 
5,420,640 

- 
9,108,897.95 
1,153,340.38 

2,232,000 
- 

4,057,020 
11,295,000 

9,160,350 
3,262,320 
5,632,133 

6,044,121.65 
1,332,621.09 

2,180,000 
754,101 

18,108,342.86 
    

รวมรายจายทั้งสิ้น 33,230,689.99 34,524,747.33 46,473,989.60 

 
2.๒.๗ เครื่องมือ / อุปกรณ ดานการบริหารจัดการท่ีสําคัญ 
  - อาคารท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๒ หลัง  
  - อาคารหองประชุมสภาฯ    จํานวน  ๑ หลัง  
  - อาคารทํางานฝายบริหาร   จํานวน  ๑ หลัง  
  - อาคารคลังเก็บพัสดุครุภัณฑ   จํานวน  ๒ หลัง  
  - อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  ๒ หลัง  
  - บานพักขาราชการ    จํานวน  ๑/๔ หลัง/หอง  
  - หองสุขาประจําสํานักงานฯ   จํานวน  ๒/๓ หลัง/หอง  
  - อาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ                       จํานวน           ๑         หลัง  
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  - กลองวงจรปด      จํานวน           ๒         จุด  
- โทรศัพทขององคกร    จํานวน  ๒  หมายเลข 

  - เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง  จํานวน  ๑๓  เครื่อง  
  - คอมพิวเตอรโนตบุค                                      จํานวน           5         เครื่อง 
  - เครื่องโทรสาร     จํานวน  ๒ เครื่อง  
  - เครื่องถายเอกสาร    จํานวน            ๒        เครื่อง  
  - รถยนตสวนกลาง    จํานวน  ๑ คัน  
  - รถจักรยานยนต    จํานวน  ๔ คัน  
  -  ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL  จํานวน  ๑ ระบบ  
  - ระบบทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี  จํานวน  ๑ ระบบ  
  - ระบบการบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ท่ีจัดการบน Internet  Application ของกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน เชน ระบบการวางแผนและประเมินผล  ระบบบัญชี  ระบบการจัดการฐานขอมูล 
ระบบการเลือกตั้งทองถ่ิน ฯลฯ 

 

 2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (PPoossiittoonniinngg)ของ อปท.)ของ อปท.  
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.ปรับปรุงและพัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและ 
เพียงพอ 
2. พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําท่ีใชการอุปโภค-บริโภค 
    และแหลงน้ําใชในการเกษตรใหเพียงพอ 
  
  
  

๑.สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน และ
ผูปวยเอดส 
๒.สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม
และมีประสิทธิภาพ 
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร และ
ผูดอยโอกาส 
๔. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยท่ี
แข็งแรงสมบูรณ  ควบคูไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุข
(ดานการพยาบาล สงเสริมสุขภาพ  ปองกัน ควบคุมโรค
และการฟนฟูสมรถภาพ) ใหมีคุณภาพและบริการอยาง
ท่ัวถึง 
๕.  สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ   
๖. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 
7. เพ่ือสรางความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข 
๘. การพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 
9. การสงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม 
10. สงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
11. สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
12. สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (PPoossiittoonniinngg)ของ อปท.)ของ อปท.  

ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

1. พัฒนาและสงเสริมอาชีพอยางหลากหลายเนนการ
ฝกทักษะดานอาชีพ 
2. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการการทองเท่ียว 
๔. สงเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุม
อาชีพใหมีความเขมแข็ง 
๕. การพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาพืชผล
ทางการเกษตร 
๖. สงเสริมและสนับสนุนใหใชวัตถุดิบในทองถ่ินเปน   
   ตนทุนในการประกอบอาชีพ 

 

1.การสรางจิตสํานึก การปองกัน อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาความเดือนรอน
แกผูประสบภัย 
๓.การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยก
ขยะเพ่ือสงเสริมใหประชาชนนํากลับมาใชประโยชน 
๔.สรางสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนใหสวยงามนาอยู 
5. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและ 
น้ําเสีย 
 

ดานการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
1. สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน
และกระบวนการประชาสังคม 
๒. สงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
๓. สรางสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนใหสวยงามนาอยู 
๔. พัฒนาและสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๕. สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาความเดือน
รอนแกผูประสบภัย 
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการ
บริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๗. การพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืนๆ 
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