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สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1.ดานกายภาพ 

  1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหาร 

สวนตําบล เม่ือวันท่ี  23  กุมภาพันธ  2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 25  ธันวาคม  2539 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 23  

กุมภาพันธ  2540 สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี  99 หมูท่ี 6 ถนนหลักแกว –คลองพูล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด

อางทอง เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง   ตั้งอยูในทองท่ีอําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  

ระยะทางทางจากอําเภอประมาณ 13  กิโลเมตร และระยะทางหางจากจังหวัดอางทองประมาณ  22  

กิโลเมตร พ้ืนท่ีประมาณ  25.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,675 ไร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ         ติดกับ    ตําบลตลาดใหม ตําบลหวยคันแหลน จังหวัดอางทอง 

         ทิศใต            ติดกับ     ตําบลนาคู อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ทิศตะวันออก ติดกับ    ตําบลบางจัก จังหวัดอางทอง 

  ทิศตะวันตก      ติดกับ    ตําบลไผวง จังหวัดอางทอง                                                                                                                                                          

 

  เนื้อท่ี 

   พ้ืนท่ีประมาณ  25.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,675 ไร    

 

   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

      ภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบลุมมีน้ําทวมขังในชวงฤดูน้ําหลาก และมีน้ําขังตลอดป ในพ้ืนท่ีบางแหงเหมาะ

สําหรับทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว  และพืชผักสวนครัว 

   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

      มีลักษณะเปนแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

   1.4 ลักษณะดิน 

      1สวนเนื้อ1ดิน1ท่ีเปน1ดิน1เหนียว มี1สภาพ1ความเปนกรดสูง  

   1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 

      11.แหลงน้ําตําบลหลักแกว อยูในเขตประทานท้ังหมด มีพ้ืนท่ีรับน้ําจากโครงการชลประทาน 2 โครงการ 

         -โครงการยางมณี  หมูท่ี 1    พ้ืนท่ี  2,060 ไร 

         -โครงการชันสูตร  หมูท่ี 2,3,4,5,6,7,8 พ้ืนท่ี  13,615 ไร 

      2.แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนเอง 
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    - ฝายน้ําลน  1  แหง  (หมูท่ี 3  ฝายประเสริฐอนุสรณ)  

 - บอน้ําตื้น   1  แหง 

 - บอโยก      -  แหง 

- คลองคูคาง 2 แหง (หมูท่ี 4,7) 

-    ประปาหมูบาน   17  แหง 

-    บอบาดาล     ม.1 = 3, ม.2 =3 ,ม.3= 1 ,ม.4=1 ,ม.5= ไมมี ,ม.6=3 ,ม.7=1 

และ ม.8=2  แหง รวม 14 แหง 

-    สระน้ําขนาดเล็ก   1  แหง  (หมูท่ี 8) 

  3.คลองชลประทานในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลักแกว (12,860)  

1.คลอง 1 ขวา 2 ขวา บานคลองพูล  กวาง 8.00 ม.ยาว 3,600 ม. (ไหลผานหมูท่ี 1) 

  2.คลอง 1 ขวาชันสูตร บานหนองสองหอง-บานลานชาง กวาง 12.00 ม. ยาว 4,500 

ม.(ไหลผาน  

หมูท่ี 5,4,2) 

3.คลอง ร 2 ข สุพรรณ 4 บานลาดหญาไทร กวาง 12.00 ม. ยาว 2,300 ม. (ไหล 

ผานหนาวัดหลักแกว ม.7,6,3) 

4.คลองคูคาง หมูท่ี 7 กวาง 12.00 ม. ยาว 1,480 ม. 

5.คลองคูคาง หมูท่ี 4 กวาง 12.00 ม.ยาว 980 ม. 

  4.แหลงน้ําธรรมชาติ 

   - บึง,หนองและอ่ืนๆ  1   แหง 

  1.6 ลักษณะของไมและปาไม 

     ปาไมในเขตตําบลหลักแกวไมมี. 

2.ดานการเมืองการปกครอง 

   2.1 เขตการปกครอง 

        องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว   แบงเขตการปกครองประกอบดวย  8  หมูบาน  8  ชุมชน   

ของตําบลหลักแกว    อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  ดังนี้ 

1. หมูท่ี  1   บานคลองพูล  มีพ้ืนท่ีประมาณ 3.56 กม. หรือประมาณ 2,225 ไร นายธีรพันธ  

ชโลธร  เปนผูใหญบาน 

นางศรีนวล  แกวสัมฤทธิ และนางจงดี  เรืองจรัส 

2. หมูท่ี  2   บานหวยรี  มีพ้ืนท่ีประมาณ 6.96 ตร.กม. หรือประมาณ 4,350 ไร นายชาติ

ชาย  ศรีเรือง  เปนผูใหญบาน 

นายนพรัตน  มวงออน  และนายฐาปณพงศ  เอ่ียมยิ้ม   
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3. หมูท่ี  3   บานลาดหญาไทร มีพ้ืนท่ีประมาณ 2.83 ตร.กม. หรือประมาณ 1,768.75 ไร  

นายศักดิ์ชาย  ศรีอํ่า  เปนผูใหญบาน 

นายศักดิ์ดา  เหลืองออน และนายโพธิ์ศรี มาลัยศรี  เปนผูชวยผูใหญบาน 

4. หมูท่ี  4   บานคลองสําโรง มีพ้ืนท่ีประมาณ 4.38 ตร.กม. หรือประมาณ 2,737.50 ไร  

นายไพรัตน  แสงทอง  เปนผูใหญบาน 

นางนรินทร  พุมสถิต  และนายเฉลียว  มวงออน เปนผูชวยผูใหญบาน 

5. หมูท่ี  5   บานหนองสองหอง มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.19 ตร.กม. หรือประมาณ 743.75 ไร 

นายพลากร  ยอดขํา  เปนผูใหญบาน 

นายประสิทธิ์  เงินแถบ  และนายสมนึก  สุธรรมา  เปนผูชวยผูใหญบาน 

6. หมูท่ี  6   บานหลักแกว มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.63 ตร.กม. หรือประมาณ 1,018.75 ไร 

นายมนตรี  หาญจารุภัทร  เปนกํานันตําบลหลักแกว 

นางสาวออยใจ  เขียนงาม และนายไพฑูรย  โพธิ์ศรี  เปนผูชวยกํานัน 

7. หมูท่ี  7  บานหลักแกว มีพ้ืนท่ี  3.01  ตร.กม. หรือประมาณ 1,881.25 ไร 

นายปยะณัฐ  แจมฟา  เปนผูใหญบาน 

นายสําริต  ทองวิโรจน  และนายสมัย  เพ่ิมสุข  เปนผูชวยผูใหญบาน 

8. หมูท่ี  8  บานวัดกรด มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.52 ตร.กม. หรือประมาณ  950 ไร 

นายไชยวัฒน  อําพันเรือง  เปนผูใหญบาน 

นายสนั่น  สาลีผล  และนายประสิทธิ์  รุงแสง  เปนผูชวยผูใหญบาน 

   2.2 เขตการเลือกตั้ง 

1)  หนวยเลือกตั้งท่ี ๑ ไดแก หมูท่ี ๑ ตําบลหลักแกว    อําเภอวิเศษชัยชาญ   หรือ 
บานเลขท่ี  ๑  ถึงบานเลขท่ี  ๑๔๑/๑  ถนนหลักแกว – บางจัก  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก ศาลาประชาคมประจํา
หมูบานคลองพูล 
  ๒)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๒  ไดแก  หมูท่ี  ๒  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๑/๑  ถึงบานเลขท่ี  ๑๗๐  ถนน..............-.................  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ศาลาประชาคมประจํา
หมูบานหวยรี 
  ๓)    หนวยเลือกตั้งท่ี  ๓  ไดแก  หมูท่ี  ๓  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๒  ถึงบานเลขท่ี  ๘๐  ถนนหลักแกว – ลานชาง   ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  อาคารเอนกประสงคโรงเรียน
วัดใหมทางขาม 
  ๔)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๔  ไดแก  หมูท่ี  ๔  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๑  ถึงบานเลขท่ี  ๑๒๘  ถนนศาลเจาโรงทอง – ไผวง   ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ศาลาประชาคมประจํา
หมูบานคลองสําโรง 
  ๕)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๕  ไดแก  หมูท่ี  ๕  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๑  ถึงบานเลขท่ี  ๔๗/๓  ถนน..............-.................  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ศาลาประชาคมประจํา
หมูบานหนองสองหอง 
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  ๖)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๖  ไดแก  หมูท่ี  ๖  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๑  ถึงบานเลขท่ี  ๗๘  ถนน..............-.................  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ใตอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลัก
แกว (อาคาร  ๒  หลังใหม) 
  ๗)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๗  ไดแก  หมูท่ี  ๗  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๑  ถึงบานเลขท่ี  ๗๐/5  ถนนศาลเจาโรงทอง - ไผวง  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหลักแกว  (หลังเกา) 
  ๘)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๘  ไดแก  หมูท่ี ๗  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ  
บานเลขท่ี  ๗๑  ถึงบานเลขท่ี  ๑๕๖ /1  ถนนศาลเจาโรงทอง – ไผวง  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ประรําขางท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว  (หลังเกา)   
  ๙)  หนวยเลือกตั้ง  ๙  ไดแก หมูท่ี  ๘ ตําบลหลักแกว อําเภอวิเศษชัยชาญ หรือ  บานเลขท่ี ๑  
ถึงบานเลขท่ี  ๖๑  ถนนหวยโรง – วัดกรด  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ศาลาประชาคมประจําหมูบาน  วัดกรด    
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3.ประชากร 

   3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 

    

หมูท่ี ครัวเรือน ประชากร (ชาย) ประชากร (หญิง) ประชากร (รวม) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

214 

292 

172 

229 

79 

195 

322 

141 

326 

443 

270 

347 

139 

316 

515 

230 

323 

468 

320 

369 

128 

321 

561 

244 

649 

911 

590 

716 

267 

637 

1,076 

474 

  รวม 1,644 2,586 2,734 5,320 

ขอมูลอางอิง จาก ท่ีทําการปกครองอําเภอวิเศษชัยชาญ (ขอมูล ณ วันท่ี 27  กันยายน  2559) 

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ประชากรสวนใหญ ตั้งแตอายุ 35-55 อยูในวัยทํางาน 

4.สภาพทางสังคม 

  4.1  การศึกษา 

  โรงเรียนในพ้ืนท่ีสังกัดสพฐ. (รับระดับอนุบาล 1 –ประถมศึกษาปท่ี 6) จํานวน 4 แหง 

   4.1.1 การศึกษา 

    - โรงเรียนวัดลานชาง    ตั้งอยู หมูท่ี 2 

    - โรงเรียนวัดใหมทางขาม  ตั้งอยู หมูท่ี 3  

    - โรงเรียนวัดคลองสําโรง  ตั้งอยู หมูท่ี 4 

    - โรงเรียนวัดหลักแกว  ตั้งอยู หมูท่ี 6 

   4.1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถายโอนจาก สปสช. จํานวน 4 ศูนย 

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลานชาง        ตั้งอยู  หมูท่ี 2 

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมทางขาม   ตั้งอยู  หมูท่ี 3 
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    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสําโรง    ตั้งอยู  หมูท่ี 4 

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหลักแกว        ตั้งอยู  หมูท่ี 6  

   4.1.3 ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน 8 แหง และศูนยการเรียนรูชุมชน  

                                       จํานวน 1 แหง (หมูท่ี 4) 
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4.2. การสาธารณสุข 

   -โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน   1  แหง  ตั้งอยู หมูท่ี 6 

   -ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน  จํานวน   8  แหง   

   - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)   จาํนวน  2  รุน  จํานวน  113  คน 

   - ตํารวจชุมชน         จํานวน  1  รุน  จํานวน  147  คน  

4.3 อาชญากรรม 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

     - ท่ีพักสายตรวจ หมูท่ี 4 คลองสําโรง        จํานวน  1  แหง 

4.4 ยาเสพติด 

     ในเขตตําบลหลักแกว หมูท่ี ๓  มีการแจงผูติดยาเสพติด 

4.5 การสังคมสงเคราะห 

      ประสานหนวยงานตางภาครัฐ 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

   5.1 กาคมนาคมขนสง 

         ถนนลาดยางแอลฟลท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 
จํานวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟลส
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลกูรัง
(สาย) 

90 11 47 32 

 

   5.2 การไฟฟา 

        มีไฟฟาครบทุกบาน จํานวน  1,644  ครัวเรือน 

   5.3 การประปา 

         มีประปาครบทุกครัวเรือน จาํนวน 1,644 ครัวเรือน 

   5.4 โทรศัพท 

         ปจจุบันทุกหมูบาน ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนใหญ 

    

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

        ท่ีทําการไปรษณีย ท่ีใกลท่ีสุด ไดแก ไปรษณียอําเภอวิเศษชัยชาญ  ตั้งอยูในตัวเมืองอําเภอวิเศษชัยชาญ  

 6.ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1 การเกษตร 

        ประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ทําสวน 
และการปลูกพืชผักสวนครัว 
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  6.2  การประมง 

                   ประชาชนในตําบลหลักแกวสวนใหญเลี้ยงปลาน้ําจืด  
             6.3 การปศุสัตว 

       ในตําบลหลักแกวมีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว สวนใหญเลี้ยงไก และเปด ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

พ้ืนท่ี เกษตรผู

เลี้ยง

สัตวรวม 

(ราย) 

โคเนื้อ 

(ตัว) 

กระบือ

(ตัว) 

สุกร(ตัว) ไก(ตัว) เปด (ตัว) แพะ

(ตัว) 

แกะ

(ตัว) 

หลักแกว 6,245 2,672 67 7,241 768,768 640,469 139 10 

(ขอมูลจากปศุสัตว วันท่ี 28  กันยายน  2559) 

  6.4 การบริการ 

       มีรานบริการทําผม เสริมสวย พ้ืนท่ี หมูท่ี 4 และ หมูท่ี 7 

  6.5 การทองเท่ียว 

       แหลงทองเท่ียวจังหวัดอางทอง ไดแก หลวงพอขาว ตั้งอยู หมูท่ี 6 ขางองคการบริหารสวนตําบลหลักแกว 

  6.6 อุตสาหกรรม 

       โรงเรือนจักรอุตสาหกรรม จาํนวน 1  แหง 

          6.7การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

-กลุม ธกส.     1 กลุม 

-กลุมออมทรัพย     8 กลุม 

-กลุมเกษตร     1 กลุม 

-กลุมสามัคคี 41     1 กลุม  

-กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต   1 กลุม 

-กลุมสหกรณการเกษตร    1 กลุม 

-กลุมปลูกกลวยหอม    1 กลุม 

-กลุมเพาะเห็ด     1 กลุม 

-กลุมถ่ัวเหลืองแปรรูป    2 กลุม 
 

          6.8 แรงงาน 

ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว ทําไร 
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 7.เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

     หมูบาน/ชุมชน  บานคลองพูล  หมูท่ี 1 ตําบลหลักแกว อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอางทอง  จํานวนประชากรท้ังหมด  649 คน ชาย  323 คน  หญิง  326 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  214  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  2,007  ไร     

      หมูบาน/ชุมชน บานลานชาง  หมูท่ี 2 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  911 คน ชาย  443 คน  หญิง  468 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  292  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  2,928  ไร     

      หมูบาน/ชุมชน บานลาดหญาไทร  หมูท่ี 3 ตําบลหลักแกว อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  592 คน ชาย  270 คน  หญิง  320 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  292  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  1,295  คน     

      หมูบาน/ชุมชน คลองสําโรง  หมูท่ี 4 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  716 คน ชาย  347 คน  หญิง  369 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  229  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  2,615  ไร     

      หมูบาน/ชุมชน บานหนองสองหอง  หมูท่ี 5 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  267 คน ชาย  139 คน  หญิง  128 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  79  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  709  ไร     

      หมูบาน/ชุมชน บานรางขุนแผน  หมูท่ี 6 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  637 คน ชาย  316 คน  หญิง  321 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  195  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  958  ไร     

      หมูบาน/ชุมชน บานบานหลักแกว  หมูท่ี 7 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  1,076 คน ชาย  515 คน  หญิง  561 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  322  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  1,413  ไร     

       หมูบาน/ชุมชน บานวัดกรด  หมูท่ี 8 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  474 คน ชาย 230  คน  หญิง  244 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  141  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  824  ไร     

7.2 ขอมูลดานการเกษตร 

    หมูท่ี 1 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 54  ครัวเรือน  ผลผลิต 800 กก./ไร  ตนทุนการผลิต

เฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร 

              ทําสวนผลไม จํานวน  35  ครัวเรือน จาํนวน 15 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  15  ครัวเรือน/จํานวน 8 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  
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ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

     หมูท่ี 2 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 112  ครัวเรือน  ผลผลิต 800 กก./ไร  ตนทุนการผลิต

เฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร 

             ทําสวนผลไม จํานวน  51  ครัวเรือน จํานวน 35 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  48  ครัวเรือน/จํานวน 20 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

    หมูท่ี 3 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 38  ครัวเรือน  ผลผลิต 1,912 กก./ไร  ตนทุนการผลิต

เฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร 

               ทําสวนผลไม จํานวน  32  ครัวเรือน จาํนวน 20 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  33  ครัวเรือน/จํานวน 15 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

    หมูท่ี 4 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 117  ครัวเรือน/2,335 ไร  ผลผลิต 800 กก./ไร  

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร  

              ทําสวนผลไม จํานวน  66  ครัวเรือน จาํนวน 30 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  58  ครัวเรือน/จํานวน 45 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

     หมูท่ี 5 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 34  ครัวเรือน/545 ไร  ผลผลิต 800 กก./ไร  ตนทุน

การผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร  

               ทําสวนผลไม จํานวน  28  ครัวเรือน จาํนวน 12 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  56  ครัวเรือน/จํานวน 32 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

    หมูท่ี 6 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 36  ครัวเรือน/667 ไร  ผลผลิต 800 กก./ไร  ตนทุนการ

ผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร  

              ทําสวนผลไม จํานวน  32  ครัวเรือน จํานวน 15 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  30  ครัวเรือน/จํานวน 10 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 
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    หมูท่ี 7 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 54  ครัวเรือน  ผลผลิต 800 กก./ไร  ตนทุนการผลิต

เฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร 

             ทําสวนผลไม จํานวน  46  ครัวเรือน/772 ไร จํานวน 800 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 

กก./ไร  ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  28  ครัวเรือน/จํานวน 11 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

    หมูท่ี 8 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 45  ครัวเรือน/2,067 ไร  ผลผลิต 800 กก./ไร  ตนทุน

การผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร  

              ทําสวนผลไม จํานวน  31  ครัวเรือน/จํานวน 20 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  30  ครัวเรือน/จํานวน 15 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

          7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

               แหลงน้ําธรรมชาต ิไดแก คลอง 

       1. คลอง 1 ขวา 2 ขวา บานคลองพูล  

       2.  คลอง 1 ขวาชันสูตร บานหนองสองหอง-บานลานชาง  

       3. คลอง ร 2 สุพรรณ 4 บานลาดหญาไทร กวาง 12.00 ม.  

       4. คลองคูคาง หมูท่ี 7  

 5. คลองคูคาง   

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค) 

      ประปาหมูบานมีท้ังหมด 1,644  ครัวเรือน    

8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

   8.1 การนับถือศาสนา 

   ประชาชนสวนใหญในตําบลหลักแกว นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จํานวน 5 แหง 

    1.วัดคลองพูล      ตั้งอยูหมูท่ี 1 

    2.วัดลานชาง       ตั้งอยูหมูท่ี 2 

    3.วัดใหมทางขาม  ตั้งอยูหมูท่ี 3 

    4.วัดคลองสําโรง   ตั้งอยูหมูท่ี 4 

    5.วัดหลักแกว      ตั้งอยูหมูท่ี 6 

 

        8.2 ประเพณแีละงานประจํา 
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กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย ประชาชนจะจัดงานวัดสารทไทย ณ วัดหลักแกว 
 การลอยกระทง  ถือวายังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไวไดเม่ือถึงวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวง ตรงกับ เดือน 

12 ของทุกปชาวบานจะจัดเตรียมทํากระทงจากวัสดุท่ีหาไดงายตามแบบธรรมชาติ เชน หยวกกลวยและ

ดอกบัว นํามาประดิษฐเปนกระทงสวยงาม ปกธูปเทียนและดอกไมนํามาลอยตามแหลงน้ําในหมูบาน 

 วันเขาพรรษา ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 เปนวันเริ่มตนเทศกาลเขาพรรษาชาวบานจะเขาทําบุญตัก

บาตรถือศีล 

           พิธีทอดกฐิน  ไดปฏิบัติกันมาแตโบราณประชาชนไดบําเพ็ญกุศลถวายกฐินในเทศกาลออกพรรษา 

วันสงกรานต  ชาวบานจะไปชุมนุมกันท่ีวัด นิมนตพระในวัดมายังสถานท่ีประกอบพิธี มีการรดน้ําดําหัวขอพร

จากญาติผูใหญแลวพวกหนุมๆสาวๆ ก็จะเลนสาดน้ํากันอยางสนุกสนาน ซ่ึงน้ําท่ีใชนํามาสาดกันตองเปนน้ํา

สะอาดผสมน้ําอบมีกลิ่นหอม 

 การทําบุญข้ึนบานใหม  ประเพณีแตงงาน บวชนาค โกนจุก การทําบาตรในวันสําคัญตางๆ 

        8.3ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

            ใชภาษาไทย เปนภาษาพ้ืนเมือง 

        8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

            กลุมอาชีพหม่ีกรอบ หมูท่ี 4  

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ํา 

     แหลงน้ําธรรมชาต ิ

 บึง ,  หนองน้ํา  1  แหง  

แหลงน้ําตําบลหลักแกว อยูในเขตชลประทานท้ังหมด มีพ้ืนท่ีรับน้ําจากโครงการชลประทาน 2 โครงการ 

1.โครงการยางมณี    ม.1 ตําบลหลักแกว  พ้ืนท่ี    2,060 ไร 

2.โครงการชันสูตร ม.2,3,4,5,6,7,8      พ้ืนท่ี   13,615 ไร  
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แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

 ฝายน้ําลน  1  แหง (หมูท่ี 3 ฝายประเสรฐิอนุสรณ) 

 บอน้ําตื้น  1  แหง 

 บอโยก   -  แหง 

 คลองคูคาง  2  แหง (หมูท่ี 4,7)  

 ระบบประปาหมูบาน 9  แหง 

บอบาดาล  2  แหง  

สระน้ําขนาดเล็ก  1  แหง (หมูท่ี 8)  

9.2 ปาไม 

      เปนพ้ืนท่ีราบลุม ไมมีแหลงปาไม 

9.3 ภูเขา 

      ไมมีภูเขาเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีราบลุม 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

      ในพ้ืนท่ีไมมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 


	ของตำบลหลักแก้ว    อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  ดังนี้

