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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล   
   เทศบาลต าบลหอค า  ตั้งอยู่บ้านหอค า  หมู่ 1  ต าบลหอค า   อ าเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ    
ถนนทางหลวงแผ่นดิน   สายบึงกาฬ - หนองคาย    มีระยะห่างจากอ าเภอเมืองบึงกาฬ  26  กิโลเมตร เนื้อที่                 
โดยประมาณ  จ านวน   40.04  ตารางกิโลเมตร หรือ  จ านวน  25,033 ไร่ 
 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป    ต าบลหอค าเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีแม่น้ าโขงไหลผ่านหลายหมู่บ้าน   
มีหนองน้ าธรรมชาติส าคัญเหมาะแก่การเกษตร     ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นแนวยาวตามถนนหลวงสาย 
หนองคาย – นครพนม  และแนวยาวตามล าแม่น้ าโขง 
 ทิศเหนือ       จด    แม่น้ าโขง สปป.ลาว 
 ทิศใต้           จด    ทต.โนนสว่าง , ทต.หนองเลิง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ทิศตะวันออก       จด    เทศบาลต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ทิศตะวันตก         จด    อบต.นากั้ง , อบต.ปากคาด  อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศจัดอยู่ในจ าพวกฝนแถบร้อน และแห้งแล้ง (ธันวาคม- มกราคม) ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ าสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในช่วงเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดในเดือนเมษายน 
ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิถุนายน-กรกฎาคม)อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่ม
ลดลงจนอากาศหนาวเย็น 
 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินเป็นดินปนทรายตลอดชั้นดิน ท าให้การระบายน้ าได้ดี และการไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน มี
ความรวดเร็ว สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชในฤดูแล้งและการปลูกข้าว จึงต้องมีการปรับปรุงโดย
การใช้ระบบชลประทานและการขุดบ่อน้ าที่ต้องมีกรรมวิธีแบบพิเศษในการรองพ้ืนหน้าดินท าให้การเก็บกักน้ าได้ดี 
เพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
      แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ล าน้ า,ล าห้วย            20      สาย 
 บึง,หนองอ่ืน ๆ           33      แห่ง 

     แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 ฝาย                              8      แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น                       80     แห่ง 
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 บ่อโยก                         59     แห่ง 
 ถังเก็บน้ า                       17     แห่ง 
 บ่อกรมทรัพยากรธรณีวิทยา      1     แห่ง 

                การสูบน้ าด้วยไฟฟ้า                     1     แห่ง 
 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  - มีพ้ืนที่ป่าสาธารณะและหนองน้ าธรรมชาติ เช่น หนองกุดเป่ง หนองปลาดุก หนองบัวทอง หนอง
เครอืเขา  หนองเบ็นใหญ่  เป็นต้น 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน   14  หมู่  ได้แก่หมู่ที่  1-14 
  จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลเต็มบางส่วน    -    หมู่    ได้แก่หมู่ที่     - 
 

 2.2  การเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลหอค า มีจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 5,475  คน 
 
3. ประชากร    
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   ณ  พฤษภาคม  2559 
 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร รวม จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง 

1 หอค า 423 473 896 293 
2 สะง้อ 317 287 604 210 
3 หนองเข็ง 229 221 450 147 
4 โคกสะอาด 450 474 924 243 
5 โนนยาง 334 316 650 158 
6 ม่วงมีชัย 284 308 592 178 
7 หนองบัวทอง 245 244 489 145 
8 หนองแสง 55 46 101 30 
9 นาโซ่ 201 192 393 114 
10 วังด่าน 132 127 259 80 
11 ไทยเจริญ 250 262 512 168 
12 สมประสงค ์ 120 114 234 91 
13 หอค าเหนือ 199 191 390 105 
14 เจริญรัตน์ 375 350 725 197 
รวม 3,614 3,605 7,219 2,159 

     มีความหนาแน่นเฉลี่ย  180.00  คน / ตารางกิโลเมตร   
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 มีกลุ่มอาชีพ จ านวน  3  กลุ่ม 
  1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอค า  หมู่ที่ 1  เช่น ลูกหยียักษ์, ข้างกล้องงอก, ข้าวซ้อมมือและไข่เค็ม 
  2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะง้อทอผ้าฝ้ายสามัคคีบึงกาฬ  หมู่ที่ 2  เช่น ผ้าขาวม้า, ผ้าคลุมไหล่, 
เสื้อตัดเย็บจากผ้าขาวม้า, กระเป๋า เป็นต้น 
  3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 12 เช่น กระเป๋าถัก, ดอกไม้จากขวดพลาสติก,น้ ายา
เอนกประสงค์ เป็นต้น 
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

  บ้านหอค า  หมู่ที่ 1  
      มีพ้ืนที่ทั้งหมด  7,307  ไร่  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่                                                     

 นอกเขต
ชลประทาน 

120 ครัวเรือน 
 980        ไร ่

     300   กก./
ไร่ 

      600     บาท/
ไร่ 

   1,800     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               
. 

90   ครัวเรือน 
 600        ไร ่

   100     กก./
ไร่ 

   1,200      บาท/
ไร่ 

   1,300     บาท/
ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
                      . 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

               บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

            กก./
ไร่ 

               บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่ 
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7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 (1) บ้านหอค า  หมู่ที่ 1  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า 2     90% 
 2. ห้วย/ล าธาร 4     90% 
3. คลอง 1      
4. หนองน้ า/บึง 3      
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย 1     50% 
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน      50% 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
                บ้านหอค า หมู่ที่ 1  

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................       
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7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
บ้านหนองเข็ง  หมู่ที่ 3  
                           มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,050  ไร่  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่                                                     

 นอกเขต
ชลประทาน 

140     ครัวเรือน 
 180        ไร ่

     400   กก./
ไร่ 

  2,500       บาท/
ไร่ 

   3,000     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               
. 

40   ครัวเรือน 
 750        ไร ่

   100     กก./
ไร่ 

   1,000      บาท/
ไร่ 

   1,200     บาท/
ไร่ 

สวน  ยูคาลิปตัส               
. 

  10    ครัวเรือน 
    20         ไร ่

    1,000  กก /             
ไร ่

       1,000  บาท/
ไร่ 

   1,200     บาท/
ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
                      . 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

               บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
  ปลูกผัก,                     
. 

    20  ครัวเรือน 
       10      ไร ่

                 
30        บาท/

ไร่ 

                   
300           บาท/

ไร่ 

                    
500         บาท/

ไร่ 
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7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
บ้านหนองเข็ง  หมู่ที่ 3   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน      

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า 1     10% 
 2. ห้วย/ล าธาร 2     10% 
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย 1     10% 
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
                      บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ 3   

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................       
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
บ้านโนนยาง  หมู่ที่ 5   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน      

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า 2     10% 
2. ห้วย/ล าธาร 1     50% 
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 3     10% 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า 1     20% 
 3. ฝาย 2     20% 
 4. สระ 3     20% 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
                   บ้านโนนยาง หมู่ที่ 5  

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     80% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ      80% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................       
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
บ้านม่วงมีชัย  หมู่ที่ 6  
                          มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,500  ไร่  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่                                                     

 นอกเขต
ชลประทาน 

150     ครัวเรือน 
 100        ไร ่

     500   กก./
ไร่ 

  600        บาท/
ไร่ 

   1,800     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               
. 

150   ครัวเรือน 
 1,500        ไร ่

   100     กก./
ไร่ 

   1,200      บาท/
ไร่ 

   1,300     บาท/
ไร่ 

สวน ปาล์มน้ ามัน                
. 

  20     ครัวเรือน 
  50            ไร ่

        50 กก. /                                                    
/ไร่ 

   700      บาท/ 
ไร่ 

   500      บาท/
ไร่                      

สวน                 .           ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
                      . 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

               บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
            ผลไม้                    
. 

   5   ครัวเรือน 
 30            ไร ่  3,000    กก./

ไร่ 

               
30,000       บาท/

ไร่ 
  60,000     บาท/

ไร่ 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
บ้านหนองบัวทอง  หมู่ที่ 7  

           มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,852  ไร่  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่                                                     

 นอกเขต
ชลประทาน 

20     ครัวเรือน 
 200        ไร ่

     400   กก./
ไร่ 

  800        บาท/
ไร่ 

   1,000     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               
. 

80   ครัวเรือน 
 1,000        ไร ่

   80     กก./
ไร่ 

   1,000      บาท/
ไร่ 

    800     บาท/
ไร่ 

สวน                 .          ครัวเรือน 
                  ไร่ 

         กก. /                                                    
/ไร่ 

              บาท/ 
ไร่ 

              บาท/
ไร่                      

สวน                 .           ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
                      . 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

               บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

            กก./
ไร่ 

               บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่ 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
บ้านนาโซ ่ หมู่ที่ 9  

          มีพ้ืนที่ทั้งหมด  980 ไร่  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่                                                     

 นอกเขต
ชลประทาน 

107     ครัวเรือน 
 500      ไร่ 

     300   กก./
ไร่ 

 1,000        บาท/
ไร่ 

   3,600     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               
. 

62   ครัวเรือน 
 682        ไร ่

   420     กก./
ไร่ 

   2,000      บาท/
ไร่ 

   6,300     บาท/
ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

            กก. /                                                    
/ไร่ 

                บาท/ 
ไร่ 

                บาท/
ไร่                      

สวน                 .           ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
              ไร่ 

            กก. /           
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่ 

อ่ืนๆ โปรดระบุ 
                     . 

      ครัวเรือน 
                 ไร ่

                        
,          กก./ไร่                                

                       
,             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                           
. 

       ครัวเรือน 
            ไร ่              กก./

ไร่ 
                บาท/

ไร่ 
              บาท/

ไร่ 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
       บ้านนาโซ่  หมู่ที่ 9   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน      

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า       
2. ห้วย/ล าธาร 1     30% 
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 2     20% 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้ า 2     10% 
3. ฝาย 1     10% 
4. สระ 3     10% 
5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
                 บ้านนาโซ่ หมู่ที่ 9 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      80% 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................       
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  บ้านไทยเจริญ  หมู่ที่ 11  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,200 ไร่   ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่                                                     

 นอกเขต
ชลประทาน 

45     ครัวเรือน 
 350      ไร่ 

     320   กก./
ไร่ 

 3,500        บาท/
ไร่ 

   4,900     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               
. 

52   ครัวเรือน 
 286        ไร ่

     286   กก./
ไร่ 

   1,800    บาท/
ไร่ 

   3,432    บาท/
ไร่ 

สวน                   .         ครัวเรือน 
               ไร ่

            กก. /                                                    
/ไร่ 

              บาท/ 
ไร่ 

              บาท/
ไร่                      

สวน                 .           ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
              ไร่ 

            กก. /           
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
                     . 

        ครัวเรือน 
                 ไร ่

             กก./
ไร่                                                    

               บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                           
. 

       ครัวเรือน 
            ไร ่              กก./

ไร่ 
                บาท/

ไร่ 
              บาท/

ไร่ 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
        บ้านไทยเจริญ  หมู่ที่ 11   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน      

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า       
2. ห้วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 1     50% 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
                  บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     90% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................       
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7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
         บ้านหอค าเหนือ  หมู่ที่ 13   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน      

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า       
2. ห้วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
                    บ้านหอค าเหนือ หมู่ที่ 13 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................       
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7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
บ้านเจริญรัตน์  หมู่ที่ 14  

        มีพ้ืนที่ทั้งหมด  200 ไร่    ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่                                                     

 นอกเขต
ชลประทาน 

180     ครัวเรือน 
200             ไร่ 

     400   กก./
ไร่ 

 1,000        บาท/
ไร่ 

   1,200     บาท/
ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               
. 

110   ครัวเรือน 
                 ไร ่

     250   กก./
ไร่ 

   2,500    บาท/
ไร่ 

   1,400    บาท/
ไร่ 

สวน                   .           ครัวเรือน              
ไร่ 

            กก./                                                    
/ไร่ 

              บาท/ 
ไร่ 

              บาท/
ไร่                      

สวน                 .           ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
              ไร่ 

            กก. /           
ไร่ 

                บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
                     . 

        ครัวเรือน 
                 ไร ่

             กก./
ไร่                                                    

               บาท/
ไร่ 

              บาท/
ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                           
. 

       ครัวเรือน 
            ไร ่              กก./

ไร่ 
                บาท/

ไร่ 
              บาท/

ไร่ 
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