


 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน มีเนื้อที่ทั้งหมด 77.85 ตาราง
กิโลเมตร หรือ48,656.25 ไร่    สภาพภมูิประเทศเปน็ที่ราบ
ค่อนข้างสูง เป็นลูกคลื่นทางทิศใต้ และเป็นที่ราบลุ่มทางทิศเหนือ 
สภาพดินมีลักษณะเป็นดนิเหนียวปนทรายเหมาะส าหรับการท า
สวนยาง  ท านา  ปลูกไม้ผล 

 ประชากร รวม 8,539 คน 



 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม โดยมีข้อมูล
ทางศาสนสถานดังน้ี 

 วัดจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ วัดป่าบอนต่ า 
 ส านักสงฆ์ 3 แห่ง ได้แก่ ส านักสงฆ์บ้านควนค าทอง ส านักสงฆ์
บ้านควนนุ้ย ส านักสงฆ์โพธิญาณ 

 มัสยิด 1 แห่ง  
 



หมู่บ้าน 
จ านวน 
ครัวเรือน 

ประชาชน 
พื้นที่(ไร)่ 

ชาย(คน) หญิง(คน) 

บ้านในล้อม 314 467 494 4,186 
บ้านกลาง 259 367 375 2,524 
บ้านห้วยทราย 146 167 162 3,462 
บ้านควนนุ้ย 243 373 398 5,000 
บ้านโคกนาคบุตร 247 341 355 3,002 
บ้านท่าดินแดงตก 202 359 385 4,842 
บ้านป่าบอนต่ า 381 503 559 2,400 
บ้านทุ่งผีปั้นรูป 786 864 896 6,758 
บ้านศาลาน้ า 270 424 441 5,652 
บ้านห้วยแม่ลอน 158 294 315 1,796 

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน( ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 



หมูบ่า้น 
ท านา ท าสวน 

จ านวน 
ครวัเรอืน 

จ านวน
ไร่ 

จ านวน
ครวัเรอืน 

จ านวน
ไร่ 

บ้านในล้อม 23 120 145 3,699 
บ้านกลาง 5 20 106 1,995 
บ้านหว้ยทราย 16 97.25 109 2,454.5 
บ้านควนนุ้ย - - 142 4,382.5 
บ้านโคกนาคบุตร 14 86 129 2,684 
บ้านท่าดินแดงตก 67 445 136 3,998 
บ้านป่าบอนต่ า 17 70 927 1,485 
บ้านทุ่งผีปั้นรูป - - 273 5,966 
บ้านศาลาน้ า - - 207 8,951.5 
บ้านหว้ยแม่ลอน 1 8 121 1,456.5 



 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 คลองปาไส ไหลผ่านพื้นที่ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 
 คลองตาย ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 ของต าบลวังใหม่ 
 ห้วยแม่ลอนไหลผ่านพื้นที่ของ หมู่ที่11 บ้านห้วยแม่ลอน 
 คลองส่งน้ าสายชลประทานป่าบอน-ท่าดินแดงตกไหลผ่านพื้นที่  
ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 6 

 ชลประทาน จากชลประทานท่าเชียดเชื่อมต่อต าบลแม่ขรี -          
ป่าบอนของ  ไหลผ่านพื้นที่ของ หมู่ท่ี 4 ,11,5,และหมู่ที่ 9 
 

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน( ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 





ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
1.ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3โครงการ 
     1.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยละทิ้ง     
          ม.11งบประมาณ 436,000 บาท 



ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยละท้ิง ม.11 
(ก่อนด าเนินการ) 



ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยละท้ิง ม.11 



ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยละท้ิง ม.11 



1.ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   1.2 ปรับปรุงทางระบายน้ าเพื่อป้องกันและ    
        แก้ปัญหาน้ าท่วมขุดลอกม.2,4,7,8 งบประมาณ  
        468,000 บาท 





1.ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   1.3 ซ่อมสร้างผิวถนนคสล.สายเกาะนายคง 
        ม.7  งบประมาณ 417,000 บาท 



2.โครงการก่อสร้างคสล. สายโรงอิฐ ม.7 
งบประมาณ 383,000 บาท 

(ก่อนด าเนินการ) 



ก่อสร้าง ถนนคสล. สายโรงอิฐ ม.7 



ก่อสร้าง ถนนคสล. สายโรงอิฐ ม.7 



3.โครงการซ่อมผิวจราจรถนน คสล. สายโรงฆ่าสัตว์  
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 429,000บาท 

(ก่อนด าเนินการ) 



ซ่อมผิวจราจรถนน คสล. สายโรงฆ่าสัตว์ ของหมู่ที่ 5 



ซ่อมผิวจราจรถนน คสล. สายโรงฆ่าสัตว์ ของหมู่ที่ 5 



4.โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยหรั่ง หมู่ที่ 1  
งบประมาณ 428,000 บาท 

(ก่อนด าเนินการ) 



ปรับปรุงถนนสายห้วยหรั่ง หมู่ที่ 1  



ปรับปรุงถนนสายห้วยหรั่ง หมู่ที่ 1  



5.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายห้วยแม่ลอน-โคกสัก  
หมู่ที่ 11 งบประมาณ 603,000 บาท 

(ก่อนด าเนินการ) 



ก่อสร้างถนนคสล. สายห้วยแม่ลอน-โคกสัก หมู่ที่ 11 



ก่อสร้างถนนคสล. สายห้วยแม่ลอน-โคกสัก หมู่ที่ 11 



6.โครงการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อรณรงค์ 
และลดอุบัติ-เหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลปีใหม่ 
งบประมาณ 35,000 บาท 



1.โครงการจัดงานวันเด็ก งบประมาณ 100,000 บาท 
2.ทัศนศึกษา เพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่  
  งบประมาณ 30,000 บาท 
3.ส่งนกักฬีาร่วมการแข่งกฬีา งบประมาณ 70,000 บาท 
4.ค่าใช้จา่ยในงานรัฐพิธี 400,000 บาท 
5.อาหารกลางวันศูนย์พฒันาเดก็เล็ก 411,600 บาท 
6.อาหารกลางวันรร.วดัป่าบอนต่ า 1,092,000 บาท 
7.อาหารเสริมนม 684,090 บาท 
 

















งบกลาง ส ารองจ่าย  จ านวน 3 โครงการ 
 1.ขุดลอกทางระบายน้ าและวางท่อระบายน้ า ม.4,5,6,9,11  
     งบประมาณ 314,000 บาท 



งบกลาง ส ารองจ่าย  จ านวน 3 โครงการ 
 2.ขุดวางท่อระบายน้ าสายเกาะโหนด เพชรเกษม ม.1,8 
     งบประมาณ 156,000 บาท 





ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟสัตต์ิกคอนกรีตสายเพชร
เกษม-ควนเสาธง ม.8 จ านวน 719,000 บาท 

2. โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจรแคบซลีสายสุขคณะ 
– ศาลาน้ า ม.9 จ านวน 948,000 บาท 

                             (ก าลังด าเนินการ) 



1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บา้นม.7 และม.2    
    งบประมาณ 2,100,000 บาท กรมส่งเสรมิฯ 
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี ม.4  
    ส่งเสริมโดยส านกังานแรงงานจงัหวดัพัทลุง 
3.โครงการคัดแยกขยะต้นทาง และท าแกส๊ชีวภาพ ม. 2 
ส่งเสริมโดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 





ฝึกอบรมคดัแยกขยะต้นทาง และท าแกส๊ชีวภาพหมู่ที่ 2 



ฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี  



จบการน าเสนอ 


