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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๑๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตต าบลดอนไผ่  
ต าบลดอนไผ่ ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  ๑  บ้านดอนไผ่  
      หมู่ที่  ๒  บ้านตลาดแคะ  
       หมู่ที่  3  บ้านแช่ไห  
         หมู่ที่  4  บ้านโรงพักเก่า         

หมู่ที่  5  บ้านหลักหก  
หมู่ที่  6  บ้านหลักหก 
หมู่ที่  7  บ้านกิมเซียงกง 

       (ปัจจุบันเป็นอบต.ขนาดกลาง)  
              ต้ังอยู่ที่  หมู่  3  ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

-  โทรศัพท์  ๐32 – 255839 
-  โทรสาร   ๐32 – 255882 

   อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลดอนคลัง , ต าบลบัวงาม 

   ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลขุนพิทักษ์ , ต าบลศรีสุราษฎร์ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลประสาทสิทธิ์ , ต าบลโรงเข้   
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลศรีสุราษฎร์และท่านัด , ต าบลดอนกรวย 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองด าเนินสะดวก
ไหลผ่าน และมีล าคลองย่อยอีกหลายสาย ตั้งอยู่ทางภาคกลาง มีพ้ืนที่ประมาณ ๑3.46 ตารางกิโลเมตร  
มี ๓ ฤดูกาล  (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและ 

แห้งแล้งแต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป ในช่วงปี 2558 ในเขตต าบลมีการประกาศภัยแล้ง 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  
๙๐๐  มิลลิเมตร   
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ  ๑๕ องศา  

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นส่วนใหญ่เนื้อดินเหนียว เกิดจากการทับถมของตะกอนจากน้ าทะเล 
และน้ ากร่อย ความลาดชัน 0.1% เป็นดินลึกการระบายน้ าไม่ค่อยดี น้ าซึมผ่านช้า การไหลของน้ าบนผิวดินเร็ว 
เนื่องจากดินมีเนื้อละเอียด และเมื่อถูกความชื้นจะจับตัวเป็นก้อนเหนียว  ระดับน้ าลึก 50 – 70 ซม.  
ดินบนลึก 40 ซม. เนื้อดินมีสีเทาเข้มถึงด า ค่าของความเป็นกรดด่างดิน (PH) อยู่ที่ 5.5 – 7.5 มีอินทรียวัตถุ
สูง มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง เช่น ธาตุโปรแตสเซี่ยม ธาตุฟอสฟอรัส โดยมีการยกร่องดินเพ่ือปลูก
พืชผักและไม้ผล 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  10  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง 19 แห่งเคยเป็น
แหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือ
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  - แห่ง สระน้ า  - แห่ง 
    หนองน้ า - แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง  19 แห่ง บ่อบาดาล 10 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  - แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น
ผลัดใบ   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีทั้งหมด   
7  หมู่บ้าน 

2.1 เขตการปกครอง มี 1 เขตการปกครองคือ อบต.ดอนไผ่  
    ตั้ งอยู่ ใน เขตการปกครองของอ า เภอด าเนินสะดวก แต่ เดิม เป็นสภาต าบล ต่อมา
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง อบต.ขึ้นใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙  
จึงท าให้ต าบลดอนไผ่ ยกระดับการปกครองเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 13.46 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้มีการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน และมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ านวน ๑3 คน  
 

 
 



๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

 

   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  จ านวน 2 คน 
 ๑.นายโสภณ                 อุดมโภชน์ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 2.นายประทีป  ดนัยวรานนท์ ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  จ านวน ๑3 คน 
 ๑.นายธนิต   หนูเจริญ ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.ดอนไผ่ 
 ๒.นายมนเทียน  จติตวัฒนากูล        ต าแหน่ง รองประธานสภา อบต.ดอนไผ่ 
 3.นายประยูร                มาตรา           ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
 4.นางสุรดี                   เอื้อประเสริฐชัย ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
 5.นางสาวสุภัตรา บุญรอด   ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
 6.นายนวพน                จันทมิตร  ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
 7.นายวัฒนา   ชิ้นไพบูลย์ ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
 8.นายสงวน   แซ่ซิ้ม     ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
 9.นายวิบูลย์                ประชาญสิทธิ์ ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
 ๑0.นายโสภณ               ช่างเขียน ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
 ๑1.นายอ านาจ              พานะมัย  ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
 ๑2.นายเลิศชัย  รุ่งนภาลัย ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
    ๑3.นายปรีชา               มิ่งมาลัยรักษ์           ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
 2.2 การเลือกตั้ง มี 1 เขตการเลือกตั้ง 
ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกฯ มาจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี  
85/2557 และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
๓. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 
หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง ชาย รวม 

1 บ้านดอนไผ่ 286 692 716 1,408 
2 บ้านตลาดแคะ 146 270 287 557 
3 บ้านแช่ไห 324 559 533 1,092 
4 บ้านโรงพักเก่า 131 278 260 538 
5 บ้านหลักหก 101 206 199 405 
6 บ้านหลักหก 112 221 205 426 
7 บ้านกิมเซียงกง 14 23 28 51 

รวม 1,114 2,249 2,228 4,477 
(ข้อมูล ณ เดอืน มีนาคม 2562) 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่
ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหาร (เสริมนม) อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

สังกัด สพฐ. 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนไผ่ 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก (ลูกจ้างตามภารกิจ , ลูกจ้างทั่วไป) 
           
           - จ านวนเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่ 
           - จ านวนเด็กเล็กโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
    ๒.๑  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎรร์ังสรรค)์ 
           ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนนักเรียน   

    2.2  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เลี่ยมชนะปรียาประชาสรรค์) 
           ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนนักเรียน   

 
 
 
 
 
 
2  แห่ง 
 
152  คน 
 
 
108  คน 

2 แห่ง 
4  คน  
 
27 คน 
25 คน 
         รวม 52 คน 
 
 
 
 
 

(ข้อมูล ณ เดอืน พฤศจกิายน 2561) 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ 
โรคไข้เลือดออก  โรคมะเร็ง โรคมือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญใน
เรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลัง
กายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบล
พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา  
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑  แห่ง    
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนไผ่ 
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๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ มีแต่คดีลักเล็กขโมย
น้อยทั่วๆไป 

๔.๔ ยาเสพติด 
มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยได้จัดตั้งงบประมาณและได้มีการประสานหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลดอนไผ่ (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

ราชบุรี) 
5. โครงการต าบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

ราชบุรี)   
  6. ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต       12 สาย  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         16 สาย  
ถนนลูกรัง / หินคลุก    12 สาย 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอกับการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ การแก้ไขปัญหาคือจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและประสานขอรับ
งบประมาณจากหน่วยงานต่อไปๆ 

ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 
(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,114   หลังคาเรือน 

  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 187 จุด ซึ่งยังไมค่รอบคลุมถนนทุกสายในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๕.๓ การประปา 
มีการประปาหมู่บ้าน ต าบลดอนไผ่  จ านวน   10   แห่ง       

    -  หมู่ที่  ๑ จ านวน   ๒  แห่ง 
    -  หมู่ที่  ๒ จ านวน   ๒   แห่ง 
    -  หมู่ที่  ๓ จ านวน   2   แห่ง 
    -  หมู่ที่  ๔ จ านวน   2   แห่ง 
    -  หมู่ที่  ๕ จ านวน   ๑   แห่ง 
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    -  หมู่ที่  ๖  จ านวน   ๑   แห่ง 
๕.๔ โทรศัพท์ 

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  - 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล รอ้ยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต

ทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  กล้วยต่างๆ ชมพู่ ฝรั่ง แก้วมังกร มะนาว ละมุด ฯลฯ ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกร  ร้อยละ      90 ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพรับจ้าง   ร้อยละ       5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย   ร้อยละ       5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุสัตว ์
(ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการปศุสัตว์) 

๖.๔ การบริการ 
 ร้านขายของช า  16  แห่ง  ร้านอาหาร 7 แห่ง 

ร้านวัสดุก่อสร้าง     2 แห่ง  ร้านเสริมสวย 5 แห่ง 
ร้านขายยา     1 แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรม 

 ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ร้านค้าต่างๆ  30 แห่ง  
โรงงานผลไม้   ๑4 แห่ง 
มินิมาร์ท  ๑       แห่ง 
 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  1  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านโรงพักเก่า   
๖.๘ แรงงาน 

  - 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ          
7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วันดอกล าดวนบาน   
ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษาแห่เทียน   ประมาณเดือน  กรกฎาคม    
7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   - 
  ภาษาถิ่น    ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาลาวเวียง 

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  น้ าพริกกลุ่มแม่บ้านต าบลดอนไผ่ ละมุด มะนาว ฝรั่ง 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน  
8.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ไม่มีป่าไม้ 
8.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ไม่มีภูเขา 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย 
และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่
ไม่มีมลพิษ มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรเพียงพอ  โดยมีโครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเอง
และท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นต าบลน่าอยู่  
9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
       เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)] 
 9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ พบว่าร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ทั้งหมดถูกใช้ไปในการ
เกษตรกรรม เป็นพื้นที่เหมาะแก่การพัฒนาทั้งยังมีพ้ืนที่ซึ่งใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตรกรรม ท าสวนผลไม้  
, พืชล้มลุกและพืชยืนต้นและยังเป็นอาชีพหลักในการท ามาหาเลี้ยงครอบครัวของชาวต าบลดอนไผ่  อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

9.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร  

หมู่ ข่ือหมู่บ้าน 
พื้นท่ีถือ
ครอง(ไร)่ 

จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ 
ท้ังหมด

(ครัวเรือน) 
เกษตร 

(ครัวเรือน) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

พื้นที ่ ครัวเรอืน พื้นที ่ ครัวเรอืน พื้นที ่ ครัวเรอืน พื้นที ่ ครัวเรอืน 

1 บ้านดอนไผ่ 2,360 237 111 695 687 5 1 1,196 94 302 16 0 0 

2 บ้านตลาดแคะ 1,481 294 85 734 757 0 0 1,071 81 175 14 0 0 

3 บ้านแช่ไห 1,627 245 92 550 572 15 3 820 45 510 45 0 0 

4 บ้านโรงพักเก่า 1,697 182 83 424 460 0 0 1,092 85 261 11 0 0 

5 บ้านหลักหก 1,278 131 63 312 326 0 0 575 46 270 22 15 1 

6 บ้านหลักหก 1,317 136 71 362 401 5 1 449 45 391 20 0 0 

7 บ้านกิมเซี่ยงกง 560 166 36 397 420 0 0 275 27 224 12 0 0 

รวม 10,320 1,391 541 3,474 3,623 25 5 5,478 423 2,133 140 0 0 
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9.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ต าบลดอนไผ่ ใช้น้ าจากคลองด าเนินสะดวกในการท าการเกษตร และหมู่ที่ 3 บ้านแช่ไห  

ใช้น้ าจากคลองด าเนินสะดวกและน้ าจากคลองชลประทาน 
9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

ต าบลดอนไผ่มีแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ จากการประปาหมู่บ้าน ต าบลดอนไผ่  
 

************************************ 
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