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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่้าน 

บ้านขนาบ 

หมู่บ้านขนาบ(บ้านใน)  หมู่ที ่ 1  ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
 

 

                 
 

ท่ีตั้ง 
 บ้านขนาบ (บ้านใน)  ตั้งอยู่ในต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง  ห่างจากอ าเภอเมือง
ระยองไปทางทิศตะวันตกประมาณ  20  กิโลเมตร 
อาชีพ 

 ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกร 
และรับจ้างทั่วไป 

ลักษณะท่ัวไป 

พื้นที่ท าสวนผลไม้  100  ไร่  ครัวเรือนท าสวนผลไม้ 50  ครัวเรือน 

    ☻  พื้นที่ท าสวนยางพารา  250  ไร ่ ครัวเรือนท าสวนยางพารา  20  ครัวเรือน 

    ☻  พื้นที่ท าไร่มันส าปะหลัง  จ านวน  60  ไร่  ครัวเรือนท าไร่  60  ครัวเรือน 

    ☻  พื้นที่ท าสวนผัก  จ านวน  50  ไร่  ครัวเรือนท าสวนผัก  50  ครัวเรือน 

    ☻ จ านวนพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน  จ านวน   3,048 ไร่ 

    ☻ จ านวนครัวเรือน  (จปฐ.ปี 50)   147   ครัวเรือน 

    ☻ จ านวนประชากรทั้งหมด  (จปฐ.)   489  คน   

ศาสนา                                                               
          ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ 
ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพทั่วไปของหมู่บ้านมีอาชีพเกษตรกรรม  มีการท านาบัว   
ท าสวนยางพารา ท าไร่มันส าปะหลัง  ท าสวนผลไม้  เป็นอาชีพหลักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง 
 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 สมัยก่อนตามต านานพื้นบ้านนั้นเคยเป็นถ้ ามาก่อน
และต่อมาถ้ านั้นได้จมหายไป  ต่อมามีเศรษฐีผู้หนึ่งได้มา
ตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านนี้ผู้คนที่ผ่านไปมาอยากรู้ว่าบ้านใคร
จึงถามคนรับใช้  จึงตอบว่าบ้านนาย  เรียกเพี้ยนกันต่อมา
ว่าบ้านใน  ด้วยสภาพแวดล้อมมีต้นพรวดขึ้นเป็นจ านวน
มากต่อมาจึงเรียกว่า  บ้านในเกาะพรวด 

 

 

 



สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ☻    รายได้เฉลี่ย  25,000  บาท/คน/ป ี

☻    ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 60  ของครัวเรือนทั้งหมด 

☻   ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกผักท าสวนผลไม้ท าไร่มันส าปะหลังและท าสวนยาง 

☻   ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทุกครัวเรือน  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง จ านวน  1 เส้นทาง  เป็น   

                        ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 22 กิโลเมตร  และ    ถนนลูกรังหรือหินคลุก  2  กิโลเมตร 

☻   ใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านถึงอ าเภอ 20 นาที 

สภาพทางสงัคม 

       ☻   สภาพบ้านเรือนของประชาชนบ้านขนาบ (บ้านใน)มีความมั่นคงถาวร  มีการจัดบ้านเรือน 

                    เป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ  ครอบครัวมีความอบอุ่น 

        ☻  ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

       ☻  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ป ีอ่านออกเขียนได้ 

       ☻  ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี 

        ☻  ครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ 
                  ประโยชน์ของชุมชน 

ประเพณี  เทศกาลประจ าปี 
 ประเพณีของหมู่บ้าน  คือ  ประเพณีสงกรานต์  จะมีกิจกรรมสรงน้ าพระ  ร่วมรดน้ าขอพรจาก
ผู้สูงอายุ  และร่วมกันเล่นน้ าสงกรานต์ 

สถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่บริการ 
      ☻  สวนมังกรแก้ว  ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสามารถสัมผัสกับชีวิตคนที่ท าการเกษตร    
      ☻  นาบัว  ผู้เข้ามาเยี่ยมชมสามารถสอบถามวิธีการปลูก  การดูแลรักษา รวมถึงการเก็บเกี่ยวและ 
                 จ าหน่าย 

     ☻  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดปะชาชน  จ านวน 1 แห่ง 

     ☻  หอกระจายข่าว  หรือเสียงตามสายวิทยุชุมชน  จ านวน  3  แห่ง 

     ☻  กองทุนเวชภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน  1  แห่ง 

     ☻  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายทองสุข  ผ่องผาด 

     ☻  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทับมา ชื่อ  นายสุจินต์  สาครเสถียร, นายทองสุข  เกษรสวัสดิ ์

     ☻  ประธาน กพสม  ชื่อ  นางจงรักษ์  ผ่องผาด 

     ☻  อาสาพัฒนาชุมชน ชื่อ นายปัญญา ล้นล้ า , นายสะพร่ัง หอมหวาน , นางส าอาง ชูเชิด ,          
                 นางสมศรี พฤกษชาต 
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ส่วนที่ 2 

สภาพปัญหาชุมชน 

1.  ปัญหา       คนในครัวเรือนใช้ยารักษาไม่ถูกต้องเหมาะสม 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่10  ตกเกณฑ์จ านวน  11  ครัวเรือน)         

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และแนะน าในการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม  โดย  อสม. ตามกลุ่มเป้าหมาย 

11 ครัวเรือน 

2.  ปัญหา       คนในครัวเรือนมีหลักประกันสุขภาพได้รับสิทธิไม่ท่ัวถึง 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่13  ตกเกณฑ์จ านวน  14  ครัวเรือน)         

แนวทางแก้ไข   ให้ทุกคนในครัวเรือนได้มีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง  โดย อสม. ตามกลุ่มเป้าหมาย   

14 ครัวเรือน 

3.   ปัญหา     คนในครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่18  ตกเกณฑ์จ านวน  28  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข   ติดตั้งเครื่องจับมลพิษทางอากาศให้กับบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกรบกวน 

4. ปัญหา        ชาวบ้านไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

                       (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 20  ตกเกณฑ์จ านวน  13  ครวัเรือน  

 แนวทางแก้ไข  จัดเวรยามตรวจในหมู่บ้าน ( อพปร.) โดยให้ อบต. สนับสนุนค่าตอบแทนแก่ อพปร. 

และจัดอบรมน าผู้น าไปศึกษาดูงานชุมชนที่เข้มแขงง เพื่อเปนนแบบอย่าง 

5. ปัญหา       บางครัวเรือนไม่ได้รับข่าวสารทางราชการ  

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่28  ตกเกณฑ์จ านวน  32  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข   ต้องรณรงค์ให้ความรู้/ข่าวสารทางราชการตามหอกระจ่ายข่าว,วิทยุชุมชน 

6. ปัญหา       ครัวเรือนไม่มีการเกงบออมเงิน  

                      (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่31  ตกเกณฑ์จ านวน  26  ครัวเรือน)         

แนวทางแก้ไข  ส่งเสริม/ให้การเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการออมทรัพย์             

จ านวน 26 ครัวเรือน  

7.   ปัญหา       คนในครัวเรือนติดสุรา 

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 32 ตกเกณฑ์ จ านวน 10 ครัวเรือน 

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องพิษภัยจากการดื่มสุรา 

8.  ปัญหา      คนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 35 ตกเกณฑ์ จ านวน 7 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 19 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีประจ าหมู่บ้าน 

9.  ปัญหา      มีครัวเรือนที่ไม่เปนนสมาชิกกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 38 ตกเกณฑ์ จ านวน 26 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  รณรงค์ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์,ให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน 
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10. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหงนต่อชุมชนและท้องถิ่น  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 39 ตกเกณฑ์  จ านวน 12 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข   ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 12 ครัวเรือน  เข้าร่วมแสดงความคิดเหงนในเวที

ประชาคม 

11. ปัญหา      คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

                   (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 40 ตกเกณฑ์  จ านวน 16 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 16 ครัวเรือน เข้าร่วมในการท ากิจกรรมฯ และรณรงค์ให้

ประชาชนในหมู่บ้านจัดท าโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ , ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ , ปรับภูมิทัศน์

ของหมู่บ้าน 

12. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 41 ตกเกณฑ์ จ านวน 6 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 6 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

13. ปัญหา       ชุมชนยังขาดการเรียนรู้โดยชุมชน  

                    (จากข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2550 ข้อที่ 22  ตกเกณฑ์ระดับ 1 )   

แนวทางแก้ไข  ประสานงาน/ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยชุมชน เช่น ศึกษาดูงาน/ ฝึกอบรม  

14. ปัญหา รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ส่งเสริมอาชีพชุมชนตามความต้องการของชุมชน 

15. ปัญหา      กรรรมการ/ผู้น าชุมชน ยังขาดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการพัฒนา  

                     (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข  1. ศึกษาดูงานชุมชนที่มีความเข้มแขงงในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 

 2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

16. ปัญหา      ถนนเปนนหลุมเปนนบ่อช ารุดเสียหาย การคมนาคมไม่สะดวก ท าให้การจราจรติดขัด (ข้อมูล

จากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด  และรางระบายน้ า ในหมู่บ้าน รวมงบประมาณ 2,000,000 บาท   

17. ปัญหา       น้ าประปาในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อครัวเรือน

ในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ต่อเติมประปาหมู่บ้านและขยายไฟฟ้าในหมู่บ้าน 

18. ปัญหา  ประชาชนในหมู่บ้านต้องการที่ออกก าลังกายและพักผ่อน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ให้ใช้ประโยชน์ได้ และเปนนสนามกีฬาของหมู่บ้าน 

19. ปัญหา        ขาดการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ดังนี้ 

- กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ าหมักเพื่อสุขภาพ 

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

- กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ า 
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20. ปัญหา       ยาเสพติดระบาดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    รณรงค์ให้มีการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและจัดกิจกรรมส าหรับเดงกและเยาวชน ประชาชน

ทั่วไป 

21. ปัญหา        ไข้เลือดออกระบาดในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    รณรงค์ให้มีการป้องกัน โดยการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และฉีดพ่นยา  ใส่ทรายอะเบท  โดย อสม. 

22. ปัญหา        มีสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง   

23. ปัญหา        ขาดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคในผู้สูงอายุ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคตอ่ผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน ,ความดัน,ไขมันในเส้น

เลือด  

24. ปัญหา        ผู้น าชุมชน/ประชาชน ขาดความรู้ และมีการศึกษาน้อย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนและแนะน าผู้น าชุมชน/ประชาชน  ศึกษาต่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยการสมัครเรียนต่อ 

จาก  กศน. 

25. ปัญหา         ประชาชนขาดจิตส านึก  และชุมชนไม่เข้มแข็ง (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข      จัดท าโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสู่ชุมชนในระดับชุมชน  เพื่อให้เกิดความมั่นคง

เข้มแขงง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชน   
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ส่วนที่ 3 

ความมุ่งหวังของชาวบ้าน 

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

            เปนนผู้น าด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล            

อุตสาหกรรมล้ าสมัย ปลอดภัยมลพิษ แหล่งผลิตผลไม้ เล่ืองลือไกลการท่องเที่ยว  

    

 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 
 

              อ าเภอเมืองระยอง พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก นับเปนนฐานเศรษฐกิจของประเทศ และ

เปนนเขตอุตสาหกรรมมีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะมีชื่อเสียงด้านผลไม้ และ

สภาพภูมิประเทศ เปนนปัจจยัเอื้อก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีชายหาดท่ีสวยงามอันเปนน

สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งท าประมงที่เปนนผลดีต่อประชาชน และเปนนศูนย์กลางของ

ภาคตะวันออกที่เชื่อมโยง จังหวัดในภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครและเปนนจุดท่ีเชื่อมโยงการขนส่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อ่าวไทย โดยไม่ผ่านกรุงเทพ  

 
3. นโยบายของ อบต. ประจ าปี 2551 (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

                “พัฒนาความเจริญทุกด้านอย่างท่ัวถึง เพื่อเปนน อบต.อันดับหนึ่งของจังหวัด            

4. ความมุ่งหวังของชาวบ้านในชุมชน/ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 

  4.1 ด้านเศรษฐกิจ   

              -  เปนนหมู่บ้านเกษตรกรรม และหมู่บ้านจัดสรร  ประชาชนมีอาชีพรับจ้าง 

                    -   สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน ดังนี้ 

 -  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ าหมักเพื่อสุขภาพ 

 -  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

 -  กลุ่มผู้เล้ียงสัตว์น้ า 

                 -   ให้ประชาชนมีความเปนนอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.2 ดา้นสังคม 

        -  สร้างจิตส านึก  จริยธรรม  คุณธรรม  ความภาคภูมิใจ  ในความเปนนไทย   

                  -  ชุมชนเกิดความม่ันคง เข้มแขงง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดัน และผสานพลังของ 

                      ประชาชน 

                  -  ให้ประชาชนสุขอนามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 
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          4.3 ดา้นสิ่งแวดล้อม  

         -  ส่งเสริมการปลูกป่าต้นไม้ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

                    -  รณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ  และรักษาสิ่งแวดล้อม 

                    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  

                        (น าน้ ามันพืชที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่) 

                    -  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ และคูคลองในหมู่บ้าน  และปรับภมูิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

                         ให้สวยงาม ดูน่าอยู่ 

          4.4 ด้านอื่น ๆ     

               -  เฝ้าระวังในเรื่องยาเสพติดไม่ให้มีการระบาดในหมู่บ้าน 

                    -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

                     

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนชุมชน 
 หมู่  2  บ้านแหลมทองหลาง  ต าบลทับมา  

อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
 

 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ผู้น าในการพัฒนา 

           ผู้ใหญ่ชูชาติ  คงทน 

           โทร. 0-3862-1994 

          โทร. 08-9406-4083 

 
 

 

 



ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่้าน 

 

บ้านแหลมมะขาม 

หมู่บ้านแหลมมะขาม    หมู่ที ่ 2  ต าบลทับมา   อ าเภอเมือง   จังหวัดระยอง 

 

ท่ีตั้ง 
 บ้านแหลมมะขาม   ตั้งอยู่ในต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง  ห่างจากอ าเภอเมืองระยอง
ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  7  กิโลเมตร 
อาชีพ 

 ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกผักท าสวนผลไม้  ท าไร่ สวนยาง   
ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจ 

       ☻  รายได้เฉลี่ย   20,000   บาท/คน/ปี 

          ☻   พื้นที่ท าสวนผลไม้    20    ไร่    ครัวเรือนท าสวนผลไม้    15   ครัวเรือน 

       ☻    พื้นที่ท าสวนผัก    10  ไร่ 

         ☻    บ่อเลี้ยงปลา  บ่อดิน และบ่อซีเมนต์   30  บ่อ   

        ☻   จ านวนครัวเรือน  (จปฐ.ปี 51)  116    ครัวเรือน 

      ☻  ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทุกครัวเรือน  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง จ านวน  1 เส้นทาง  เป็น   

                    ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 7   กิโลเมตร   

       ☻ ใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านถึงอ าเภอ 25 นาที 
ศาสนา                                                               
          ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ 
 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

            บ้านแหลมมะขาม เป็นชื่อหมู่บ้านดั้งเดิม มาช้านาน จนไม่
สามารถระบุได้ว่า ตั้งขั้นเม่ือใด แต่ผู้รู้กล่าวว่า สาเหตุที่เรียกว่า “บ้านแหลม
มะขาม” เพราะเรียกตามลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน  ซึ่งมีลักษณะของ
พื้นดินยื่นไปในหนองน้ า และมีลักษณะเป็นแหลมเรียว มีต้นมะขามขนาดใหญ่
ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก  ปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่บ้าง  ซึ่งในอดีตชาวบ้านใน
ละแวกน้ีจะใช้สะพานไม้เดินทางไปมาหาสู่กับหมู่บ้านอื่น  แต่ปัจจุบันน้ีมีถนน
เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว 
 

 

 



ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพทั่วไปของบ้านแหลมมะขาม      ประชากรมีการสร้างบ้านเรือนอาศัยกันแบบหนาแน่น    
สภาพของบ้านแหลมมะขาม  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สลับเนินเขา  ดินมีลักษณะเป็นดินลูกรังปนทราย ระบายน้ า 
ได้ดี  ดินร่วนปนทราย  ดินลูกรัง พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่  พืชสวน  นาข้าว  ประมงน้ าจืด และ      
ปศุสัตว์  ประชากรท าการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  และมีโรงงานขนาดเล็ก จ านวน 4-5 โรงงาน 

สภาพทางสงัคม 

       ☻   สภาพบ้านเรือนของประชาชนบ้านแหลมมะขาม   มีความมั่นคงถาวร  มีการจัดบ้านเรือน 

                    เป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ  ครอบครัวมีความอบอุ่น 

        ☻  ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

       ☻  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ป ีอ่านออกเขียนได้ 

        ☻  ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับการเลี้ยงดู เป็นอย่างดี 

        ☻  ครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อชุมชน 

ประเพณี  เทศกาลประจ าปี 
 ประเพณีของหมู่บ้าน  คือ  ประเพณีสงกรานต์  จะมีกิจกรรมสรงน้ าพระ  ร่วมรดน้ าขอพรจาก
ผู้สูงอายุ  และร่วมกันเล่นน้ าสงกรานต์ 

ศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน  คือ  กลองยาว   
               ในหมู่บ้านแหลมมะขาม – บ้านทุ่ง มีคณะกลองยาว 1 คณะ   

  ใช้ชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อคณะ 

ศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน  คือ  ร าไทย 
                    เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ทางหมู่บ้านแหลมมะขาม ให้การสนับสนุนให้เยาวชนฝึกหัดร า 
อวยพรงานพิธีต่าง ๆ 

สถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่บริการ 
     ☻  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จ านวน 1 แห่ง 

     ☻  หอกระจายข่าว  หรือเสียงตามสายวิทยุชุมชน        

     ☻  ศาลเจ้าพ่อยางทองไสยาสน์   เจ้าแม่ยาง-ทองพาดธรณี 

       ☻  ศาลาหมู่ 2  แหลมมะขาม  ศาลายางเอน  

     ☻   สนามฟุตบอลของหมู่บ้านแหลมมะขาม  

     ☻  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายชูชาติ  คงทน   

     ☻  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทับมา ชื่อ  นายจเร   แก้วประถม  และนายอมเรศ   สูงล้น 

     ☻  ประธาน กพสม.  ชื่อ  นางสุวิมล  คงทน 

     ☻  อาสาพัฒนาชุมชน ชื่อ นายด ารง เสงี่ยมใจ, นายดาวรุ่ง พังงางาม, นางฉวี สูงล้น, นางสุรีย์ คงทน 
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ส่วนที่ 2 

สภาพปัญหาชุมชน 

1.  ปัญหา       คนในครัวเรือนใช้ยารักษาไม่ถูกต้องเหมาะสม 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่10  ตกเกณฑ์จ านวน  5  ครัวเรอืน)         

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และแนะน าในการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม  โดย  อสม. ตามกลุ่มเป้าหมาย 

5 ครัวเรือน 

2.  ปัญหา     คนในครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่18  ตกเกณฑ์จ านวน  22  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข   ติดตั้งเครื่องจับมลพิษทางอากาศให้กับบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกรบกวน 

3.  ปัญหา      ครัวเรือนไม่มีความปลอดภัยในอุบัติภัยที่ถูกวิธี 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่19  ตกเกณฑ์จ านวน  1  ครัวเรอืน)   

แนวทางแก้ไข  ให้ค าแนะน าครัวเรือนในเรื่องการเกิดอบุัติภัย ให้ปลอดภัยอย่างถูกวิธ ี

4. ปัญหา        ครอบครัวไม่มีความอบอุ่น 

                       (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 21  ตกเกณฑ์จ านวน  1  ครวัเรอืน  

 แนวทางแก้ไข  ให้ความรู้และค าแนะน าเรื่องครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่น รักใคร่ พร้อมยกตัวอย่าง

ครอบครัวที่ดีของหมู่บ้านเราหรือใกล้เคียง 

5. ปัญหา       บางครัวเรือนไม่ได้รับข่าวสารทางราชการ  

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่28  ตกเกณฑ์จ านวน  13  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข   ต้องรณรงค์ให้ความรู้/ข่าวสารทางราชการตามหอกระจ่ายข่าว,วิทยุชุมชน 

6. ปัญหา       ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงิน  

                      (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่31  ตกเกณฑ์จ านวน  81  ครัวเรือน)         

แนวทางแก้ไข  ส่งเสริม/ให้การเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการออมทรัพย์             

จ านวน 81 ครัวเรือน  

7.   ปัญหา       คนในครัวเรือนติดสุรา 

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 32 ตกเกณฑ์ จ านวน 17 ครัวเรือน 

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องพิษภัยจากการดื่มสุรา 

8.  ปัญหา      คนในครัวเรือนติดสูบบุหรี่     

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 33 ตกเกณฑ์ จ านวน 23 ครัวเรือน) 

แนวทางแก้ไข ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องโทษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

9.  ปัญหา      คนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 35 ตกเกณฑ์ จ านวน 5 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 5 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีประจ าหมู่บ้าน 
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10.  ปัญหา      มีครัวเรือนที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 38 ตกเกณฑ์ จ านวน 37 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  รณรงค์ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์,ให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน 

11. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อชุมชนและท้องถิ่น  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 39 ตกเกณฑ์  จ านวน 18 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข   ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 18 ครัวเรือน  เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวที

ประชาคม 

12. ปัญหา      คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

                   (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 40 ตกเกณฑ์  จ านวน 20 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 ครัวเรือน เข้าร่วมในการท ากิจกรรมฯ และรณรงค์ให้

ประชาชนในหมู่บ้านจัดท าโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ , ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ , ปรับภูมิทัศน์

ของหมู่บ้าน 

13. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 41 ตกเกณฑ์ จ านวน 12 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 12 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

14. ปัญหา       ชุมชนยังขาดการเรียนรู้โดยชุมชน  

                    (จากข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2550 ข้อที่ 22  ตกเกณฑ์ระดับ 1 )   

แนวทางแก้ไข  ประสานงาน/ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยชุมชน เช่น ศึกษาดูงาน/ ฝึกอบรม  

15. ปัญหา รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ส่งเสริมอาชีพชุมชนตามความต้องการของชุมชน 

16. ปัญหา      กรรรมการ/ผู้น าชุมชน ยังขาดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการพัฒนา  

                     (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข  1. ศึกษาดูงานชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 

 2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

17. ปัญหา      น้ าท่วมในฤดูฝน ระบายน้ าไม่ทัน ท าให้การจราจรติดขัด คมนาคมไปมาไม่สะดวก (ข้อมูล

จากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ก่อสร้างรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้นทาง ยาวประมาณ 3,000 เมตร และก่อสร้างท่อ

ระบายน้ า ยาว 486.5 เมตร 

18. ปัญหา        คลองต้ืนเขิน มีเศษขยะมาก น้ าเน่าเสียใช้ไม่ได้ น้ าท่วมในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการ

ประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     ขุดลอกคลอง  กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

19. ปัญหา การคมนาคมสัจจรไปมาไม่สะดวก  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ก่อสร้างถนน คสล.   จ านวน 2 สาย  ระยะทาง 423 เมตร และก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติก 

ระยะทาง 890 เมตร 
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20. ปัญหา        ขาดการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ดังนี้ 

- กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ าหมักเพื่อสุขภาพ 

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

- กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ า 

21. ปัญหา       ยาเสพติดระบาดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   รณรงค์ให้มีการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและจัดกิจกรรมส าหรับเดก็และเยาวชน ประชาชนทั่วไป 

22. ปัญหา        ไข้เลือดออกระบาดในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    รณรงค์ให้มีการป้องกัน โดยการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และฉีดพ่นยา  ใส่ทรายอะเบท  โดย อสม. 

23. ปัญหา        มีสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง   

24. ปัญหา        ขาดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคในผู้สูงอายุ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคตอ่ผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน ,ความดัน,ไขมันในเส้น

เลือด  

25. ปัญหา        ผู้น าชุมชน/ประชาชน ขาดความรู้ และมีการศึกษาน้อย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนและแนะน าผู้น าชุมชน/ประชาชน  ศึกษาต่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยการสมัครเรียนต่อ 

จาก  กศน. 

26. ปัญหา         ประชาชนขาดจิตส านึก  และชุมชนไม่เข้มแข็ง (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข      จัดท าโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสู่ชุมชนในระดับชุมชน  เพื่อให้เกิดความมั่นคง

เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชน   
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ส่วนที่ 3 

ความมุ่งหวังของชาวบ้าน 

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

            เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล            

อุตสาหกรรมล้ าสมัย ปลอดภัยมลพิษ แหล่งผลิตผลไม้ เล่ืองลือไกลการท่องเที่ยว  

    

 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 
 

              อ าเภอเมืองระยอง พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก นับเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ และ

เป็นเขตอุตสาหกรรมมีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะมีชื่อเสียงด้านผลไม้ และ

สภาพภูมิประเทศ เป็นปัจจยัเอื้อก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีชายหาดท่ีสวยงามอันเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งท าประมงที่เป็นผลดีต่อประชาชน และเป็นศูนย์กลางของ

ภาคตะวันออกที่เชื่อมโยง จังหวัดในภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครและเป็นจุดท่ีเชื่อมโยงการขนส่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อ่าวไทย โดยไม่ผ่านกรุงเทพ  

 
3. นโยบายของ อบต. ประจ าปี 2551 (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

                “พัฒนาความเจริญทุกด้านอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็น อบต.อันดับหนึ่งของจังหวัด            

4. ความมุ่งหวังของชาวบ้านในชุมชน/ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 

  4.1 ด้านเศรษฐกิจ   

              -  เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม และหมู่บ้านจัดสรร  ประชาชนมีอาชีพรับจ้าง 

                    -   สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน ดังนี้ 

 -  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ าหมักเพื่อสุขภาพ 

 -  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

 -  กลุ่มผู้เล้ียงสัตว์น้ า 

                 -   ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.2 ด้านสังคม 

        -  สร้างจิตส านึก  จริยธรรม  คุณธรรม  ความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย   

                  -  ชุมชนเกิดความม่ันคง เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดัน และผสานพลังของ 

                      ประชาชน 

                  -  ให้ประชาชนสุขอนามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 
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          4.3 ดา้นสิ่งแวดล้อม  

         -  ส่งเสริมการปลูกป่าต้นไม้ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

                    -  รณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ  และรักษาสิ่งแวดล้อม 

                    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  

                        (น าน้ ามันพืชที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่) 

                    -  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ และคูคลองในหมู่บ้าน  และปรับภมูิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

                         ให้สวยงาม ดูน่าอยู่ 

          4.4 ด้านอื่น ๆ     

               -  เฝ้าระวังในเรื่องยาเสพติดไม่ให้มีการระบาดในหมู่บ้าน 

                    -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

                     

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนชุมชน 
  หมู่  3  บา้นหนองมะหาด ต าบลทับมา  

อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

 

 
 

 
   ผู้น าในการพัฒนา 

   ผู้ใหญ่ก าพล  หอมหวาน 

   โทร. 08-1667-5204  

 
 

 

 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่้าน 

บ้านหนองมะหาด 

หมู่บ้านหนองมะหาด    หมู่ที ่ 3  ต าบลทับมา   อ าเภอเมือง   จังหวดัระยอง 
 

 

 

ท่ีตั้ง 
             บ้านหนองมะหาด  ต้ังอยู่ในต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง  
ห่างจากอ าเภอเมืองระยองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ประมาณ  7  
กิโลเมตร 
อาชีพ 

             ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ท างานโรงงานอุตสาหกรรม  ท า
การเกษตร  ค้าขาย  รับราชการ   
ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจ 

       ☻  รายได้เฉลี่ย   30,000   บาท/คน/ปี 

          ☻   พื้นที่ท าสวนผลไม้    10    ไร่    ครัวเรือนท าสวนผลไม้    12   ครัวเรือน 

         ☻    พื้นที่ท าสวนผัก    15  ไร่ 

        ☻   จ านวนครัวเรือน  (จปฐ.ปี 51)  114    ครัวเรือน 

       ☻  จ านวนประชากรทั้งหมด  (จปฐ.ปี 51)    411  คน 

       ☻  ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทุกครัวเรือน  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง จ านวน  1 เส้นทาง  เป็น   
                    ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 7   กิโลเมตร   

       ☻ ใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านถึงอ าเภอ 25 นาที 
ศาสนา                                                               
          ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ 
 

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

              หมู่ที่ 3  มีชื่อเรียกหลัก ๆ อยู่ 2 ชื่อ เดิมมีทุ่งนาผ่ากลาง ฝั่งทิศใต้
เรียกว่า หนองมะหาด แต่ไม่มีใครทราบที่มาของหนองมะหาด  ส่วนฝั่งทิศ
เหนือมีชื่อเรียกว่า  เกาะสะแก  เมื่อก่อนนั้น  มีต้นสะแกนาขึ้นอยู่หัวโขด
ปลายนา   ปัจจุบันเห็นมีอยู่ต้นเดียวอยู่ตรงบริษัทอีซูซุระยองจ ากัด  ถนน
สาย 36  
  

 



ลักษณะภูมิประเทศ 

            สภาพทั่วไปของบ้านหนองมะหาด    เป็นพื้นที่ราบลุ่ม   ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท านา  แต่ปัจจุบัน
เปลี่ยนไปจากสภาพที่นา   เน่ืองจากมีนายทุนมาซื้อที่ดิน  และท าบ้านจัดสรร  เป็นที่อยู่อาศัย  พื้นที่จึง
เปลี่ยนไป    

 

สภาพทางสงัคม 

       ☻   สภาพบ้านเรือนของประชาชนบ้านหนองมะหาด   มีความมั่นคงถาวร  มีการจัดบ้านเรือน 

                    เป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ  ครอบครัวมีความอบอุ่น 

        ☻  ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

       ☻  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปี อ่านออกเขียนได้ 

          ☻   ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ติดสุรา ไม่สูบบุหรี ่รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

        ☻  ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับการเลี้ยงดู เป็นอย่างดี 

        ☻  ครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน   
          ในหมู่บ้านหนองมะหาด   มีร ากลองยาว  เพราะมีวงกลองยาวประจ าหมู่บ้าน  และรดน้ าด าหัวและขอ
พรผู้สูงอายุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี 

สถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่บริการ 

       ☻  สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน  1  แห่ง  คือ  สถานีอนามัยต าบลทับมา 

       ☻ หอกระจายข่าว  หรือเสียงตามสายวิทยุชุมชน  จ านวน 1 แห่ง      

       ☻   กลุ่มค้าขาย ประธานกลุ่มชื่อ นางทองอยู่  หอมหวาน  เงินทุน 60,000  บาท 

         ☻  กลุ่มพืชผักสวนครัว  ประธานกลุ่ม ชื่อ นางดุษฎี บ ารุงรักษ์ เงินทุน 20,000 บาท 

         ☻  กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชน (เลี้ยงไก่) ประธานกลุ่ม นางทองดี  กล่อมแก้ว เงินทุน  20,000  บาท 

       ☻ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา  ประธานกลุ่ม น.ส.วิไล  วงษ์ไพศาล  สมาชิก 22  คน 

       ☻  กลุ่ม อสม.  ประธานกลุ่มชื่อ  นายเพชร  ล่วงพ้น สมาชิก  26  คน 

        ☻  กลุ่มเลี้ยงปลา  ประธานกลุ่มชื่อ  ทองอินทร์  รักสกุล  เงินทุน  25,000  บาท 

       ☻ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ประธานชื่อ นายด ารง   ตุลยเสวี   เงินทุน  1,000,000 บาท 

       ☻ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายก าพล  หอมหวาน  

       ☻ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทับมา ชื่อ  นายสมชาย  กล่อมแก้ว , นายบุญมาก บ ารุงจิตต์ 

       ☻ ประธาน กพสม.  ชื่อ  นางสุวิมล  คงทน 

       ☻ อาสาพัฒนาชุมชน ชื่อ นายขวัญ ดิษฐ์สังข์ , นายสุชิน ร่ าร้อง , นางทองอยู่ หอมหวาน , 
                   น.ส.สมใจ  วงศ์ไพศาล  
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ส่วนที่ 2 

สภาพปัญหาชุมชน 

1.  ปัญหา     คนในครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่18  ตกเกณฑ์จ านวน  4  ครัวเรอืน)   

แนวทางแก้ไข   ติดตั้งเครื่องจับมลพิษทางอากาศให้กับบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกรบกวน 

2.  ปัญหา      ครัวเรือนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่20  ตกเกณฑ์จ านวน  2  ครัวเรอืน) 

 แนวทางแก้ไข  จัดเวรยามตรวจในหมู่บ้าน ( อพปร.) โดยให้ อบต. สนับสนุนค่าตอบแทนแก่ อพปร. 

และจัดอบรมน าผู้น าไปศึกษาดูงานชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแบบอย่าง 

3. ปัญหา       บางครัวเรือนไม่ได้รับข่าวสารทางราชการ  

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่28  ตกเกณฑ์จ านวน  1  ครัวเรอืน)   

แนวทางแก้ไข   ต้องรณรงค์ให้ความรู้/ข่าวสารทางราชการตามหอกระจ่ายข่าว,วิทยุชุมชน 

4. ปัญหา        ในหมู่บ้านมีคนที่ไม่ประกอบอาชีพ 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่29  ตกเกณฑ์จ านวน  10  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข    ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ โดยให้มีการฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 

5. ปัญหา       ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงิน  

                      (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่31  ตกเกณฑ์จ านวน  11  ครัวเรือน)         

แนวทางแก้ไข  ส่งเสริม/ให้การเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการออมทรัพย์             

จ านวน 2 ครัวเรือน  

6.   ปัญหา       คนในครัวเรือนติดสุรา 

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 32 ตกเกณฑ์ จ านวน 10 ครัวเรือน 

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องพิษภัยจากการดื่มสุรา 

7.  ปัญหา      คนในครัวเรือนติดสูบบุหรี่     

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 33 ตกเกณฑ์ จ านวน 15 ครัวเรือน) 

แนวทางแก้ไข ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องโทษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

8.  ปัญหา      คนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 35 ตกเกณฑ์ จ านวน 17 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 17 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีประจ าหมู่บ้าน 

9.  ปัญหา      มีครัวเรือนที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 38 ตกเกณฑ์ จ านวน 18 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  รณรงค์ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์,ให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน 
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10. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อชุมชนและท้องถิ่น  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 39 ตกเกณฑ์  จ านวน 6 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข   ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 ครัวเรือน  เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม 

11. ปัญหา      คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

                   (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 40 ตกเกณฑ์  จ านวน 9 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 9 ครัวเรือน เข้าร่วมในการท ากิจกรรมฯ และรณรงค์ให้

ประชาชนในหมู่บ้านจัดท าโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ , ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ , ปรับภูมิทัศน์

ของหมู่บ้าน 

12. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 41 ตกเกณฑ์ จ านวน 18 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 18 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

13. ปัญหา       ชุมชนยังขาดการเรียนรู้โดยชุมชน  

                    (จากข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2550 ข้อที่ 22  ตกเกณฑ์ระดับ 1 )   

แนวทางแก้ไข  ประสานงาน/ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยชุมชน เช่น ศึกษาดูงาน/ ฝึกอบรม  

14. ปัญหา      กรรรมการ/ผู้น าชุมชน ยังขาดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการพัฒนา  

                     (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข  1. ศึกษาดูงานชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 

 2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

15. ปัญหา การคมนาคมสัจจรไปมาไม่สะดวก  เกิดน้ าท่วมในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ก่อสร้างถนน แอสฟัสติก  จ านวน  2 สาย ถนนลูกรัง  จ านวน 2 สาย  และวางท่อระบาย

น้ า จ านวน 1 สาย และ รางระบายน้ า  จ านวน 1 สาย   

16. ปัญหา        ขาดการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ดังนี้ 

- กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ าหมักเพื่อสุขภาพ 

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

- กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ า 

- กลุ่มผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ (น้ ายาล้างจาน , น้ ายาปรับผ้านุ่ม, น้ ายาซักผ้า , น้ ายาถูพื้น) 

20. ปัญหา       ยาเสพติดระบาดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   รณรงค์ให้มีการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและจัดกิจกรรมส าหรับเดก็และเยาวชน ประชาชนทั่วไป 

21. ปัญหา        ไข้เลือดออกระบาดในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    รณรงค์ให้มีการป้องกัน โดยการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และฉีดพ่นยา  ใส่ทรายอะเบท  โดย อสม. 

22. ปัญหา        มีสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง   
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23. ปัญหา        ขาดการคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคในผู้สูงอายุ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคตอ่ผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน ,ความดัน,ไขมันในเส้น

เลือด  

24. ปัญหา        ผู้น าชุมชน/ประชาชน ขาดความรู้ และมีการศึกษาน้อย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนและแนะน าผู้น าชุมชน/ประชาชน  ศึกษาต่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยการสมัครเรียนต่อ 

จาก  กศน. 

25. ปัญหา         ประชาชนขาดจิตส านึก  และชุมชนไม่เข้มแข็ง (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข      จัดท าโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสู่ชุมชนในระดับชุมชน  เพื่อให้เกิดความมั่นคง

เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชน   
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ส่วนที่ 3 

ความมุ่งหวังของชาวบ้าน 

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

            เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล            

อุตสาหกรรมล้ าสมัย ปลอดภัยมลพิษ แหล่งผลิตผลไม้ เล่ืองลือไกลการท่องเที่ยว  

    

 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 
 

              อ าเภอเมืองระยอง พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก นับเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ และ

เป็นเขตอุตสาหกรรมมีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะมีชื่อเสียงด้านผลไม้ และ

สภาพภูมิประเทศ เป็นปัจจยัเอื้อก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีชายหาดท่ีสวยงามอันเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งท าประมงที่เป็นผลดีต่อประชาชน และเป็นศูนย์กลางของ

ภาคตะวันออกที่เชื่อมโยง จังหวัดในภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครและเป็นจุดท่ีเชื่อมโยงการขนส่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อ่าวไทย โดยไม่ผ่านกรุงเทพ  

 
3. นโยบายของ อบต. ประจ าปี 2551 (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

                “พัฒนาความเจริญทุกด้านอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็น อบต.อันดับหนึ่งของจังหวัด            

4. ความมุ่งหวังของชาวบ้านในชุมชน/ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 

  4.1 ด้านเศรษฐกิจ   

              -  เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม และหมู่บ้านจัดสรร  ประชาชนมีอาชีพรับจ้าง 

                    -   สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน ดังนี้ 

-  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ าหมักเพื่อสุขภาพ 

-  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

-  กลุ่มผู้เล้ียงสัตว์น้ า 

-  กลุ่มผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ (น้ ายาล้างจาน , น้ ายาปรับผ้านุ่ม, น้ ายาซักผ้า , น้ ายาถูพื้น) 

                 -   ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.2 ด้านสังคม 

        -  สร้างจิตส านึก  จริยธรรม  คุณธรรม  ความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย   

                  -  ชุมชนเกิดความม่ันคง เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดัน และผสานพลังของ 

                      ประชาชน 

                  -  ให้ประชาชนสุขอนามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 
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          4.3 ดา้นสิ่งแวดล้อม  

         -  ส่งเสริมการปลูกป่าต้นไม้ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

                    -  รณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ  และรักษาสิ่งแวดล้อม 

                    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  

                        (น าน้ ามันพืชที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่) 

                    -  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ และคูคลองในหมู่บ้าน  และปรับภมูิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

                         ให้สวยงาม ดูน่าอยู่ 

          4.4 ด้านอื่น ๆ     

               -  เฝ้าระวังในเรื่องยาเสพติดไม่ให้มีการระบาดในหมู่บ้าน 

                    -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

                     

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนชุมชน 

  หมู่  4  บา้นทับมา  ต าบลทับมา 

  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       ผู้น าในการพัฒนา 

       ผู้ใหญ่อิศเรศ  นิคมเขตต์ 

       โทร. 0-3887-4415 

       โทร. 08-7928-8683 

 
 

 



ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่้าน 

บ้านทับมา 
หมู่บ้านทับมา  หมู่ที่  4  ต าบลทับมา  อ าเภอเมอืงระยอง  จังหวดัระยอง 

 

 

 

ที่ตั้ง 
 บ้านทับมา  ตั้งอยู่ในต าบลทับมา   ห่างจากอ าเภอเมืองระยอง  ไปทางทิศใต้  ประมาณ  10  กิโลเมตร 

อาชีพ 

 ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ     รับราชการ  ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 

ลักษณะทั่วไป 

     ☻   พื้นที่ท าสวนผลไม้  10 ไร่  ครัวเรือนท าสวนผลไม้ 20  ครัวเรือน 

     ☻   พื้นที่ท าสวนยางพารา  30  ไร ่ ครัวเรือนท าสวนยางพารา  15  ครัวเรือน 

     ☻  จ านวนพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน  จ านวน   500 ไร่ 

     ☻  จ านวนครัวเรือน  (จปฐ.ปี 50)   177    ครัวเรือน 

     ☻  จ านวนประชากรทั้งหมด  (จปฐ.)    668   คน                   

ศาสนา 
 ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพท่ัวไปของหมู่บ้านทับมา  ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม  ดินปนทราย  เหมาะแก่การท า
การเกษตร 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
    ☻  รายได้เฉลี่ย  50,000  บาท/คน/ป ี

    ☻  ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 60  ของครัวเรือนทั้งหมด 

    ☻  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ ท าสวนผลไม้ รับจ้างทั่วไปและท าสวนยาง 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 ในสมัยก่อนเมื่อประมาณ  200  ปี    ที่ดินบริเวณตอนเหนือ
ของวัดทับมา  ได้ปรากฏถ้ าลับแลอยู่  จะปรากฏให้เห็นในบางครั้งใน
ตอนดึก  เวลากลางวันจะอยู่ในสภาพปรกติ  ชาวบ้านสามารถหยิบยืม
ข้าวของเคร่ืองใช้จากถ้ าได้  แต่เมื่อบางคนไม่เอาไปส่งคืนถ้ านี้จึงปิดไป  

ไม่เห็นอีกเลย 

 

 

 

 



    ☻  ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทุกครัวเรือน  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง จ านวน  2 เส้นทาง  เป็น   

- ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 10 กิโลเมตร   
- ถนนลูกรังหรือหินคลุก  8 กิโลเมตร 

   ☻  ใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านถึงอ าเภอ 30 นาที 

สภาพทางสงัคม 

   ☻  สภาพบ้านเรือนของประชาชนบ้านทับมา   มีความมั่นคงถาวร  มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูก 
             สุขลักษณะ  ครอบครัวมีความอบอุ่น 

   ☻  ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

   ☻  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปี อ่านออกเขียนได้ 

   ☻   ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ติดสุรา ไม่สูบบุหรี ่รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงและ ปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่าง 
             น้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

  ☻  ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับการเลี้ยงดู เป็นอย่างดี 

  ☻  ครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของ 
           ชุมชน 

ประเพณี  เทศกาลประจ าปี 
 ประเพณีของของหมู่บ้านคือ   สงกรานต์  มีการท าบุญตักบาตร  รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ 

สถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่บริการ 
        ☻     สถานที่ท่องเที่ยวคือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา                       

 ☻  โรงเรียนประถมศึกษา  1 แห่ง 

 ☻  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  จ านวน  1  แห่ง 

 ☻  หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย  หรือวิทยุชุมชน  จ านวน  1แห่ง 

 ☻  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  วัด      1  แห่ง  ,   ศาลเจ้า    1   แห่ง  ,   โบสถ์ 1  แห่ง 

 ☻  สถานีอนามัยประจ าหมู่บ้าน   1  แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านทับมา 

 ☻  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายอิศเรศ  นิคมเขตต์ 

 ☻  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทับมาชื่อ  นายเชาว์   สวัสดิ์ล้น , นายสุเทพ  นัทธีเจริญ 

 ☻  ประธาน กพสม. ชื่อ  นางขวัญเรือน  เฉียบแหลม 

        ☻  อาสาพัฒนาชุมชน ชื่อ นางขวัญเรือน  เฉียบแหลม , นายปาริชาติ  สุทธิฮึก  , 
                    นายช่วง  พฤกษาชาติ ,  นางจารินี  ภุมรัตน์มกุล 
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ส่วนที่ 2 

สภาพปัญหาชุมชน 

1.  ปัญหา       คนในครัวเรือนใช้ยารักษาไม่ถูกต้องเหมาะสม 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่10  ตกเกณฑ์จ านวน  11  ครัวเรือน)         

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และแนะน าในการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม  โดย  อสม. ตามกลุ่มเป้าหมาย 

11 ครัวเรือน 

2.  ปัญหา     คนในครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่18  ตกเกณฑ์จ านวน  33  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข   ติดตั้งเครื่องจับมลพิษทางอากาศให้กับบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกรบกวน 

3.  ปัญหา      ครัวเรือนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่20  ตกเกณฑ์จ านวน  6  ครัวเรอืน) 

 แนวทางแก้ไข  จัดเวรยามตรวจในหมู่บ้าน ( อพปร.) โดยให้ อบต. สนับสนุนค่าตอบแทนแก่ อพปร. 

และจัดอบรมน าผู้น าไปศึกษาดูงานชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแบบอย่าง 

4. ปัญหา       มีคนในหมู่บ้านอ่านหนังสือไม่ได้ 

                       (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 27  ตกเกณฑ์จ านวน  1  ครวัเรอืน  

 แนวทางแก้ไข  แนะน าให้ไปเรียนหนังสือ เพื่ออนาคตของตัวเอง 

5. ปัญหา       บางครัวเรือนไม่ได้รับข่าวสารทางราชการ  

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่28  ตกเกณฑ์จ านวน  9  ครัวเรอืน)   

แนวทางแก้ไข   ต้องรณรงค์ให้ความรู้/ข่าวสารทางราชการตามหอกระจ่ายข่าว,วิทยุชุมชน 

6. ปัญหา       ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงิน  

                      (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่31  ตกเกณฑ์จ านวน  43  ครัวเรือน)         

แนวทางแก้ไข  ส่งเสริม/ให้การเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการออมทรัพย์             

จ านวน 43 ครัวเรือน  

7.   ปัญหา       คนในครัวเรือนติดสุรา 

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 32 ตกเกณฑ์ จ านวน 24 ครัวเรือน 

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องพิษภัยจากการดื่มสุรา 

8.  ปัญหา      คนในครัวเรือนติดสูบบุหรี่     

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 33 ตกเกณฑ ์จ านวน 35 ครัวเรือน) 

แนวทางแก้ไข ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องโทษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

9.  ปัญหา      คนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 35 ตกเกณฑ์ จ านวน 29 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 29 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีประจ าหมู่บ้าน 
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10.  ปัญหา      มีครัวเรือนที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 38 ตกเกณฑ์ จ านวน 54 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  รณรงค์ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์,ให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน 

11. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อชุมชนและท้องถิ่น  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 39 ตกเกณฑ์  จ านวน 26 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข   ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 26 ครัวเรือน  เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวที

ประชาคม 

12. ปัญหา      คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

                   (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 40 ตกเกณฑ์  จ านวน 37 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 37 ครัวเรือน เข้าร่วมในการท ากิจกรรมฯ และรณรงค์ให้

ประชาชนในหมู่บ้านจัดท าโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ , ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ , ปรับภูมิทัศน์

ของหมู่บ้าน 

13. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 41 ตกเกณฑ์ จ านวน 37 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 37 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

14. ปัญหา       ชุมชนยังขาดการเรียนรู้โดยชุมชน  

                    (จากข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2550 ข้อที่ 22  ตกเกณฑ์ระดับ 1 )   

แนวทางแก้ไข  ประสานงาน/ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยชุมชน เช่น ศึกษาดูงาน/ ฝึกอบรม  

15. ปัญหา รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ส่งเสริมอาชีพชุมชนตามความต้องการของชุมชน 

16. ปัญหา      กรรรมการ/ผู้น าชุมชน ยังขาดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการพัฒนา  

                     (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข  1. ศึกษาดูงานชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 

 2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

17. ปัญหา        น้ าใช้อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     ขยายประปาหมู่บ้านให้ทุกครัวเรือน 

18. ปัญหา        ในซอยบ้านลุงปราโมทย์แสงสว่างไม่เพียงพอ อันตรายจากพวกมิจฉาชีพ                     

(ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     ขยายไฟฟ้า จ านวน 1 สาย 

19. ปัญหา        น้ าท่วมขังในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข      ขุดคลอง จ านวน 1 สาย 
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20. ปัญหา        ขาดการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ดังนี้ 

- กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ าหมักเพื่อสุขภาพ 

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

- กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ า 

21. ปัญหา       ยาเสพติดระบาดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   รณรงค์ให้มีการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและจัดกิจกรรมส าหรับเดก็และเยาวชน ประชาชนทั่วไป 

22. ปัญหา        ไข้เลือดออกระบาดในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    รณรงค์ให้มีการป้องกัน โดยการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และฉีดพ่นยา  ใส่ทรายอะเบท  โดย อสม. 

23. ปัญหา        มีสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง   

24. ปัญหา        ขาดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคในผู้สูงอายุ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคตอ่ผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน ,ความดัน,ไขมันในเส้น

เลือด  

25. ปัญหา        ผู้น าชุมชน/ประชาชน ขาดความรู้ และมีการศึกษาน้อย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนและแนะน าผู้น าชุมชน/ประชาชน  ศึกษาต่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยการสมัครเรียนต่อ 

จาก  กศน. 

26. ปัญหา         ประชาชนขาดจิตส านึก  และชุมชนไม่เข้มแข็ง (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข      จัดท าโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสู่ชุมชนในระดับชุมชน  เพื่อให้เกิดความมั่นคง

เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชน   
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ส่วนที่ 3 

ความมุ่งหวังของชาวบ้าน 

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

            เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล            

อุตสาหกรรมล้ าสมัย ปลอดภัยมลพิษ แหล่งผลิตผลไม้ เล่ืองลือไกลการท่องเที่ยว  

    

 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 
 

              อ าเภอเมืองระยอง พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก นับเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ และ

เป็นเขตอุตสาหกรรมมีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะมีชื่อเสียงด้านผลไม้ และ

สภาพภูมิประเทศ เป็นปัจจยัเอื้อก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีชายหาดท่ีสวยงามอันเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งท าประมงที่เป็นผลดีต่อประชาชน และเป็นศูนย์กลางของ

ภาคตะวันออกที่เชื่อมโยง จังหวัดในภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครและเป็นจุดท่ีเชื่อมโยงการขนส่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อ่าวไทย โดยไม่ผ่านกรุงเทพ  

 
3. นโยบายของ อบต. ประจ าปี 2551 (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

                “พัฒนาความเจริญทุกด้านอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็น อบต.อันดับหนึ่งของจังหวัด            

4. ความมุ่งหวังของชาวบ้านในชุมชน/ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 

  4.1 ด้านเศรษฐกิจ   

              -  เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม และหมู่บ้านจัดสรร  ประชาชนมีอาชีพรับจ้าง 

                    -   สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน ดังนี้ 

 -  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ าหมักเพื่อสุขภาพ 

 -  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

 -  กลุ่มผู้เล้ียงสัตว์น้ า 

                 -   ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.2 ด้านสังคม 

        -  สร้างจิตส านึก  จริยธรรม  คุณธรรม  ความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย   

                  -  ชุมชนเกิดความม่ันคง เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดัน และผสานพลังของ 

                      ประชาชน 

                  -  ให้ประชาชนสุขอนามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 
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          4.3 ดา้นสิ่งแวดล้อม  

         -  ส่งเสริมการปลูกป่าต้นไม้ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

                    -  รณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ  และรักษาสิ่งแวดล้อม 

                    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  

                        (น าน้ ามันพืชที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่) 

                    -  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ และคูคลองในหมู่บ้าน  และปรับภมูิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

                         ให้สวยงาม ดูน่าอยู่ 

          4.4 ด้านอื่น ๆ     

               -  เฝ้าระวังในเรื่องยาเสพติดไม่ให้มีการระบาดในหมู่บ้าน 

                    -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

                     

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนชุมชน 

  หมู่  5  บา้นเขาไผ่  ต าบลทับมา             

อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
        ผู้น าในการพัฒนา 

        ผู้ใหญ่วรรณา   กล่อมแก้ว 

        โทร.  0-3896-6544  

 
 
 

 



ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่้าน 

บ้านเขาไผ ่
บ้านเขาไผ ่ หมู่ที ่5  ต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

 

 

 

 
 ที่ตั้ง 

 หมู่บ้านเขาไผ่  ตั้งอยู่ในต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ห่างจากอ าเภอเมืองระยอง

ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 15  กิโลเมตร 

อาชีพ 

 ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้างและธุรกิจส่วนตัว 

ลักษณะทั่วไป 

☻พื้นที่ท าสวนผลไม้  2,113  ไร่  ครัวเรือนท าสวนผลไม้ 52  ครัวเรือน 

☻พื้นที่ท าสวนยางพารา  907  ไร่  ครัวเรือนท าสวนยางพารา  10  ครัวเรือน 

☻พื้นที่ท าไร่มันส าปะหลัง  ไร่สับปะรด  จ านวน  1,945  ไร่  ครัวเรือนท าได้  14  ครัวเรือน 

☻พื้นที่ท าสวนผัก  168  ไร่  ครัวเรือนท าสวนผัก  8  ครัวเรือน 

☻พื้นที่ว่างเปล่า  ประมาณ  352  ไร่ 

☻ จ านวนพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน  จ านวน   5,485 ไร่ 

☻จ านวนครัวเรือน  (จปฐ.ปี 50)   48    ครัวเรือน 

☻จ านวนประชากรทั้งหมด  (จปฐ.)    197   คน   

ศาสนา 
 ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ   

ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพทั่วไปของบ้านเขาไผ่  เป็นพื้นที่ราบลุ่มท าการเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่เป็น  พื้นที่ท าการเกษตร
เป็นเสียส่วนมากและยังมีโรงงานขนาดเล็ก  จ านวน  4-5  โรงงาน 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
☻ รายได้เฉลี่ย  20,000  บาท/คน/ปี 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

  เป็นหมู่บ้านที่มีต้นไผ่ล้อมรอบและมีภูเขาเป็น

จ านวนมากมาย  ล้อมรอบหมู่บ้าน    ต่อมามีการบุกรุก  

ถางพง  ขุดเผาท าให้ต้นไม้ถูกท าลายไปทั้งหมดรวมไป

ถึงภูเขาด้วย  ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงแต่ภูเขาหินที่มี

หลุมบ่อเป็นจ านวนมาก 

 

 

 

 



☻ ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทุกครัวเรือน  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง จ านวน  3 เส้นทาง  เป็น   
- ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 18 กิโลเมตร   
- ถนนลูกรังหรือหินคลุก  500  เมตร 

☻ ใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านถึงอ าเภอ 30 นาที 

สภาพทางสงัคม 

☻   สภาพบ้านเรือนของประชาชนบ้านเขาไผ่   มีความมั่นคงถาวร  มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ 

          ถูกสุขลกัษณะ  ครอบครัวมีความอบอุ่น 

☻  ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

☻  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปี อ่านออกเขียนได้ 

☻   ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ติดสุรา ไม่สูบบุหรี่ รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงและ ปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่าง 
          น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

☻  ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับการเลี้ยงดู เป็นอย่างดี 

☻  ครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของ 
         ชุมชน 

ประเพณี  เทศกาลประจ าปี 
 ประเพณีของหมู่บ้าน  คือ  วันสงกรานต์ ท าบุญตักบาตร  รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  ท าบุญปีใหม่ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

             กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาไผ่  เป็นกลุ่มผลิตลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง  ตราไผ่สายรุ้ง 

 

สถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่บริการ 
☻ สถาบันและองค์กรทางศาสนาวัด  1  แห่ง คือ  วัดเขาไผ่ 

☻ ผู้ใหญ่บ้าน  นางสาววรรณา  กล่อมแก้ว   

☻ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขาไผ่ ชื่อ 
 นายสมบูรณ์  วงษ์สูง   และ  นางสัมฤทธิ์  วิเชียรรัตน์ 

☻    ประธาน กพสม. ชื่อ นางสัมฤทธิ์  วิเชียรวัฒน์ 

☻    อาสาพัฒนาชุมชน ชื่อ  นายมานะ เดชคุ้ม, นายลิขิต  วิเชียรวัฒน์  ,   
             นายบุญช่วย  วงษ์ไพศาล ,  นางสาวส าราญ  วิเชียรวัฒน์, นางสมจิตร ดังก้อง 
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ส่วนที่ 2 

สภาพปัญหาชุมชน 

1.  ปัญหา       คนในครัวเรือนใช้ยารักษาไม่ถูกต้องเหมาะสม 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่10  ตกเกณฑ์จ านวน  5  ครัวเรอืน)         

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และแนะน าในการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม  โดย  อสม. ตามกลุ่มเป้าหมาย 

5 ครัวเรือน 

2.  ปัญหา       คนในครัวเรือนมีหลักประกันสุขภาพได้รับสิทธิไม่ท่ัวถึง 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่13  ตกเกณฑ์จ านวน  5  ครัวเรอืน)         

แนวทางแก้ไข   ให้ทุกคนในครัวเรือนได้มีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง  โดย อสม. ตามกลุ่มเป้าหมาย  5 

ครัวเรือน 

3.  ปัญหา     คนในครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่18  ตกเกณฑ์จ านวน  16  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข   ติดตั้งเครื่องจับมลพิษทางอากาศให้กับบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกรบกวน 

4.  ปัญหา      ครัวเรือนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่20  ตกเกณฑ์จ านวน  9  ครัวเรอืน) 

 แนวทางแก้ไข  จัดเวรยามตรวจในหมู่บ้าน ( อพปร.) โดยให้ อบต. สนับสนุนค่าตอบแทนแก่ อพปร. 

และจัดอบรมน าผู้น าไปศึกษาดูงานชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแบบอย่าง 

5. ปัญหา       มีคนในหมู่บ้านอ่านหนังสือไม่ได้ 

                       (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 27  ตกเกณฑ์จ านวน  2  ครวัเรอืน  

 แนวทางแก้ไข  แนะน าให้ไปเรียนหนังสือ เพื่ออนาคตของตัวเอง 

6. ปัญหา       บางครัวเรือนไม่ได้รับข่าวสารทางราชการ  

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่28  ตกเกณฑ์จ านวน  30  ครัวเรอืน)   

แนวทางแก้ไข   ต้องรณรงค์ให้ความรู้/ข่าวสารทางราชการตามหอกระจ่ายข่าว,วิทยุชุมชน 

7. ปัญหา        ในหมู่บ้านมีคนที่ไม่ประกอบอาชีพ 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่29  ตกเกณฑ์จ านวน  14  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข    ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ โดยให้มีการฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 

8.   ปัญหา       คนในครัวเรือนติดสุรา 

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 32 ตกเกณฑ์ จ านวน 11 ครัวเรือน 

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องพิษภัยจากการดื่มสุรา 

9.  ปัญหา      คนในครัวเรือนติดสูบบุหรี่     

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 33 ตกเกณฑ์ จ านวน 23 ครัวเรือน) 

แนวทางแก้ไข ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องโทษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
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10.  ปัญหา      คนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 35 ตกเกณฑ์ จ านวน 18 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 18 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีประจ าหมู่บ้าน 

11.  ปัญหา      มีครัวเรือนที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 38 ตกเกณฑ์ จ านวน 15 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  รณรงค์ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์,ให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน 

12. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อชุมชนและท้องถิ่น  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 39 ตกเกณฑ์  จ านวน 15 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข   ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 ครัวเรือน  เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวที

ประชาคม 

13. ปัญหา      คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

                   (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 40 ตกเกณฑ์  จ านวน 15 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 ครัวเรือน เข้าร่วมในการท ากิจกรรมฯ และรณรงค์ให้

ประชาชนในหมู่บ้านจัดท าโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ , ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ , ปรับภูมิทัศน์

ของหมู่บ้าน 

14. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 41 ตกเกณฑ์ จ านวน 18 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 18 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

15. ปัญหา       ชุมชนยังขาดการเรียนรู้โดยชุมชน  

                    (จากข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2550 ข้อที่ 22  ตกเกณฑ์ระดับ 1 )   

แนวทางแก้ไข  ประสานงาน/ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยชุมชน เช่น ศึกษาดูงาน/ ฝึกอบรม  

16. ปัญหา รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ส่งเสริมอาชีพชุมชนตามความต้องการของชุมชน 

17. ปัญหา      กรรรมการ/ผู้น าชุมชน ยังขาดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการพัฒนา  

                     (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข  1. ศึกษาดูงานชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 

 2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

18. ปัญหา        น้ าใช้อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     ขยายประปาหมู่บ้านให้ทุกครัวเรือน 

19. ปัญหา        แสงสว่างไม่เพียงพอ อันตรายจากพวกมิจฉาชีพ  และไฟฟ้าดับบ่อย  (ข้อมูลจากการ

ประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการเพิ่มสายไฟฟ้าแรงต่ า เป็นระบบสามเฟส  จ านวน  4  สาย  
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20. ปัญหา         การคมนาคมไม่สะดวก (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน  2  สาย 

21.ปัญหา        เกิดอุบัติเหตุบ่อย บริเวณ 4 แยกบ้านป้าค า  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  1  แห่ง 

22. ปัญหา        ขาดการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ดังนี้ 

- กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ าหมักเพื่อสุขภาพ 

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

- กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ า 

23. ปัญหา       ยาเสพติดระบาดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   รณรงค์ให้มีการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและจัดกิจกรรมส าหรับเดก็และเยาวชน ประชาชนทั่วไป 

24. ปัญหา        ไข้เลือดออกระบาดในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    รณรงค์ให้มีการป้องกัน โดยการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และฉีดพ่นยา  ใส่ทรายอะเบท  โดย อสม. 

25. ปัญหา        มีสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง   

26. ปัญหา        ขาดการคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคในผู้สูงอายุ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคตอ่ผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน ,ความดัน,ไขมันในเส้น

เลือด  

27. ปัญหา        ผู้น าชุมชน/ประชาชน ขาดความรู้ และมีการศึกษาน้อย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนและแนะน าผู้น าชุมชน/ประชาชน  ศึกษาต่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยการสมัครเรียนต่อ 

จาก  กศน. 

28. ปัญหา         ประชาชนขาดจิตส านึก  และชุมชนไม่เข้มแข็ง (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข      จัดท าโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสู่ชุมชนในระดับชุมชน  เพื่อให้เกิดความมั่นคง

เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชน   
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ส่วนที่ 3 

ความมุ่งหวังของชาวบ้าน 

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

            เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล            

อุตสาหกรรมล้ าสมัย ปลอดภัยมลพิษ แหล่งผลิตผลไม้ เล่ืองลือไกลการท่องเที่ยว  

    

 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 
 

              อ าเภอเมืองระยอง พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก นับเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ และ

เป็นเขตอุตสาหกรรมมีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะมีชื่อเสียงด้านผลไม้ และ

สภาพภูมิประเทศ เป็นปัจจยัเอื้อก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีชายหาดท่ีสวยงามอันเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งท าประมงที่เป็นผลดีต่อประชาชน และเป็นศูนย์กลางของ

ภาคตะวันออกที่เชื่อมโยง จังหวัดในภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครและเป็นจุดท่ีเชื่อมโยงการขนส่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อ่าวไทย โดยไม่ผ่านกรุงเทพ  

 
3. นโยบายของ อบต. ประจ าปี 2551 (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

                “พัฒนาความเจริญทุกด้านอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็น อบต.อันดับหนึ่งของจังหวัด            

4. ความมุ่งหวังของชาวบ้านในชุมชน/ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 

  4.1 ด้านเศรษฐกิจ   

              -  เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม และหมู่บ้านจัดสรร  ประชาชนมีอาชีพรับจ้าง 

                    -   สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน ดังนี้ 

 -  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ าหมักเพื่อสุขภาพ 

 -  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

 -  กลุ่มผู้เล้ียงสัตว์น้ า 

                 -   ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.2 ด้านสังคม 

        -  สร้างจิตส านึก  จริยธรรม  คุณธรรม  ความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย   

                  -  ชุมชนเกิดความม่ันคง เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดัน และผสานพลังของ 

                      ประชาชน 

                  -  ให้ประชาชนสุขอนามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 
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          4.3 ดา้นสิ่งแวดล้อม  

         -  ส่งเสริมการปลูกป่าต้นไม้ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

                    -  รณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ  และรักษาสิ่งแวดล้อม 

                    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  

                        (น าน้ ามันพืชที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่) 

                    -  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ และคูคลองในหมู่บ้าน  และปรับภมูิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

                         ให้สวยงาม ดูน่าอยู่ 

          4.4 ด้านอื่น ๆ     

               -  เฝ้าระวังในเรื่องยาเสพติดไม่ให้มีการระบาดในหมู่บ้าน 

                    -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

                     

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนชุมชน 
  หมู่  6 บ้านหนองโพรง  ต าบลทับมา  

 อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 
       ผู้น าในการพัฒนา 

       ผู้ใหญ่สมพร  คงทน 

       โทร. 0-3880-8915  

 

 

 

 



 
ส่วนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่้าน 
 

บ้านหนองโพรง 
หมู่บ้านหนองโพรง  หมู่ที ่ 6  ต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

 

 

   
 

 

 

ท่ีตั้ง 
 บ้านหนองโพรง   ตั้งอยู่ในต าบลทับมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
ห่างจากอ าเภอเมืองระยองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ประมาณ  12  กิโลเมตร 
อาชีพ 

 ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกร 
และรับจ้างทั่วไป 

ลักษณะท่ัวไป 

พื้นที่ท าสวนผลไม้  100  ไร่  ครัวเรือนท าสวนผลไม้ 50  ครัวเรือน 

    ☻  พื้นที่ท าสวนยางพารา  250  ไร ่ ครัวเรือนท าสวนยางพารา  20  ครัวเรือน 

    ☻  พื้นที่ท าไร่มันส าปะหลัง  จ านวน  60  ไร่  ครัวเรือนท าไร่  60  ครัวเรือน 

    ☻  พื้นที่ท าสวนผัก  จ านวน  50  ไร่  ครัวเรือนท าสวนผัก  50  
ครัวเรือน 

    ☻ จ านวนพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน  จ านวน   3,048 ไร่ 

    ☻ จ านวนครัวเรือน  (จปฐ.ปี 51)   147   ครัวเรือน 

    ☻ จ านวนประชากรทั้งหมด  (จปฐ.ปี 51)   489  คน   

ศาสนา                                                               
          ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ 
 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 หมู่บ้านหนองโพรง  หมู่ที่ 6  ต าบลทับมา  อ าเภอ
เมืองระยอง   จั งหวัดระยอง   แยกมาจาก   หมู่ ที่  2            
บ้านแหลมมะขาม  อ าเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง 
  

 

 



สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ☻    รายได้เฉลี่ย  25,000  บาท/คน/ป ี

☻    ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 60  ของครัวเรือนทั้งหมด 

☻   ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกผักท าสวนผลไม้ท าไร่มันส าปะหลังและท าสวนยาง 

☻   ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทุกครัวเรือน  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง จ านวน  1 เส้นทาง  เป็น   

                        ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 22 กิโลเมตร  และ    ถนนลูกรังหรือหินคลุก  2  กิโลเมตร 

☻   ใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านถึงอ าเภอ 20 นาที 

สภาพทางสงัคม 

       ☻   สภาพบ้านเรือนของประชาชนบ้านหนองโพรง  มีความมั่นคงถาวร  มีการจัดบ้านเรือน 

                    เป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ  ครอบครัวมีความอบอุ่น 

        ☻  ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

       ☻  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ป ีอ่านออกเขียนได้ 

       ☻  ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับการเลี้ยงดู เป็นอย่างดี 

        ☻  ครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน 

            และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ 

   กลุ่มแม่บ้านหนองโพรง   เป็นกลุ่มอาชีพท ากิจกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์จักสาน และ 
หมูชมวง 

ประเพณี  เทศกาลประจ าปี 
 ประเพณีของหมู่บ้าน  คือ  ประเพณีสงกรานต์  จะมีกิจกรรมสรงน้ าพระ 

ร่วมรดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ  และร่วมกันเล่นน้ าสงกรานต์ 

สถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่บริการ 
     ☻  กลุ่มจักรยานเพื่อสุขภาพ   ประธานกลุ่มชื่อ  นายพิกุล   ค าผ่อง 

     ☻  กลุ่มไบโอดีเซล ต าบลทับมา 
     ☻   กลุ่มมโหรีไทย  ประธานกลุ่มชื่อ   นายพา   อยู่คง 

     ☻  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายสมพร  คงทน 

     ☻  สมาชิก  อบต. ชื่อ  นายสัมพุทธ   คงทน  ,   นายด ารงค์   ดวงหทัย 
     ☻  ประธาน กพสม.  ชื่อ  นางสังวร  อาศัยราษฎร์ 

         ☻  อช. ชื่อ นายสมหมาย เกษรสุข, นายสะอาด คชรินทร์, นส.เสาวคนธ์ คงทน, นางวัชรี อาศัยราษฎร์ 
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ส่วนที่ 2 

สภาพปัญหาชุมชน 

1.  ปัญหา     คนในครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่18  ตกเกณฑ์จ านวน  3  ครัวเรอืน)   

แนวทางแก้ไข   ติดตั้งเครื่องจับมลพิษทางอากาศให้กับบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกรบกวน 

2.  ปัญหา      ครัวเรือนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่20  ตกเกณฑ์จ านวน  1  ครัวเรอืน) 

 แนวทางแก้ไข  จัดเวรยามตรวจในหมู่บ้าน ( อพปร.) โดยให้ อบต. สนับสนุนค่าตอบแทนแก่ อพปร. 

และจัดอบรมน าผู้น าไปศึกษาดูงานชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแบบอย่าง 

3. ปัญหา       บางครัวเรือนไม่ได้รับข่าวสารทางราชการ  

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่28  ตกเกณฑ์จ านวน  1  ครัวเรอืน)   

แนวทางแก้ไข   ต้องรณรงค์ให้ความรู้/ข่าวสารทางราชการตามหอกระจ่ายข่าว,วิทยุชุมชน 

4. ปัญหา        ในหมู่บ้านมีคนที่ไม่ประกอบอาชีพ 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่29  ตกเกณฑ์จ านวน  28  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข    ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ โดยให้มีการฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 

5.  ปัญหา      มีครัวเรือนที่ไม่มีการเก็บออมเงินในหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 31 ตกเกณฑ์ จ านวน 6 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  รณรงค์ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์,ให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน 

7.   ปัญหา       คนในครัวเรือนติดสุรา 

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 32 ตกเกณฑ์ จ านวน 7 ครัวเรือน 

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องพิษภัยจากการดื่มสุรา 

8.  ปัญหา      คนในครัวเรือนติดสูบบุหรี่     

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 33 ตกเกณฑ์ จ านวน 24 ครัวเรือน) 

แนวทางแก้ไข ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องโทษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

9.  ปัญหา      คนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 35 ตกเกณฑ์ จ านวน 2 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 2 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีประจ าหมู่บ้าน 

10.  ปัญหา      มีครัวเรือนที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 38 ตกเกณฑ์ จ านวน 62 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  รณรงค์ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์,ให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน 
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13. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 41 ตกเกณฑ์ จ านวน 5 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 5 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

14. ปัญหา       ชุมชนยังขาดการเรียนรู้โดยชุมชน  

                    (จากข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2550 ข้อที่ 22  ตกเกณฑ์ระดับ 1 )   

แนวทางแก้ไข  ประสานงาน/ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยชุมชน เช่น ศึกษาดูงาน/ ฝึกอบรม  

15. ปัญหา รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ส่งเสริมอาชีพชุมชนตามความต้องการของชุมชน 

16. ปัญหา      กรรรมการ/ผู้น าชุมชน ยังขาดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการพัฒนา  

                     (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข  1. ศึกษาดูงานชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 

 2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

17. ปัญหา         การคมนาคมไม่สะดวก (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน  4  สาย ระยะทาง  1,012 เมตร และก่อสร้างถนนลูกรัง 

จ านวน 1 สาย ระยะทาง 110 เมตร 

18.ปัญหา        น้ าท่วมในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    ก่อสร้างรางระบายน้ า  จ านวน 2 สาย ระยะทาง 533 เมตร 

19. ปัญหา       น้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ (ข้อมูลจากการประชาคม)   

แนวทางแก้ไข   ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ าล าธาร (ฝายแม้ว)  ระยะทาง 25 เมตร 

20. ปัญหา        ขาดการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ดังนี้ 

- กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

- กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ า 

21. ปัญหา       ยาเสพติดระบาดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   รณรงค์ให้มีการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและจัดกิจกรรมส าหรับเดก็และเยาวชน ประชาชนทั่วไป 

22. ปัญหา        ไข้เลือดออกระบาดในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    รณรงค์ให้มีการป้องกัน โดยการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และฉีดพ่นยา  ใส่ทรายอะเบท  โดย อสม. 

23. ปัญหา        มีสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง   

24. ปัญหา        ขาดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคในผู้สูงอายุ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคตอ่ผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน ,ความดัน,ไขมันในเส้น

เลือด  
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25. ปัญหา        ผู้น าชุมชน/ประชาชน ขาดความรู้ และมีการศึกษาน้อย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนและแนะน าผู้น าชุมชน/ประชาชน  ศึกษาต่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยการสมัครเรียนต่อ 

จาก  กศน. 

26. ปัญหา         ประชาชนขาดจิตส านึก  และชุมชนไม่เข้มแข็ง (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข      จัดท าโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสู่ชุมชนในระดับชุมชน  เพื่อให้เกิดความมั่นคง

เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชน   
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ส่วนที ่3 

ความมุ่งหวังของชาวบ้าน 

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

            เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล            

อุตสาหกรรมล้ าสมัย ปลอดภัยมลพิษ แหล่งผลิตผลไม้ เล่ืองลือไกลการท่องเที่ยว  

    

 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 
 

              อ าเภอเมืองระยอง พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก นับเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ และ

เป็นเขตอุตสาหกรรมมีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะมีชื่อเสียงด้านผลไม้ และ

สภาพภูมิประเทศ เป็นปัจจยัเอื้อก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีชายหาดท่ีสวยงามอันเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งท าประมงที่เป็นผลดีต่อประชาชน และเป็นศูนย์กลางของ

ภาคตะวันออกที่เชื่อมโยง จังหวัดในภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครและเป็นจุดท่ีเชื่อมโยงการขนส่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อ่าวไทย โดยไม่ผ่านกรุงเทพ  

 
3. นโยบายของ อบต. ประจ าปี 2551 (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

                “พัฒนาความเจริญทุกด้านอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็น อบต.อันดับหนึ่งของจังหวัด            

4. ความมุ่งหวังของชาวบ้านในชุมชน/ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 

  4.1 ด้านเศรษฐกิจ   

              -  เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม และหมู่บ้านจัดสรร  ประชาชนมีอาชีพรับจ้าง 

                    -   สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน ดังนี้ 

 -  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 -  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

 -  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ า 

                 -   ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.2 ด้านสังคม 

        -  สร้างจิตส านึก  จริยธรรม  คุณธรรม  ความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย   

                  -  ชุมชนเกิดความม่ันคง เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดัน และผสานพลังของ 

                      ประชาชน 

                  -  ให้ประชาชนสุขอนามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 
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          4.3 ดา้นสิ่งแวดล้อม  

         -  ส่งเสริมการปลูกป่าต้นไม้ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

                    -  รณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ  และรักษาสิ่งแวดล้อม 

                    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  

                        (น าน้ ามันพืชที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่) 

                    -  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ และคูคลองในหมู่บ้าน  และปรับภมูิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

                         ให้สวยงาม ดูน่าอยู่ 

          4.4 ด้านอื่น ๆ     

               -  เฝ้าระวังในเรื่องยาเสพติดไม่ให้มีการระบาดในหมู่บ้าน 

                    -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

                     

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนชุมชน 
  หมู่  7  บา้นเขาโบสถ์   ต าบลทับมา 

  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
     ผู้น าในการพัฒนา 

     ก านันวิรัช  คชสาร 

     โทร. 0-3887-3312 

     โทร. 08-1862-8278 

 
 
 

 



ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่้าน 

บ้านเขาโบสถ์ 
หมู่บ้านเขาโบสถ์  หมู่ที่  7  ต าบลทับมา  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

 
ที่ตั้ง 

 บ้านเขาโบสถ์  ต้ังอยู่ต าบลทับมา  ห่างจากอ าเภอเมืองระยองไปทางทิศใต้ประมาณ  10  กิโลเมตร 

อาชีพ 

ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  สวนยางพารา   

สวนผลไม้  สวนผักปลอดสารพิษ 

ศาสนา 
 ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ   

ลักษณะทั่วไป 

    ☻พื้นที่ท าสวนผลไม้  70  ไร่  ครัวเรือนท าสวนผลไม้ 10  ครัวเรือน 

    ☻พื้นที่ท าสวนผลไม้   70  ไร่  ครัวเรือนท าสวนผลไม้  10  ครัวเรือน 

    ☻พื้นที่ท าสวนยางพารา  500  ไร่  ครัวเรือนท าสวนยางพารา  20  ครัวเรือน 

    ☻พื้นที่ท าไร่  จ านวน  50 ไร่ ครัวเรือนครัวเรือนท าไร่  5  ครัวเรือน 

    ☻ จ านวนพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน  จ านวน   3,000 ไร่                                     

    ☻จ านวนครัวเรือน  (จปฐ.ปี 50)   173    ครัวเรือน 

    ☻จ านวนประชากรทั้งหมด  (จปฐ.)    715   คน   

ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพทั่วไปของบ้านเขาโบสถ์  ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การท าเกษตร  พื้นที่  70 %  ท า

การเกษตรทั้งยางพารา ผักสวนครัว 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
☻ รายได้เฉลี่ย  60,000  บาท/คน/ปี 

☻ ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 60  ของครัวเรือนทั้งหมด 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 แต่เดิมเรียกว่าบ้านชากแขก  ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของ

ต าบลทับมาอยู่ติดกับบ้านหนองผักหนามของอ าเภอบ้านค่าย

และบ้านกระเฉดของต าบลหนองตะพานและทิศตะวันออกติด

กับต าบลน้ าคอก  

 

 



☻ ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทุกครัวเรือน  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง จ านวน  1 เส้นทาง  เป็น   
- ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 10 กิโลเมตร   

☻ ใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านถึงอ าเภอ 30 นาที 

สภาพทางสงัคม 

☻   สภาพบ้านเรือนของประชาชนบ้านเขาโบสถ์   มีความมั่นคงถาวร  มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูก 
           สุขลักษณะ  ครอบครัวมีความอบอุ่น 

☻  ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

☻  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปี อ่านออกเขียนได้ 

☻   ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ติดสุรา ไม่สูบบุหรี่ รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงและ ปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่าง 
          น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

☻  ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับการเลี้ยงดู เป็นอย่างดี 

☻  ครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของ 
          ชุมชน 

ประเพณี  เทศกาลประจ าปี 
 งานสงกรานต์  วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ สวดผีหมู่ในวันสงกรานต์     

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

             มีผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ เป็นกลุ่มอาชีพท ากิจกรรม  
หารายได้เสริมให้กับหมู่บ้านและเกษตรกร 

ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

             ศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน  คือ  ล าตัด 

             ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้าน  คือ  นวดแผนไทย     

สถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่บริการ 
  ☻สถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้าน คือ  ฝายน้ าล้น  และเจดีย์วัดเขาโบสถ์ 

  ☻หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายหรือวิทยุชุมชน  จ านวน 1 แห่ง 
  ☻สถาบันและองค์กรทางศาสนาวัด  1 แห่ง  โบสถ์ 1 แห่ง 

  ☻สถานีอนามัยประจ าต าบล  1 แห่ง                                    

  ☻ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน  นายวิรัช  คชสาร                   

  ☻สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาโบสถ์ 
   นายเจตต์  เมฆอรุณ  , นายบุญยงค์  มุกดา 

  ☻ ประธาน กพสม. ชื่อ  นางส าเนาว์  ถี่ถ้วน 

  ☻  อาสาพัฒนาชุมชน ชื่อ นางบุญชู  ยิ่งยวด ,  นายระยอง คงคาล้อม  ,  นางสาววรรณา  นิคมเขตต์ ,     
            นายสุรพล  วงศ์มหา 
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ส่วนที่ 2 

สภาพปัญหาชุมชน 

1.  ปัญหา       คนในครัวเรือนมีหลักประกันสุขภาพได้รับสิทธิไม่ท่ัวถึง 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่13  ตกเกณฑ์จ านวน  22  ครัวเรือน)         

แนวทางแก้ไข   ให้ทุกคนในครัวเรือนได้มีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง  โดย อสม. ตามกลุ่มเป้าหมาย  22 

ครัวเรือน 

2.  ปัญหา     คนในครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ 

                     (จากข้อมลู จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่18  ตกเกณฑ์จ านวน  26  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข   ติดตั้งเครื่องจับมลพิษทางอากาศให้กับบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกรบกวน 

3.  ปัญหา      ครัวเรือนไม่มีความปลอดภัยในอุบัติภัยที่ถูกวิธี 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่19  ตกเกณฑ์จ านวน  4  ครัวเรอืน)   

แนวทางแก้ไข  ให้ค าแนะน าครัวเรือนในเรื่องการเกิดอบุัติภัย ให้ปลอดภัยอย่างถูกวิธี 

4.  ปัญหา      ครัวเรือนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่20  ตกเกณฑ์จ านวน  6  ครวัเรอืน) 

 แนวทางแก้ไข  จัดเวรยามตรวจในหมู่บ้าน ( อพปร.) โดยให้ อบต. สนับสนุนค่าตอบแทนแก่ อพปร. 

และจัดอบรมน าผู้น าไปศึกษาดูงานชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแบบอย่าง 

5. ปัญหา        ในหมู่บ้านมีคนที่ไม่ประกอบอาชีพ 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่29  ตกเกณฑ์จ านวน  27  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข    ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ โดยให้มีการฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 

6.  ปัญหา      มีครัวเรือนที่ไม่มีการเก็บออมเงินในหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 31 ตกเกณฑ์ จ านวน 9 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  รณรงค์ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์,ให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน 

8.   ปัญหา       คนในครัวเรือนติดสุรา 

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 32 ตกเกณฑ์ จ านวน 29 ครัวเรือน 

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องพิษภัยจากการดื่มสุรา 

9.  ปัญหา      คนในครัวเรือนติดสูบบุหรี่     

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 33 ตกเกณฑ์ จ านวน 72 ครัวเรือน) 

แนวทางแก้ไข ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องโทษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

10.  ปัญหา      มีครัวเรือนที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 38 ตกเกณฑ์ จ านวน 47 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  รณรงค์ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์,ให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน 
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11. ปัญหา      คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

                   (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 40 ตกเกณฑ์  จ านวน 6 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 ครัวเรือน เข้าร่วมในการท ากิจกรรมฯ และรณรงค์ให้

ประชาชนในหมู่บ้านจัดท าโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ , ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ , ปรับภูมิทัศน์

ของหมู่บ้าน 

12. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 41 ตกเกณฑ์ จ านวน 29 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 29 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

13. ปัญหา       ชุมชนยังขาดการเรียนรู้โดยชุมชน  

                    (จากข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2550 ข้อที่ 22  ตกเกณฑ์ระดับ 1 )   

แนวทางแก้ไข  ประสานงาน/ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยชุมชน เช่น ศึกษาดูงาน/ ฝึกอบรม  

14. ปัญหา รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ส่งเสริมอาชีพชุมชนตามความต้องการของชุมชน 

15. ปัญหา      กรรรมการ/ผู้น าชุมชน ยังขาดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการพัฒนา  

                     (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข  1. ศึกษาดูงานชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 

 2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

16. ปัญหา         การคมนาคมไม่สะดวก (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน  3  สาย ระยะทาง  284  เมตร       

17. ปัญหา       น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ (ข้อมูลจากการประชาคม)   

แนวทางแก้ไข   ก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า  จ านวน  1  แห่ง 

18. ปัญหา       ไฟฟ้าดับบ่อย สายขนาบบ้านสอ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  จ านวน  1  สาย  

19. ปัญหา        ขาดการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ดังนี้ 

- กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

20. ปัญหา       ยาเสพติดระบาดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   รณรงค์ให้มีการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและจัดกิจกรรมส าหรับเดก็และเยาวชน ประชาชนทั่วไป 

21. ปัญหา        ไข้เลือดออกระบาดในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    รณรงค์ให้มีการป้องกัน โดยการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และฉีดพ่นยา  ใส่ทรายอะเบท  โดย อสม. 

22. ปัญหา        มีสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง   
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23. ปัญหา        ขาดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคในผู้สูงอายุ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคตอ่ผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน ,ความดัน,ไขมันในเส้น

เลือด  

24. ปัญหา        ผู้น าชุมชน/ประชาชน ขาดความรู้ และมีการศึกษาน้อย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนและแนะน าผู้น าชุมชน/ประชาชน  ศึกษาต่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยการสมัครเรียนต่อ 

จาก  กศน. 

25. ปัญหา         ประชาชนขาดจิตส านึก  และชุมชนไม่เข้มแข็ง (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข      จัดท าโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสู่ชุมชนในระดับชุมชน  เพื่อให้เกิดความมั่นคง

เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชน   
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ส่วนที่ 3 

ความมุ่งหวังของชาวบ้าน 

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

            เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล            

อุตสาหกรรมล้ าสมัย ปลอดภัยมลพิษ แหล่งผลิตผลไม้ เล่ืองลือไกลการท่องเที่ยว  

    

 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 
 

              อ าเภอเมืองระยอง พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก นับเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ และ

เป็นเขตอุตสาหกรรมมีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะมีชื่อเสียงด้านผลไม้ และ

สภาพภูมิประเทศ เป็นปัจจยัเอื้อก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีชายหาดท่ีสวยงามอันเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งท าประมงที่เป็นผลดีต่อประชาชน และเป็นศูนย์กลางของ

ภาคตะวันออกที่เชื่อมโยง จังหวัดในภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครและเป็นจุดท่ีเชื่อมโยงการขนส่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อ่าวไทย โดยไม่ผ่านกรุงเทพ  

 
3. นโยบายของ อบต. ประจ าปี 2551 (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

                “พัฒนาความเจริญทุกด้านอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็น อบต.อันดับหนึ่งของจังหวัด            

4. ความมุ่งหวังของชาวบ้านในชุมชน/ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 

  4.1 ด้านเศรษฐกิจ   

              -  เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม และหมู่บ้านจัดสรร  ประชาชนมีอาชีพรับจ้าง 

                    -   สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน ดังนี้ 

                      -  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

-  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

-  กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 

                 -   ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.2 ด้านสังคม 

        -  สร้างจิตส านึก  จริยธรรม  คุณธรรม  ความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย   

                  -  ชุมชนเกิดความม่ันคง เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดัน และผสานพลังของ 

                      ประชาชน 

                  -  ให้ประชาชนสุขอนามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 
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          4.3 ดา้นสิ่งแวดล้อม  

         -  ส่งเสริมการปลูกป่าต้นไม้ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

                    -  รณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ  และรักษาสิ่งแวดล้อม 

                    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  

                        (น าน้ ามันพืชที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่) 

                    -  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ และคูคลองในหมู่บ้าน  และปรับภมูิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

                         ให้สวยงาม ดูน่าอยู่ 

          4.4 ด้านอื่น ๆ     

               -  เฝ้าระวังในเรื่องยาเสพติดไม่ให้มีการระบาดในหมู่บ้าน 

                    -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

                     

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนชุมชน 
  ชุมชน บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8  ต าบลทับมา 

อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              เทศบาลต าบลทับมา  

   อ าเภอเมือง             จังหวัดระยอง 
 

 
 

 

 



 
 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของชมุชน 

บ้านสะพานหิน 
ชุมชนหมู่บ้านสะพานหิน   หมูท่ี่ 8   ต าบลทบัมา   อ าเภอเมืองระยอง   จังหวดัระยอง 

ประวัติหมู่บ้าน 
  บ้านสะพานหิน เป็นส่วนหนึ่งของ หมู่ 4 ต.ทับมา  ได้ขอแยกเป็นบ้าน
สะพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา เมื่อ 29 เมษายน 2545  ชื่อของหมู่บ้านสะพานหิน มาจาก
เมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา  มีสะพานข้ามคูน้้า  ซึ่งเกิดจากหินธรรมชาติ  มีลักษณะ
ของหินที่เชื่อมกันเป็นสะพาน  ชาวบ้านที่ผ่านมา จึงเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่า  บ้าน

สะพานหิน  แต่ปัจจุบันที่ตั้งของสะพานหิน ไม่สามารถพบเห็นอีกเลย  เนื่องจากดินทรายได้ไหลมากลบ ท้า
ความเสียหาย  จึงยังไว้แค่ชื่อ สะพานหิน จนถึงปัจจุบัน 

 
 

 
 
 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 รายได้เฉลี่ย     50,000      บาท/คน/ปี 
 ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 60  ของครัวเรือนทั้งหมด 
 ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกผัก ท้าสวนผลไม้ และท้าสวนยาง 
 ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ทุกครัวเรือน  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง จ้านวน  2 เส้นทาง  เป็น   

ท่ีตั้ง 
             บ้านสะพานหิน  หมู่ที่  8    ตั้งอยู่
ในต้าบลทับมาห่างจากที่ว่าการอ้าเภอเมือง
ระยอง  ไปทางทิศตะวันตก   ประมาณ  15   
กิโลเมตร   
ลักษณะท่ัวไป 
จ้านวนพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน  จ้านวน   3,000 ไร่ 
จ้านวนครัวเรือน  (จปฐ.ปี 50)   79    ครัวเรือน 
จ้านวนประชากรทั้งหมด  (จปฐ.)    292   คน  

อาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  
ท้าสวน  ท้าไร่  อาชีพค้าขาย   และอาชีพรับจ้าง 
ศาสนา 
 ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธคิดเป็น  100  %   

ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพทั่วไปของชุมชนบ้านสะพานหิน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มที่เพาะปลูกสวนผสม 
  บ่อปลา  สวนยางพาราและพืชไร่ มันส้าปะหลัง 



- ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 3.5 กิโลเมตร   
- ถนนลูกรังหรือหินคลุก  11  กิโลเมตร 

 ใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านถึงอ้าเภอ 20 นาที 
 
สภาพทางสังคม 
   สภาพบ้านเรือนของประชาชนบ้านสะพานหิน   มีความมั่นคงถาวร  มีการจัดบ้านเรือนเป็น 
        ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ  ครอบครัวมีความอบอุ่น 
   ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปี 
   เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปี อ่านออกเขียนได้ 
   ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ติดสุรา ไม่สูบบุหรี่ รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงและ ปฏิบัติกิจทางศาสนา 
         อย่าง น้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
   ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับการเลี้ยงดู เป็นอย่างดี 
   ครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ 
         ของชุมชน 

ประเพณี  เทศกาลประจ าปี 
            ท้าบุญประเพณีสงกรานต์ และรดน้้าด้าหัว  :   ทุกวันที่  14   เมษายน   
ของทุกปี  ชาวบ้านสะพานหิน  จะมีพิธีรดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน   
ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้สูงอายุ  

และผู้มีพระคุณ งานท้าบุญหมู่บ้าน (ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง)  
งานท้าบุญส่ง  (ประจ้าปีที่สามแยกต้นโพธิ์ ซอย 2) 
สถานท่ีบริการ 

    หอกระจายข่าว  หรือเสียงตามสาย  หรือวิทยุชุมชน  จ้านวน   3  แห่ง   ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
         ข้อมูลข่าวสารให้กับคนในชุมชน 
   สถาบัน และองค์กรศาสนา  มีศาลเจ้า   1  แห่ง  คือ  ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง 
   ชื่อผู้ใหญ่บ้าน   นายสมชาย   ทรัพย์สิน  
 อาสาพัฒนาชุมชน 
           นายวินัย  ทรัพย์สิน , นายรักษา จิตติรบ้ารุง , นาอัมพร  รัตนศรี ,  
          นางสุรีย์  นิคมเขตต์ 
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ส่วนที่ 2 

สภาพปัญหาชุมชน 

1.  ปัญหา       คนในครัวเรือนใช้ยารักษาไม่ถูกต้องเหมาะสม 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่10  ตกเกณฑ์จ านวน  3  ครัวเรอืน)         

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และแนะน าในการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม  โดย  อสม. ตามกลุ่มเป้าหมาย  

3 ครัวเรือน 

2.  ปัญหา     คนในครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่18  ตกเกณฑ์จ านวน  18  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข   ติดตั้งเครื่องจับมลพิษทางอากาศให้กับบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกรบกวน 

3.  ปัญหา      ครัวเรือนไม่มีความปลอดภัยในอุบัติภัย 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่19  ตกเกณฑ์จ านวน  3  ครัวเรอืน)   

แนวทางแก้ไข  ให้ค าแนะน าครัวเรือนในเรื่องการเกิดอบุัติภัย ให้ปลอดภัยอย่างถูกวิธี 

4.  ปัญหา      ครัวเรือนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                     (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่20  ตกเกณฑ์จ านวน  2  ครัวเรอืน) 

 แนวทางแก้ไข  จัดเวรยามตรวจในหมู่บ้าน ( อพปร.) โดยให้ อบต. สนับสนุนค่าตอบแทนแก่ อพปร. 

และจัดอบรมน าผู้น าไปศึกษาดูงานชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแบบอย่าง 

5. ปัญหา        ในหมู่บ้านมีคนที่ไม่ประกอบอาชีพ 

                      (จากขอ้มูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที ่29  ตกเกณฑ์จ านวน  27  ครัวเรือน)   

แนวทางแก้ไข    ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ โดยให้มีการฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 

6.  ปัญหา      มีครัวเรือนที่ไม่มีการเก็บออมเงินในหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 31 ตกเกณฑ์ จ านวน 9 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  รณรงค์ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์,ให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน 

8.   ปัญหา       คนในครัวเรือนติดสุรา 

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 32 ตกเกณฑ์ จ านวน 29 ครัวเรือน 

แนวทางแก้ไข    ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องพิษภัยจากการดื่มสุรา 

9.  ปัญหา      คนในครัวเรือนติดสูบบุหรี่     

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 33 ตกเกณฑ์ จ านวน 72 ครัวเรือน) 

แนวทางแก้ไข ให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องโทษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

10.  ปัญหา      มีครัวเรือนที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 38 ตกเกณฑ์ จ านวน 47 ครัวเรือน)     

แนวทางแก้ไข  รณรงค์ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์,ให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน 
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11. ปัญหา      คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

                   (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 40 ตกเกณฑ์  จ านวน 6 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ชักชวนให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 ครัวเรือน เข้าร่วมในการท ากิจกรรมฯ และรณรงค์ให้

ประชาชนในหมู่บ้านจัดท าโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ , ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ , ปรับภูมิทัศน์

ของหมู่บ้าน 

12. ปัญหา       คนในครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน  

                    (จากข้อมูล จปฐ.1,2 ปี 2551 ข้อที่ 41 ตกเกณฑ์ จ านวน 29 ครัวเรือน )   

แนวทางแก้ไข  ให้ความส าคัญกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จ านวน 29 ครัวเรือน ชักชวนให้เข้าร่วมใน 

                    กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

13. ปัญหา       ชุมชนยังขาดการเรียนรู้โดยชุมชน  

                    (จากข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2550 ข้อที่ 22  ตกเกณฑ์ระดับ 1 )   

แนวทางแก้ไข  ประสานงาน/ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยชุมชน เช่น ศึกษาดูงาน/ ฝึกอบรม  

14. ปัญหา รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   ส่งเสริมอาชีพชุมชนตามความต้องการของชุมชน 

15. ปัญหา      กรรรมการ/ผู้น าชุมชน ยังขาดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการพัฒนา  

                     (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข  1. ศึกษาดูงานชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 

 2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

16. ปัญหา         การคมนาคมไม่สะดวก (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน  3  สาย ระยะทาง  284  เมตร       

17. ปัญหา       น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ (ข้อมูลจากการประชาคม)   

แนวทางแก้ไข   ก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า  จ านวน  1  แห่ง 

18. ปัญหา       ไฟฟ้าดับบ่อย สายขนาบบ้านสอ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  จ านวน  1  สาย  

19. ปัญหา        ขาดการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ดังนี้ 

- กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

20. ปัญหา       ยาเสพติดระบาดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข   รณรงค์ให้มีการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและจัดกิจกรรมส าหรับเดก็และเยาวชน ประชาชนทั่วไป 

21. ปัญหา        ไข้เลือดออกระบาดในฤดูฝน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    รณรงค์ให้มีการป้องกัน โดยการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และฉีดพ่นยา  ใส่ทรายอะเบท  โดย อสม. 

22. ปัญหา        มีสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง   
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23. ปัญหา        ขาดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคในผู้สูงอายุ  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข     จัดท าโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคตอ่ผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน ,ความดัน,ไขมันในเส้น

เลือด  

24. ปัญหา        ผู้น าชุมชน/ประชาชน ขาดความรู้ และมีการศึกษาน้อย  (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข    สนับสนุนและแนะน าผู้น าชุมชน/ประชาชน  ศึกษาต่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยการสมัครเรียนต่อ 

จาก  กศน. 

25. ปัญหา         ประชาชนขาดจิตส านึก  และชุมชนไม่เข้มแข็ง (ข้อมูลจากการประชาคม) 

แนวทางแก้ไข      จัดท าโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสู่ชุมชนในระดับชุมชน  เพื่อให้เกิดความมั่นคง

เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชน   
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ส่วนที่ 3 

ความมุ่งหวังของชาวบ้าน 

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 

            เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล            

อุตสาหกรรมล้ าสมัย ปลอดภัยมลพิษ แหล่งผลิตผลไม้ เล่ืองลือไกลการท่องเที่ยว  

    

 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ (สรุปประเด็นที่ส าคัญ) 
 

              อ าเภอเมืองระยอง พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก นับเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ และ

เป็นเขตอุตสาหกรรมมีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะมีชื่อเสียงด้านผลไม้ และ

สภาพภูมิประเทศ เป็นปัจจยัเอื้อก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีชายหาดท่ีสวยงามอันเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งท าประมงที่เป็นผลดีต่อประชาชน และเป็นศูนย์กลางของ

ภาคตะวันออกที่เชื่อมโยง จังหวัดในภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครและเป็นจุดท่ีเชื่อมโยงการขนส่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อ่าวไทย โดยไม่ผ่านกรุงเทพ  

 
3. นโยบายของ  เทศบาลต าบลทับมา  (สรุปประเดน็ที่ส าคัญ) 

                “บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา  

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพรียง”            

4. ความมุ่งหวังของชาวบ้านในชุมชน/ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 

  4.1 ด้านเศรษฐกิจ   

              -  เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม และหมู่บ้านจัดสรร  ประชาชนมีอาชีพรับจ้าง 

                    -   สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน ดังนี้ 

                      -  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

-  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตผักปลอดสารพิษ 

-  กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 

                 -   ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.2 ด้านสังคม 

        -  สร้างจิตส านึก  จริยธรรม  คุณธรรม  ความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย   

                  -  ชุมชนเกิดความม่ันคง เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดการผลักดัน และผสานพลังของ 

                      ประชาชน 

                  -  ให้ประชาชนสุขอนามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 
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          4.3 ดา้นสิ่งแวดล้อม  

         -  ส่งเสริมการปลูกป่าต้นไม้ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

                    -  รณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะ  และรักษาสิ่งแวดล้อม 

                    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  

                        (น าน้ ามันพืชที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่) 

                    -  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ และคูคลองในหมู่บ้าน  และปรับภมูิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

                         ให้สวยงาม ดูน่าอยู่ 

          4.4 ด้านอื่น ๆ     

               -  เฝ้าระวังในเรื่องยาเสพติดไม่ให้มีการระบาดในหมู่บ้าน 

                    -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

                     

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


