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แผนพัฒนาหมูบาน 
บานแหลมทอง หมูที่ 4 ตําบลไรโคก 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของหมูบาน 
1. แผนท่ีหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประวัติความเปนมาของหมูบาน 
  บานแหลมทอง ต้ังอยูท่ี หมูท่ี ๔ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี บานแหลมทองเปน
หมูบานท่ีมีประชากรอาศัยอยูมาต้ังแตสมัยโบราณ ชาวบานนับถือศาสนาพุทธ และมีประวัติเลาขานกันมา
ยาวนานวา แตเดิมเปนท่ีราบลุมมีบานอยูอาศัย พื้นท่ีมีลักษณะเปนแหลมยื่นออกไปทางทิศตะวันออก 
ชาวบานจึงเรียกช่ือตามภาพท่ีเห็นวา “บานแหลมทอง” ตอมาจึงต้ังเปนช่ือหมูบานในเวลาตอมา 

3. พื้นท่ีท้ังหมด  1,875  ไร หรือ  3  ตารางกิโลเมตร พิกัด GPS 

4. อาณาเขต 
  ต้ังอยูหางจากท่ีวาการอําเภอบานลาดไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร 
  อาณาเขต 
   ทิศเหนือ ติดตอกับ บานไรสนาม หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก 
   ทิศใต  ติดตอกับ บานกวย หมูท่ี ๒ ตําบลไรโคก 
   ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
   ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานนาน้ําพุ หมูท่ี ๓ ตําบลไรโคก 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นท่ีเปนท่ีราบ ท่ีราบเชิงเขา และภูเขา มีคลองชลประทานไหลผานตลอดสภาพพื้นท่ีเหมาะสมใน
การเกษตรและเล้ียงสัตวพื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีการเกษตร การจัดต้ังครัวเรือนมีลักษณะกระจายเปนกลุมๆ 
สภาพอากาศในฤดูรอนจะปานกลาง ฤดูฝนมีฝนตกชุกเกือบตลอดป ฤดูหนาวอากาศหนาวไมมาก มีอุณหภูมิ
เฉล่ียอยูท่ี ๒๕ºc 
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6. ขอมูลพื้นฐานของหมูบานตาม จปฐ. 
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูล การประเมินศักยภาพของหมูบาน (จุดออน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม) 
2.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน หรือสภาพแวดลอมภายใน (จุดออน จุดแข็ง) จะทําใหหมูบานทราบถึง
จุดเดน และขอเสียเปรียบของหมูบาน 
 1. จุดออน Weakness คือ  ลักษณะหรือขอดอยของหมูบ าน เม่ือ เทียบกับหมูบ านอื่น          
(เปนปจจัยภายในท่ีหมูบานสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได) 
  ๑.1 ประชากรสวนใหญเปนเกษตรกร มีรายไดนอยเนื่องจากผลผลิตมีราคาตกตํ่าและบางครั้งตกตํ่า
จนไมสมดุลกับตอนทุนการผลิต (น้ํามัน ปุย ยาฆาแมลง) บางปถูกน้ําทวมพื้นท่ีการเกษตรเสียหายท้ังหมด 
  1.๒ ประชาชนขาดการพัฒนาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 1.๓ ขาดอุปกรณดานการกีฬา/สนามกีฬา 
  การวิเคราะหปจจัยภายใน 

2. จุดแข็ง Strength คือ ศักยภาพความสามารถหรือขอเดนของหมูบานเม่ือเทียบกับหมูบานอื่น 
(เปนปจจัยภายในท่ีหมูบานสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได)  
  2.๑ มีคลองชลประทานสงน้ําใชในการเกษตรของหมูบานและผลิตน้ําประปาใชในหมูบาน 
  ๒.2 มีผูนําท่ีดีมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาหมูบานตลอดเวลา 
  2.๓ มีกองทุนหมูบาน เปนทุนสังคม 
  2.๔ มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณเพียงพอตอการบริโภค-อุปโภค และทําการเกษตร 
  2.๕ ประชาชนมีการปลูกตนไมเพื่อรักษาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยูเสมอ 
2.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก หรือสภาพแวดลอมภายนอก จะทําใหหมูบานทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรคการทํางานของหมูบาน 
  1. โอกาส Opportunity (ปจจัยภายนอกท่ีเปนผลบวกท่ีหมูบานไมสามารถควบคุมได) 
  ๑.1 มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในการสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
  1.๒ มีการประสานงานและความรวมมือท่ีดีระหวางหนวยงานราชการตางๆและองคการบริหารสวน
ทองถ่ิน 
  1.๓ ไดรับงบประมาณโครงการอยูดี มีสุข ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ 

1.๔ การคมนาคมและการติดตอส่ือสารท่ีสะดวก เนื่องจากมีถนนหลายเสนทางและเปนพื้นท่ีท่ี
ใกลเคียงกันท้ัง ๖ หมูบาน 

2. อุปสรรค Threat (ปจจัยภายนอกท่ีเปนผลลบท่ีหมูบานไมสามารถควบคุมได) 
  2.๑ ดานการจัดสวัสดิการแกผูดอยโอกาสในสังคมไมเพียงพอ 
  2.๒ ดานการทําการเกษตรยังขาดการสงเสริม เชน การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  การแปรรูป
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา 
  2.๓ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนดานเศรษฐกิจพอเพียง กลุมอาชีพ 
  2.๔ ชาวบานบางสวนไมใหความรวมมือ 
  2.๕ ประชาชนในหมูบานมีภาระหนี้สิน 
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2.3 เปาหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน , Vision) ของหมูบาน 

 หมูบานเขมแข็ง รวมแรงพัฒนา จิตอาสารวมใจ หางไกลยาเสพติด ชีวิตพอเพียง 

2.4 โปรแกรมวิเคราะหขอมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนงาน (CIA) 
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สวนท่ี 3 สภาพปญหาและความตองการของหมูบาน 
สภาพปญหาและความตองการของหมูบาน (ตามลําดับความสําคัญ) 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ปญหาและความตองการ สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไข 

๑. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 

1 ขยายเขตประปาเช่ือมตอเปน
แนวเดียวกันระหวาง 
หมูท่ี ๓ – หมูท่ี ๔ 

ประชาชนมีมีน้ําใชท่ีสะอาด ขยายเขตประปาของหมูบาน 

2 กอสรางรางระบายน้ําบาน 
หมูท่ี ๔ 

น้ําทวมขังในหมูบาน ทํารางระบายน้ําเพื่อใหน้ําไหล
ผานไดสะดวก 

3 ทํารางระบายน้ํารูปตัวยูสาย
บานแหลมทองและบานกลาง 
หมูท่ี ๔ 

น้ําทวมขังในหมูบาน ทํารางระบายน้ําเพื่อใหน้ําไหล
ผานไดสะดวก 

4 กอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๔ 

น้ําทวมขังในหมูบาน ทํารางระบายน้ําเพื่อใหน้ําไหล
ผานไดสะดวก 

5 กอสรางรางระบายน้ํารอบ
โรงเรียนบานแหลมทอง 
หมูท่ี ๔ 

น้ําทวมขัง ทํารางระบายน้ําเพื่อใหน้ําไหล
ผานไดสะดวก 

6 ดาดคลองสายทางชาง 
หมูท่ี ๔ 

การระบายน้ําไมสะดวก กอสรางดาดคลองสายทาง
ชางเพื่อลดปญหาน้ําไหลผาน
ไมสะดวก 

7 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขามคลองชลประทาน
หมูท่ี ๔ 

การระบายน้ําไมสะดวกทําให
การเดินทางไมสะดวกดวย 

กอสรางสะพานคอนกรีตเพื่อ
ลดปญหาการระบายของน้ํา 

8 ปรับปรุงถนนสายบานนาย
ประนอมถึงทุงนา หมูท่ี ๔ 

การคมนาคมไมสะดวก ปรับปรุงถนนสายบานนาย
ประนอมถึงทุงนาเพื่อลด
ปญหาการคมนาคมไดสะดวก 

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหมูท่ี ๔ –หมูท่ี ๕ 

การคมนาคมไมสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหมูท่ี ๔ –หมูท่ี ๕ 
เพื่อลดปญหาการคมนาคม 

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคันคลอง
ชลประทาน (ขางวัดหัวนา)
เขตติดตอหมูท่ี ๔ หมูท่ี ๕ 
บานไรสนาม 

การคมนาคมไมสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคันคลอง
ชลประทาน (ขางวัดหัวนา)
เขตติดตอหมูท่ี ๔ หมูท่ี ๕ 
บานไรสนามเพื่อลดปญหา
การคมนาคม 
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๒. ปญหาดานเศรษฐกิจ 

1 โครงการแกไขปญหาความ
ยากจน 

ประชาชนในชุมชนยังมีความ
ยากจนอยูมาก 

สงเสริมใหมีการประกอบ
อาชีพพัฒนาอาชีพท่ีมีอยูเดิม
ใหดีข้ึน 

2 สงเสริมกลุมทําตาลโตนด ไมมีทุนในการทําไมเขาใน
การตลาด 

สงเสริมทุนและการขาย 

3 กลุมเล้ียงโคขุน ไมมีทุนพอเพียงในการเล้ียง ขอใหหนวยงานสนับสนุนพอ
พันธุและยารักษาโรค 

4 สงเสริมกลุมทําปุยชีวภาพ เพื่อเปนการลดตอนทุนในการ
ผลิต 

จัดวิทยากรอุปกรณในการทํา
ปุยชีวภาพ 

๓. ดานการศึกษา 

1 โครงการอบรมกลุมสตรี ขาดศักยภาพในการประกอบ
อาชีพ 

สงเสริมอาชีพสตรีฝกอบรม
อาชีพสตรี 

2 ศูนยประสานงานองคกร
ระดับชุมชน 

ชุมชนขาดการประสานงานขาด
ความเขาใจในการเขาถึงระบบ 

จัดสงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนย
ประสานงานระดับชุมชน 

3 ศูนย ก.ศ.น. ชาวบานยังไมเขาใจการอาน
เขียนอยางพอเพียง 

จัดสงเสริมใหมีการเรียน 
ก.ศ.น. 

4 การศึกษาเพื่ออาชีพ ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเดิม
อยู เชน ทําตาลโตนด เฉาะ
ตาลโตนด  เฉาะจาวตาล ลูก
ตาลสุก แตไมเขาใจในการ
ถนอมอาหาร 

ขอใหหนวยงานชวยสงเสริม
ในดานวิชาการการถนอม
อาหารเพื่อเพิ่มมูลคาในการ
ผลิตพันธ 

๔. ดานสังคม 

1 โครงการแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

เยาวชนซึ่งเปนกําลังของชุมชน
เขามายุงกับยาเสพติด 

จัดอบรมเยาวชนใหมีการเขา
คายเพิ่มการเรียนรูพิษภัยของ
ยาเสพติด 

2 การจัดเก็บ จ.ป.ฐ. และ 
ก.ช.ช. ๒ ค 

ชุมชนไมมีขอมูลพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต 

จัดใหมีการจัดเก็บ จ.ป.ฐ. 
และ ก.ช.ช. ๒ ค 

3 จัดสวัสดิการเวรยามใน
หมูบาน 

เพื่อความเปนระเบียบและเฝา
ระวังยาเสพติด 

จัดต้ังเวรยามในหมูบาน 

4 ธนาคารขยะ ทําใหเกิดสภาพแวดลอมไมดี
เปนแหลงเพาะพันธเช้ือโรค
กอใหเกิดความสําราญเส่ียงตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

การคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง 
เผา ฝง กลบหรือนําสวนท่ีเปน
ประโยชนไปใชตอ 

5 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุและ 
คนพิการ 

ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุไมมี
รายได 

จัดเบ้ียยังชีพใหผูสูงอายุและ
คนพิการ 
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๕. ดานประเพณีและวัฒนธรรม 

1 เทศมหาชาติ เพื่อเปนการสืบทอดและ
วัฒนธรรมเปนการกลอมเกลา
จิตใจ 

จัดใหมีเทศมหาชาติ 

2 ประเพณีสงกรานต เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทยเพื่อความสามัคคีในชุมชน 

จัดใหมีการลดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุและมีพระเจริญพระ
พุทธมนต 

๖. ดานปญหาสิ่งแวดลอม 

1 พัฒนาวันพอวันแม บริเวณหมูบานขาดการดูแลทํา
ใหสกปรกไมสะอาดตา 

ชาวบานออกมารวมพัฒนาใน
วันพอวันแมทําใหหมูบาน
สะอาด 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน ปญหาโลกรอนเปนปญหาหลัก
รณรงคทุกปแตโลกก็ยังรอนทุก
ป 

ชวยกันปลูกตนไมในท่ี
สาธารณะริมถนนและในท่ีวาง
เปลาเพื่อปองกันโลกรอน 

3 รั้วกินได การบริโภคผักท่ีมีสารพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษตามรั้ว
บานเอาไวกินเอง 

4 ธนาคารขยะ จัดใหชุมชนมีการแยกขยะ นําขยะกลับมาใชใหม 

๗. ดานสาธารณะสุข 

1 พนหมอกควันยุงลายหยอด
ทรายปองกันลูกน้ํา 

ลูกน้ํายุงลายเปนปญหาของ
ไขเลือดออก 

ใสทรายและฉีดพนหมอกควัน 

2 ฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา โรคกลัวน้ําเปนอันตรายถึงตาย ปองกันโดยฉีดวัคซีนปองกัน 

3 จัดต้ังกองทุนยา ยาท่ีชุมชนยังไมมีเพียงพอตอ
ประชาชน 

จัดต้ังเปนกองทุนยา 

4 รณรงคปองกันลูกน้ํายุงลาย
อยางตอเนื่อง 

อายุของลูกน้ํายุงลายขยายพันธุ
ไมงายวงจรชีวิตของยงุอยูไดไม
นานแตแพรพันธุไดงาย 

ตองรณรงคปองกันอยาง
ตอเนื่อง 


