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11..เทศบาลต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลยเทศบาลต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย   
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ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

เทศบาลต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
1.ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ประวัติความเป็นมา  

ตําบลนาอ้อเดิมเรียกว่า"หนองนาอ้อ"เพราะพื้นที่เต็มไปด้วยต้นอ้อ ชาวบ้านอพยพมาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านนาอ้อแห่งนี้ ตําบลนาอ้อ  ตั้งอยู่ในเขต การปกครองของ
อําเภอเมือง มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาอ้อ หมู่ 2 บ้านนาอ้อ หมู่ 3 บ้านนาอ้อ หมู่ 4 บ้าน
ท่ามะนาว หมู่ 5 บ้านนาอ้อ หมู่ 6 บ้านโพน หมู่ 7 บ้านนาอ้อ หมู่ 8 บ้านหนอง   มะผาง หมู่ 9 บ้านนาอ้อ 
1.2 สภาพท่ัวไปของต าบล   สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีภูเขาล้อมรอบ 
1.3 อาณาเขตต าบล  

ทิศเหนือ  ติดต่อ ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 
ทิศใต้   ติดต่อ ต.เมือง, ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ ต.น้ําสวย อ.เมือง จ.เลย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ ต.น้ําหมาน อ.เมือง จ.เลย  
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1.4 จ านวนประชากรของต าบล  
 จํานวนประชากรทั้งสิ้น 6,056  คน  1,733 ครัวเรือน  เป็นชาย 2,974  คน เป็นหญิง 3,082  คน              

มีเขตการปกครองจํานวน 9 ชุมชน 
1.5 ข้อมูลสาธารณสุข การบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลตําบลนาอ้อ มีสถานีอนามัยตําบลนาอ้อ        
      1 แห่ง 
1.6 การพาณิชยกรรมและบริการ  ในเขตเทศบาลตําบลนาอ้อ มีตลาดสด จํานวน 2 แห่ง ปั้มน้ํามัน 2 แห่ง 

และโรงสีข้าว จํานวน 17 แห่ง 
1.7 ข้อมูลอาชีพของต าบล  

1.7.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น การทํานาข้าว การปลูกพืชไร่ การทําสวน การปลูกพืชผัก                
       สวนครัว โดยมีพืชทางเศรษฐกิจ คือ ข้าว มะขามหวาน ยางพารา ข้าวโพด มันสําปะหลัง                 
       และถั่วเหลือง 
1.7.2  อาชีพเสริม จักสาน ทอผ้า  ไม้กวาด 

1.8 ข้อมูลสถานท่ีส าคัญของต าบล 
1.8.1 เทศบาลตําบลนาอ้อ 
1.8.2 วัดห้วยห้าว 
1.8.3 ศาลปู่ 
1.8.4 ถ้ําผาปู่  
1.8.5 วัดศรีจันทร์ 

1.9  ข้อมูลชุมชนและกลุ่มประชาชนของต าบล 
1.9.1 กลุ่มเครือข่ายจักสานบ้านนาอ้อ 

สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42100  
ผู้นําชุมชนและกลุ่ม: นายสังหาญ เจริญสุข โทร: 042-835484  

1.10  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจของต าบล 
กระติบข้าว ผลิตภัณฑ์กระติบข้าว  ผลิตจากไม้ไผ่ สานด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน  

มีให้เลือกมากมายนําไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อน ๆ แล้วทําการจักตอกให้เป็นเส้นเล็ก ๆ  แล้วนํามาสานเป็นกระติบ
ข้าวตามต้องการ 

 
 
 
 
 
 

http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?sme=0282115190&ID=420103
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1.11 ข้อมูลกลุ่มอาชีพและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 
กลุ่มเครือข่ายจักสานบ้านนาอ้อ  

 

ผู้น า : นายสังหาญ เจริญสุข  

โทรศัพท์ : 042 - 835484  

ท่ีอยู่ชุมชน/ กลุ่ม :หมู่ 3 บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ  
อ.เมือง จ.เลย 42100 

 

ประวัติและการบริหารจัดการ 
              เน่ืองด้วยบ้านนาอ้อเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมเก่าแก่  ราษฎรในหมู่บ้านหลังจากทําไร่ ทํานาเสร็จก็ได้หาไม้
ไผ่มาจักตอก เหลาตอกและสานเป็นเคร่ืองใช้ทุกชนิดในหมู่บ้าน ดังนั้นราษฎรจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น
เครือข่ายกลุ่มจักสานบ้านนาอ้อ และได้นําผลิตภัณฑ์จําหน่ายเป็นตลาดริมทาง 
1.12  ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวของต าบล ตําบลนาอ้อ เป็นหมู่บ้านแห่งวัฒนธรรม มีประวัติความเป็นมา      
   ยาวนานกว่า 300 ปี จึงมีประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ ที่สําคัญ เช่น 

1.12.1 ประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์ตําบลนาอ้อได้จัดงานบุญข้าวจี่เป็นประจําทุกปี ในวันเพ็ญ เดือน 3 

ซึ่งราษฎรในตําบลถือว่าเป็นงานสิริมงคลที่เก่าแก่และ

เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวตําบลนาอ้อ 

1.12.2 ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่  จัดขึ้นช่วงวันสงกรานต์

ในงานมีการรดน้ําขอขมาลาโทษและขอพรจากผู้ใหญ่ 

1.12.3 ประเพณีวันสงกรานต์วัดห้วยห้าว ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งจัดขึ้นประมาณ เดือน พฤษภาคม 

1.12.4 ประเพณีบุญประทายข้าวเปลือก จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม  

1.12.5 ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดขึ้นประมาณเดือน 

พฤษภาคม มีการแข่งขันจุดบั้งไฟ  จุดตะไล 

และการแห่บั้งไฟแสน 

1.12.6 ประเพณีลอยกระทง  จัดขึ้นประมาณ     

เดือนพฤศจิกายน มีการแข่งขันเรือยาว  การประกวดกระทง การประกวดร้องเพลงการ

ประกวดนางนพมาศนอกจากนี้เทศบาลตําบลนาอ้อยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่

เป็นมรดกคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาอ้อ                                               
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  ที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจและเยาวชนรุ่นหลัง ได้แก่  

วัดถ้ําผาปู่ วัดห้วยห้าว วัดศรีจันทร์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีจันทร์การ

อนุรักษ์บ้านโบราณบ้านไทเลย 

1.12.7 วัดถ้ าผาปู่ภายในถ้ําเป็นโพรงกว้างใหญ่เป็นพื้นที่ราบ           

มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่จํานวน 2 รูป มีหินงอกหินย้อยและมีน้ําหยดจาก      หินย้อย 

1.12.8 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีจันทร์ เป็นสถานที่สะสมเคร่ืองใช้ของคนรุ่นเก่าที่ใช้ประกอบ 

อาชีพและใช้ในชีวิตประจําวัน พรอ้มทั้งประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่คือ การตักบาตรเทโว 

1.12.9 พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ค าดีหลวงปู่คําดีเป็นเกจิอาจารย์ของราษฎรเทศบาลตําบลนาอ้อและ

ประชาชนทั่วไป เมื่อมรณภาพแล้วได้นําเอาอัฐบริขารต่าง ๆ  จัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่น

หลังได้ศึกษาธรรมะ และชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย 

1.13 ผู้น าชุมชน 

 ต าแหน่ง 

 

ชื่อ-สกุล 

 

โทรศัพท์ 

 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนาอ้อ 

 

 

นายก้าน  กุณะวงษ์ 

 

 

081-7391670 

 

 

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนาอ้อ นางสาวเนตรชนก   พาคํา 081-7391670 

Fax: 042-812659 
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2. ข้อมูลจ าเพาะ 
2.1 ความต้องการของชุมชน  
 2.1.1 ด้านการศึกษา  

2.1.1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2.1.1.2 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ระหว่างวัด บ้าน และโรงเรียน 
2.1.1.3 อบรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ 

 2.1.2  ด้านสุขภาพ  
  2.1.2.1 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และความรู้ด้านโภชนาการ โดยมีอาจารย์มาให้ความรู้ใน 
             เร่ืองดังกล่าว 

2.1.2.2 การอบรมความรู้ในการอุปโภค บริโภค  
2.1.2.3 จัดให้มีการบริการดูแลสุขภาพ จากมหาวิทยาลัย 
2.1.2.4 อบรมเกี่ยวกับการให้ตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี  

 2.1.3 ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ  
2.1.3.1 การฝึกอบรมการทําบัญชีครัวเรือน 
2.1.3.2 การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้เสริม 
2.1.3.3 การเรียนรู้วิธีการทําและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

2.1.4 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
2.1.4.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
2.1.4.2 การสร้างแผนเชิงอนุรักษ์ 
2.1.4.3 การเสนอจัดตั้งผู้ดูแลการแก้ปัญหาเร่ืองท่อระบายน้ํา  
2.1.4.4 การจัดเวทีระดับจังหวัด/ ประเทศ เกี่ยวกับปัญหาลานมันส่งกลิ่นเหม็น 
2.1.4.5 การตั้งกลุ่มควบคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
2.1.4.6 การอบรมความรู้เร่ืองการผลิตไบโอดีเซล  

 2.1.5 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
2.1.5.1 การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยกลุ่มอาชีพ สร้างบทบาทหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือ 
2.1.5.2 พัฒนาความคิดในทางสร้างสรรค์ เช่น ค่ายกิจกรรม การเรียนรู้  การศึกษาดูงาน 
2.1.5.3 การจัดตั้งกลุ่มแกนนําเยาวชน 
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2.2 โครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการแล้วโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     2.2.1 โครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงปี พ.ศ. 2551 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/
บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 
- วาดภาพให้น้อง ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 166,608 11-13 ธ.ค.50 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลนาอ้อ 
- การเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการและ
อาหารปลอดภัยในระดับครัวเรือน  
ส าหรับแม่บ้านเกษตรกร  
ณ ห้องประชุม รร.นาอ้อ จ.เลย    
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 
รุ่นที่ 3 

รศ.เพียงใจ   สาตะรักษ์ –  
อึ้งสกุล  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 
 
 

120,250 
102,424.75 
102,573.80 

 
 
 
 

12-14 มี.ค. 50 
22-24 มี.ค. 50 
4-6 เม.ย. 51 

แม่บ้านเกษตรกร 
ประชาชนทั่วไป 
 
 

-  กายภาพบ าบัดรวมใจเพื่อสังคมปลอดบุหรี่
และโรคหัวใจ 

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ  
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์   

43,522 18 มี.ค. 51 ประชาชนทั่วไป 

- การเสริมสร้างความรู้การป้องกัน  และการเฝ้า
ระวังอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนในเรื่องของ
สารพิษจากสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร 

ผศ.สนธยา สีมะเสถียรโสภณ 
คณะแพทยศาสตร์ 

42,410 9 เม.ย. 51 อสม. ผู้นําชุมชน 
ประชาชนทั่วไป 

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
- การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิง
อนุรักษ์ 

รศ.ดร.ธาดา  สุทธิธรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

120,000 พ.ค. 51-มิ.ย. 
51 

ประชาชนทั่วไป   

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
-  การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับ
การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์และการจัดการ
ท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 

ผศ.ดร.ฐิรชญา  มณีเนตร 
คณะวิทยาการจัดการ 

185,000 28 ต.ค.-1 ก.ย. 
51 

ประชาชนทั่วไปที่
สนใจ โฮมสเตย์
และการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
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2.2.2 โครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงปี พ.ศ. 2552 
โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/

บาท 
ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ
เพื่อการวิจัย ในชั้นเรียนส าหรับคร ู 

ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์  ธีระกุล     
คณะศึกษาศาสตร ์

80,000 21-23 ม.ค. 52 คร ู

ด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 

- เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านชุมชน 

อ.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ ์      
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

107,300 27-28 ก.52 กลุ่มแม่บ้าน  ผู้นํา
ชุมชน  และ
ประชาชนทั่วไป 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
-  อบรมยุวมัคคุเทศก์   นาอ้อเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

ผศ.ดร.ฐิรชญา  มณีเนตร    
คณะวิทยาการจัดการ 

195,700 10-12 ก.ค. 52 นักเรียนในพื้นที่ 

- การพัฒนาศักยภาพที่พักแหล่งท่องเท่ียว
นาอ้อ เพื่อขอรับมาตรฐานโฮมสเตย์ 

ผศ.ดร.ฐิรชญา    มณีเนตร                 
คณะวิทยาการจัดการ 

123,300 29-31 ก.ค. 52 ประชาชนทั่วไป 

   

 

 
   



9 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22..ต าบลทา่กระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่นต าบลทา่กระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น   
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1.ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ประวัติความเป็นมา  

ตําบลท่ากระเสริมเดิมขึ้นกับตําบลทรายมูลตําบลบัวใหญ่และตําบลบ้านขาม  ได้รับการพิจารณา
เห็นชอบแยกเป็นตําบลท่ากระเสริมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2519 มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 9 หมู่บ้านและปัจจุบัน  
มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่จํานวน 10 หมู่บ้าน ดังนี ้

หมู่ที่ 1 บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะเดื่อน้อย 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าโพธิ์ 
หมู่ที่ 5 บ้านท่ากระเสริม 
หมู่ที่ 6 บ้านกุดพังเครือ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเดื่อ 
หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะเดื่อ 
หมู่ที่ 9 บ้านบึงเป่ง 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแสง 

1.2 สภาพท่ัวไปของต าบล 
มีพื้นที่ทั้งหมด 62 ตร.กม. หรือ 40,460 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในก ารเกษตรกรรม 

ลักษณะดินเป็นดินร่วน ปนทราย การเกษตรอาศัยน้ําจากชลประทาน 
1.3 อาณาเขตต าบล  

ทิศเหนือ  ติดกับ ต.วังชัย ,ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 
ทิศใต้   ติดกับ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ต.ทรายมูล ต.บัวใหญ่ และ ต.บ้านขาม อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ต.หนองกุง อ.น้ําพอง และ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

1.4 จ านวนประชากรของต าบลท่ากระเสริม 
จํานวนประชากรทั้งหมด 7,612 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,751 หลังคาเรือน เป็นชาย 3,772 คน 

เป็นหญิง 3,840 คน 
1.5 ข้อมูลสาธารณสุข  จํานวน 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยท่ากระเสริม ,สถานีอนามัยบ้านท่ามะเดื่อ 
1.6 สถานศึกษา  

1.6.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเสริมมีจํานวนนักเรียนรวม 36 คน ชาย 19 คน หญิง 15 คน  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเด่ือ มีจํานวนนักเรียน 48 คน ชาย 23 คน หญิง 25 คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง มีจํานวนนักเรียน รวม 24 คน ชาย 14 คน หญิง 10 คน 
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1.6.2 โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านหนองแสง มีจํานวนนักเรียนรวม 136 คน ชาย 67 คน หญิง 69 คน 
2. โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ - ท่ามะเด่ือ มีจํานวนนักเรียนรวม 123 คน ชาย 60 คน หญิง 63 คน  
3. โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ มีจํานวนนักเรียน รวม 61 คน ชาย 33 คน หญิง 28 คน  
4. โรงเรียนบ้านท่ามะเด่ือ มีจํานวนนักเรียน รวม 143 คน ชาย 67 คน หญิง 67 คน  

1.6.3 โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ 
             1. โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม มีจํานวนนักเรียน รวม 72 คน ชาย 44 คน หญิง 28 คน  
1.6.4 โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ 
             1. โรงเรียนลําน้ําพอง มีจํานวนนักเรียนรวม 257คน ชาย 101 คน หญิง 96 คน 

1.7 ข้อมูลอาชีพของต าบล 
ประชากรส่วนใหญ่ของตําบลท่ากระเสริม ประกอบอาชีพทางการเกษตร  อาชีพหลักของประชาชน

คือ การทํานา ทําสวน หลังฤดูเก็บเกี่ยวบางส่วนย้ายถิ่นฐานไปรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม                       
บางส่วนประกอบอาชีพเสริมที่บ้าน โดยทําการปลูกพืชล้มลุก อาทิ แตงกวา แตงแคนตาลูบ  เป็นต้น 
1.8 ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของต าบล 

1.7.1 วัดโนนเมือง อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านท่ากระเสริม , บ้านท่าโพธิ์, บ้านทรายมูล 
1.7.2 วัดป่าเทพนิมิต 
1.7.3 วังปลา บ้านกุดพังเครือ 
1.7.4 พระมงคลมิ่งเมือง 
1.7.5 ลําน้ําพอง 
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1.9 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ต าบล     
เดินทางโดยรถยนต์ใน

เส้นทางโยธาธิการสายขอนแก่น- น้ํา
พอง ออกจากขอนแก่น   ผ่านหน้า
ค่ายศรีพัชรินทร์  เดินทางเข้าสะพาน
ลําน้ําพองถึงแยกบ้านโคกท่า เลี้ยว
ขวามาตามเส้นทาง รพช.สายน้ําพอง 
- โคกสีประมาณ 27 กิโลเมตร จะถึง
ที่ทําการ อบต. ท่ากระเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,669 ครัวเรือน จํานวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน 

1.11 ข้อมูลกลุ่มอาชีพและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 
1.11.1  กลุ่มแม่บ้าน บ้านท่ามะเด่ือ 

สถานที่ตั้ง : 171 ท่ามะเด่ือ หมู่ 8 ตําบลท่ากระเสริม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 40140  
ผู้นําชุมชนและกลุ่ม: นางสมบูรณ์ ศิริวิชัย   

 โทร: 08-9617-7081, 04-3300-534  
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ 
- กระเป๋าถัก  

 
 

http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?sme=09727143032&ID=400710
http://www.thaitambon.com/Tambon/tprdsdesc.asp?ID=400710&PROD=09727143115&SME=09727143032
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1.11.2    สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย 
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 190 หมู่5 บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140  
ผู้นําชุมชนและกลุ่ม: นางอุดม แสนสีลา 
โทร: 01 649-5474, 043 239094 
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ 

- ข้าวสาร 
1.11.3   ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ภาร์ ฟาร์ม (PAR FARM) 
 ธุรกิจ : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
 สถานที่ตั้ง : 71 หมู่ที่ 5 บ้านท่ากระเสริม  

ต.ท่ากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 
 โทร:  08-7220-3870 
1.11.4    ปั๊มน้ํามันขนาดเล็กและปั๊มหลอด จํานวน 13 แห่ง 
1.11.5 โรงสีขนาดเล็ก   จํานวน 22 แห่ง 
1.11.6 สหกรณ์การเกษตร  จํานวน   1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย 
1.11.7 สหกรณ์ออมทรัพย์  จํานวน   1 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์กุดพังเครือ  
1.11.8 กลุ่มกองทุน เงินล้าน  จํานวน 10   แห่ง (ทุกหมู่บ้าน) 
 

1.12 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจของต าบล 
1.12.1 หัตถกรรม-ประดิษฐ/์ทําเทียม 

- กระเป๋าถัก,เข่งปลาทู,เสื่อและเครื่องจักสาน เช่น ,ปลอกหมอน ,สมุนไพรไทย                      
(ช่วยขับสารพิษในร่างกาย),เสื้อถักสําหรับสุภาพบุรุษ,ที่วางปากกา-ดินสอ,ดอกไม้
ประดิษฐ์จากรังไหม,เสื้อผ้าฝ้ายทอมือ,ลูกประคบผ้าห่มถักทอมือ,หมวกและดอกไม้จันทน์   
 

1.13  ผู้น าของชุมชน 
หน่วยงาน ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ 

 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 
นายแคล้ว  แสนลุน 

 
084-3065712 
043-300534 

http://www.thaitambon.com/Tambon/tcommdesc.asp?sme=025289137&ID=400710
http://www.thaitambon.com/Tambon/tprdsdesc.asp?ID=400710&PROD=0252891835&SME=025289137
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หน่วยงาน ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ 
 ที่ปรึกษาอบต. นายแขม  ธรรมนิยม 089-5775734 
 กํานันตําบลท่ากระเสริม   นายชัยยา  วงษ์วอน (กํานันอ๊อด) 085-4431541 
 ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแสง(ม.1) นายชาลี  แสนลุน 087-8667242 
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแสง (ม.2) นายโสดา  นามศรี 087-2362311 
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่ามะเด่ือน้อย (ม.3) นายดาว  รัตนพลที - 
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าโพธิ์ (ม.4) นายคําภู  รัตนพลที 089-9407971 
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่ากระเสริม (ม.5) นายประพันธ์  พุทธรัตน์ 089-2126272 
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดพังเครือ (ม.6) นายบวร  พิมพ์ดี 086-1456550 
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่ามะเด่ือ (ม.7) นายแสงเดือน  ดวงจําปา 087-8567348 
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่ามะเด่ือ (ม.8) นายเหรีญ  แสนสีมน 086-2635138 
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบึงเป่ง (ม.9) นายแก้ว  เพ็งลี 084-7086299 
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแสง (ม.10) นายสุบรรณ  หงส์ปัญญา 085-7584626 

การศึกษา รก.ผอ.รร.บ้านหนองแสง นายสุกใส  ชุมแวงวาปี 086-2276017 
 ผอ.รร.บ้านท่าโพธิ์  ท่ามะเดื่อ นายชัยเวท  ภักดีวุฒิ 081-3800132 
 ผอ.รร.บ้านกุดพังเครือ นายนิคม  กลางหนองแสง 089-5748913 
 ผอ.รร.บ้านท่ากระเสริม นายเนียม  ผะกาแก้ว 083-3281936 

สุขภาพ หน.สอ.ตําบลท่ากระเสริม นางยุวะดี  อดทน (หมอตู่) 081-9544638 
 นว.สาธารณสุข 7 สอ.ท่ามะเด่ือ นางวันพร  ปัญญาแก้ว 081-0582301 

  
 
2. ข้อมูลจ าเพาะ 
2.1 ความต้องการของชุมชน 

2.1.1 ด้านการศึกษา 
 2.1.1.1 บุคลากรทางด้านครู และครูที่มีความรู้เฉพาะทาง 
 2.1.1.2 กิจกรรมที่สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เสริมหลักสูตร เช่น การจัดค่าย 
2.1.2 ด้านสุขภาพ 

2.1.2.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น         
เมื่อมีอาการแพ้สารเคมี 
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2.1.3 ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1.3.1 ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยลดการใช้เทคโนโลยี  
 2.1.3.2 อาชีพเสริม และการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ร้านค้าชุมชน 
 2.1.3.3 วิธีการส่งเสริมการตลาด เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

2.1.3.4 ความรู้สําหรับการจัดการหน้ีสินในระบบกองทุนเงินล้าน ธกส .  
            สหกรณ์ และหนี้นอกระบบ 
2.1.3.5 ระบบการจัดการรายรับ-รายจ่าย 

2.1.4 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
2.1.4.1 กิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
2.1.4.2 ความรู้เร่ืองการผลิตไบโอดีเซล 
2.1.4.3 อบรมสร้างความตระหนักโทษของสารพิษ 
2.1.4.4 สร้างครอบครัวต้นแบบในการลดใช้สารเคมี 
2.1.4.5 แนะนําการใช้ประโยชน์จากขยะในบ้าน รณรงค์การสร้างจิตสํานึกในการคัดแยก  
           ขยะสร้างกลุ่มเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

2.1.5 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 2.1.5.1 พัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยการสร้างค่ายเรียนรู้ 
 2.1.5.2 สร้างสํานึกรักท้องถิ่นให้กับเยาวชน 
 2.1.5.3 ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีของผู้ปกครองต่อเด็กและเยาวชนสอนให้ลูกรู้จักช่วยงาน  
 2.1.5.4 การพัฒนาผู้นํา สร้างการมีส่วนร่วม สร้างกลไกการทํางานร่วมกัน  
 2.1.5.5 กระบวนการเรียนรู้สร้างแกนนําเยาวชน 
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2.2 โครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2.2.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2551 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/บาท ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 
- เปิดโลกวิชาการสู่ชุมชนต้นแบบ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 171,480 1 ธ.ค. 50 ประชาชนทั่วไป/
ครู/อบต./อนามัย/
เกษตร 

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
(1) เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน IT ของชุมชนท่ากระเสริม 
(2) กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว 
(3) กิจกรรมพัฒนาชุมชน /โรงเรียน / วัด /อบต./ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ทาสีร้ัวโรงเรียน 
- วาดภาพฝาผนังห้องเรียน 
- ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- จัดสวนย่อม 

(4) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน โดย นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(5) กิจกรรมกีฬามหาสนุก ระหว่างชาวบ้าน/อบต./โรงเรียนในชุมชนท่ากระเสริม และนักศึกษา/             
     ศูนย์บริการวิชาการมหาลัยขอนแก่น 
(6) กิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
/บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ   
การผลติสื่อเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน                                            
ณ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท ์  

ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์     ธีระกุล                   
คณะศึกษาศาสตร ์  
 
 

 
 

 
171,480 
213,700 

 
 

 
1 ธ.ค. 50 

20-22 ม.ค. 51 

ครู 
 
 
 
 

- สร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
สมาธิด้วยลูกคิดคิดในใจ 

ผศ.สมทรง ณ นคร  คณะ
วิทยาศาสตร์ 

50,150 23 ม.ค. -5 ก.พ. 51 ครู/นักเรียน 

ด้านสุขภาพ 
- ส่งเสริมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 

 

ดร.รุจิรา  ดวงสงค์            
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

122,000 19-18 มี.ค.51 ประชาชนทั่วไป 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
/บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

- การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ชุมชน 

ผศ.ดร.จงกลนี  ศรีจักรโคตร  
คณะพยาบาลศาสตร ์

58,500 9,18 ส.ค. 51 และ 2 
ก.ย. 51 

ประชาชนทั่วไป 

ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 
- อบรมเรื่องสารพิษจากยาฆ่าแมลงจาก
สารพิษทางการเกษตร 

ผศ.สนธยา  สิมะเสถียรโสภณ                         
คณะแพทยศาสตร์ 

44,500 24 มี.ค. 51 เกษตรกร 

- การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้ใน
เครื่องยนต์การเกษตร 

อ.วินัย  ใหม่คามิ                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

40,500 25-27 ม.ค. 51 เกษตรกร                
ผู้ที่สนใจ 

- ส่งเสริมการออกแบบและการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 

อ.ดวงจันทร์   นาชัยสินธุ์            
คณะศิลปกรรมศาสตร ์

175,750 8,21,27,31 ต.ค.- 
7,14,21 พ.ย. 51 

ผู้นําชุมชนและ
ตัวแทนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- การส่งเสริมชุมชนในการบริหาร 
จัดการเงินออม หนี้สินและการสร้าง
รายได้โดยการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 

โครงการโดยความร่วมมือ
ระหว่าง มข.และ ธกส.  
สาขาขอนแก่น 

34,100 16,17,21 ม.ค. 51  
และ 20 ก.พ. 51 

 
ประชาชนทั่วไปใน
พื้นที ่
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33..ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น   
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1.ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ประวัติความเป็นมา  

ตําบลบ้านกง ก่อต้ังขึ้นมาโดยการแบ่งพื้นที่ออกจากตําบลจระเข้  ปัจจุบันเป็นตําบลที่ตั้งอยู่ในเขต
การปกครองของอําเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกงเก่า หมู่ 2 บ้านกงกลาง หมู่ 3 
บ้านเปือย หมู่ 4 บ้านหนองสระ หมู่ 5 บ้านหนองเม็ก หมู่ 6 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 7 บ้านท่าลี่ หมู่ 8 บ้านดอน
โมง หมู่ 9 บ้านตลาดดอนโมง หมู่ 10 บ้านโนนศิลา 
1.2 สภาพท่ัวไปของต าบล 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ตร.กม. หรือประมาณ 11,903 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบ ด้านทิศ
เหนือของตําบลอยู่ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่อยู่ในระดับความสูง 180 - 200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ํา มีแหล่งน้ําที่สําคัญ ได้แก่ แม่น้ํา
เซิน เขื่อนอุบลรัตน์ และลําห้วยยาง 
1.3 อาณาเขตต าบล  

ทิศเหนือ  ติดกับ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
ทิศใต้   ติดกับ ต.จระเข้ และ ต.ดองโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
ทิศตวันออก  ติดกับ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

1.4 จ านวนประชากรของต าบล 
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 6,104 คน  1,062 หลังคาเรือน เป็นชาย 3,046 คน เป็นหญิง 3,058 คน  

1.5 ข้อมูลอาชีพของต าบล 
1.5.1 อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ทําไร่ 
1.5.2 อาชีพเสริม เลี้ยงไก่พันธุ์เน้ือ ไก่พันธ์ไข,่ เลี้ยงโค - กระบือ ทําประมงน้ําจืด รับจ้างใน 

โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานแหอวน ,โรงงานเย็บผ้า,โรงงานผลิตรองเท้า,
โรงงานผลิตเคร่ืองมือแพทย์ 

1.6 ข้อมูลสถานท่ีส าคัญของต าบล 
1.6.1 อบต.บ้านกง 
1.6.2 อ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ 
1.6.3 แพท่องเที่ยวบ้านหนองทุ่ม 
1.6.4 หนองทุ่ม 
1.6.5 วัดโพธิ์ทองบ้านกงกลาง 
1.6.6 ป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้ 
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1.7 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ต าบล 
การเดินทางสู่ตําบลบ้านกง สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง  เร่ิมจากการเดินทางมาจากจังหวัด

ขอนแก่น ตามถนนมะลิวัลย์ หมายเลข 202 ระยะทาง 35 กิโลเมตร ถึงตําบลบ้านกงที่บ้านตลาดดอนโมง         
เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลดอนโมง เข้าสู่ถนนสายดอนโมง -  ท่าเรือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร จะถึงที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอง อีกเส้นทางสามารถเดินทางมาจากหนองเรือ  ผ่านเข้าบ้านหนองไฮ -            
ฟ้าเหลื่อม -  หนองทุ่ม สู่ตําบลบ้านกงได้  หรือเดินทางมาจากอําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ใช้ถนนสาย
ดอนโมง - ท่าเรือ ผ่านตําบลบ้านผือ เข้าสู่ตําบลบ้านกงทางด้านทิศเหนือของตําบล 
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1.8 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 
1.8.1 มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน  
1.8.2 ประปาจํานวน 10 หมู่บ้าน เป็นประปาบาดาล  
1.8.3 โทรศัพท์สาธารณะมี 10 หมู่บ้าน 25 แห่ง 
 

1.9 ข้อมูลธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีน่าสนใจของต าบล 
 

1.9.1   กลุ่มแม่บ้านดอนโมง 
สถานที่ตั้ง: 11 หมู่ 8 บ้านดอนโมง ตําบลบ้านกง  

            อําเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น 40240  
ผู้นําชุมชนและกลุ่ม: คุณคําปัน จําปาสิม 
โทร: 043 299264 

              รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ : ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
 

1.9.2   กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปอาหารจากปลาน้ําจืดตําบลบ้านกง 
 สถานที่ตั้ง : หมู่ 6 บ้านหนองทุ่ม ตําบลบ้านกง อําเภอ

หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40290  
ผู้นําชุมชนและกลุ่ม : นางยุรี โสดาอ้ิง 
โทร :043 213385  
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ : ปลาน้ําจืดแปรรูป 

 
 
 
 
 

 
 

1.9.3   กลุ่มสตรีร่มโพธิ์ทอง ผลิตสบู่เหลวสมุนไพร และน้ํายาล้างจานสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=0878132620&ID=400403
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=400403&PROD=0878132720&SME=0878132620
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=02723114214&ID=400403
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=400403&PROD=021016113931&SME=02723114214
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1.9.4 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าว 

 

1.9.5   กลุ่มสตรีร่มโพธิ์ทอง    
ผลิตสบู่เหลวสมุนไพร และ    

น้ํายาล้างจานสมุนไพร 

1.9.6 ทอผ้าพื้นเมือง 

บ้านกงกลาง หมู่ 2                    
ผลิตผ้าฝ้ายพื้นบ้าน 

 

1.9.7 กลุ่มขนมดอกจอก 
บ้านเปือย หมู่ 3 

 

1.9.8 กลุ่มสร้างชีวิตใหม่         
บ้านหนองเม็ก หมู่ 5 

ผลิตข้าวกล้อง 

1.9.9 กลุ่มหม่อนไหม บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ 6 ผลิตผ้าไหม  

และหมอนประดับ 

 
1.10 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจของต าบล 
1.10.1 อาหารว่าง ของขบเคี้ยว คือ กะหร่ีปั๊บ  อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ําปลาน้ําจืดแปรรูป  ได้แก่  ปลาส้ม 

ปลายอ ปลาแดดเดียว เป็นต้น 
1.10.2 หัตถกรรม-ผ้า คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
1.10.3 หัตถกรรม-พลาสติก คือ ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 
1.11 ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวของต าบล 

1.11.1 บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ า เขื่อนล่องแพเขื่อนอุบลรัตน์บ้านหนองทุ่ม  
    บริเวณนี้เรียกว่า ท้ายอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบล รัตน์  ทางด้านทิศ
เหนือของตําบลที่บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่ 6 จะมีแพท่องเที่ยวจอดรอ
รับบริการริมฝั่งน้ํา จะเป็นสถา นที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อาชีพเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ปลาส้ม ปลายอ ปลา
แดดเดียว หรือปลาสดที่ขึ้นมาจากท่าเรือ เป็นต้น 
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1.12 ข้อมูลผู้น าชุมชน 

หน่วยงาน ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านกง หมู่ที่ 2 ต.บ้านกง  
อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น 40240 
 

นายไพฑูรย์  ศรีละหว้า 0-4329-9543 

 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

 
สิบเอกสมจิตร  วังคะวิง 

 
089-8412354 

 ประธานกรรมการบริหาร อบต. นายสุนทร  ไทยอ่อน 081-2615700 
 กํานันตําบลบ้านกง นายสมาน  บุญลือชา 081-3928221 

043-213385 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกง (ม. 1) 
                  บ้านกลาง (ม.2) 
                  บ้านเปือย (ม.3) 
                  บ้านหนองสระ (ม.4) 
                  บ้านหนองเม็ก (ม.5) 
                  บ้านหนองเม็ก (ม.6) 
                  บ้านท่าลี่ (ม.7) 
                  บ้านดอนโมง (ม.8) 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตลาดดอนโมง(ม9) 
                   บ้านโนนศิลา (ม.10) 
 

นายสมาน บุญลือชา 
นายโพธิ์ชัย ขุนนาม 
นายสนอง แสนศรีคําม้วน 
นายสมัย ดวงพันนา 
นายพาน ศรีละหว้า 
นายสมาน บุญลือชา 
นายสําราญ ทศชา 
- 
นายบรรพต บัวชาบาล 
นายน้อย แกระกระโทก 
 

081-3928221 
- 
- 
- 
043-213391 
081-3928221 
- 
- 
- 
043-213388 
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2. ข้อมูลจ าเพาะ 
2.1 ความต้องการของชุมชน 

2.1.1 ด้านการศึกษา 
 2.1.1.1 ส่งเสริมการมีบทบาทของชุมชนต่อการศึกษา 
 2.1.1.2 ต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนร่วมในการศึกษาของนักเรียน  
2.1.2 ด้านสุขภาพ 
 2.1.2.1 อบรมให้ตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร  
 2.1.2.2 ลดปัญหาอาการจากโรคเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 
2.1.3 ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 

2.1.3.1 ส่งเสริมด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาด เช่น แกะสลักมะพร้าว เลี้ยงปลา ปุ๋ยอินทรีย์ 
            อัดเม็ดเคร่ือง จักสานทองม้วน โดนัท ปลาแปรรูป ข้าวกล้อง 

 2.1.3.2 พัฒนารูปแบบลวดลายผ้าไหม ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 2.1.3.3 ความรู้ทางด้านการจัดต้ังกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม 
2.1.4 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 2.1.4.1 การจัดการระบบน้ําเสียลงลําห้วยยาง และห้วยผักหนาม 
 2.1.4.2 โครงการจัดต้ังกองขยะ 
 2.1.4.3 รณรงค์ ชี้ให้เห็นโทษ ของการบุกรุกป่า 
 2.1.4.4 วิธีการกําจัดกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงไก่ น้ําเน่าขัง 
2.1.5 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

2.1.5.1 อบรมจริยธรรมเด็กนักเรียนและเยาวชน 
ศักยภาพในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีแพท่องเที่ยว 
2. แพปลา 
3. สะพานเสรีราษฎร ์
4. หนองทุ่มแหล่งอนุรักษ ์
5. วัดตะคลองหัน 
6. เตาไห 
7. หัตกรรมพื้นบ้าน 
8. วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
9. เกษตรผสมผสาน 
10. หลวงปู่หิน 

1. ขาดความร่วมมือทุกระดับ 
2. ขาดผู้นํา/ เรื่องวิชาการ 
3. การคมนาคม 
4. เยาวชนยาดการรวมกลุ่ม 
5. ผลประโยชน์ตกเป็นของเอกชน 
6. ขาดการประชาสัมพันธ์ 
7. เกิดมลภาวะ 
8. ขดกฎระเบียบ 
9. ขาดงบประมาณ 
10. ภัยธรรมชาติ  น้ําท่วม  แล้ง 
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2.2 โครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2.2.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2551 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
/บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 

-  การสร้างท้องถิ่นเรียนรู้ผ่าน

ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 

ผศ.ดร.อัจฉรา  ศิริมังคะลา 
คณะวิทยาศาสตร ์

185,515.21 6,15 มิ.ย. 51 
27,29 ก.ค. 51 

คร ูและ นักเรียน 

- วาดภาพให้น้อง ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 84,532 28-29 ส.ค. 51 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านกง 

ด้านสุขภาพ 
- กายภาพบ าบัดรวมใจให้ชุมชนห่างไกล
บุหรี่และโรคหัวใจ 

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

10,750 15 ก.ค. 51 ประชาชนทั่วไป 

- การใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ
ตามวิถีกายภาพบ าบัดบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ครั้งที่ 1    
ครั้งที่ 2 
ครั้งที่ 3 

นางพิศมัย  มะลิลา           
คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 

 
56,569.10 

40,306 
13,875 

 
 

 
10 พ.ค. 51 
7 มิ.ย. 51 
1 ส.ค. 51 

 
 
 
เครือข่ายนวดแผน
ไทย 

- การส่งเสริมศักยภาพครอบครัวและ
ชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 

ผศ.ดร.นิลาวรรรณ       
ฉันทะปรีดา 
คณะพยาบาลศาสตร ์

85,500 ก.ค. –ส.ค. กลุ่มวัยรุ่น ,ครอบครัว 
,ผู้นําชุมชน 

ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 
- การอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้น า
ชุมชน 

ผศ.นริศร  นางาม          
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

89,500 6 มิ.ย. 51 
7 ก.ค. 51 
1 ส.ค. 51 

ประชาชนทั่วไป และ
เกษตรกร 

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์

ติดต่อสู่คน 

ผศ.สรรเพชญ                   
อังกิติตระกูล 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

120,400 5  มิ.ย. 51 
8,31 ก.ค. 51 

ประชาชนทั่วไป 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
-  ธนาคารขยะเพื่อโรงเรียนของหน ู อ.วิรงรอง มงลธรรม 92,600 16-17 ส.ค. 51 นักเรียน 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- การจัดการธุรกิจชุมชนอย่างย่ังยืนโดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อ.จักรกฤช  เจียวิริยะบุญญา 
คณะวิทยาการจัดการ 
 

174,800 22-25 ส.ค. 51 ประชาชนทั่วไป 
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โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
/บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

- พัฒนาการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

100,000 31 ก.ค. 51 ประชาชนทั่วไป 

- ปันน้ าใจสู่ชุมชน นายจักรินทร์  ศิลารัตน์ 37,500 21 มิ.ย. 51  

 
2.2.2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2552 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/
บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 

-  ห้องสมุดเคลื่อนที ่ ผศ.ดร.ภรณี ศิริโชต ิ  67,150 15 พ.ค. -31 
ส.ค. 52 

ประชาชนทั่วไป 

ด้านสุขภาพ 
- ทันตกรรมพระราชทาน” ผศ.นพ.ทพ.เอกสิทธิ์      

อุตรวิเชียร 
200,000 3 มิ.ย. 52 นักเรียน พระสงฆ์ 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป 

ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 
- การเลี้ยงกบและปลาแบบพอเพียง อ.เสรี  แข็งแอ 50,400 20 มิ.ย. 52 เกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป 
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44..บ้านโนนม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นบ้านโนนม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   
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1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

บ้านโนนม่วง   ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วยหมู่บ้าน จํานวน 5 หมู่บ้าน 
คือ หมู่ที่ 3,12,19,23,27  มีพื้นที่ทั้งหมด 4,690 ไร่   แยกเป็นที่อยู่อาศัย 2,669 ไร่    และพื้นที่เกษตร   2,021 ไร่     
สําหรับหมู่บ้านที่เลือกพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพคือ หมู่ที่ 3,12 และ 27    ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ของหมู่ที่ 27 
เป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในหมู่ที่ 12   แต่เน่ืองจากพื้นที่เดิมของหมู่ที่ 12 กว้างใหญ่มาก   ดังนั้นทาง  อบต.ศิลาจึงได้
แยกพื้นที่หมู่ที่ 27 ออกมาจากหมู่ที่ 12  และแยกในเร่ืองของผู้นําชุมชนและงบประมาณออกมาอย่างชัดเจน     
ผู้นําชุมชนที่สําคัญประกอบด้วย สมาชิก อบต . หมู่ละ 2  คน    ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ละ 1 คน  
ประชาคมหมู่บ้าน   กลุ่มต่างๆที่สําคัญในชุมชน  ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน   กลุ่มซัก อบรีด   เป็นต้น   พื้นที่ของ
หมู่บ้านที่ 3,12 และ 27 เป็นหมู่บ้านที่ถือว่าเป็นชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นหมู่บ้านที่มี
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้เป็นสถานศึกษาเรียนรู้ต่างๆ เช่น นักศึกษาจากศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น 

   
1.2 สภาพท่ัวไปของบ้านโนนม่วง ลักษณะชุมชน แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 

1. ลักษณะชุมชนดั้งเดิมหรือชุมชนที่ยังคงลักษณะของชุมชนชนบท   ในลักษณะของผู้คน 
สังคม วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆดั้งเดิมของชุมชน    เช่น มีการทําบุญสงกรานต์   บุญพระเวส ประเพณี
ออกพรรษาเดือน 9 เป็นต้น 

2 .ลักษณะชุมชนสมัยใหม่ แถวบริเวณตลาดเจ๊พร  (ชื่อเจ้าของตลาดและติดกับรั้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมากที่สุด)   หอพักนักศึกษาบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย   มีร้านค้า คาราโอเกะ 
ร้านอาหาร แหล่งเล่นเกมส์ต่างๆ เป็นต้น 
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ลักษณะของบ้านเรือน มี 3 ชนิด     
1.  ลักษณะบ้านเรือนดั้งเดิมของชุมชน     มีลักษณะเป็นบ้านไทยชนบทดั้งเดิมแบบบ้านไม้ชั้นเดี ยว   

มีเสาสูงขึ้นไปที่ตัวบ้าน พื้นชั้นล่างเป็นพื้นดินที่ใช้ในการน่ังเล่น ประกอบอาหาร มียุ้งฉางไว้เก็บข้างอยู่ข้าง
บ้าน การหุงหาอาหารยังคงใช้พวกไม้ฟืน ภาชนะต่างๆ เช่น หม้อข้าว กระทะ มีลักษณะดําเพราะเขม่าควันจับ       

2.  ลักษณะบ้านที่เร่ิมปลูกสร้างในสมัยต่อมา   คือคร่ึงปูนครึ่งไม้   ชั้นล่างเป็นปูน ชั้นบนยังเป็นไม้ 

ลักษณะบ้าน หน้าต่างเปลี่ยนสภาพไป ทันสมัยขึ้นตามกาลเวลา บ้านลักษณะนี้มักเป็นบ้านที่รุ่นลูกหลาน

ปลูกสร้างขึ้นใหม่ไม่มียุ้งฉางภายในบ้าน ข้าวของเคร่ืองใช้ภายในบ้านทันสมัยขึ้น เช่นมีหม้อหุงข้าง ทีวี บาง

บ้านมีคอมพิวเตอร์ วิทยุ สเตริโอ ใช้     

3.  ลักษณะบ้านสุดท้ายคือลักษณะที่ปลูกสร้างเป็นหอพักของนักศึกษามีลักษณะเป็นห้องๆให้

สําหรับเช่าอยู่อาศัยได้   โดยมากจะเป็นหอพักให้นักศึกษาเช่าอยู่อาศัย    

ลักษณะชุมชนและลักษณะบ้านที่กล่าวมานีส้ะท้อนถึงวิถีการดําเนินชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
แห่งนี ้เช่น ลักษณะชุมชนดั้งเดิมสมาชิกในครอบครัวจะยังคงประกอบอาชีพในการทําสวนทํานา   เลี้ยงสัตว์ 
ลักษณะต่อมาที่ผู้คนอยู่ในช่วงอายุรุ่นวัยกลางคน ถึงวัยหนุ่มสาว  จะประกอบอาชีพรับจ้าง   ค้าขาย   ขายแรง
แรงงาน(กรรมกร) หรือทํางานเป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัยหรือส่วนของราชการในเมือง สําหรับกลุ่ม
นักศึกษาที่อาศัยอยู่ตามหอพักก็จะมีชีวิตแบบนักศึกษา 
1.3 อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
ทิศตะวันออก ติดกับ แนวเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น 
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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โนนมั วง ม.3

โนนมั วง ม.23

โนนมั วง ม.19

โนนมั วง ม.12

หนองไผั  ม.24

หนองไผั  ม.21
มหาวั ทยาลั ยขอนแกั น

หนองกั ง ม.2 หนองกั ง ม.17

หนองไผั  ม.14

สอ.โนนม่ วง

แผนที่เขตรับผิดชอบของศูนย์สขุภาพชุมชนโนนม่วง ตําบลศิลา

ทางรถไฟ
ถนน

ตําบลบ้านค้อ

ตําบลสําราญ

ตําบลแดงใหญ่

ตําบลบ้านเป็ด

ตําบลในเมือง
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  แหล่งน้ําธรรมชาติ 2 แห่ง    มีน้ําตลอดปี 1 แห่ง   และไม่
มีน้ําตลอดปี 1 แห่ง 
1.4 จ านวนประชากรของต าบล 

   หมู่บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 3,12 และ 27 นี้   ประกอบด้วยจํานวนครัวเรือน 1,023 ครัวเรือน จํานวน

ประชากร 3,696  คน  แยกเป็นชาย 1,820 คน และเป็นหญิง 1,876  คน              

1.5 ข้อมูลสาธารณสุข      

ด้านสาธารณสุข  : มีคลินิกเอกชนต้ังอยู่ในหมู่บ้านโนนม่วง 1 แห่ง    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน และ
ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนบ้านโนนม่วง หรือสถานีอนามัยบ้านโนนม่วง  หรือ PCU โนนม่วง หรือที่ชาวบ้าน
เรียกกันติดปากว่า อนามัย หรือสอ .ออ. ( ส.อ.) สถานที่ตั้งอยู่บริเวณของหมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ตําบลศิลา 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น    ศูนย์ฯแห่งนี้รับผิดชอบดูแลประชากรครอบคลุม 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
หนองกุง หมู่ 2,17  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14,21,24,26   และ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3,12,19,23,27 รวมหลังคา
เรือนที่รับผิดชอบประมาณ 5,000  กว่าหลังคาเรือน  จํานวนครอบครัว  6,000 กว่า   ครอบครัว    ประชากร
ชายมากกว่าประชากรหญิง รวมประชากรทั้งหมดประมาณ 2  ถึง 3 หมื่นคน   บุคลากรที่ทํางานประกอบด้วย    
แพทย์ที่มาจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันพฤหัสบดี หัวหน้าสถานีอนามัย              
บ้านโนนม่วงที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ และมีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งนี้.ทั้งหมด 8 คน   ศูนย์แห่ง
นี้ทําหน้าที่บริการสุขภาพที่สําคัญ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคงานรักษาพยาบาล
และงานฟื้นฟูสภาพในชุมชน    การทํางานเพื่อดูแลรับผิดชอบสุขภาพประชาชนในพื้นที่นั้น  ทางศูนย์ฯได้
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ  เช่น หมู่ที่ 3 ,12 และ 27 จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพพื้นที่ละ 1 คนดูแล
รับผิดชอบประชากรในพื้นที่ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยสูงอายุนอกจากนี้มีอาสาสมัครประจําหมู่บ้านโนนม่วง(อสม.)  
จํานวน อสม. ชายประมาณ 26 คน   และ อสม.หญิง จํานวนประมาณ 44 คน    อสม . ของชุมชนทํางานแบบ
อาสาสมัครเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สุขภาพโดยตรงในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนด้วย     
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1.6 ข้อมูลอาชีพของต าบล    

พื้นที่บ้านโ นนม่วงติดกับเทศบาลนครขอนแก่น  และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงทําให้ชุมชน         

บ้านโนนม่วงมีคว ามเจริญอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง       และด้วยเหตุนี้จึงทําให้ประชากรมีอาชีพที่

หลากหลายออกไป      แต่เดิมชุมชนโนนม่วงประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนมาก  และรองลงมาก็

เป็นการประกอบอาชีพรับจ้าง      เมื่อมีความเจริญเข้ามาระบบเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไป อาชีพและรายได้ก็

เปลี่ยนแปลงไปด้วย จนสามารถจะเรียงลําดับการประกอบอาชีพของชุมชนได้ดังน้ี 

- อาชีพหลักของชุมชนในปัจจุบัน คือ อาชีพการเกษตร เฉลี่ยร้อยละ 50   % มีทั้งหมด  665 

ครัวเรือน   

- อาชีพรอง คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป เฉลี่ยร้อยละ 40  % เช่น การรับจ้าง ซัก อบ รีด ให้กับนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประมาณ 200 ครัวเรือน   ค้าขายประมาณ   51 ครัวเรือน 

- อาชีพรับราชการ เฉลี่ยร้อยละ 10  %  มีผู้รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 102 คน  

1.7 ข้อมูลสถานท่ีส าคัญ 

1.7.1 มีวัดในบ้านโนนม่วง 2 แห่ง คือ วัดม่วงศรี วัดป่าบ้านโนนม่วง (วัดป่ามหาวิทยาลัย) และวัดป่า
มหาวนาราม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.7.8 ด้านการศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง   โรงเรียนระดับประถมและมัธยมอย่างละ 1 

โรงเรียน คือ ระดับประถมศึกษา ร .ร.บ้านโนนม่วง และระดับมัธยมศึกษาคือ ร .ร. สีหราชเดโชชัย ซึ่งมี
การศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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1.8 ผู้น าชุมชน (ผู้มีบทบาทส าคัญ)  

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ 

สังกัดสถานีอนามัยโนนม่วง คุณจินตนา  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าสถานีอนามัย 08-6581-3449 
 
1.9 ปัญหาส าคัญของหมู่บ้าน 

 ปัญหาเรื่องของการระบายน้ าและน้ าเสีย    

 
 
 1.9.1 ปัญหาเรื่องของการระบายน้ าและน้ าเสีย    
บริเวณหมู่ 3,12 เป็นนํ้าเสียที่เกิดจากการขยายตัวของชุมชน  หอพักที่เกิดขึ้นมากมายบริเวณด้านหลัง

ของมหาวิทยาลัย ทําให้เกิดเป็นนํ้าเสียล้นท่อระบายนี้ที่มีอยู่สองข้างถนน จากการพูดคุยได้ข้อมูลจาก
ชาวบ้านว่า เมื่อก่อนที่ยังไม่มีคนเข้ามาอาศัยมากขนาดน้ี น้ําพื้นดิน (ขุดลึกลงไปประมาณ 10-12 เมตร ) ก็พบ
น้ําที่ใช้ในการอุปโภค  คือซักผ้า   อาบน้ําได้   แต่ปัจจุบันน้ีพบว่าน้ําพื้นดินของหมู่บ้านกลายเป็นสีเหลือง  มี
กลิ่นเหม็น   ไม่สามารถนํามาใช้ในการซักผ้า   หรืออาบได้   ทําให้ชาวบ้านต้องใช้น้ําที่ต้องซื้อ คือ นํ้าประปา    
นอกจากนี้การระบายน้ํามีปัญหามาก   น้ าเสียท่ีไหลลงไปจากที่สูงกว่าลงสู่ท่ีต่ ากว่าคือหมู่บ้าน   ไหลไปลง
ห้วยหนองของชาวบ้าน  ทําให้นาข้าวเสียหาย  ปลามีสารพิษ   ปลาที่หนองทุ่ม  ชาวบ้านจะไม่ กินแล้ว   น้ํา
เสียจากหนองทุ่ม  ลงลําห้วย  บ้านหนองกุง ไปบ้านศิลา  และลงลําน้ําพองต่อไป   จุดน้ีถ้าได้มีการหาสถานที่
เพื่อทําบ่อบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยทิ้ง   จะช่วยในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมอย่าง มากในอนาคต  เพราะเป็นห่วงโซ่ 
ชาวบ้านคิดว่าจะใช้บริเวณหนองทุ่มเป็นที่บําบัดน้ําก่อน แต่ติดขัดเร่ืองงบประมาณ และนักวิชาการที่จะช่วย
ออกแบบระบบน้ําของหมู่บ้านนอกจากนี้บริเวณหอ 9 หลังของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเร่ืองระบบน้ําเสีย
ได้ไม่ดี ทําให้ถนนมีการกัดเซาะร่องระบายน้ํา  ไม่มีทําความเดือนร้อนให้ชาวบ้านบริเวณหมู่  19 มาก 

ผลกระทบเร่ืองน้ําคือ :    น้ําเสีย เหม็น เน่า ที่ไหลลงมา ทําให้น้ําบ่อของชาวบ้านใช้ดื่มกันไม่ได้ 
(สิ่งแวดล้อม) น้ําประปาของหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง   บริเวณโซนสูงน้ําไม่ขึ้น (สุขาภิบาล) ชาวบ้านเป็นโรค
ผิวหนังกันบ่อย (โรคระบาด) มีแหล่งน้ําเสียและยุงรําคาญมาก 
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การแก้ไขที่ผ่านมาของชาวบ้าน  :  โดยทาง  อบต.มีงบ ประมาณ ประมาณ 2 แสนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน  
แต่ละหมู่บ้าน ได้มีการใช้เงิน ประมาณ 6 หมื่นเร่ิมทําร่องระบายน้ํา   แต่เป็นการทําร่องระบายน้ําเป็นการคิด
ของชาวบ้าน  ไม่มีการมองอย่างเป็นระบบโดยผู้มีความรู้ในเร่ืองของโครงสร้างสุขาภิบาล 

1.9.2 แหล่งความบันเทิงหรือแหล่งอบายมุข  
 ร้านขายสุรา อาหาร คาราโอเกะ รอบมหาวิทยาลัย    แหล่งของความบันเทิงของนักศึกษา     ร้านค้า

เหล่านี้บางแห่งไม่ได้ขออนุญาตเปิดอย่างถูกต้อง    เปิดขายเกินเวลา  (หลัง 6 ทุ่มยังไม่ปิด)     ชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า ร้านเหล่านี้เป็นอบายมุข (ขายสุรา /ยาเสพติด/ เซ็กส์)  ส่งผลกระทบต่อการเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดี ต่อเยาวชนที่กําลังเติบโตขึ้นมาของบ้านโนนม่วงวัยรุ่นของหมู่บ้านมีแบบอย่างที่ผิด (ติดเกมส์  
/ หนีโรงเรียน/การพนัน/ลักขโมย)  และเป็นมลภาวะเสียงของความบันเทิงยามค่ําคืนที่ดังรบกวนชาวบ้านจน
ไม่ได้หลับไม่ได้นอน  ทําให้พักผ่อนได้น้อย   สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือ การอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันยาเ สพ
ติดและเร่ืองอุบัติเหตุต่างๆ และการมีมาตรการร่วมกันในการเปิดร้านค้าแหล่งของความบันเทิงยามค่ําคืนที่
ไม่ส่งเสียงรบกวนต่อการพักผ่อนของชาวบ้านที่ต้องทํางานในยามกลางวัน 

1.9.3 ตลาดชุมชน 

                  

ตลาดที่อยู่ในชุมชนบริเวณห้าแยกของหมู่บ้าน  กลางหมู่บ้าน   ลักษณะเป็นตลาดชุมชน ที่เกิดขึ้นเอง
โดยชุมชนตามธรรมชาติ สินค้าขายทั้งอุปโภคและบริโภคที่จัดวางขายตามความสะดวกและพอใจจากพ่อค้า
แม่ค้าที่เป็นทั้งคนในและคนนอกของหมู่บ้านสภาพของตลาดชุมชนแห่งนี้ขณะนี้ยังขาดความเป็นระเบียบ
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ของการวางขายสิ่งของ มีการกีดขวางการจราจรในยามเย็นที่ตลาดเร่ิมเปิด   รถชนิดต่างๆเร่ิมขนาดต้ังแต่ส าม
ล้อพ่วง ก็ผ่านไปมาไม่สะดวกดังนั้นรถที่ใหญ่กว่านี้ในช่วงเย็นจึงไม่ควรเข้าไปในบริเวณนี้เพราะจะผ่านได้
ยากมาก ตลาดชุมชนแห่งนี้อยู่ในโซนพื้นที่ของหมู่ 12 ขณะนี้มีสภาพขาดความเป็นระเบียบ  สุขาภิบาลไม่
มาตรฐาน มีขยะมูลฝอยและแมลงนําโรคต่างๆ เช่น หนู  แมลงวัน เป็นต้น   ผลกระทบที่เกิดขึ้นคื อ เร่ือง
สุขภาพเนื่องจากเคยมีการตรวจพบอหิวาห์ที่แหล่งนี้ และสิ่งแวดล้อมที่ขาดความเป็นระเบียบสวยงาม รวมถึง
อาหารที่อาจมีการปนเปื้อนมีสารพิษตกค้างสูง ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือในเร่ืองตลาดอย่างมากในการ
ช่วยให้เกิดตลาดที่ถูกสุขลักษณะ น่าอยู่น่าซื้อ ของที่ขายก็ปลอดภัยปราศจากสารพิษ   ดังนั้นโครงการร่วมใจ
พัฒนาตลาดสดน่าซื้อบ้านโนนม่วง  นําโดย รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ และคณะ จึงเกิดขึ้น  

1.9.4 ปัญหาสุขภาพ ที่สําคัญของชุมชน  คือ  โรคเร้ือรัง  ได้แก่โรคเบาหวาน  และโรคความดัน
โลหิตสูง  ไข้เลือดออก  ปัญหาของโรคระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ .   ชาวบ้านบอกว่า  พวกเขาไม่มีความรู้มา
ก่อนเลยว่า   เบาหวาน ความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นได้อย่างไร   และจะป้องกันได้อย่างไร   ทําอย่างไรที่จะทําให้
ชุมชน  ปลอดภัยจากโรคเร้ือรังเหล่านี้ได้  เป็นคําถามที่มักจะได้รับจากประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้นํา
ชุมชนของหมู่บ้านนี้    ค าว่าสุขภาพดีในมุมมองของพ่อผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12  ได้ให้ความหมายถึง  การไม่
เครียดกับการหากิน  มีเงินใช้  พอเพียงในครอบครัว  มีประกอบอาชีพ   กินอยู่ดี   ปลอดสารพิษ (ผัก/อาหาร)    
สังคมและสิ่งแวดล้อมดี พวกเหล่านี้หากดีได้ประชาชนก็จะมีสุขภาพดีได้ทั้งกายและจิต   หากพิจารณาจาก
ความหมายของสุขภาพในมุมมองของผู้นําชุมชนจะพบว่า สุขภาพในที่นี้มิใช่การปราศจากโรคเท่านั้นแต่
สุขภาพเป็นศักยภาพของคนที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยหลายด้าน  อาทิ เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม    มุมมองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้นําของชุมชนแห่งนี้สอดรับ
กับแนวคิดในเร่ืองสุขภาพขององค์การอนามัยโลก(WHO,1986)ผู้นําชาวบ้านของบ้านโนนม่วงให้
ความสําคัญ กับเร่ืองสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบมาก    เพราะรับรู้และตระหนักดีว่าสุขภาพ
เป็นฐานทรัพยากรของการมีชีวิตที่ดี  ชีวิ ตที่มีคุณภาพคือการมีสุขภาพดี แต่จะทําอย่างไรเพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนแห่งนี้เข้าใจและเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง  

ดังนั้นโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพบ้านโนนม่วงจึงเกิดขึ้นด้วยฐานการคิดตามมุมมอง
สุขภาพแนวใหม่และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 

1.9.5 ด้านการศึกษา ในระดับประถมศึกษา   คือโรงเรียนบ้านโนนม่วงมีนักเรียนประมาณ 400 คน  
มีครูประมาณ 23 คน   เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนดั้งเดิม  พื้นที่ของโรงเรียนมีน้อยแต่มีจํานวนนักเรียนมาก    
กิจกรรมของโรงเรียนด้านต่างๆจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี มีคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานดูแลอยู่ มีการขอขยายโอกาสทางการศึกษ าให้เปิดถึงระดับมัธยมบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่เคยผ่านซึ่งยังไม่
ชัดเจนในประเด็นน้ีว่าที่ไม่ผ่านเนื่องจากสาเหตุใดของโรงเรียนโรงเรียนนี้เคยได้เป็นตัวอย่างโรงเรียนนําร่อง
และเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นมาแล้ว   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต. ) ก็สนับสนุนเงิน
งบประมาณในด้านการศึกษาและอาหารกลางวันให้ทุกปี    
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1.9.6  ด้านความร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน   กลุ่มศิษย์เก่าได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาว
ม่วงนคร   เป็นประเพณีติดต่อกันมาหลายปี    เพื่อหารายได้ช่วยทางโ รงเรียนในการซื้ออุปกรณ์  สื่อการเรียน
การสอน  และมีการจัดทําผ้าป่าการศึกษาขึ้นทุกปีเพื่อหารายได้ช่วยกิจกรรมของทางโรงเรียนเช่นกัน  

1.9.7 ปัญหาความต้องการและขาดแคลนของโรงเรียน   ทางโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรหรือ
ครูผู้สอน  ซึ่งครู ผู้สอนส่วนมากจะเป็นครูผู้หญิง  และขาดแคลนอุปกรณ์   สื่อการเรียนการสอน คือ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันเคร่ืองคอ มพิวเตอร์ไม่พอกับจํานวนนักเรียน  ทําให้นักเรียนไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เต็มที่นัก   ถึงแม้ศิษย์เก่าจะพยายามหารายได้ซื้อคอมพิวเตอร์ช่ว ยเหลือทางโรงเรียน ก็ไม่
สามารถจะทําได้เพียงพอกับความต้องการได้ เพราะจํานวนนักเรียนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย ฉะนั้นจึงถือ
ได้ว่าทางโรงเรียนขาดอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเป็นจํานวนมาก  

1.9.8  ส าหรับในระดับมัธยมศึกษา   คือ  โรงเรียนสีหราชเดโชชัยซึ่งเปิดคร้ังแรกรับนักเรี ยนถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ก็ประสบ ความล้มเหลวซึ่งไม่มีนักเรียน   ปัจจุบันจึงมีเฉพาะนักเรียนระดับมัธยม
ต้นเท่านั้น  
 
2. ข้อมูลจ าเพาะ 
2.1 ความต้องการของชุมชน    
 2.1.1 ด้านสุขภาพ  

2.1.1.1 การแก้ไขปัญหาโรคเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 
2.1.1.2 การส่งเสริมสุขภาพดีให้กับผู้สูงอายุ 
2.1.1.3 การบริหารจัดการตลาดสดโนนม่วง 

 2.1.2 ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ  
2.1.2.1 การลดการใช้สารเคมีในทางการเกษตรให้น้อยลง 

 2.1.3 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
2.1.3.1 การแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสีย ระบบระบายน้ําไม่ดี ทั้งน้ําที่มาจากหอพัก อพาร์ตเมนต์ 

และบริเวณต่าง ๆ ด้านหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.1.3.2 การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 

 2.1.4 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
2.1.4.1 การลดปัญหาการมั่วสุมดื่มสุราของนักศึกษาและเยาวชนในชุมชน  
2.1.4.2 การลดมลภาวะทางเสียงที่เกิดจากสถานบันเทิงบริเวณด้านหลัง 

                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทําให้เกิดรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันของชุมชน 
2.1.4.3 การจัดการปัญหาการลักขโมย 
2.1.4.4 กฎระเบียบการเปิด - ปิดประตูทางเข้า – ออกหอพักเก้าหลังเพื่อลดมลภาวะทางเสียง     
           ฝุ่นละออง และการรวมกลุ่มของวัยรุ่นทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
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2.2 โครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการแล้วโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 2.2.1 โครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงปี พ.ศ. 2551 
 2.2.1.1 ด้านสุขภาพ 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

- กายภาพบ าบัดรวมใจให้ชุมชนห่างไกล
บุหรี่และโรคหัวใจ” 

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ                        
ศูนย์หัวใจสิริกิติ ์

76,980 15 ก.ค. 51 
 

ประชาชนทั่วไป 
 

- การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ” 
ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

คณะพยาบาล   
21,943.29 
231,405 

 
17 เม.ย. 51 

21-22, 
23-29 มิ.ย.51, 

5 ก.ค. 51 

ประชาชนทั่วไป 

- ชุดการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาพบ้าน
โนนม่วง 

ดร.ปัทมา  สุริต              
คณะพยาบาลศาสตร์ 

196,260 
 

15 ก.ย. 51 ประชาชนทั่วไป 
 

- การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนวัย
ผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุบ้านโนนม่วง 

รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

239,850 28 ก.พ. 51 ประชาชนทั่วไป 

- การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยง
ตอ่โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ผศ.ดร.นันทรัตน์          
โฆมานะสิน                
คณะเทคนิคการแพทย์   

380,000 
 

28-29 ก.ค. 
51,มี.ค. - ก.ย. 

51 

ประชาชนทั่วไปที่
เสี่ยงตอ่
โรคเบาหวาน  
/โรคหลอดเลือด
หัวใจ 

- อบรมผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
เรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพา 

 

รศ.ดร. อัมพรพรรณ         
ธีรานุตร                      
คณะพยาบาลศาสตร์ 

111,200 ธ.ค. 50-31 
ส.ค. 51 

อสม.  ประชาชน
ทั่วไปที่มีผู้ป่วยอยู่
ในการดูแล 

- การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนา
ทักษะชีวิตแก่เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นบ้าน
โนนม่วง 

รศ.ดร.จินตนา               
ตั้งวรพงศ์ชัย                 
คณะพยาบาลศาสตร์    

15,350 15-16 ก.ค. 
และ 3 ส.ค. 51 

เด็กวัยเรียน และ
วัยรุ่น ประชาชนที่
สนใจ 

- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ผอ.ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   

650,000 6-7 พ.ค. 51, 
21.22 ก.ค. 51 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   
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2.3 โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนปี พ.ศ. 2553 
(มีบางคณะ/หน่วยงานย่ืนโครงการท่ีสอดคล้องกับความต้องการอยู่บางส่วน) 

2.3.1 ด้านสุขภาพ  
2.3.1.1 การนวดแผนไทยเพื่อโรคเบาหวาน 
2.3.1.2 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
2.3.1.3 ส่งเสริมสุขภาพและติดตามภาวะสุขภาพผู้ป่วยเร้ือรังในชุมชน 
2.3.1.4 การเฝ้าระวังปัญหาหลักทางสุขภาพในผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.3.1.5 สร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิด้านรักษาพยาบาลตามระบบหลักประกันสุขภาพ 
2.3.1.6 การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
2.3.1.7 การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 
2.3.1.8 การตรวจพยาธิในชุมชนและการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษ 
2.3.1.9 การตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างง่าย 

2.3.2 ด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ  
2.3.2.1 การบริการเทคโนโลยีไบโอคลีนและปุ๋ยน้ําชีวภาพสู่ชุมชนต้นแบบ 
2.3.2.2 การผลิตสารสกัดสมุนไพรควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 
2.3.2.3 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

2.3.3 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
 2.3.3.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่อาสาสมัครเยาวชนเพื่อดูแลคุณภาพ  

แหล่งน้ําในชุมชน 
2.3.3.2 ค่ายอบรมผู้นําเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2.3.4 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
 2.3.4.1 อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนและเยาวชน 

2.3.4.2 สายใยรักษ์ครอบครัวสู่ความพอเพียงเคียงคู่ความยั่งยืน 
2.3.4.3 สถาปัตย์ชุมชนและผังเมืองอาสา 
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55..ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคายต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย   
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1.  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ประวัติความเป็นมา  

ตําบลหนองกอมเกาะ เดิมขึ้นอยู่กับตําบลมีชัยต่อมาในปี  พ.ศ.2524 ได้แยกออกมาเป็นตําบลหนอง
กอมเกาะ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านดอนดู่ หมู่ 2 บ้านนาไก่ หมู่ 3 บ้านคุยนางขาว 
หมู่ 4 บ้านนาเหลาทอง หมู่ 5 บ้านนาทา หมู่ 6 บ้านโนนธาตุ หมู่ 7 หนองเด่ิน หมู่ 8 บ้านแจ้งสว่าง  หมู่ 9 
บ้านหนองกอมเกาะ หมู่ 10 บ้านหนองขาม หมู่ 11 บ้านศรีเจริญ 
 
 
 
 
 
 
1.2 สภาพท่ัวไปของต าบล 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็นดินทราย มีหนองน้ําใหญ่บริเวณริมตําบล  มีเนื้อที่ประมาณ  
26 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,250 ไร่ 
1.3  อาณาเขตต าบล 

ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลเมืองหนองคาย  อ.เมือง  จ.หนองคาย 
      ทิศใต้   ติดกับ ต.ค่ายบกหวาน  อ.เมือง  จ.หนองคาย 
   ทิศตะวันออก  ติดกับ ต.โพธิ์ชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย 
    ทิศตะวันตก  ติดกับ ต.เมืองหมี  อ.เมือง  จ.หนองคาย 
1.4  เขตการปกครอง    ตําบลหนองกอมเกาะแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านดอนดู่  
หมู่ที่ 2 บ้านนาไก่  
หมู่ที่ 3 บ้านคุยนางขาว  
หมู่ที่ 4 บ้านนาเหลาทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านนาทา  
หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเด่ิน  
หมู่ที่ 8 บ้านแจ้งสว่าง  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกอมเกาะ  
หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม  
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1.5  จ านวนประชากรของต าบล 
 จํานวนประชากรในเขต อบต. 6,121 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,301 หลังคาเรือน 

1.6   ข้อมูลอาชีพของต าบล 
 1.5.1  อาชีพหลัก ทํานา รับจ้าง 

              1.5.2  อาชีพเสริม รับจ้าง จักสาน 
1.7  ข้อมูลสถานท่ีส าคัญของต าบล 

1.7.1 สถานีอนามัย  
       1.7.2 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกอมเกาะ 
     1.7.3 หนองกอมเกาะ 
    1.7.4 วัดศรีเจริญ  
        1.7.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
             1.7.6 ตลาดแจ้งสว่าง 
1.8  เส้นทางคมนาคม  การเดินทางสู่ต าบล 
       จากศาลากลางจังหวัดหนองคาย  มาตามถนนรอบเมืองหนองคายทางไปสะพานไทย –ลาว  
เลี้ยวซ้ายมาตามถนนมิตรภาพไทย - ลาว  ถึงตลาดแจ้งสว่าง เลี้ยวขวาเข้า  อบต. หนองกอมเกาะ 
                                                        แผนท่ี จากจังหวัดขอนแก่น-จังหวัดหนองคาย 
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แผนท่ีจังหวัดหนองคาย-ต าบลหนองกอมเกาะ

 
 
1.9  สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 

จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,301 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จํานวนบ้านที่มี
โทรศัพท์ 105 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.07 ของจํานวนหลังคาเรือน 
1.10 ข้อมูลกลุ่มอาชีพของชุมชน 

 

 
 
1.10.1  กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านนาเหล่าทอง 
          สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 
          ผู้นําชุมชนและกลุ่ม : นาง หนูดี พารา 
          โทร :042-467759 
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1.11  ข้อมูลธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่น่าสนใจของต าบล 
1.11.1   บริษัทชัยชาญ  ผลิตภัณฑ์ไม้ 

ธุรกิจ : กรอ บรูปไม้ผสมโลหะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ใน
ต่างประเทศ เช่นไม้จากอเมริกา นํามาแปรรูปเป็นกรอบรูป เป็นกรอบรูปและ
บรรจุหบีห่อส่งขายต่างประเทศราคาขายส่ง  ชิ้นละ 25 - 500 บาท     

ประเภท : ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) สถานที่ตั้ง: เลขที่ 187 ม.7 ต.หนองกอมเกาะ อ .เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร :042 465655-6 /รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ  กรอบรูปไม้  
1.12  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจของต าบล 

1.12.1  หมวก  เป็นผลิตภัณฑ์ทําจากไม้ไผ่นํามาจักสาน มีสีสันสวยงาม 
สีไม่ตก ไม่ขึ้นรา มีให้เลือกมากมายนําไม้ไผ่มาเหลาเป็นเส้นยาว ๆ แล้ว
ย้อมสีรอจนสีแห้ง นําไปขึ้นรูปตามที่ต้องการ แล้วเย็บด้วยจักรเย็บผ้า 
 
1.12.2 กรอบรูปไม้ผสมโลหะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ต่างประเทศ 
เช่น ไม้จาก ลาว  อเมริกา นํามาแปรรูปเป็นกรอบรูปแล้วบรรจุภัณฑ์
ส่งกลับไปขายยังต่างประเทศนําไม้มาตัดเป็นชิ้นๆ ตัดเข้ากรอบ ขัดแต่ง 
ทาสี แล้วประกอบเข้ากับกระจกหรือส่วนประกอบอื่น ๆ บรรจุภัณฑ์ 

1.13 สถานท่ีท่องเท่ียวของต าบล 
1.13.1   วัดศรีเจริญ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 
1.13.2 หนองกอมเกาะ  เป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ เน้ือที่ประมาณ 3,000 ไร่ 

1.13.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเป็นแหล่งวิชาการ ถ่ายทอดความรู้  ศูนย์ฝึกอบรม 
วิชาการ ด้านการเกษตร และประมง 

1.13.4  ตลาดสดแจ้งสว่าง  เป็นตลาดซื้อขายสินค้าจากประเทศลาวและไทย และสินค้าทั่วๆ ไป 
1.14  ผู้น าของชุมชน 

ด้าน/ส่วน ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ 
ส่วนตําบล 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองกอมเกาะ 

นางสุภา  นันทะมีชัย    042-474098 

 ปลัด อบต. นายสุพัฒน์ ศิริประภานนท์กุล  - 
 ประธานกรรมการบริหาร อบต. นายหนุน ศิริแสง - 

 
 
 

http://www.thaitambon.com/Tambon/torgdesc.asp?ID=430116&POL=07522155952
http://www.thaitambon.com/Tambon/torgdesc.asp?ID=430116&POL=01926175735
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2. ข้อมูลจ าเพาะ 
2.1  ความต้องการของชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกอมเกาะ  อ.เมือง  จ.หนองคาย 

2.1.1  ด้านการศึกษา 
2.1.1.1 ส่งเสริมการมีบทบาทของชุมชนต่อการศึกษา 
2.1.1.2 ต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนร่วมในการศึกษานักเรียน  

2.1.2 ด้านสุขภาพ 
 2.1.2.1  อบรมให้ตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร  
 2.1.2.2 การลดปัญหาโรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดัน 
2.1.3  ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 
 2.1.3.1  ส่งเสริมด้านบรรจุภัณฑ์ และการตลาด  เช่น แกะสลักมะพร้าว เลี้ยงปลา     
 2.1.3.2  ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเคร่ือง จักสานทองม้วน  โดนัท  ปลาแปรรูป  ข้าวกล้อง 
 2.1.3.3  ความรู้ด้านการจัดตั้งกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 
 2.1.3.4  พัฒนารูปแบบลวดลายผ้าไหม ผ้าทอ  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

 2.1.4  ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 2.1.4.1 มีโครงการต้ังกองการขยะ 

2.1.4.2 การจัดการระบบน้ําเสียลงลําห้วยยาง  และห้วยผักหนาม 
2.1.4.3 การจัดการกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงไก่ น้ําเน่า น้ําขังและแมลง  

2.1.5  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 2.1.5.1 อบรมจริยธรรมเด็กนักเรียนและเยาวชน 
2.1.6 ด้านการปกครอง 

2.1.6.1 ต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นโอนย้ายนักศึกษาและบุคลากรเป็นประชาชนของ
ตําบล 

 
2.2  โครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2.2.1 โครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงปี พ.ศ. 2551 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
/บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 

- โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ แล
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที ่
รุ่นที่ 1 รร.คุยนางขาว 
รุ่นที่ 2 รร.หนองเดิ่น 

น.ส.พรรณรัตน์              
ก้วยเจริญพานิชย ์
วิทยาเขตหนองคาย 

40,000   
 

2-3 ส.ค. 51 
9-10 ส.ค. 51 

ครูและนักเรียน 
 



44 

 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/
บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

- โครงการ วาดภาพให้น้อง ศูนย์บริการวิชาการ   132,831.49   8-9  ก.ย. 51 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และเยาวชน 

- โครงการเสริม สร้างท้องถิ่นการเรียนรู้ 
ผ่านปฏิบัติการครั้งที่ 2  
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

ผศ.ดร.อัจฉรา ศิริมังคะลา  
คณะวิทยาศาสตร์ 

200,000   15,28 มิ.ย.     
และ6 ก.ค. 51 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

ด้านสุขภาพ 

- กายภาพบ าบัดรวมใจให้ชุมชนห่างไกล

บุหรี่และโรคหัวใจ     

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

22,740   29 ก.ค.  2551 
 

นักเรียน นักศึกษา  
อสม.  และ
ประชาชนทั่วไป 

- อบรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อลด

ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ

โรคหัวใจ   

รศ.นงนุช  เศรษฐเสถียร  
คณะเทคนิคการแพทย ์  

380,000   มี.ค. – ส.ค.51 นักเรียน นักศึกษา  
อสม.  และ
ประชาชนทั่วไป 

- เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อดูแล

สุขภาพผู้ป่วยในชุมชน  

อ.เชวงศักดิ์  พฤกษเทเวศ 
วิทยาเขตหนองคาย 

39,675   7 ส.ค.51 อสม.  เครือข่ายผู้นํา
เยาวชน   

-  เสริมสร้างสุขภาพและ  สุขอนามัย   
 

อ.เชวงศักดิ์  พฤกษเทเวศ 
วิทยาเขตหนองคาย 

14,525 30 ก.ค. 51 อสม.  เครือข่ายผู้นํา
เยาวชน   

- ทันตกรรมพระราชทาน   คณะทันตแพทยศาสตร์ 215,872.05   13 ส.ค.51 นร./นศ./ ทหาร เด็ก 
/อสม. ผู้สูงอายุ 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ 
ติดต่อสู่คน   

ผศ.สรรเพชญ   
อังกิตตระกูล  
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

120,400   13 ก.ค. 51 เกษตรกร อสม. 
ผู้นําชุมชน  และ
ประชาชนทั่วไป 

- หนองกอมเกาะชุมชนต้นแบบรักษ์
สุขภาพ 

ผศ.ดร.นงลักษณ์        
เมธากาญจนศักดิ ์
คณะพยาบาลศาสตร ์

45,575 11-14 ส.ค.
และ7 ก.ย. 51 

ประชาชนทั่วไป 

ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 

- อบรมสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

และเครื่องดื่ม  มหาวิทยาลัย วิทยาเขต

หนองคาย  

อ.สุทธิลักษณ์             
ขวัญไตรรัตน ์
วิทยาเขตหนองคาย 

32,392   12 ก.ค.51 นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป   
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โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/
บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 

- อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ผศ.นริศร  นางาม 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

89,500 1 ส.ค. 51 กลุ่มเกษตรกร       
ในพื้นที่ 

- อนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตปลาพันธุ์

พื้นเมืองในหนองกอมเกาะ   

รศ.ดร.วิรัช  จิ๋วแหยม 
วิทยาเขตหนองคาย 

100,000 16 ส.ค. 51 กลุ่มเกษตรกร     
ผู้นําชุมชน นักเรียน
นักศึกษา 

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

- ค่ายอบรมผู้น าเยาวชน   เพื่อการ

อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

อ.วิรงรอง   มงคลธรรม                          
คณะวิทยาศาสตร์ 

65,200 12 – 14 
มี.ค. 51 

ผู้นําเยาวชน  
นักเรียน  นักศึกษา   

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนัก
พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์   วิทยาเขต
หนองคาย  อุทยานประวัติศาสตร ์       
ภูพระบาท   อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี 

ดร.สุรพล  แสนสุข   
วิทยาเขตหนองคาย 

50,792 25 – 27   
ก.ค. 51 

นักศึกษา           
วิทยาเขตหนองคาย 

2.2.2 โครงการบริการวิชาการ ปี 2552 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/
บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 

- เปิดโลกวิชาการสู่ชุมชนต้น แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง    

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 296,433   9 ก.พ. 52 นักเรียนนักศึกษา 
และประชาชน
ทั่วไป 

ด้านสุขภาพ 

- ตรวจมะเร็งเต้านม   ผศ.ดร.ดําเนิน  วชิโรดม  
คณะแพทยศาสตร ์

142,250   29 – 30  ต.ค.  
52 

สตรีอายุ 35 ปี       
ขึ้นไป  และ
ประชาชนทั่วไป 

ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 

- ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล   อ.วินัย  ใหม่คาม ิ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์   

36,000   17 – 18  ม.ค. 
52 

ผู้นําชุมชน  ครู  
เกษตรกรผู้สนใจ 

- อบรมเสริมความรู ้ โภชนาการและ
ความปลอดภัย 

ผศ.ดร.สุวลี  โล่วิรกรณ์   
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

122,000   ก.พ.52 อสม.และประชาชน
ทั่วไป 
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666...ต าบลโพธ์ิสัย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดต าบลโพธ์ิสัย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดต าบลโพธ์ิสัย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด   
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1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ประวัติความเป็นมา  

ตําบลโพธิ์สัย ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 2   บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 
บ้านโสกเชือก หมู่ 8 บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง และ หมู่ที่ 10 บ้านโสกเชือกน้อย  

1.2 สภาพท่ัวไปของต าบล  

                 

     
สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตําบลโพธิ์สัยมี ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอนสลับกัน  มี

หน้าดินลึก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีความเป็นกรด -  ด่างประมาณ 5.0 - 6.0 มีความลาดชัน 0 - 2% 
ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 160 - 200 เมตร ดินเป็นดินร่วนปนทราย         ไม่เหมาะกับ
การทําการเกษตร  

1.3 อาณาเขตต าบล  

       ทิศเหนือ            ติดกับ ตําบลศรีแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
       ทิศใต ้                ติดกับ ตําบลสวนจิก อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  
       ทิศตะวันออก    ติดกับ ตําบลปอภาร อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
       ทิศตะวันตก      ติดกับ ตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม  

1.4 จ านวนประชากรของต าบล  

        จํานวนประชากรในเขต อบต. 10,175 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,975 หลังคาเรือน 

1.5 ข้อมูลอาชีพของต าบล  

                     1.5.1  อาชีพหลัก ทํานาและไร่ยาสูบ  
                     1.5.2  อาชีพเสริม รับจ้าง  
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1.6 ข้อมูลสถานท่ีส าคัญของต าบล  
              1.6.1 โรงเรียน จํานวน 4 แห่ง  
              1.6.2 วัด/สํานักสงฆ์ จํานวน 10 แห่ง 
              1.6.3 สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แห่ง 

1.7 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 

              จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,975 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่  

1.8 ข้อมูลชุมชนและกลุ่มประชาชนของต าบล 
1.8.1  กลุ่มผลิตขนมกล้วยฉาบม้วน 

                        สถานที่ตั้ง : หมู่ 10 ตําบลโพธิ์สัย อําเภอศรีสมเด็จ  
                        จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  
                        ผู้นําชุมชนและกลุ่ม : นายสุพันธ์ อินอุ่นโชติ    
                        โทร :08-6224-1480  

1.8.2 กลุ่มพรมเช็ดเท้า 
                       สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 7  

  ตําบลโพธิ์สัย อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
                       ผู้นําชุมชนและกลุ่ม : นางปนัดดา อาจคําไพร 
                      โทร :08-1261-2679     e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com  

1.8.3  กลุ่มสตรีทอผ้า (ผ้าไหมและโทเร)  
                       สถานที่ตั้ง : บ้านโสกเชือกน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลโพธิ์สัย 
                       อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด   
                       ผู้นําชุมชนและกลุ่ม : นายสํารวย สิริหาร 
                       โทร :043-508196     e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com  

1.9 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจของต าบล 
1.9.1  ขนมกล้วยฉาบม้วน 

             1.9.2  พรมเช็ดเท้า 
1.9.3 ผ้าไหม ผ้าด้ายโทเร ผ้าฝ้าย 
 
 
 
 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=03121782335&ID=451606
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=0261381347&ID=451606
mailto:cd.roi-ed@thaimail.com
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=026138134&ID=451606
mailto:cd.roi-ed@thaimail.com
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1.10  ผู้น าของชุมชน พื้นที่ตําบลโพธิ์สัย  อําเภอศรีสมเด็จ   จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

ด้าน/ส่วน ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ 

ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์สัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์สัย 
171 ม.4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ            
จ.ร้อยเอ็ด  45280 

นายจํารัส  อินอุนโชค   087-2322196 

043-563169 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์สัย นายพนิช  ภูจริต   081-0512301 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นายพิษณุ   ยุทธไกร    081-0497615 
สุขภาพ กํานันตําบลโพธิ์สัย น.ส.วาสนา  พาระไพ   083-1503504 
 หัวหน้าสถานีอนามัยตําบลโพธิ์สัย 

 
น.ส.ประกายวัลย์  มณีกัญญ  
(พี่นาง) 

081-0574852 
 

 
2.ข้อมูลจ าเพาะ 

2.1 ความต้องการของชุมชน  
2.1.1ด้านการศึกษา 

2.1.1.1 ต้องการวิทยากรและนักวิชาการทางการศึกษา  
2.1.1.2 ด้านศิลปศึกษา  
2.1.1.3 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การออกค่ายนักศึกษาและนักเรียน เป็นต้น  
2.1.1.5 ส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น 
2.1.1.6 ต้องการนักศึกษาฝึกสอน 

2.1.2 ด้านสุขภาพ 
2.1.2.1 การให้ความรู้โรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
2.1.2.2 การให้ความรู้ไข้เลือดออก 

2.1.3 ด้านการเกษตร 
2.1.3.1 ฤดูฝนนํ้าท่วม  หลังจากนั้นแล้ง ขาดความรู้ในการกักเก็บน้ําไว้ใช้หน้าแล้ง 
2.1.3.2 การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ําน้อยและไม่ใช้สารพิษมาก 
2.1.3.3 ต้องการความรู้ด้านการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าตําบล เช่น หมอน ถ่าน 
2.1.3.4 ขาดระบบการจ่ายน้ําที่เพียงพอและทั่วถึง 

2.1.4 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  2.1.4.1 การปลูกป่าชุมชน  
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2.1.5 ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
2.1.5.1 ความรู้ทางวิชาการเพื่อปรับเส้นทางสัญจรบนคันดินชลประทาน 
2.1.5.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน 
2.1.5.3 ความเข้าใจของประชาชนต่อฟาร์มสาธิตเกษตรกรรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

2.2 โครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการไปแล้ว โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2.2.1 โครงการบริการวิชาการ ปี 51 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/
บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 

- การสร้างท้องถิ่นเรียนรู้ผ่านปฏิบัติการ
ครั้งที่ 2 

ผศ.ดร.อัจฉรา  ศิริมังคะลา 
คณะวิทยาศาสตร ์

200,000 14,22 มิ.ย. 51 
5 ก.ค. 51 

คร ูและ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

- พัฒนาการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รศ.วิโรจน์  ภัทรจินดา         
คณะเกษตรศาสตร์ 

300,000 21 มี.ค. 51         
-30 ส.ค. 51 

ประชาชนทั่วไป และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์
ตามปรัชญาเศรษฐกจิฯ 

ผศ.ดร.นริศร  นางาม 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

28,400 6 มิ.ย. 51 ประชาชนทั่วไป และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด้านสุขภาพ 
- ฝึกทักษะการดูแลตนเอง ในการเฝ้าระวัง
การเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีไทย ครั้งที่ 4    

ผศ.ดร.ดําเนิน  วชิโรดม 
คณะแพทยศาสตร ์

142,250 11 ส.ค.52 ประชาชนทั่วไป 

- การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง 

รศ.ดร.จินตนา   
ลี้ละไกรวรรณ 
คณะพยาบาลศาสตร ์

90,300 9-31 ต.ค. 51 ประชาชนทั่วไป 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/
บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์

ติดต่อสู่คนในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ.สรรเพชญ  อังกิติตระกูล 28,400 5 มิ.ย. 51 ประชาชนทั่วไป 

- ทันตกรรมพระราชทาน ผศ.นพ.ทพ.เอกสิทธิ์             
อุตรวิเชียร 
 
 
 
 

277,500 24 ก.พ. 52 นักเรียน / เยาวชน / 
ประชาชนทั่วไป 
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โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/
บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 
-   ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 2 โครงการย่อย ดังนี ้
1. ส่งเสริมโคขุนและการผลิตอาหารโค

โดยใช้เศษเหลือในท้องถิ่น    
2. ส่งเสริมการทําหญ้าน้ําน้อย 

รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา   200,000 25-28 ส.ค. 51 ประชาชนทั่วไป 

- การอบรมดูแลสุขภาพสัตว์ การให้

อาหารและโรคระบาดที่ส าคัญในปศุ

สัตว์ (2 รุ่น) 

รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์          
แสงมณีเดช 

119,000 22-23 มิ.ย.51  
29 – 30 มิ.ย.

51 

ประชาชนทั่วไป / 
เกษตรกร 

 
2.2.2 โครงการบริการวิชาการ ปี 52 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/
บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านสุขภาพ 

- พัฒนาศักยภาพ แกนน าสตรีด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ      ด้านอนามัย 

ผศ.ดร.ปราณี   ธีรโสภณ 145,400 14-18 , 25-29 
ก.ค.52 

ประชาชนทั่วไป 

- การใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ
ตามวิถี 

ผศ.พิศมัย   มะลิลา 
คณะเทคนิคการแพทย ์

140,500 18,25 ก.ค.52 ประชาชนทั่วไป 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

77..ต าบลต าบลขามป้อม อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นขามป้อม อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น   
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1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ประวัติความเป็นมา 

ตําบลขามป้อม  ได้รับการยกฐานะเป็นตําบลเมื่อ   พ.ศ. 2531 โดยแยกจากตําบลพระบุประชาชน 
ส่วนใหญ่พูดภาษาไทย อีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอพระยืน ประกอบด้วย 9 
หมู่บ้านได้แก่ บ้านขามป้อม  บ้านน้อยชานบึง บ้านชาด บ้านบ่อแก บ้านหนองทุ่งมน บ้านบ่อทอง บ้านโพธิ์
ทอง บ้านขามป้อม และบ้านชาด 
1.2 สภาพท่ัวไปของต าบล  

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินเค็ม มีแหล่งน้ําธรรมชาติมากมา 
1.3 อาณาเขตต าบล 

ทิศเหนือ  ติดกับ ต.พระยืน และ  ต.หนองแวง  อ.พระยืน  จ.ขอนแก่น 
ทิศใต้   ติดกับ ต.พระบุ อ.พระยืน และ  ต.ท่าศาลา  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต.บ้านโต้น  อ.พระยืน  จ.ขอนแก่น 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต.พระยืน  อ.พระยืน  จ.ขอนแก่น 

1.4 จ านวนประชากรของต าบล 
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,738 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,395 หลังคาเรือน 

1.5 ข้อมูลอาชีพของต าบล 
1.5.1 อาชีพหลัก ทํานา  
1.5.2 อาชีพเสริม ทอผ้าไหม จักสาน ทอเสื่อ และเลี้ยงสัตว์ 

1.6 ข้อมูลสถานท่ีส าคัญของต าบล 
1.6.1 มณฑปพระครูญานสารโสภิต วัดสระโนน 
1.6.2 หนองบันน้ํา 

1.7  เส้นทางคมนาคม  การเดินทางเข้าสู่ต าบล 
จากขอนแก่นใช้เส้นทางตามถนนมะลิวัลย์ สายขอนแก่น-ชุมแพ แยกเข้าที่ กม.14 ไปตามถนน 

บ้านทุ่ม มัญจาคีรี ถึงบ้านบ่อแก กม.ที่ 23 แยกเข้าตามถนนลาดยางอีก 5 กิโลเมตร ถึงตําบลขามป้อม อยู่ห่าง
จากอําเภอพระยืน 7 กิโลเมตร 
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แผนท่ีต าบลขามป้อม   

1.8 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต . 1,395 ครัวเรือน จํานวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคา

เรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจํานวนหลังคาเรือน 
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1.9 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มประชาชนของต าบล 
1.9.1  กลุ่มทอผ้าไหม 
          สถานที่ตั้ง : 171 หมู่ 9 บ้านชาติ ตําบลขามป้อม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320 
          ผู้นําชุมชนและกลุ่ม : คุณบุญชู วงษ์ชมพู 

                       โทร :043 -266181 
 1.9.2 กลุ่มอาชีพจักสานบ้านชาด ม.3 
          สถานที่ตั้ง : เลขที่ 23 หมู่3 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 
          ผู้นําชุมชนและกลุ่ม : นางชารี จงสําราญ 
          โทร :043-26617 

1.10  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจของต าบล 
1.10.1 ผลิตภัณฑ์จากกกและไม้ไผ่ 
1.10.2  ผ้าไหม 

1.11  ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว 
1.11.1  วัดสระโนน  เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิม สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2419 มีโบสถ์ (สิมโบราณ) ปรากฏอยู่

และเป็นวัดของเจ้าคณะอําเภอพระยืนรูปแรกคือ พระครูญาณสารโสภิต (สมทรง คุตตญาโนปณ.3)  
1.11.2 มณฑปพระครูญาณสารโสภิต  เป็นวิหารรูปเหมือนขอ งเจ้าคณะอําเภอพระยืนรูปแรกซึ่งเป็น

ที่สักการะนับถือของชาวบ้านตําบลขามป้อม มีการจัดกิจกรรมรําลึกพระคุณในช่วงเดือน พฤษภาคม ทุกป ี
1.12  ผู้น าชุมชน 

 ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ 

ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขามป้อม นายณรงค์  น้อยสุวรรณ   043-344894 
 ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

อําเภอพระยืน 
นายสุรินทร์  หว่างจิตร  
 

081-8728353 

2. ข้อมูลจ าเพาะ 
2.1  ความต้องการของชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม  อ.พระยืน  จ.ขอนแก่น 

2.1.1 ด้านการศึกษา 
2.1.1.1  เยาวชนขาดแคลนการศึกษา 

2.1.2 ด้านสุขภาพ 
2.1.2.1  โรคเบาหวาน 
2.1.2.2  โรคความดันโลหิตสูง 
2.1.2.3  อีสุกอีใส  ไข้เลือดออก  ระบาดทุก 3 ปี 
2.1.2.4  ชมรมผู้สูงอายุขาดความรู้และอุปกรณ์   การออกกําลังกาย  
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2.1.3 ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 
2.1.3.1 ต้นทุนทางการเกษตรสูง เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 

2.1.3.2 ปัญหาด้านการเกษตร 

2.1.3.3 มีการผลิตสินค้า  แต่ไม่มียี่ห้อ  และบรรจุภัณฑ์ 
2.1.4 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

2.1.4.1  เยาวชนจับกลุ่มกัน  ชิ่ง มอเตอร์ไซค์  กินเหล้า  เล่นการพนัน  ชกต่อย  ไม่ทํางาน  
2.2 โครงการบริการวิชาการ ท่ีด าเนินการไปแล้วโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.2.1   โครงการบริการวิชาการปี  2552 
 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/
บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 

- ห้องสมุดเคลื่อนที่   ผศ.ดร.ภรณี  ศิริโชติ   67,150 15 พ.ค. –  
31 ส.ค.  52 

นักเรียน 

- วาดภาพให้น้อง                                    ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 94,135.75 16-18 พ.ค. 52 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขามป้อม 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- เทคนิคการซ่อมบูรณะอาคาร    
รุ่นที่ 10   ณ วัดสระโนน 

รศ.ดร.ธาดา   สุทธิธรรม     
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

125,000 พ.ค.-ส.ค. 2552 ผู้นําชุมชน               
ประชาชนทั่วไป    
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88..  บ้านโนนม่วงน้อย เทศบาลต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรือง บ้านโนนม่วงน้อย เทศบาลต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรือง   

จังหวัดหนองบัวล าภูจังหวัดหนองบัวล าภู  
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1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ประวัติความเป็นมา  

                 ตําบลยางหล่อ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน มีพื้นที่
ทั้งหมด 56.36 ตารางกิโลเมตร ห่างจากอําเภอศรีบุญเรือง 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด 44 
กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด  15  หมู่บ้าน  ได้แก่   หมู่ 1 บ้านดอนเล้า  หมู่ 2 บ้านป่าคา หมู่ 3 บ้านโนน
สมบูรณ ์   หมู่ 4 บ้านยางหล่อ  หมู่ 5 บ้านหล่อพัฒนา  หมู่ 6 บ้านโนนสวนกล้วย หมู่ 7 บ้านดอนเกล็ด 
หมู่ 8 บ้านโนนม่วงน้อย หมู่ 9 บ้านหนองเป็ด  หมู่ 10 บ้านสันป่าพลวง หมู่ 11 บ้านศรีอุดม             
หมู่ 12 บ้านบูรพา หมู่ 13 บ้านไชยเจริญ หมู่ 14 บ้านนาหว้า  และหมู่ 15 บ้านศรีนคร 

1.2 สภาพท่ัวไปของต าบล  

                 เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ําที่สําคัญ ได้แก่ ลําน้ํายาง ลําน้ําพวย ลําน้ําโปร่ง   ลักษณะดินส่วน
ใหญเ่ป็นดินร่วนปนทราย 

1.3 อาณาเขตต าบล  

               ทิศเหนือ            ติดกับ ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 
               ทิศใต ้                ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 
               ทิศตะวันออก    ติดกับ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 
               ทิศตะวันตก      ติดกับ ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู  

1.4 จ านวนประชากรของต าบล  

               จํานวนประชากรในเขต อบต. 8,900 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,066 หลังคาเรือน 

1.5 ข้อมูลอาชีพของต าบล  

              อาชีพหลัก ทํานา 
              อาชีพเสริม ปลูกผักปลอดสารพิษ ทําขนม ทอผ้า จักสาน  

1.6 ข้อมูลสถานท่ีส าคัญของต าบล  

             1.6.1  สถานีอนามัย 2 แห่ง 
             1.6.2 โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง 
             1.6.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง 
             1.6.4 อบต. 1 แห่ง  
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1.7 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ต าบล  

             เดินทางเข้าสู่ตําบลยางหล่อ  ใช้เส้นทางหลวงสายอําเภอศรีบุญเรือง- นากลาง มีระยะทางห่าง
จากที่ว่าการอําเภอ ประมาณ 14 กม. สํานักงาน อบต.ยางหล่อ อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอ 13 กม. 
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1.8 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 

                    โทรศัพท์ 19 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ของจํานวนหลังคาเรือน  

       1.9 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มประชาชนของต าบล 
                1.9.1 กลุ่มทอผ้า 
                        สถานที่ตั้ง: 23/1 โนนม่วงน้อย หมู่ 8 ตําบลยางหล่อ อําเภอศรีบุญเรือง  
                        จังหวัดหนองบัวลําภู 39180 

                        ผู้นําชุมชนและกลุ่ม : นางสมบัติ เสนาลา 
                        โทร : 08-7217-6643  

1.9.2 กลุ่มทอผ้าลายเกล็ดเต่า 
                       สถานที่ตั้ง: 67 หมู่ 2 ตําบลยางหล่อ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 39180  
                       ผู้นําชุมชนและกลุ่ม: คุณหนูแดง แสงจันดา 

1.9.3 กลุ่มท าขนม 
                       สถานที่ตั้ง: หมู่7 บ้านดอนเกล็ด ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180  
                       ผู้นําชุมชนและกลุ่ม: นางสมหวัง อินทรีย์ 
                       โทร :08-1799-6291  

                       รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ - ขนมกะหร่ีปั๊บ 
 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=09416153513&ID=390407
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=082613308&ID=390407
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=028194442&ID=390407
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=390407&PROD=028110236&SME=028194442
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1.10 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจของต าบล 
 1.10.1 อาหารว่าง ของขบเคี้ยว   
               - ขนมกะหร่ีปั๊บเป็นการแปรรูป แป้ง ถั่วเขียว ไข่ น้ําตาล ทําเป็นขนม  
                  อร่อย น่ารับประทาน   
1.10.2 หัตถกรรม-ผ้า 
                - ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 

                              - ผ้าลายน้ําไหล 
1.11 ผู้น าชุมชน 

ด้าน/ส่วน ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ 

 

นายกเทศมนตรีตําบลยางหล่อ นายปพิบูลย์  กาพย์มณี 08-1799-0050 

 
2.ข้อมูลจ าเพาะ 
2.1 ความต้องการของชุมชน  

 2.1.1  ด้านการศึกษา 
2.1.1.1 จัดหาสื่อและเทคโนโยลีทางการศึกษาให้ศูนย์การเรียนชุมชน 
2.1.1.2 อุปกรณ์การเสริมทักษะการเรียนรู้ และส่งเสริมทัศนียภาพ ศูนย์เด็กเล็ก 
2.1.1.3 การผลิตสื่อวิจัยในชั้นเรียน 
2.1.1.4 บันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1.1.5 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในด้านเกษตรอินทรีย์  
2.1.1.6 การอบรมให้ความรู้กลุ่มแม่บ้านสตรีในชุมชน 

2.1.1.7 แปรรูปสมุนไพร ได้แก่ แชมพู ยาสระผม เป็นต้น 
 

 2.1.2 ด้านสุขภาพ 
2.1.2.1 การดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง  (โรคความดัน, เบาหวาน, โรคหัวใจ ) 
2.1.2.2 การป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
2.1.2.3 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประชาชนประจําปี  
2.1.2.4 อบรมแพทย์แผนไทย 
2.1.2.5 การดูแลสุขภาพสัตว์ 
2.1.2.6 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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2.1.3 ด้านการเกษตร 

2.1.3.1 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
2.1.3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 

2.1.3.3 ฝึกอบรมการทําปุ๋ยชีวภาพ 

2.1.3.4 ส่งเสริมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 

2.1.3.5 สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.3.6 การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน 

2.1.3.7 โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
2.1.3.8 การเพาะเลี้ยงปลานิล 

2.1.4 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

 2.1.4.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อ (หม่ําเลิศรส) 
2.1.5 ด้านสังคม และวัฒนธรรม 

2.1.5.1 ค่ายฝึกอบรมสําหรับเด็กและเยาวชนด้านป้องกันปัญหายาเสพติด 
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2.3.3.3 การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลระดับครัวเรือน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

99..เทศบาลต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
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1.  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ประวัติความเป็นมา 

ตําบลรังกาใหญ่ เป็นตําบลที่เก่าแก่  เดิมเชื่อว่ามีขุนชาญได้ชักชวนครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขต
พื้นที่ที่มีแหล่งน้ํา มีสภาพเป็นหนองน้ํา และมีต้นรังกาขึ้นเป็นจํานวนมาก ตันรังกาเป็นพืชที่ขึ้นในน้ํา
ชาวบ้านจะนํามาทอเป็นเสื่อ จึงเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า  บ้านหนองรังกา และต่อมาเรียกว่า ต .รังกาใหญ่ 
ประชาชนในหมู่ที่ 7, 8, 4 ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างรูปปั้นของชุนชาญไว้ ณ วัดการเวก และชาว  ต.รังกา
ใหญ่พูดภาษาไทยโคราช นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ .พิมาย ประกอบไปด้วย           
14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพุทรา, บ้านฉกาจ, บ้านช่องโค, บ้านรังกาใหญ่, บ้านตะปัน, บ้านหนองน้ํากิน, บ้านรัง
กาน้อย, บ้านหนองโสมง, บ้านพุทรา, บ้านนิคมพัฒนา, บ้านนิคมสามัคคี, บ้านหนองรัง, บ้านตะปัน และ
บ้านพุทราพัฒนา 
1.2  สภาพท่ัวไปของต าบล 

ตําบลรังกาใหญ่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทํานาอีกส่วนหน่ึงเป็นที่ราบสูงที่
ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย และมันสําปะหลัง 
1.3  อาณาเขตต าบล 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้   ติดต่อกับ ตําบลนิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตําบลโบสถ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

1.4  จ านวนประชากรของต าบล 
จํานวนประชากรในเขต อบต. 14,630 คน และจํานวนหลังคาเรือน 3,708 หลังคาเรือน 

1.5  ข้อมูลอาชีพของต าบล 
1.5.1  อาชีพหลัก ทํานา ทําไร่ 
1.5.2  อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง อุตสาหกรรม 

1.6  ข้อมูลสถานท่ีส าคัญของต าบล 
1.6.1 ที่ทําการ อบต.รังกาใหญ่ 
1.6.2 สถานีปฏิบัติการวิจัยฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ 
1.6.3 วัดการเวก 
1.6.4 วัดป่าศูนย์วิปัสสนารังกาใหญ่ 

1.7 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ต าบล 
เส้นทางที่สะดวกที่สุด คือ การเดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนสายพิมาย – ชุมพวง         โดยรถยนต์  

โดยสารประจําทาง ระยะทางจาก อ.พิมาย ถึง ต.รังกาใหญ่ ประมาณ 10 กม. ก็จะถึงที่ทําการ  อบต.รังกาใหญ่ 
สภาพถนนเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง 
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1.8 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต . 3,695 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จํานวนบ้านที่มี

โทรศัพท์ 927 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหลังคาเรือน 
1.9 ผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ 

1.9.1 เคร่ืองจักสานหวาย  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากหวาย มีความคงทน สวยงาม ใช้ประดับตกแต่ง  
และเคร่ืองใช้ภายในบ้าน 

1.9.2  ผ้าไทยลายขิด  ผ้าไทยลายขิด มีลวดลายสีสันสวยงาม 
1.9.3  ผลิตภัณฑ์จากผ้า 
1.9.4  ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์  เป็นการนําเถาวัลย์มาต้ม และดัดขึ้นรูปเคร่ืองใช้ตามที่ต้องการ  

เช่น ตะกร้า 
1.9.5  ผลิตภัณฑ์ชุดเฟอร์นิเจอร์  ผลิตภัณฑ์ชุดเฟอร์นิเจอร์ทําจากไม้ , ไม้อัด เช่น ตู้เสื้อผ้า, ชุดตู้โชว์

โต๊ะทํางาน ฯลฯ ผลิตจากไม้อัด โดยมีช่างฝีมือที่ทําผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ 
1.10  สถานท่ีท่องเท่ียว 

1.10.1  วัดการเวก  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2424 โดยพระครูธรรมธาดา เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะตําบลรัง
กาใหญ ่ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่ประมาณ 
2 ไร่ เป็นวัดประจําตําบลรังกาใหญ่ 
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1.11 ผู้น าชุมชน  
 ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ 

 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ 
282 หมู่ที่ 13 ถนนพิมาย-ชุมพวง             

ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย                                 
จ.นครราชสีมา 30110 

 

นายเกียรติภูมิ  ศรีจันทร์รัตน์ 044-200617  

 

ประธานสภาเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ นายอนุกูล สีชมภู 08-1266-8751 

 
2.ข้อมูลจ าเพาะ 
2.1 ความต้องการของชุมชน 

2.1.1 ด้านการศึกษา 
 2.1.1.1 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 
 2.1.1.2 การออกแบบสื่อการเรียนการสอนใช้เอง 
 2.1.1.3 การจัดให้เขยต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน 
2.1.2 ด้านสุขภาพ 
 2.1.2.1 การตรวจสุขภาพประจําปี 
 2.1.2.2 การจัดสถานที่เพื่อออกกําลังกาย เช่น สวนสุขภาพ 
2.1.3 ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 

2.1.3.1 การจัดทําหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการนําเอาวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมา
ปรับใช้ เช่น รถเกวียน มวยไทย มาเป็นจุดขายของชุมชน 
2.1.3.2 การนําเอาพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น มันสําปะหลัง อ้อย มาคิดค้นแปรรูปในการผลิต
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
2.1.3.3 การส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง 

2.1.4 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 2.1.4.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า OTOP ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น 
 2.1.4.2 การอบรมความรู้เร่ืองการผลิตไบโอดีเซล  
 
 
 



67 

 

2.1.5 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
2.1.5.1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามวิธีชาวพุทธ เช่น การทําบุญตักบาตรตอนเช้า ทําบุญตักบาตร
ในโรงเรียน 
2.1.5.2 ฝึกอบรมธรรมะสําหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
2.1.5.3 การสร้างภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ 

 
2.2 โครงการบริการวิชาการ ปี 2552 ได้ด าเนินการแล้ว 

 

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ/
บาท 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 

- วาดภาพให้น้อง                                   
ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะปัน-  รังกา
สามัคค,ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พุทธาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนา
สามัคค ี     

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 107,000 5 – 7  มิ.ย.  52 ศูนย์เด็กเล็ก 
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1010. . ต าบลวังทอง ต าบลวังทอง อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภูอ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู   
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1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ประวัติความเป็นมา  

                    ตําบลวังทอง เป็นตําบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอําเภอนาวัง ประกอบด้วย  12 หมู่บ้าน  
ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนภูทอง หมู่ 2 บ้านวังสําราญเหนือ หมู่ 3 บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ 4 บ้านสวน สวรรค์ หมู่ 
5 บ้านไทยนิยม หมู่ 6 บ้านโคกสง่า หมู่ 7 บ้านนาสุรินทร์ หมู่ 8 บ้านนาเจริญ หมู่ 9 บ้าน ไทยสามัคคี หมู่ 10 
บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ 11 บ้านวังไผ่ หมู่ 12 บ้านวังสําราญใต้  

1.2 สภาพท่ัวไปของต าบล  

                   สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เหมาะแก่การเกษตรกรรม  

1.3 อาณาเขตต าบล  

                   ทิศเหนือ           ติดกับ ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 
ทิศใต้               ติดกับ ต.ผาสามยอด กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย 
ทิศตะวันออก   ติดกับ ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 
ทิศตะวันตก     ติดกับ ต.ผาอินทร์แปลง กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย  

1.4 จ านวนประชากรของต าบล  

                   จํานวนประชากรในเขต อบต. 8,563 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,728 หลังคาเรือน  

1.5 ข้อมูลอาชีพของต าบล  

                    อาชีพหลัก ทํานา 
                    อาชีพเสริม ทําไร่ ปลูกไม้ผล ปลูกผัก  

1.6 ข้อมูลสถานท่ีส าคัญของต าบล  

                  1.6.1  อบต.วังทอง 
                  1.6.2  สถานีอนามัย 1 แห่ง 
                  1.6.3  วัด 12 แห่ง 
                  1.6.4  อ่างผาวัง 
                  1.6.5  ถ้ําเอราวัณ  
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1.7 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ต าบล  

                  เดินทางตามเส้นทางถนนลาดยางเชื่อมระหว่างจังหวัดอุดรธานี -  เลย   ห่างจากจังหวัด
หนองบัวลําภู 45 กิโลเมตร  

1.8 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 

                  จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,728 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่ 

1.9 ข้อมูลชุมชนและกลุ่มประชาชนของต าบล 
         1.9.1 กลุ่มท าเครื่องประดับ 
                สถานที่ตั้ง: 57 หมู่ 1 ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 39170  
                ผู้นําชุมชนและกลุ่ม: นายณัฐพงศ์ แสงกระจ่าง 

                โทร :08-6225 -9923  
                รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ -  เคร่ืองประดับเงิน 
 
 
 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=074414550&ID=390603
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=390603&PROD=074414755&SME=074414550
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1.9.2 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองบ้านสวนสวรรค์ 
                      สถานที่ตั้ง : หมู่ 4 บ้านสวนสวรรค์ ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170  
                      ผู้นําชุมชนและกลุ่ม : นายกังวล กันทวี 
                      โทร :042- 363157  

                     รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ - ผลไม้ต่าง ๆ 

             1.9.3 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านนาเจริญ 
                      สถานที่ตั้ง : ศูนย์พัฒนาบ้านนาเจริญ หมู่ 8 บ้านนาเจริญ ต.วังทอง 

 อ.นาวัง  จ.หนองบัวลําภู 39170 
                      ผู้นําชุมชนและกลุ่ม : นางสมภาร บุษบก 
                     โทร :08-1965-4674      e-mail : cd-nongbua@chaiyo.com  

                      รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ - ผ้าพื้นเมือง 

1.9.4 กลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพร 
                       สถานที่ตั้ง : 122 หมู่ที่ 12 บ้านวังสําราญ ถนนอุดรธานี-เลย ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง  

         จังหวัดหนองบัวลําภู 39170 
                       ผู้นําชุมชนและกลุ่ม : คุณคล้าย นานวก 
                       โทร :08-9078-1261  

         รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ -สมุนไพร, พิมเสน, ยาหม่องลูกประคบสมุนไพร 
 

1.11 ผู้น าชุมชน 
 
 
 

 
2. ข้อมูลจ าเพาะ วังทอง 

21. ความต้องการของชุมชน 
 2.1.1 ด้านการศึกษา 
  2.1.1.1 จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ป่า 
 2.1.2 ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 
  2.1.2.1 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ถ้ําเอราวัณ วัดป่าภูฝางสันติธรรม  
  2.1.2.2 การใช้สารเคมีไม่ถูกสุขลักษณะ  
  2.1.2.3 ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ 

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ 
ร.อ.คําผล   ติวเฮือง 08- 1369- 0907 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=02920123937&ID=390603
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=390603&PROD=02920124726&SME=02920123937
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=027182939&ID=390603
mailto:cd-nongbua@chaiyo.com
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=390603&PROD=02718434&SME=027182939
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=0631712627&ID=390603
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  2.1.2.4 ราคาพืชผลทางการเกษตรผันผวน ลงทุนสูงแต่รายได้ต่ํา 
  2.1.2.5 ขาดแรงงานในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
  2.1.2.6  ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.3  ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
2.1.3.1 ส่งเสริมความรู้เร่ืองปุ๋ยอินทรีย์ / ปุ๋ยวีนัส (กากน้ําตาล คุณภาพสูงกว่าน้ําตามปกติ 
             เหมาะในการทําปุ๋ยและเลี้ยงสัตว์ 

2.1.4 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
2.1.4.1 ปัญหาวัยรุ่น/ค่านิยมที่ผิดของเยาวชน 
2.1.4.2 การติดตามผลดําเนินงานโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้น  
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