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กรมการพัฒนาชุมชนได้ ส่งเสร ิมให้มีการนาข้อมูลสารสนเทศของชุมชน เช่น ข้อมูลความจาเป็น
ขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดั บหมู่บ้าน (กชช.๒ค) และข้อมูลอื่นๆมาใช้ประโยชน์ เป็นปัจจัยนาเข้า โดย
การว เิ คราะห์ ข้ อ มู ล ชุ ม ชนด้ ว ยโปรแกรม (Community Information Radar Analysis : CIA) น าไปสู่
กระบวนการพั ฒ นาหมู่บ้าน/ตาบล ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพั ฒ นาคุณ ภาพชีว ิต และบร ิหารจัดการชุ มชน
ของตนเองให้ เข้ ม แข็ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ตลอดจนภาครัฐ เอกชน น าข้ อ มู ล สารสนเทศไปใช้ใ นการก าหนอด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ/จังหวัดในอนาคต
เพื่ อ เป็ นการขับ เคลื่อนกระบวนการดั งกล่าวสานั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอาเภอเมือ งตราด ดาเนิ น
โครงการการจัดทาสารสนเทศต้ นแบบเพื่ อการพั ฒ นาคุณ ภาพชีว ิต เพื่ อเป็ นต าบลต้ น แบบในการน าข้อมูล
สารสนเทศชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
ทั้งนี้ คณะผู้จัดทาหวังว่าเอกสารถอดบทเร ียนการด าเนิ น งานสารสนเทศต าบลต้ นแบบฉบั บ นี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป
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สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
ประจาปี ๒๕๖๕
ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไปของตาบล
ประวัติความเป็นมา
พระอธิการบังเอิญ พลวโร เล่าว่าหมู่บ้านนี้มีแม่น้าไหลผ่านซึง่ ต้ นน้ามาจากสะพานหิน (เขตอาเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี) แม่น้านี้ได้ แยกออกเป็นสองสาย สายหนึ่งไหลไปทางเขมร เร ียกว่า คลองสะดึ ง ส่วน
อี ก สายหนึ่ งไหลมาทางประเทศไทย เร ียกว่าคลองสะตอ เพราะมีต้ น สะตอป่ าขึ้น อยู่ ทั่ วไป ชาวบ้ านจึงเร ียก
ตาบลนี้ว่า ตาบลสะตอ
ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ สลับกันโดยลักษณะของพื้นที่มีความเหมาะสมกับการ
เพาะปลูกทาสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเร ียน มังคุด ลองกอง สวนยางพารา มีลาคลองสายใหญ่ที่สาคัญ คือ คลอง
สะตอ ซึง่ เป็นแหล่งน้าที่สาคัญของชาวบ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๐๐ ตารางกิโลเมตร หร ือ ๖๒,๕๐๐ ไร่
ลักษณะภูมิอากาศ
แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูรอ
้ น ฤดูฝน และฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ย
๓๓-๓๖ องศาเซลเซียส ฝนตกชุกเกือบตลอดปี ปร ิมาณฝนโดยเฉลี่ย ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ มิลลิลิตร ต่อปี
ลักษณะของดิน (ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน จานวน ๓ กลุ่มชุดดิน)
๑. กลุ่มชุดดิ นที่ ๖ ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดิ นเป็นดิ นเหนียว ดิ นบนมีสีเทาแก่ ดิ นล่างมีสีน้าตาลปน
เทาหร ือสีเทา มีจุดประสีน้าตาลหร ือสีแดงตลอดชัน
้ ดิ น บางแห่งมีสิลาแลงอ่อน หร ือก้อนสารเคมีพวกเหล็ก
และแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจาก พวกตะกอนลาน้าเป็นดิ นลึกมาก มีการระบายน้าเร็ว พบตามที่
ราบ ตั้ งแต่ ที่ราบน้าท่วมถึ งลานตะพั กลาน้าระดั บต่า น้าแช่ขัง ๓๐-๕๐ ซม. นาน ๓-๕ เดื อน ดิ นมีความอุ ดม
สมบู รณ์ ตามธรรมชาติ ต่าหร ือค่ อนข้างต่า pH ๔.๕-๕.๕ ได้ แก่ ชุ ดดิ น บางนรา มโนรมย์ เชียงราย นครพนม
ปากท่อและแกลง สุ ไหงโกลก ท่าศาลา คลองขุด สตู ล วังตง ปัจจุ บั นบร ิเวณดั งกล่าวส่ วนใหญ่ ใช้ทานาหร ือ
ปลูก พืชล้มลุกในช่วงฤดู แล้ง ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดิ นมีความอุดมสมบูรณ์ ต่าปฏิ กิร ิยาของดิ นปูน
กรดแก่ ฤดูฝน น้าแช่ขังนาน ๓-๕ เดื อน ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช เนื่องจากสภาพพื้นที่พบบร ิเวณ
พื้นที่ราบเลียงถึงราบลุ่ม เนื้อดิ นเป็นดิ นเหนียวการละบายน้าเร็ว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้าขังอยู่ที่ผิวดิ น ระหว่าง
๓-๕ เดื อน จึงมีสภาพ เหมาะสมที่จะใช้ทานาในช่วงฤดู ฝน และในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร พืชผัก หร ือ
พืชอื่นที่มีอายุสั้นได้ สาหรับในบร ิเวณพื้นที่ที่มีน้าชลประทานเข้าถึงหร ือมีแหล่งน้าธรรมชาติ สามารถใช้ปลูกไม้
ยืนต้น ไม้ผล หร ือปลูก พืชไร่ และพืชผัก ตลอดทั้งปีจะต้องทาคันดินล้อมรอบพื้นที่เพาะปลูกและยกร่องปลูก
เพื่อช่วยการระบายน้าของดิน
๒. กลุ่มชุดดิ นที่ ๒๕ ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดิ นบนเป็นดิ นร่วนปนทราย ส่วนดิ นล่างเป็นดิ นเหนียว
หร ือดิ นร่วนปนดิ นเหนียวที่เป็นกรวดหร ือลูกรังปะปนเป็นปร ิมาณมาก มีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง สีเทาอ่อน
หร ือสี น้าตาลปนเทา ใต้ ชน
ั้ ดิ นลูกรังอาจพบชัน
้ ดิ นเหนียวที่มีศิลาแลงอ่ อนปะปน เกิ ดจากวัตถุต้นกาเนิ ดดิ น
พวก ตะกอนลาน้าทั บ อยู่บ นชั้นหิ นผุ พบบร ิเวณพื้ นที่ ค่ อ นข้างราบเร ียบ ตามลานตะพั กล าน้ าระดั บ ต่ าและ
ระดั บกลาง น้าแช่ขังลึก ๓๐ ซม. นาน ๓-๔ เดือน เป็นดิ นตื้ น ส่วนใหญ่มีการระบายน้าค่อนข้างเลว ความอุดม
สมบูรณ์ตาม ธรรมชาติ pH ประมาณ ๔.๕-๖.๐ ได้แก่ ชุดดิน อ้น และม่วงค่อม ปัจจุบันบร ิเวณดังกล่าวใช้ทานา
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บางแห่ งเป็นปาละเมาหร ือปาเต็ งรัง ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดิ นตื้ นเป็นทรายมีชน
ั้ ลูกรังศิลาแลงยาก
แก่การ ไถพรวน และขุด เจาะ น้าซึมผ่านชัน
้ ดินได้เร็วปานกลาง ถึงช้ามาก มีการอุ้มน้าต่าถึงปานกลาง ฤดูฝน
น้ า แช่ขั ง นาน ๓-๔ เดื อ น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ต่ า มั ก ขาดน้ า ความเหมาะสมส าหรับ การปลู ก พื ช
เนื่องจากกลุ่มดิ นชุดที่ ๒๕ เป็นดิ นตื้ น เพราะมีชน
ั้ กรวดหร ือ ลูกรังปะปนในเนื้อดินอยู่มาก ดิ นมีการระบายน้า
เร็ว มักมีน้าท่วมขังในฤดู ฝน จึงมีศักยภาพเหมาะที่จะใช้ทานา ส่ วนฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่ที่ระบบรากสั้ น
รวมทั้งพืชผักบางชนิดได้ สาหรับการปลูกไม้ผลและพืชไร่ เศรษฐกิจในกลุ่มชุดดินนี้ไม่เหมาะสม เนื่องจากดินมี
ศั กยภาพทางการเกษตรต่า มีปัญ หาเรอื่ งดิ นตื้ นและการ ระบายน้าเลว แล้วยังมีปัญ หาในการเกษตรกรรม
ด้วย การจะเพิ่มศักยภาพของดิ นนี้กระทาได้ ลาบากและต้ อง ลงทุนสูง การเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อาจพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หร ือปลูกป่าไม้โตเร็วทดแทน
๓. กลุ่มชุดดิ นที่ ๔๕ เป็นกลุ่มชุดดิ นที่มีเนื้อดิ นเป็นพวกดิ นเหนียวหร ือดิ นร่วน ที่มีกรวดหร ือลูกรัง
ปะปนเป็นปร ิมาณมาก พบในเขตชุมชืน
้ เช่น ภาคใต้ และภาคตะวันออก กรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมน สี
ดินเป็นสีน้าตาลอ่อน สีเหลืองหร ือสีแดง พบบร ิเวณพื้นที่ดอนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขาเป็นดินตื้น
มาก มีการระบายน้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิร ิยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็น
กรด เป็นด่ างประมาณ ๔.๕-๕.๕ ปั ญหาสาคั ญ ในการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ของหน่ วยที่ ดินนี้ ได้ แก่ เป็นดิ นตื้ น มี
ความ อุดมสมบูรณ์ต่าบร ิเวณที่มีความลาดชัน
้ สูง มีแนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายได้งา่ ย ปัจจุบันบร ิเวณ
ดั ง กล่ า ว ใช้ป ลู ก ยางพารา มะพร้า ว หร ือไม้ ผ ลบางชนิ ด บางแห่ ง เป็ น ที่ ร กร้า งว่ า งเปล่ า หร ือเป็ น ทุ่ ง หญ้ า
ธรรมชาติ ตั วอย่าง ชุดดิ น ที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้ แก่ ชุดดิ นชุมพร ชุดดิ นหาดใหญ่ ชุดดิ นคลองชาก ชุดดิ นเขาขาด
ชุดดิ นท่าฉาง ชุดดิ น หนองคล้า ชุดดิ นยะลา ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช กลุ่มชุดดิ นที่ ๔๕ มีศักยภาพ
ในการปลู ก ยางพาราและมะม่ วง หิ ม พานต์ และพั ฒ นาเป็ น ทุ่ ง หญ้ าเลี้ ย งสั ต ว์ม ากกว่า ที่ จ ะน ามาใช้ท านา
เนื่ อ งจากเป็ น ที่ ด อน สภาพพื้ น ที่ ดิ น ลู ก คลื่ น ลอนลาดถึ ง เป็ น เนิ น เขาเป็ น ส่ ว นใหญ่ นอกจากนี้ ยั ง อาจจะ
สามารถใช้ปลูกไม้ผลชนิ ดต่ างๆ เช่น โกโก้ มั งคุด หร ือปาล์มน้ามั น มะพร้าว พื ชไร่ชนิ ดต่ างๆ ได้ แต่ ไม่ค่อย
เหมาะสมนัก เนื่องจากการมีชน
ั้ ก้อนกรวดหร ือชัน
้ ลูกรัง ตื้ น ซึง่ อาจจะขัดขวางการเจร ิญเติ บโตของรากพืชได้
และไม่เหมาะสมในการใช้ทานา เนื่องจากมีสภาพพื้นที่สูง ยากต่อการกักเก็บน้า
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเขาสมิง แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
อาณาเขต
ต าบลสะตอ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ อ าเภอเขาสมิ ง จั ง หวั ด ตราด โดยมี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ ต าบล
ใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ

ติดกับ ตาบลหนองบอน อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และตาบลตกพรม
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

- ทิศใต้

ติดกับ ตาบลเทพนิมิต อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

- ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบลบ่อพลอย ตาบลช้างทูน อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
- ทิศตะวันตก

ติดกับ ตาบลประณีต อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และตาบลตกพรม
จังหวัดจันทบุร ี
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เขตการปกครอง
ตาบลสะตอแบ่งออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ดังนี้
- หมู่ที่ ๑ บ้านตาพลาย
- หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว
- หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะลอย
- หมู่ที่ ๔ บ้านวงษ์พัฒนา
- หมู่ที่ ๕ บ้านคลองปุก
- หมู่ที่ ๖ บ้านตกตัก
- หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งกระบอก
- หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งกราด
- หมู่ที่ ๙ บ้านรนื่ รมย์สามัคคี
ประชากร
จานวนประชากรจาแนกตามช่วงอายุ ปี ๒๕๖๔
(ตามข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. ๖๔)
มีครัวเร ือนทั้งหมด

๑,๓๘๔

ครัวเร ือน

จานวนประชากรที่อาศัยอยู่จร ิง ทั้งหมด

๓,๔๓๕

คน

เพศชาย

๑,๗๑๗

คน

เพศหญิง

๑,๗๑๘

คน

ช่วงอายุ

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

๑ เดือน – ๕ เดือน

๓

๐.๐๙

๑

๐.๐๓

๔

๐.๑๒

๖ เดือน - ๑ ปี ๐ เดือน

๒

๐.๐๖

๒

๐.๐๖

๔

๐.๑๒

๑ ปี ๑ เดือย - ๒ ปี

๑๗

๐.๔๙

๑๑

๐.๓๒

๒๘

๐.๘๒

๓ ปี – ๕ ปี

๔๓

๑.๒๕

๔๓

๑.๒๕

๘๖

๒.๕๐

๖ ปี – ๑๒ ปี

๑๓๒

๓.๘๔

๑๒๓

๓.๕๘

๒๕๕

๗.๔๒

๑๓ ปี – ๑๔ ปี

๕๒

๑.๕๑

๕๔

๑.๕๗

๑๐๖

๓.๐๙

๑๕ ปี – ๑๘ ปี

๑๐๑

๒.๙๔

๘๔

๒.๔๕

๑๘๕

๕.๓๙

๑๙ ปี – ๒๕ ปี

๑๕๔

๔.๔๘

๑๓๘

๔.๐๒

๒๙๒

๘.๕๐

๒๖ ปี – ๓๔ ปี

๑๖๖

๔.๘๓

๑๖๑

๔.๖๙

๓๒๗

๙.๕๒

๓๕ ปี – ๔๙ ปี

๓๘๒

๑๑.๑๒

๔๐๒

๑๑.๗๐

๗๘๔

๒๒.๘๒

๕๐ ปี – ๕๙ ปี

๓๐๒

๘.๗๙

๓๐๑

๘.๗๖

๖๐๓

๑๗.๕๕

๖๐ ปี ขึ้นไป

๓๖๓

๑๐.๕๗

๓๙๘

๑๑.๕๙

๗๖๑

๒๒.๑๕

๑,๗๑๗

๔๙.๙๙

๑,๗๑๘

๕๐.๐๑

๓,๔๓๕

๑๐๐

รวม
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จานวนประชากรระดับตาบล ปี ๒๕๖๔
(ตามข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. ๖๔)
หมู่

ชือ
่ หมู่บ้าน

จานวนครัวเร ือน

ชาย

หญิง

รวม

๑

บ้านตาพลาย

๒๒๘

๓๑๕

๓๒๐

๖๓๕

๒

บ้านหนองบัว

๒๖๓

๒๖๒

๒๓๒

๔๙๔

๓

บ้านเกาะลอย

๑๓๔

๑๗๖

๑๙๗

๓๗๓

๔

บ้านวงษ์พัฒนา

๑๓๘

๑๕๔

๑๔๕

๒๙๙

๕

บ้านคลองปุก

๑๖๐

๒๑๘

๒๓๑

๔๔๙

๖

บ้านตกตัก

๑๔๐

๑๖๙

๑๗๔

๓๔๓

๗

บ้านทุ่งกระบอก

๑๑๔

๑๖๗

๑๖๑

๓๒๘

๘

บ้านทุ่งกราด

๘๗

๑๐๕

๑๑๒

๒๑๗

๙

บ้านรนื่ รมย์สามัคคี

๑๒๐

๑๕๑

๑๔๖

๒๙๗

ผู้นาชุมชน
หมู่

ชือ
่ หมู่บ้าน

ชือ
่ - นามสกุล

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑

บ้านตาพลาย

นายมานพ เพิ่มสุข

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑

๐๘๖-๐๒๓๐๔๙๐

๒

บ้านหนองบัว

นายเจร ิญ สินสิร ิ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒

๐๘๖-๑๕๘๗๒๗๒

๓

บ้านเกาะลอย

นายสมาน พิมพ์ปราบ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓

๐๘๗-๙๑๕๑๑๔๖

๔

บ้านวงษ์พัฒนา

นายบาเพ็ญ พฤกษากิจ

กานันตาบลสะตอ

๐๙๒-๔๓๑๒๘๓๓

๕

บ้านคลองปุก

นายอนุชา สลักเพชร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕

๐๘๑-๗๘๑๔๕๘๔

๖

บ้านตกตัก

นายอเนก เพ็ชพญา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖

๐๘๗-๑๓๖๘๐๙๗

๗

บ้านทุ่งกระบอก

นายตรวจ สนเถ็ง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗

๐๘๙-๐๙๒๒๖๘๒

๘

บ้านทุ่งกราด

นายว ิโรจน์ ปฏิผล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘

๐๘๕-๒๗๙๒๔๔๘

๙

บ้านรนื่ รมย์สามัคคี

นายโปหงวน แซ่ลี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙

๐๘๖-๑๕๐๘๙๓๔

ผู้บร ิหารองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ
ลาดับ

ชือ
่ - นามสกุล

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑

นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง

นายกองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ

๐๘๖-๑๔๗๐๒๗๕

๒

นายสนธยา สนเถ็ง

รองนายกองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ

๐๘๑-๒๙๕๑๗๗๔

๓

นายโอฬาร ทุ่นป้อม

รองนายกองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ

๐๘๖-๑๓๘๒๑๖๕

๔

นายเจนสิทธิ์ สุทธิรก
ั ษ์

เลขานายกองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ

๐๘๑-๗๖๒๑๕๓๒
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สมาชิกสภาองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ
หมู่

ชือ
่ หมู่บ้าน

ชือ
่ - นามสกุล

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑

บ้านตาพลาย

นายอรรถพล โฉมเฉิด

ส.อบต.หมู่ที่ ๑

๐๘๗-๐๖๔๕๘๔

๒

บ้านหนองบัว

นายเสนาะ อาจปลิว

ส.อบต.หมู่ที่ ๒

๐๘๙-๐๙๕๖๑๓๖

๓

บ้านเกาะลอย

นายปัญญา ลุนสะแกวงศ์

ส.อบต.หมู่ที่ ๓

๐๘๔-๓๘๔๒๙๑๗

๔

บ้านวงษ์พัฒนา

นายสมบัติ ประเวรภัย

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

๐๘๕-๒๘๔๑๕๐๘

๕

บ้านคลองปุก

นายเพชร ทองพิลา

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

๐๖๑-๒๐๖๘๘๓๙

๖

บ้านตกตัก

นายลุ่ง สาหร่าย

ส.อบต.หมู่ที่ ๖

๐๙๑-๖๓๔๒๕๔๒

๗

บ้านทุ่งกระบอก

นายสมโภชน์ สิงห์แก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ ๗

๐๙๒-๕๒๙๙๑๒๒

๘

บ้านทุ่งกราด

นายสมนึก กระแสเทพ

ส.อบต.หมู่ที่ ๘

๐๙๗-๑๔๒๑๔๔๓

๙

บ้านรนื่ รมย์สามัคคี

นายบัลลังก์ เกษโกว ิท

ส.อบต.หมู่ที่ ๙

๐๘๗-๐๗๘๓๙๑๐

สภาพสังคม
สถานศึกษา ๗ แห่ง
ที่

ชือ
่ สถานศึกษา

หมู่ที่

๑

โรงเร ียนวัดตาพลาย

๑

๒

โรงเร ียนบ้านหนองบัว

๒

๓

โรงเร ียนสะตอว ิทยาคมรัชมังคลาภิเษก

๖

๔

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเกาะลอย

๓

๕

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวงษ์พัฒนา

๔

๖

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวงษ์พัฒนา

๕

๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปุก

๕

สถานพยาบาล ๒ แห่ง
ที่
๑

ชือ
่ สถานพยาบาล

หมู่ที่

โรงพยาบาลส่งเสร ิมสุขภาพตาบลสะตอ

๒

๒ โรงพยาบาลส่งเสร ิมสุขภาพตาบลคลองปุก

๕

ศาสนสถาน ๕ แห่ง
ที่
๑

ชือ
่ วัด

หมู่ที่

วัดตาพลาย

๑

๒ วัดมาบใหญ่

๒

๓

วัดเกาะลอย

๓

๔

วัดเขาชะอม

๘

๕

วัดวงษ์พัฒนา

๔

สถานที่ราชการ ๒ แห่ง
ที่
๑

ชือ
่ สถานที่ราชการ
ที่ทาการองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ

๒ ที่พักสายตรวจบ้านหนองบัว

หมู่ที่
๒
๒

8
การคมนาคม
การคมนาคมมี ถ นนลาดยางสายจิน ตกานนท์ แสนตุ้ ง -บ่ อ ไร จากต าบลสะตอ ไปอ าเภอเขาสมิ ง
ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร มีรถโดยสารประจาทาง
สาธารณูปโภค
- มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเร ือน
- มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกครัวเร ือน
- มีศาลาประชาคมครบทุกหมู่บ้าน

10

ประเพณีและงานประจาปี
ช่วงเดื อนเมษายน งานแห่พระและสรงน้าผู้สูงอายุ เว ียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน กันยายน – ตุลาคม งาน
วันสารทไทย (งานสลากภัต) เว ียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ที่

ชือ
่ - นามสกุล

ด้าน

ประเภท

บ้านเลขที่

หมู่ที่

1

นายจาลอง กังวาลย์

การประชาสัมพันธ์

เล่าประวัติตาบล

61

1

2

นายเกร ียงศักดิ์ ประกอบกิจ

การประชาสัมพันธ์

เล่าประวัติตาบล

77

3

3

นายณรงค์ สายสิน

จร ิยธรรม

สวดมนต์

19

3

4

นางมาลัย วงศ์สุร ินทร์

จร ิยธรรม

สวดมนต์

133

8

5

นายพยงค์ เง ินประเสร ิฐ

ศิลปวัฒนธรรม

หมอตั้งศาล

102

3

6

นายกิมเส็ง แซ่ลี้

ศิลปวัฒนธรรม

กลองยาว

47

9

7

นายเสย สลับดี

ศิลปวัฒนธรรม

ราสวด

92

1

8

นายสาราญ สนเถ็ง

ศิลปวัฒนธรรม

ราสวด

22

3

9

นางบุญส่ง เชิดงาม

ศิลปวัฒนธรรม

ราสวด

4

1

10

นางสังวาลย์ ฑีฆายุ

ศิลปวัฒนธรรม

ราสวด

19

1

11

นายสวัสดิ์ อาจปลิว

ศิลปวัฒนธรรม

ราสวด

68

1

12

นางสมศัก สารสุข

ศิลปวัฒนธรรม

ราสวด

93

9

13

นางว ิไล หงษ์ทอง

ศิลปวัฒนธรรม

ราสวด

68

3

14

น.ส.จันทร์ นิลงาม

ศิลปวัฒนธรรม

ราไทย

6

4

15

นางปราณี แก้วบุตรดี

ศิลปวัฒนธรรม

ราไทย

26/1

5

16

นางประทุม พร้องเพร ียง

ศิลปวัฒนธรรม

ราไทย

26/3

5

17

นายวอ พร้อมเพร ียง

ศิลปวัฒนธรรม

ราไทย

26/3

5

18

นางหนูฟอง ภักดียุทธ์

ศิลปวัฒนธรรม

ราไทย

32

5

19

นางเอิบ ตกต้น

ศิลปวัฒนธรรม

ราไทย

109

5

20

นางทองลอย หวังเชิดกลาง

พาณิชย์และบร ิการ

น้าพร ิกเผา

23

2

21

นางภู่ระหงษ์ แก่นจันทร์

พาณิชย์และบร ิการ

น้าพร ิกเผา

38

2

22

นางเจร ิญ เนืองน้อย

พาณิชย์และบร ิการ

น้าพร ิกเผา

89

2

23

นางนิล หอมจันทร์

พาณิชย์และบร ิการ

น้าพร ิกเผา

112

2

24

นางเลื่อน ลักดี

พาณิชย์และบร ิการ

น้าพร ิกเผา

164

2

25

นางดรุณี อิ่มอุไร

พาณิชย์และบร ิการ

ขนมครก

2/2

7

26

นางพอ บุญมี

พาณิชย์และบร ิการ

ขนมครก

3

7

27 นางพยอม สืบสา

พาณิชย์และบร ิการ

ขนมครก

9

5

28

นางกุล จงพิทักษ์

พาณิชย์และบร ิการ

ขนมครก

17

2

29

น.ส.ประกิต เสร ิมศักดิ์

พาณิชย์และบร ิการ

ไข่เค็มสมุนไพร

19/1

6

30

นายเฉลิม พรมแจ้ง

พาณิชย์และบร ิการ

ไข่เค็มสมุนไพร

213

6

31

นางเจร ิญ สิงห์แก้ว

พาณิชย์และบร ิการ

ไข่เค็มสมุนไพร

300

6

32

นายคารม จุลสิงห์

พาณิชย์และบร ิการ

ไข่เค็มสมุนไพร

171

9

33

นางสังวร สนธิศร ี

พาณิชย์และบร ิการ

ไข่เค็มสมุนไพร

363

9

34

นางขิม แก้วมูล

การแพทย์และสาธารณสุข

สมุนไพร

24

3

11
ที่

ชือ
่ - นามสกุล

35

ด้าน

นางประทุม ปานที

ประเภท
สมุนไพร

การแพทย์และสาธารณสุข

บ้านเลขที่

หมู่ที่

31

3

36

นางอุไร พิมพ์ปราบ

การแพทย์และสาธารณสุข

สมุนไพร

117

3

37

นางวาร ิน เกตุพุ่ม

การแพทย์และสาธารณสุข

นวดแผนไทย

191

2

38

นายจรัล เพชรต้อม

ด้านเกษตร

ปุ๋ยหมักฮอร์โมนไข่

157

1

39

นายเต็ง บูรพนิเวศ

สถาปัตยกรรม

แกะสลักไม้

156

9

สภาพทางเศรษฐกิจ
รายได้เฉลี่ยครัวเร ือนต่อเดือน ระดับตาบล ปี ๒๕๖๔
(ตามข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. ๖๔)
ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ภาคกลาง
หมู่

พื้นที่

จานวน

ครัวเร ือน

จานวน
คน

แหล่งรายได้ของครัวเร ือน (บาท/ปี)

รายได้ครัวเร ือน

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อื่น

ทา-หาเอง

เฉลี่ย (คน/ปี)

รายได้บุคคล
เฉลี่ย (บาท/ปี)

๑

บ้านตาพลาย

๒๒๘

๖๓๕

๒๘๘,๐๙๒.๑๑

๕๕,๘๗๘.๙๕

๑๒,๕๒๐.๑๘

๓๖,๐๐๕.๒๖

๓๙๒,๔๙๖.๔๙

๑๔๐,๙๒๗.๘๗

๒

บ้านหนองบัว

๒๖๓

๔๙๔

๑๕๐,๐๖๙.๙๖

๒๕,๖๐๘.๑๗

๑๖,๗๔๐.๙๘

๒๑,๑๒๗.๑๗

๒๑๓,๕๔๖.๒๙

๑๑๓,๖๘๙.๖๓

๓

บ้านเกาะลอย

๑๓๔

๓๗๓

๑๗๑,๙๑๓.๔๓

๔๑,๐๕๐.๗๕

๑๑,๙๕๔.๔๘

๑๒,๘๔๑.๐๔

๒๓๗,๗๕๙.๗๐

๘๕,๔๑๕.๐๑

๔

บ้านวงษ์พัฒนา

๑๓๘

๒๙๙

๑๘๐,๘๘๔.๐๖

๑๘,๗๐๒.๙๐

๙,๕๖๗.๔๐

๑๐,๕๑๔.๔๙

๒๑๙,๖๖๘.๘๕

๑๐๑,๓๘๕.๖๒

๕

บ้านคลองปุก

๑๖๐

๔๔๙

๒๕๒,๐๖๒.๕๐

๓๐,๖๑๒.๕๐

๘,๑๑๐.๐๐

๑๒,๗๙๓.๗๕

๓๐๓,๕๗๘.๗๕

๑๐๘,๑๗๙.๕๑

๖

บ้านตกตัก

๑๔๐

๓๔๓

๑๖๕,๘๘๑.๔๓

๓๐,๙๕๑.๔๓

๑๓,๕๙๔.๒๙

๒,๗๓๕.๗๑

๒๑๓,๑๖๒.๘๖

๘๗,๐๐๕.๒๕

๗

บ้านทุ่งกระบอก

๑๑๔

๓๒๘

๑๓๗,๓๑๕.๗๙

๒๖,๘๐๔.๘๒

๑๔,๗๔๘.๐๖

๒๓,๐๗๓.๔๒

๒๐๑,๙๔๒.๑๐

๗๐,๑๘๗.๑๙

๘

บ้านทุ่งกราด

๘๗

๒๑๗

๒๒๗,๖๔๓.๖๘

๒๑,๐๖๒.๐๗

๑๙,๑๗๙.๓๑

๕๓,๐๔๕.๙๘

๓๒๐,๙๓๑.๐๓

๑๒๘,๖๖๘.๒๐

๙

บ้านรนื่ รมย์สามัคคี

๑๒๐

๒๙๗

๓๐๓,๕๔๐.๐๐

๔๗,๖๓๓.๓๓

๑๗,๓๖๕.๐๐

๑๒,๖๙๑.๖๗

๓๘๑,๒๓๐.๐๐

๑๕๔,๐๓๒.๓๒

๑,๓๘๔

๓,๔๓๕

๒๐๘,๕๑๘.๐๖

๓๔,๒๔๓.๑๔

๑๓,๕๙๔.๐๕

๒๐,๓๒๙.๒๗

๒๗๖,๖๘๔.๕๒

๑๑๑,๔๗๙.๒๙

เฉลี่ยรวมทุกพื้นที่
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ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต
2.1 การบร ิหารจัดการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สร้างความรูค
้ วามเข้าใจ
ตาบลมีข้อมูล จปฐ. กชช. 2ค แผนชุมชน ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึง่ ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นการดาเนินการในการจัดเก็บของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาดาเนินการ เพื่อที่จะนามาว ิเคราะห์
และนาไปใช้วางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน/ตาบล
2. กาหนดความต้องการร่วมกัน
ตาบลร่วมกันกาหนดว ิสัยทัศน์ของตาบล ว ิเคราะห์ความต้ องการสารสนเทศของ
คนในหมู่ บ้าน/ต าบล และออกแบบระบบสารสนเทศของตาบล โดยการจัดเวที ประชาคม ว ิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน ศักยภาพ และโอกาสของตาบล
3. ร่วมกันจัดทาสารสนเทศ
รวบรวมข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ในหมู่ บ้ าน/ต าบล จัด ประเภทของข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ต าบลได้
ว ิเคราะห์ และทราบถึงปัญหาของตาบล จากข้อมูลที่ตาบลมีอยู่ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีว ิตของ
คนในชุมชนให้ได้อย่างน้อย 1 ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
4. แลกเปลี่ยนความรูร้ ว่ มกัน
4.1 ร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานตามกิจกรรม
สารสนเทศต้ นแบบ การจัดการสารสนเทศเพื่ อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวต
ิ จากการจัด เวที แ ลกเปลี่ย นความรู ้
ว ิเคราะห์ความรู ้ และทาความเข้าใจร่วมกัน
4.2 เจ้า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ/จัง หวั ด เข้ า ร่ว มเวที ป ระชาคมของต าบล
ว ิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการพั ฒ นาคุณ ภาพชีว ิต เพื่อสนั บสนุนกรดาเนิ นการจัดการสารสนเทศต้ นแบบเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีว ิตระดับจังหวัด

5. เผยแพร่และบารุงรักษา
5.1 ต าบลนาข้อมู ลสารสนเทศเพื่ อการพั ฒ นาคุณ ภาพชีว ิตของต าบลเผยแพร่
ผ่ า นเคร ือข่ า ยอิ น เตอร์เน็ ต เพจ เฟสบุ๊ ค ของหมู่ บ้ า น/ต าบล/ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ/จัง หวัด และ
เจ้าหน้าที่ IT ของตาบล
5.2 ต าบลประสานภาคี การพั ฒ นา เพื่ อรับ รองการด าเนิ น งานของระบบ
สารสนเทศชุมชนที่พัฒนาขึ้น เพื่อบารุงรักษาให้ระบบสารสนเทศชุมชนมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
5.3 ตาบลเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของหมู่บ้าน/ตาบลไว้ที่ศูนย์สารสนเทศของตาบล
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การว ิเคราะห์ข้อมูล
การว ิเคราะห์ ปัจจัยภายในหร ือสภาพแวดล้อมภายใน จะทาให้ ตาบลทราบถึงความสามารถ
หร ือ ความเป็นตัวตนของตาบล
จุดแข็ง
1. ผลผลิดทางการเกษตรออกก่อน มีราคาสูง
2. ประชาชนในตาบลให้ความร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี
3. ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเคร ือญาติ
4. การบร ิหารจัดการน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติเป็นอย่างดี
5. ภูมิอาการ และสภาพดินเหมาะกับการทาการเกษตร
6. ประชาชนในชุมชนมีความรูค
้ วามเชีย
่ วชาญในด้านการเกษตร
7. มีสวัสดิการชุมชน
8. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
9. มี OTOP น้าผึ้งชันโรง
10. มีรายได้จากการเช่ารังเลี้ยงผึ้ง
11. มีว ิสาหกิจชุมชน
12. เป็นแหล่งเร ียนรูส
้ าหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงผึ้งชันโรง
13. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้าผึ้งชันโรง
จุดอ่อน
1. แหล่งน้าทางการเกษตรไม่เพียงพอ
2. ปัญหาภัยแล้ง
3. ขาดแคลนแรงงาน
4. ได้รบ
ั ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง
5. มลพิษทางอากาศ
6. ใช้สารเคมีในการทาการเกษตรทาให้เกิดปัญหาการร้องเร ียน
7. ปัญหาเรอื่ งสุขภาพจากการใช้สารเคมีทาการเกษตร
8. ยังไม่มีแผนการจัดการสังคมผู้สูงอายุ
9. ช่องทางประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย
10. การเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าในระหว่างการขนส่ง
การว ิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หร ือสภาพแวดล้อมภายนอก จะทาให้ตาบลทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรค การทางานของตาบล
โอกาส
1. นโยบายรัฐบาล / จังหวัด ส่งเสร ิมด้านการเกษตร
2. กระแสการรักสุขภาพทาให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และเข้ามาท่องเที่ยว
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้าถึงทุกพื้นที่
อุปสรรค
1. การแพร่ระบาดของ Covid-19
2. ข้อกฎหมายของทางภาครัฐในการขุดบ่อน้า
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3. พ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้า

สถานที่สาหรับการดาเนินการ
โดยที่ประชุ มลงมติ รว่ มกั นในการกาหนดให้ องค์ การบร ิหารส่ วนตาบลสะตอ เป็นสถานที่เผยแพร่
ข้อมูลของหมู่บ้าน เนื่องจากมีระบบอินเตอร์เน็ต และเป็นสถานที่เหมาะสมในการดาเนินการ
โครงสร้าง

นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง
นายกองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ

นายสนธยา สนเถ็ง

นายโอฬาร ทุน
่ ป้อม

รองนายกองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ

รองนายกองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ

นายเจนสิทธิ์ สุทธิรก
ั ษ์
เลขานุการนายกองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ
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คณะทางานขับเคลื่อนสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ

หัวหน้าคณะทางาน

2. หัวหน้าสานักปลัด

คณะทางาน

3. เกษตรตาบล

คณะทางาน

4. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสร ิมสุขภาพตาบล

คณะทางาน

5. ครู กศน. ตาบล

คณะทางาน

6. กานันตาบล

คณะทางาน

7. พัฒนากรผู้ประสานงานตาบล

คณะทางานและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้
๑. สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลตาบลต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
๒. ติดตามผลการดาเนินงานขับเคลื่อนตาบลต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
๓. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสร ิมและสนับสนุนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของ
ตาบลสะตอ ในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนและใช้ข้อมูลในการวางแผนแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของหมู่บ้าน ตาบล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ
๔. อื่น ๆ ตามที่ได้รบ
ั มอบหมาย
การขับเคลื่อนสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
1. คณะกรรมการฯ มี ก ารประชุ ม และชี้แ จงท าความเข้ า ใจน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้
เป็นประจาทุกๆเดือนๆละ 1 ครัง้
2. มี ก ารจัด เวที ว เิ คราะห์ ข้ อ มู ล /คั ด เลื อ กข้ อ มู ล สารสนเทศชุ ม ชนแลปรับ ข้ อ มู ล
สารสนเทศของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลระดับตาบล นาไปสู่การปรับ เปลี่ยน แก้ไข
3. มีการจัดทาแผนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
4. มีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลองค์กร จากหมู่บ้านต่ างๆ รวบรวมจัดทาสารสนเทศที่มี
คุณภาพเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
การมีส่วนร่วม
มีเวทีก ารลงมติ รว่ มกั นคั ดเลื อกกิ จกรรมเพื่ อด าเนิ นกิ จกรรมของตาบล เช่น การว ิเคราะห์
ศั ก ยภาพของหมู่บ้ านเพื่ อ จัด ท าแผนชุ ม ชน การเร ียนรู ้ เข้ าใจ และน้ อ มน าหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาเป็นแนวทางในการดารงชีว ิต การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลักของหมู่บ้าน นาไปสู่การจัด ทาแผนพัฒนา
ตาบลร่วมกับองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ
2.2 การว ิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
จัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตระดับตาบล
1. จัดสถานที่ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต ณ
ที่ทาการองค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ และมีเจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบศูนย์ข้อมูลและให้บร ิการข้อมูล
๒. เว็บไซต์ขององค์การบร ิหารส่วนตาบลสะตอ http://sator.go.th/index.php
มีการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ผู้รบ
ั บร ิการ ได้สืบค้นข้อมูล ได้แก่ แผนพัฒนาตาบล ข้อบัญญัติ รายงานต่างๆ
การจัดซือ
้ จัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มติดต่อราชการ คู่มือประชาชน
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การค้นหาศักยภาพ/กาหนดตาแหน่งหร ือจุดยืนการพัฒนาของตาบล (positioning)
การค้นหาความพร้อม ความเหมาะสม ในด้านต่างๆ ของพื้นที่ตาบลนั้นๆ พิจารณาจากความ
เป็นภูมิปัญญาหร ือคุณค่าของท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง (หร ือเป็นเส้นเลือดใหญ่
ของชุมชน) ก่อให้เกิดรายได้มากพอสมควร และจะต้องไม่เรมิ่ จากศูนย์ นาศักยภาพที่มีในพื้นที่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
โปรแกรมว ิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผน (CIA)
ตาบลสามารถใช้โปรแกรม CIA ใช้ในการว ิเคราะห์ข้อมูลของตาบล เพื่อสะท้อนสภาพปัญหา
และจุดเด่นของตาบลได้ โดยการใช้ฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช.๒ค กรอกในโปรแกรมสาเร็จรูป ซึง่ โปรแกรมจะ
ว ิเคราะห์ข้อมูลเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านอาชีพ การจัดการทุนชุมชนการจัดการความเสี่ยงชุมชน การ
แก้ไขปัญหาความยากจน การบร ิหารจัดการชุมชน การใช้โปรแกรมดังกล่าวนอกจากเพื่อการว ิเคราะห์สภาพ
ความเป็นจร ิงของตาบลแล้ว ยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการว ิเคราะห์ข้อมูลจากว ิธี SWOT เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์และตรงตามความเป็นจร ิงมากยิ่งขึ้น (โดยใช่ค่าเฉลี่ยของหมู่บ้านในตาบล)
ผลการว ิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านด้วยโปรแกรม CIA
หมู่ที่ 1 บ้านตาพลาย ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
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หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
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หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลอย ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
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หมู่ที่ 4 บ้านวงษ์พัฒนา ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
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หมู่ที่ 5 บ้านคลองปุก ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
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หมู่ที่ 6 บ้านตกตัก ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
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หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกระบอก ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
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หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งกราด ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
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หมู่ที่ 9 บ้านรนื่ รมย์สามัคคี ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
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สรุปประเด็นปัญหาในตาบลสะตอ
ที่

ด้าน

1

การบร ิหารจัดการชุมชน

2

การแก้ไขปัญหาความยากจน

การจัดทาแผนงานโครงการ
คณะทางานขับเคลื่อนฯร่วมกันกาหนดโครงการและจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบลที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่ได้จากการว ิเคราะห์ระดับตาบล
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2.3 การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต
การดิจไิ ทซ์ขอบเขตตาบลสะตอ และการปักหมุดแสดงสัญลักษณ์สถานที่สาคัญ เช่น ศาสนสถาน
โรงเร ียน สถานพยาบาล สถานที่ราชการ เป็นต้น ด้วยโปรแกรม ArcGIS
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37
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
ภาพกิจกรรมการว ิเคราะห์ข้อมูลระดับตาบล
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40
ภาพกิจกรรมการทาแผนพัฒนาระดับตาบล

41

42
ภาพกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จน
ั ทน์
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45

46

47

48

สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

