
รายละเอียดข้อมูลหมู่บ้านเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  

บ้าน ล าป่าสัก หมู่ที ่10 ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน (สภาพทั่วไป สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ) 
1. ประวัติความเป็นมา  
 บ้านล าป่าสัก หมู่ที่ 10 แยกออกมาจากหมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก ในช่วงปี พ.ศ. 2529 เนื่องจากมี
ประชาชนเข้ามาตั้งรกราก ประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้นท าให้บริหารจัดการไม่ทั่วถึง จึงแยกออกมาตั้งหมู่บ้าน
ใหม่ชื่อบ้านล าป่าสัก เพราะมีแม่น้ าป่าสักไหลผ่านกลางหมู่บ้านระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร จึงได้ตั้งชื่อ
หมู่บ้านตามลักษณะภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ คือ หมู่ที่ 10 บ้านล าป่าสัก ต าบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ประชากร 

 จ านวน    173    ครัวเรือน   
 จ านวน     266    คน แยกเป็น  ชาย  303 คน  หญิง    319     คน 

3. อานาเขต  
 บ้าน บ้านล าป่าสัก  ตั้งอยู่ในต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์     
ห่างจากต าบลในเมืองเพชรบูรณ์ ระยะทาง   10     กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่    7    ต าบล ดงมูลเหล็ก 
 ทิศใต้  ติดต่อกับหมู่ที่    4     ต าบล ดงมูลเหล็ก และ หมู่ที ่   4    ต าบลสะเดียง 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่    4     ต าบล ดงมูลเหล็ก 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่  -     แม่น้ าป่าสัก 

4. ลักษณะภูมิประเทศ (ตามพื้นที่) 
 หมู่บ้านล าป่าสักมีความยาว 3 กิโลเมตร มีแม่น้ าป่าสักไหลผ่านหมู่บ้าน ในช่วงฤดูฝนน้ ามาก         
จะเกิดน้ าท่วมและระบายน้ ายาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. โครงสร้างผู้น าชุมชน 
 
 

 

 
 
 

 
นายส าคัญ   มาปราบ 
ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 

เบอร์โทร 086-6790696 
 
 
 
 
 
 

           นายส ารวย  ภูทอง   นายเชิดชัย  พิลาเกิด              นางวรรณา  มาปราบ 
       ต าแหน่ง ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน          ต าแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความ          ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      เบอรโ์ทร 085-5346867             เบอรโ์ทร 087-2021936 

 
          

 
 
 

 
 
 

          นายสมิทธิ   อาจมา                                                      นางนงลักษณ์  พิลาเกิด 
     ต าแหน่ง ส.อบต.ดงมูลเหล็ก                                                  ต าแหน่ง ส.อบต.ดงมูลเหล็ก 
    เบอรโ์ทร 092-1926293               เบอร์โทร 089-8570352 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน  16  คน  ดังนี้ 

 1. นายส าคัญ   มาปราบ      ผู้ใหญ่บ้าน 

 2. นายนายส ารวย  ภูทอง    ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง 

 3. นางวรรณา  มาปราบ     ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง 

 4. นายเชิดชัย  พิลาเกิด     ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ 

 5. นายสมิทธิ   อาจมา     ส.อบต.ดงมูลเหล็ก 

 6. นางนงลักษณ์  พิลาเกิด    ส.อบต.ดงมูลเหล็ก 
 7. นายอ านวย  ขุนทอง     กรรมการ 

 8. นายเทวัญ  ทัดช่อม่วง     กรรมการ 

 9. นายมานะ  สุขแก้ว     กรรมการ 

 10. นายมนู  ศรีคง  กรรมการ 

 11. นายประชา  ต้นเพชร กรรมการ 

 12. นายธนู  พฤกรัตน์  กรรมการ 

 13. นายบุญซอง  แจ่มแจ้ง กรรมการ 

 14. นายบุญเหลือ  เพ็งนุ่ม กรรมการ 

 15. นายเหรียญ เพชระบูรณิน กรรมการ 

 16. นายนัทขจร  โภคะธนจทุาธร  กรรมการ 

7. กลุ่มองค์กร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกลุ่ม/องค์กร ชื่อประธานกลุ่ม 

จ านวน
กรรมการ 

(คน) 

จ านวน
สมาชิก 

(ราย) 

จ านวนเงินทุน 

(ราย) 

1 กองทุนหมู่บ้าน นายสมิทธิ   อาจมา 9 97 2,516,000 

2 
กองทุนโครงการแก้ไขความ
ยากจน (กข.คจ.) 

นายส าคัญ   มาปราบ 7 75 355,500 

3 กองทุนออมทรัพย์เพ่ือการผลิต นายสมิทธิ   อาจมา  55 146,510 

4 กองทุนพัฒนาสตรี นางวรรณา  มาปราบ 15 130 - 

5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรล าป่าสัก นายสมิทธิ   อาจมา  20 38,000 

6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบต. นายสมิทธิ   อาจมา  20 131,700 

 

 

 



8. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ OTOP 

ล าดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ OTOP ชื่อผู้ประกอบการ เบอร์โทรศัพท์ 

1 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานไม้ OTOP  นายสายหยุด  ท้วมเขียว 089-9063495 

    
 

9. แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ (สถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก, ร้านอาหาร) 
 1. วัดศรีป่าสัก  

10. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. ประเพณีลอยกระทง 
 2. ประเพณีวันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา 

 3. ประเพณีสงกรานต์  

11. ข้อมูลอ่ืนๆ (รางวัลที่ภาคภูมิใจของหมู่บ้าน) 
 1. วิสาหกิจชุมชนข้าวไร้เบอร์รี่ หมู่ 10 
 2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศ 

1. การบริหารจัดการ 

 1.1 สถานที่ด าเนินการศูนย์เรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 

    มี      เป็นเอกเทศ    ไม่เป็นเอกเทศ 

    ไม่มี 

 1.2 วัสดุอุปกรณ์ 
   คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ต 

 1.3 คณะท างาน 

    มี  จ านวน        คน 

    ไม่มี 

2. การด าเนินงาน 

 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค และข้อมูลอื่นๆ ด้วยโปรแกรม CIA  
    ด าเนินการ เมื่อวันที่       เดือน      พ.ศ.          
    ไม่ด าเนินการ  

3. การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
    ด าเนินการ 

  ไม่ด าเนินการ  

4. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน/ภาคีเครือข่าย 

 4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 โรงเรียนบ้านคลองบง 
 4.3 ธกส. สาขาบ้านโคก 

4.4 ร.พ ส่งเสริมสุขภาพต าบลดงมูลเหล็ก 
4.5 พัฒนาชุมชน 
4.6 อสม. ผรส. 
4.7 ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 

5. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเชิงบูรณาการ(ที่ประสบผลส าเร็จ) 
 5.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม    ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
       ผลส าเร็จจากโครงการด้านสังคม   เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน  
       ผลส าเร็จจากโครงการด้านเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชนให้รู้จักสุขภาพดีมากขึ้น  
       ผลส าเร็จจากโครงการด้านสิ่งแวดล้อม    สามารถปฏิบัติตัวเองได้ป้องกันการเกิดโรคได้ดี         

5.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม     ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก   
       ผลส าเร็จจากโครงการด้านสังคม   เพ่ือสุขภาพของเด็กเข้าถึงบริการ  
       ผลส าเร็จจากโครงการด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนจะได้มีสุขภาพที่ดี      
       ผลส าเร็จจากโครงการด้านสิ่งแวดล้อม    เพ่ือส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการที่สมวัย      
 



 
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า) 
   เว็บไซต์  
   เฟสบุ๊ค  www.facebook.com/ 
   ไลน์    
   สถานีวิทยุ 
   หนังสือพิมพ์ 
   การประชุม    
   โทรทัศน์    
   หอกระจายข่าว    
   เอกสารรูปเล่ม/แผ่นพับ 
   อ่ืนๆ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


