
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

----------------------- 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง   อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
    1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ตั้งอยู่หมู่ที่  1   บ้านโคกกะจะ โดยอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองปราจีนบุรี   
ไปทางทิศเหนือประมาณ  3  กิโลเมตร   มีเนื้อท่ีประมาณ  15.275 ตารางกิโลเมตร หรือจ านวน 9,546.87  ไร่ 
และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
       ทิศเหนือ         ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
       ทิศใต้             ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดชะ 
       ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
                                   และองค์การบริหารส่วนต าบลดงพระราม 
                ทิศตะวันตก      ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง   เป็นที่ราบลุ่มขนานไปตามแม่น้ า  เหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ ที่
ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง ซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเล 5 เมตร และที่ราบลุ่มแม่น้ าปราจีนบุรี 
    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเนือ และลมมรสุม
ตะวันตกฉียงใต้ ประกอบกับลมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความ
ร้อนปกคลุมลักษณะดังกล่าว ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์   
    1.4 ลักษณะของดิน 
          ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง มีลักษณะของดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การเพราะปลูก 
และการเกษตร  



-2- 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
    2.1 เขตการปกครอง 
          มีเขตการปกครองจ านวน  9  หมู่บ้าน   ดังนี้ 
                 หมู่ 1   บ้านโคกกะจะ หมู่ 5  บ้านมอญ 
                 หมู่ 2   บ้านตกึปืน    หมู่ 6  บ้านบางตาล่า 
                 หมู่ 3   บ้านตกึปืน    หมู่ 7  บ้านบ าหรุ 
                 หมู่ 4   บ้านท่าเรือ    หมู่ 8  บ้านหนองพังพวย    หมู่ 9  บ้านชลประทาน 
    2.2 การเลือกตั้ง  
         องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 เขต  
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 9 เขต    รายละเอียดดังนี้  
         1 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
            เขตท่ี 1  
            -จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  จ านวน 4,641  คน 
            -จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน  จ านวน  3,120 คน 
         2 การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
             เขตท่ี 1   

-จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน 1,690 คน 
-จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน จ านวน 1,045 คน 

             เขตท่ี 2   
-จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน 243 คน 
-จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน จ านวน 201 คน 

             เขตท่ี 3   
-จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน 277 คน 
-จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน จ านวน 240 คน 

             เขตท่ี 4   
-จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน 84 คน 
-จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน จ านวน 77 คน 

             เขตท่ี 5   
-จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน 155 คน 
-จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน จ านวน 104 คน 

             เขตท่ี 6   
-จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน 363 คน 
-จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน จ านวน 289 คน 
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             เขตท่ี 7   

-จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน 306   คน 
-จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน จ านวน 204 คน 

             เขตท่ี 8  
-จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน 998 คน 
-จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน จ านวน 599 คน 

            เขตท่ี 9 
-จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน 515 คน 
-จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน จ านวน 354 คน 

              ที่มา : ระบบข้อมูลผูบ้ริหารท้องถิ่น อปท. ele 
 
3. ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
          ประชากรทั้งสิ้น  6,418   คน  แยกเป็นชาย 3,013 คน หญิง 3,405 คน    
          จ านวนครัวเรือน  2,430  ครัวเรือน  

ต าบลรอบเมือง ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองโคกกะจะ 1,147 1,316 2,463 
หมู่ที่ 2 บ้านตึกปืน 170 159 329 
หมู่ที่ 3 บ้านตึกปืน 192 186 378 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าเรือ 54 47 101 
หมู่ที่ 5 บ้านมอญ 101 104 205 
หมู่ที่ 6 บ้านบางตาล่า 230 282 512 
หมู่ที่ 7 บ้านบ าหรุ 176 195 371 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองพังพวย 594 739 1,333 
หมู่ที่ 9 บ้านชลประทาน 349 377 726 

                 ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมืองปราจีนบุรี (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
 
 
 



ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมืองปราจีนบุร ี (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 

-4-

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 บ้านโคกกะจะ - - 1,135 1,297 1,131 1,302 1,143 1,307 1,146 1,315 1,147 1,316 
2 บ้านตึกปิน - - 155 175 160 172 169 167 166 163 170 159 
3 บ้านตึกปืน - - 194 189 195 189 195 188 192 187 192 186 
4 บ้านท่าเรือ - - 58 51 58 51 56 49 53 48 54 47 
5 บ้านมอญ - - 109 95 113 114 112 110 105 107 101 104 
6 บ้านบางตาล่า - - 226 274 229 270 231 278 231 284 230 282 
7 บ้านมอญ - - 188 202 192 197 178 197 176 194 176 195 
8 บ้านหนองพังพวย - - 591 739 587 744 582 737 597 750 594 739 
9 บ้านขลประทาน - - 323 367 325 369 335 372 339 371 349 377 

รวม 
- - 2,979 3,389 2,990 3,408 3,001 3,405 3,005 3,419 3,013 3,405 

- 6,368 6,398 6,406 6,424 6,418 
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    3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
 
 
                
 
 
 
                                
                             ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
 
4. สภาพทางสังคม  
    4.1 การศึกษา 
          องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง มีประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 -14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และมีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ดังนี้ 
          - โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ                           จ านวน  1      แห่ง 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง   จ านวน  1      แห่ง 
    4.2 สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรอบเมือง         จ านวน  1 แห่ง 
          - ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบลรอบเมือง จ านวน 1  แห่ง  มีสมาชิก จ านวน 98 ราย 
    4.3 อาชญากรรม 
          ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ไม่มีเหตุอาชญากรรม  
    4.4 ยาเสพติด 
          ปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง จากากรตรวจสอบพบว่า
มีปริมาณที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน และยังไม่พบผู้ค้าเพราะเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เมือง ได้บูรณาการในการท างานร่วมกับผู้น าท้องที่ของต าบลรอบเมือง ออกตั้งด่ านและตรวจตราในชุมชนต าบล
รอบเมือง เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนต าบลรอบเมือง 
    4.5 การสังคมสงเคราะห์  
          องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
          (๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
          (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
          (๓) มีโครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          (๔) มีโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
          (๕) มีโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
          (๖) มีโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน     
 
 

รายการ ชาย หญิง หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 638 642 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 1,892 2,104 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 477 656 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 3,007 3,402  
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้ า , ทางราง ฯลฯ) 
          การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและการเดินทางไปอ าเภอเมืองปราจีนบุรี ต้องใช้การเดินทางโดยทางบก
และมีถนนสายหลัก ดังนี้ 
         - ถนนสายโคกกะจะ – บัวลาย   
         - ถนนสายปราจีนบุรี - บ้านสร้าง 
         - ถนนสายสุวินทวงศ์ 
         - ถนนสายโคกกะจะ – สันทรีย์ 
    5.2 การไฟฟ้า 
          - มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน  
    5.3 การประปา 

ระบบประปาส่วนภูมิภาค ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3, 4, 5, 7 หมู่ที่ 1, 2, 6, 8, 9 

               ที่มา : แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 
    5.4 โทรศัพท์ 
          - ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ที่มตีู้โทรศัพท์สาธารณะไว้ให้บริการ 
            หมู่ที่ 1  บ้านโคกกะจะ 
            หมู่ที่ 5  บ้านมอญ 
            หมู่ที่ 8  บ้านหนองพังพวย 
            หมู่ที่ 9  บ้านชลประทาน 
               ที่มา : แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 
    5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
          -ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ไม่มีไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1  การเกษตร 
          ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญ คือ ข้าว พืชผักสวนครัว //ที่มา : แผนชุมชนประจ าปี 2560-2562 ของแต่ละหมู่บ้าน 
    6.2 การประมง 
          ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ไม่มีการประมง 
    6.3 การปศุสัตว ์
         เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม   เช่น การเลี้ยงไก่ ปลา 
เป็ด โค และสุกร เป็นต้น 
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    6.4 การบริการ 
         ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  มีกิจการด้านการบริการ ดังนี้ 
               -โรงแรม  จ านวน        ๓      แห่ง 
               -ปั๊มน้ ามัน  จ านวน        ๑      แห่ง 
               -ปั๊มก๊าซ  จ านวน        ๑      แห่ง 
      -รีสอร์ท  จ านวน        1      แห่ง 
                  ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 
    6.5 การท่องเที่ยว 
         6.5.1. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
             สถานที่ตั้ง   ประดิษฐ์ฐานอยู่ ณ วัดบางคาง  ต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตก บนเส้นทางทางจากสี่แยกแขวงทางการปราจีนบุรีไปทางอ าเภอ
บ้านสร้าง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
          ความส าคัญ   พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพ่ือถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานว่าครั้งหนึ่ง
พระองค์เคยเสด็จน าไพร่พลมาพักอยู่ ณ บริเวณบ้านบางคาง แขวงเมืองปราจิณ ก่อนที่จะยกทัพไปตีเมืองจันทบุรี 
พระครูสุนทรธรรมประยุต (หลวงพ่อเสนาะ) เจ้าอาวาสวัดบางคาง ผู้ริเริ่มและชาวจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้ร่วมกัน
สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ เพ่ือประดิษฐานไว้เพ่ือเคารพสักการะ และเฉลิมพระเกียรติชั่วกาลนาน 
ประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544  
  ที่มา : เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
    6.6 อุตสาหกรรม 
          ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรม 
    6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
            การพาณิชย์                          
 
 
 
 
 
 
            กลุ่มอาชีพ     
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท จ านวน 3  แห่ง  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 1  แห่ง  
โรงแรม จ านวน 3  แห่ง  
สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 1  แห่ง  
โรงผลิตน้ าแข็ง จ านวน 1  แห่ง  

กลุ่มอาชีพท าดอกไม้สวรรค์  หมู่ที่ 1 กลุ่มอาชีพท าปลาร้า หมู่ที่ 7 
กลุ่มอาชีพท าไข่เค็มสมุนไพร  หมู่ที่ 1 กลุ่มอาชีพท าปลาแห้งแดดเดียว หมู่ที่ 7 
กลุ่มอาชีพท าเห็ดนางฟ้าภูฐาน  หมู่ที่ 1 กลุ่มอาชีพท าปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 7 
กลุ่มอาชีพท าขนมทองม้วน  หมู่ที่ 1 กลุ่มอาชีพถักตระกร้อ-ตระแกรง หมู่ที่ 9 
กลุ่มอาชีพท าน้ าลูกยอ หมู่ที่ 4 กลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ 9 

กลุ่มอาชีพท าข้าวกล้องหอมมะลิ หมู่ที่ 4 กลุ่มอาชีพปลูกผักกะเฉด หมู่ที่ 9 

ที่มา : แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 
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6.8 แรงงาน 
      จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าประชากรที่มีอายุ  ๑๕ ปีขึ้นไป อยู่ในวัยท างานโดยในกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัย
ท างานเป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ามากโดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุ
ระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน
เยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  และพ้ืนที่ของต าบลรอบเมืองเป็นกึ่งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    7.1 การนับถือศาสนา 
          ประชาชนต าบลรอบเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมีวัดในเขตพ้ืนที่ จ านวน 6 แห่ง     
 
 
     

                                                          
              ที่มา : แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 
    7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 
 
 

 
              ที่มา : แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 
    7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้อนุรักษ์และสืบทอดกันมา
ยาวนาน  ตามแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดมะกอกสีมาราม  หมู่ที่ 1 วัดบางตาล่า หมู่ที่ 6 
วัดเรไร หมู่ที่ 2 วัดเทวบุตร หมู่ที่ 7 
วัดบางคาง หมู่ที่ 3 วัดหนองพังพวย หมู่ที่ 9 

ประเพณีล้างหม้อคุณตาเจ้าโรง หมู่ที่ 2 บวชชีพราม หมู่ที่ 5 
ประเพณีแหด่อกไม้(ปลัดคิก) หมู่ที่ 2 ท าบุญกลางบ้าน หมู่ที่ 8 
ท าบุญลานข้าว หมู่ที่ 5 ประเพณีสงกรานต์ ทุกหมู่บ้าน 

ด้านการรักษาพยาบาล หมู่ที่ 1, 
หมูที่ 7 

ด้านการหัตถกรรมจักสาน หมู่ที่ 2, หมู่
ที่ 3 

ด้านพิธีกรรมต่างๆ หมู่ที่ 1, 
หมูที่ 7 

ด้านการท าเครื่องมือจับสัตว์น้ า หมู่ที่ 3 

ด้านนวดแผนโบราณ หมู่ที่ 1, 
หมู่ที่ 3, 
หมูที่ 7 

ด้านการเล่นดนตรีไทย หมู่ที่ 3 

ด้านการท าปลาร้า หมู่ที่ 1, 
หมูที่ 7 

ด้านศาสนา หมูที่ 5 

ด้านการท าปลาย่าง หมู่ที่ 1 ด้านประมง หมูที่ 5 
ด้านการท าปลาเค็ม หมู่ที่ 1 ด้านการท าปลาแห้งแดดเดียว หมู่ที่ 7 
ด้านการท าหมอขวัญ,ท าบายศรี,     ยกศาล
พระภูมิ, ขอที ่

หมู่ที่ 2, 
หมู่ที่ 3 

ด้านการท าปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 7 

ด้านยาสมุนไพรพื้นบ้าน,เป่าพ่นยา หมู่ที่ 2, 
หมู่ที่ 3 

  

             ที่มา : แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 
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         ภาษาถิ่น     
         ประชาชนในเขตต าบลรอบเมือง ส่วนมากพูดภาษากลาง เป็นภาษาท้องถิ่น 
    7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 
 
 
 
                           
             ที่มา : แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    8.1 น้ า 
          ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ใช้น้ าอุปโภคจากน้ าประปา และน้ าจากแหล่งกัก
เก็บน้ าฝนที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงน้ าจากแม่น้ าปราจีนบุรี แต่ในบางพ้ืนที่ก็มีระบบน้ าประปาส่วนภูมิภาครวมถึง
ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 
    8.2 ป่าไม้ 
          ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองไม่มีป่าไม้ 
    8.3 ภูเขา 
          ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองไม่มีภูเขา 
    8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
          ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ 
 
9. อื่น ๆ (ถ้ามี/ระบุด้วย) 
          ไม่มี 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทร์ หมู่ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ปลาร้า,ปลาแดดเดียว หมู่ที่ 7 
ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม หมู่ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 7 

ผลิตภัณฑ์น้ าลูกยอ หมู่ที่ 4 ผลิตภัณฑ์การถักเปลญวณ หมู่ที่ 9 

ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องมะลิ หมู่ที่ 4 ผลิตภัณฑ์จักสาร ตระกร้อ - ตระแกรง หมู่ที่ 9 


