
 

 

 
 

ชุมชนนางย่อน 

ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  แผนที่ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน,สถานที่ส าคัญ, จุดที่ตัง้ผู้น า,คนพิการ,คนยากจน,และ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน) 

ชุมชนปัจจุบัน  ปี  ๒๕๕๕ 

 
 

 

 



 

 

 
 

๑.๒  ประวัติชุมชน  (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้น าในการจัดตัง้หมู่บ้าน,จ านวน

ผูน้ าหมูบ่้าน  และผูน้ าหมูบ่้านปัจจุบัน) 

 บ้านนางย่อน อยู่ในหมู่ที่ ๑ ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ชุมชนนางย่อนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบันเวลา ๑๒ ปี ที่มาของชุมชน มีดังนี ้

ชุมชนนางย่อนเป็นพื้นที่ร้อนชื้นที่ติดกับคลองนางย่อน ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของอ าเภอคุระบุรีที่ไหล

ผา่นสู่ทะเล และยังเป็นเขตชุมชนที่มปีระชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพค้าขาย ท าสวน รับราชการ รวมถึงส่วน

ราชการตา่งๆ เชน่ โรงพยาบาลคุระบุรี ที่ว่าการอ าเภอคุระบุรี สถานีต ารวจภูธรอ าเภอคุระบุรี โรงเรียน

ชุมชนคุระบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ของชุมชน โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม และยังเป็นศูนย์

ราชการ รวมถึง โรงงานไม้แปรรูป โรงงานน้ าแข็ง ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนนางย่อน 

ข้อมูลประชากร  อาชีพ  รายได้  จ านวนประชากร (ข้อมูล ณ เมษายน  ๒๕๕๕) 

 จ านวนครัวเรอืน     ๗๔๖    ครัวเรือน 

ประชากร   ๙๑๖     คน    ชาย   ๔๙๘     คน     หญิง   ๔๑๘    คน 

 อาชีพหลัก  (๑)  รับราชการ  (๒)  ค้าขาย 

(๓)  รับจ้าง  (๔)  ท าสวน 

 อาชีพเสริม  (๑)  รวมกลุ่มแมบ่้านจัดท าพวงหรดี/ดอกไม้จันทน์/ขนมเบเกอร์ร่ี 

 รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย                   -                 บาท/ครัวเรือน/ปี 

 รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย         ๕๐,๐๐๐          บาท/ครัวเรือน/ปี 

 รายได้เฉลี่ยของประชากร            ๒๗,๐๐๐          บาท/คน/ปี 

 ครัวเรือนยากจน  (รายได้ไม่ถึง  ๒๓,๐๐๐  บาท/คน/ปี)            -            บาท/คน/ปี 

๑.๓  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมูบ่้าน/ชุมชน 

 พืน้ที่อยู่อาศัย  ๑,๕๓๑  ไร่  พืน้ที่ท าการเกษตร   ๑,๔๓๐  ไร่  ท านาปีละ       -        ครั้ง 

 พืน้ที่ท านา         -        ไร่      พืน้ที่ท าไร่        -       ไร่ พืน้ที่ท าสวน  ๑,๔๓๐   ไร่       

 พืน้ที่การเกษตรอื่นๆ         -          ไร่   

 พืน้ที่ท าการเกษตรในเขตชลประทาน  (เขตสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองชลประทาน)        -     ไร่ 

 ป่าชุมชนกี่แห่ง (ระบุ)                      -                           จ านวน         -         ไร่ 

 แหลง่น้ าสาธารณะ       ๑      แห่ง 

 ประปา         ๑          แห่ง     ผูใ้ช ้    ๑๕๗        ครวัเรือน   บ่อสาธารณะ     ๓    แหง่ 

 โรงเรียน(ระดับ)ประถมศึกษา  ๑   แห่ง   มัธยมศกึษา   ๑    แห่ง  วัด  (ระบุ)     -     แหง่  

 จ านวนผูใ้ช้ไฟฟ้า    ๗๔๖   ครัวเรือน ร้อยละ  ๑๐๐ %   .              

 โทรศัพท์สาธารณะ     ๘    แห่ง ส่วนตัว  (เบอร์บ้าน)      ๑๑๕          เครื่อง 
 

 



 

 

 
 

 โทรศัพท์มอืถือ    มากกว่า  ๕๐๐    เครื่อง     

 หอกระจายข่าว       ๑     แหง่     วทิยุชุมชน       -        แหง่ 

 ศูนย์สง่เสริมการเรียนรู้ชุมชน       ๑    แหง่   ที่อ่านหนังสอืประจ าหมู่บ้าน      ๑      แหง่ 

 ศาลาประชาคม       ๑       แหง่   อื่นๆ                                                 . 

๑.๔  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว   

 บุญเดือนสบิ   เดือน  กันยายน       ประเพณีแห่ “พรหมรับ” เข้าวัด 

 เทียนพรรษา   เดือน  กรกฎาคม     แหเ่ทียนพรรษา 

 สงกรานต์       เดือน  เมษายน       สรงน้ าพระ  อาบน้ าผูสู้งอายุ 

 ออกพรรษา    เดือน   ตุลาคม ประเพณีชักพระ 

สถานที่ท่องเที่ยวหมูบ่้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

 คลองนางย่อน 

๑.๕ ข้อมูลด้านบริหารชุมชน 

๑.๕.๑ รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายสุวรรณ  จนิดา   

๑.๕.๒ รายชื่อนายกเทศมนตรตี าบลคุระบุรี  นายสาโรจน์  จันทร์แก้ว โทร. ๐๘๖-๒๖๘๕๓๖๕   

๑.๕.๓ รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคุระบุรี  (เขต  ๑) 

 นายภานุภัทร  นุน่สง    โทร.  ๐๘๓-๕๙๐๐๕๔๗  

 นายจรูญ  กิจปกรสันติ โทร.  ๐๗๖-๔๙๑๖๖๙ 

 นายสมโชค  ชูพันธุ์  โทร.  ๐๘๑-๓๒๖๕๖๙๒ 

 นายสมเกียรติ  บัวตูม โทร.  ๐๘๙-๘๗๓๒๑๗๗ 

 นายดนัย   แก้วกิม้  โทร.  ๐๘๑-๙๗๙๙๘๐๐ 

 นายนพดล  พลสิทธิ์  โทร.  ๐๗๖-๔๙๑๒๑๐ 

๑.๕.๔ รายชื่อคณะกรรมการชุมชน 

ประธานกรรมการชุมชน นายสมรักษ์  อุปการดี 

รองประธานกรรมการ นายประนอม  ชะชิกุล 

กรรมการฝา่ยปกครอง นายเอือ้  อัฐิ 

กรรมการฝา่ยปกครอง นายสมโชค  อุปการดี 

กรรมการฝา่ยปองกันและรักษาความสงบฯ นายสุพัฒน์  พวงแสง 

กรรมการฝา่ยปองกันและรักษาความสงบฯ นางสาวพิกุล  อุปการดี 

กรรมการฝา่ยคลัง นางสาวขวัญเรือน  เกตุทอง 

กรรมการฝา่ยสวัสดิการสังคม นางจรูญรัตน์  มาศทอง 

 
 



 

 

 
 

 

กรรมการฝา่ยสวัสดิการสังคม นางวารี  ผลชู 
 

กรรมการฝา่ยสาธารณะสุข 
 

นายเจรญิ  ชูดวง 

กรรมการฝา่ยสาธารณะสุข นายสมพัก  โสมนัส 

กรรมการฝา่ยพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ นางยุพดี  โสมนัส 

กรรมการฝา่ยพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ นางพจนาจ  ทองสมบัติ 

กรรมการฝา่ยการศกึษา นางสาวผกาวรรณ  เรืองสุวรรณ 

เลขานุการ นางสาวกอบแก้ว  วงค์พานิช 

๑.๕.๖ รายชื่อหัวหนา้ชุมชนนางย่อน   นายสมรักษ์  อุปการดี 

๑.๕.๗ รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน นายเอือ้   อัฐิ, นายสมพัก  โสมนัส, นายสมรักษ์  อุปการดี 

๑.๕.๘ รายชื่ออาสาสมัครธารณสุขประจ าชุมชน  (อสม.) 

๑.  นายสมรักษ์  อุปการดี   ๒.  นายเจรญิ  ชูดวง 

๓.  นางกาญจนา  เกตุแก้ว   ๔.  นางวรรณทิพย์  จันทร์สุวรรณ 

๕.  นางจงจิต  อัยรักษ์    ๖.  นางสาวปิยะดา  มาศทอง  

๗. นางบุญช่วย  วงศ์ปนทอง   ๘.  นางสมใจ  คงยง 

๙. นางสาวกอบแก้ว  วงศ์พานิช   ๑๐. นางวันดี  ธรรมนยิม 

๑๑. นางสุดใจ  พวงแสง    ๑๒. นางจรูญรัตน์  มาศทอง 

๑๓. นางมณี  สืบสะอาด   ๑๔. นางพิกุล  อุปการดี 

๑๕. นางชุติมา  แผเ่กียรตวิงศ์   ๑๖.  นางหนูผ่ิน  มาศทอง 

๑๗. นางวารี  ชื่นใจ    ๑๘.  นางหลีอิม  แซ่อึ้ง 

๑๙.  นางค าบู่  ไตรจันทร์   ๒๐.  นางพจนาจ  ทองสมบัติ 

๒๑.  นางน้อย  น้ าเพชร    ๒๒.  นางวรรณา  อัฐิ 

๒๓.  นางวิชญาพร  บุญทิพย์   ๒๔.  นางสุรัชนี  หงส์คงคา 

๒๕.  นางพจนี  โสมนัส    ๒๖.  นางสาวขวัญเรือน  เกตุทอง 

๒๗.  นางยุพดี  โสมนัส    ๒๘.  นางมณฑาทิพย์  คงฉิม 

๒๙.  นางวันเพ็ญ  ปานเพ็ง   ๓๐.  นางฐิตริัตน์  ผลชู 

๓๑.  นางอภญิาวัณณ์  ชะชิกุล 

๑.๕.๙  รายชื่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว      

๑.  นายสมรักษ์  อุปการดี   ๒.   นางมณี  สืบสะอาด 

๓.  นางจรูญรัตน์  มาศทอง   ๔.   นางสาวพิกุล  อุปการดี 

๕.  นางสาวกอบแก้ว  วงศ์พานชิ               

 

 

 

 



 

 

 
 

ศักยภาพของชุมชน 
๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรอืจุดแข็งของชุมชน  (บอกถึงสิ่งที่มแีละเห็นว่าเด่นในชุมชนทั้งด้านบุคคล  กลุ่ม

สิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี  และสิ่งอื่นๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

๑) จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น แหล่ง

น้ า  ป่า  สถานที่ท่องเที่ยว  สาธารณะและการใช้ประโยชน์) 
 

ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะการใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 

คลองนางย่อน ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชน่การ

ล่องแก่ง หรอื พายเรอืแคนนู 

 

 

๒) จุดเด่นด้านประเพณี  วัฒนธรรม  กฎ  ระเบียบ  ค่านิยม  แลความสัมพันธ์ของชุมชน  (เป็น

ลักษณะของพื้นที่หลอ่หลอมจากประสบการณ์ของรุน่สู่รุน่ เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่

สร้างขึ้นมาเพื่อก ากับดูแลชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั้นๆ  

เป็นกฎของหมูบ่้าน) 

ประเพณี / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 

ท าบุญวันสารทเดือนสิบ เพื่อสืบทอดประเพณี  

 

ไปวัด ฟังเทศน ์และท าพิธี 

ชิงเปรต 
 

๒.๒   จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนต่างๆเป็นปัจจัยภายในชุมชน) 

เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่าไร ควรจะท าอย่าไร 

ปัญหาครอบครัว ๑. ที่ดินไม่มเีอกสารสิทธิ์ 

๒. ขาดเงนิทุน 

๓. มีหนี้สนิ 

๑. ตอ้งการปลดหนี้สิน 

๒. ร่วมกันออม โดยท าเป็น

กลุ่มออมทรัพย์ 

ปัญหาในการประกอบอาชีพ ๑. ขาดอาชีพที่มั่นคง 

๒. ไม่มีแหล่งทุน 

๑. อบรมการสร้างอาชีพ เช่น 

การรวมกลุ่มแม่บ้านเพื่อท า

สินค้าจ าหน่าย เป็นของฝาก

ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

๒. จัดสรรที่ดินท ากิน 

 

   



 

 

 
 

เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน 

 

มีผลกระทบต่อชุมชนอย่าไร ควรจะท าอย่าไร 

ปัญหาสังคม/ชุมชน ๑.ไม่มนี้ าดื่มที่สะอาด 

๒.ไม่มตีลาดกลางรองรับ

ผลผลิต 

๓.ไม่มเีครือข่ายเชื่อมโยง

ระหว่างหมู่บ้าน 

๔.ขาดข้อมูลด้านการตลาด

สินค้าเกษตร 

๕.ขาดวัสดุอุปกรณ์สาธารณะ

ของชุมชน โต๊ะ เก้าอี้ 

๑. หาเงินทุนซือ้เครื่องกรองน้ า

ส าหรับชุมชนไว้บริโภค 

๒. มีการพัฒนาเครือขา่ยกลุ่ม 

ออมทรัพย์ 

๓. จัดตั้งตลาดกลางรับซือ้

ผลผลิต 

 

 

๒.๓ โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถพัฒนา) 
 

เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่าไร 
ชุมชนควรจะสร้างโอกาส

อย่าไร 

การจัดตัง้ศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว 

 

ชุมชนมรีายได้จากการประกอบ

อาชีพเสริม 

๑. กลุ่มแม่บ้านสามารถน า

ผลติภัณฑข์นมท้องถิ่น หรือ

ของที่ระลึก มาจ าหน่ายแก่

นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้ 
 

๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาชุมชนไม่บรรลุ

เป้าหมาย) 

เรื่องที่เป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่าไร ควรจะท าอย่าไร 

- ขาดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ของแม่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

- ไม่มตีลาดในการส่ง

ผลติภัณฑจ์ากกลุ่มแม่บ้านไป

จ าหน่าย 

การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความ

ต่อเนื่องสง่ผลใหส้มาชิกของ

กลุ่มขาดรายได้ และมีสว่นร่วม

ลดน้อยลง 

- มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของ

แมบ่้านอย่างตอ่เนื่อง 

- จัดหาตลาดในการส่ง

ผลติภัณฑจ์ากกลุ่มแม่บ้านไป

จ าหน่าย 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน 
๓.๑  สภาพปัญหาของชุมชน 
 

ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

(ถนน,น้ าดื่ม,น้ าใช้,น้ าเพื่อการ 

เกษตร,ไฟฟ้า,ที่ดินท ากนิ,การติดตอ่ 

สื่อสาร) 

- ขาดแคลนไฟฟ้าสาธารณะ 

ในบางพืน้ที ่

- ถนนในซอยบางเสน้ทางไมม่ีลูก

ระนาด 

- ไมม่คีวามปลอดภัยในชีวิต

และและทรัพย์สนิ 

-  เกิดอุบตัิเหตใุนซอย

บ่อยคร้ัง 

๒ ด้านเศรษฐกิจ 

(การมีอาชีพ,รายได้,หนีส้นิ,การ

ประกอบอาชีพของคนในชุมชน,  

ผลผลิตการเกษตร,การลดรายจ่าย  

เพิ่มรายได้, การประหยดัและการ 

ออม ) 

 

-  ประชาชนมีรายได้น้อย 

- ขาดการสนับสนุนการรวมกลุ่ม

ในการเสริมสรา้งภมูิปัญญาและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์อยา่งตอ่เนือ่ง 

- ไม่มีการให้ความรูด้้าน

ภาษาตา่งประเทศ ที่ตอ้งใช้

ส าหรับสือ่สารกับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิ

- ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑข์อง

ชุมชน 

- ไม่มศีูนย์บริการเพื่อรองรับ

นักทอ่งเที่ยวที่เข้ามาทอ่งเที่ยวใน

ในหมู่เกาะสุรนิทร ์

 

-  มีรายได้ไมย่ังพอต่อการ

ด ารงชพี 

- ไม่มีการน าเอาภูมิปัญญา

ต่างๆ มาประยุกต์ใชใ้นการ

ผลิต 

- ไม่มศีูนย์กลางจ าหน่าย

ผลิตภัณฑชุ์มชน 

 

๓ ด้านสังคม การเมือง การ

ปกครอง 

(กลุ่มองคก์รในชุมชน,การ

สงเคราะห์,การป้องกันยาเสพติด,

ส่งเสริมประชาธิปไตย) 

 

 

- ขาดการมสี่วนร่วมของชุมชน 

 

 

-ประชาชนขาดความ

สามัคคแีละไม่สนใจเข้ารว่ม

กจิกรรมของส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา 

๔ ด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี 

(การสนับสนุนดา้นการศึกษา,

ข่าวสารขอ้มูล,การปลูกจติส านึก,

การถา่ยทอดภูมิปัญญา ฯลฯ) 

 

 

- คนในชุมชนขาดความสามัคคี 

 

 

 

- ปลูกจติส านึกให้คนใน

ชุมชนมีความรัก ความ

สามัคคเีพิ่มขึน้ 

๕ ด้านสาธารณสุข  

(สุขภาพ,การปอ้งกันรักษาโรค,การ

สนับสนุนองคก์ร,โรคติดต่อ,โรค

ระบาด,สุขนิสยัดา้นสาธารณสุข) 

 

- การแพร่ระบาดของโรคจาก

แรงงานพมา่และโรคจากยุง 

- ประชาชนในเขตชุมชนเปน็

โรคมากขึ้น เพราะขาด

ความรู้ความเข้าใจในการ

ป้องกัน 

๖ ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

(การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) 

 

- ขาดการปลูกจติส านึกในการคัด

แยกขยะกอ่นน าไปทิง้ 

- กอ่ให้เกดิปัญหาขยะมลู

ฝอยที่มีจ านวนมากในแต่ละ

วันเพราะประชาชนขาด

ความรู้ความเข้าใจในการคัด

แยกขยะ  

 

๓.๒  การวเิคราะห์ปัญหาของชุมชน 
 

ที่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน 
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

๑ โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ การคมนาคมใน

ชุมชนไม่สะดวก หน้า

บ้านน้ าขงั และไหล

ท่วมบรเิวณบา้น 

 

๑.๑ ถนนในชุมชนเป็น

ถนนลูกรังมีหลุมบ่อ ไม่มี

ทางระบายน้ าขาดการ

บ ารุงรักษา 

๑.๒ ชุมชนไมม่ี

งบประมาณด าเนนิการ 

 

๑.๑ ต้องการถนนใน

ชุมชนเป็นถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมรอ่ง

ระบายน้ า ๒ ข้างถนนใน

ชุมชนระยะทางรว่ม ๔ 

ก.ม. 

 

๑.๑ ของบประมาณ

จากเทศบาล

สนับสนุน 

๒ ด้านเศรษฐกิจและ

การมีอาชีพ รายได้ 

และมีงานท า 

๒.๑ สตรใีนชุมชนไม่มี

รายได้เสรมิ 

 

 

 

 
๒.๑ สตรไีม่ได้รับการ

ส่งเสรมิอาชีพเสรมิ 

 

 

 

 
๒.๑ ต้องการรับการ

สนับสนุนอาชีพและ

เงินทุนส าหรับกลุม่สตร ี

 

 

 
๒.๑ ของบประมาณ

จากเทศบาล

สนับสนุน 



 

 

 
 

ที่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน 
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

 

๒.๒ ครัวเรอืนในชุมชน

ไม่มีการลดรายจ่าย

ด้านการบรโิภค 

๒.๒ ครัวเรอืนในชุมชน

ไม่มีการปลูกพืช เลีย้ง

สัตว์เพื่อลดรายจ่ายของ

ครอบครัว 

๒.๓ ครัวเรอืนไม่มีความ

ตระหนักในดา้นการลด 

๒.๒ ส่งเสรมิการปลูก

ผักสวนครัว รัว้กนิไดไ้ว้

บรโิภคและจ าหน่ายใน

ครัวเรอืน 

๒.๒ จากประชาคม

หมู่บา้นเพือ่จัดท า

แผนชุมชนด้าน

เศรษฐกจิพอเพยีง

และหมู่บา้นตามแผน 

๓ ด้านสังคม,

การเมือง,การ

ปกครอง 

๓.๑ ชาวบ้านยังคงมี

การซื้อสิทธิขายเสยีง 

 

 

 

 

๓.๒ กรรมการหมู่บ้าน

ไม่ได้ปฏิบัตงิานตาม 

ภารกจิหน้าที ่

 

 

 

 

๓.๓ เด็ก/เยาวชน มี

คา่นิยมด้านวตัถ ุ

 

 

 

๓.๑ ชาวบ้านยังขาด

ความรู้ความเข้าใจทาง

การเมือง รวมทัง้

เศรษฐกจิที่ย่ าแย่และ

การมีอิทธิพลของสังคม

ในชุมชน 

๓.๒ โดยส่วนมากแล้ว

คณะกรรมการไม่รู้ถึง

สิทธิและหนา้ที่ของตน

เทา่ที่ควร 

  

 

 

๓.๓ ผู้ปกครองไม่มีเวลา

อบรม สัง่สอนบุตร

หลาน ในพืน้ทีม่ีแหลง่มั่ว

สุมตา่งๆ เช่น 

รา้นอาหาร, เกมส,์ 

อินเตอรเ์นต็ 

 

 

 

๓.๑  อยากให้ผู้ที่สมัคร

รับการเลือกตั้งมี

จิตส านึก และข้าราชการ

ประจ าเป็นกลางทางการ

เมือง 

 

๓.๒ ในการคัดเลือก

กรรมการหมู่บ้านให้มี

ความเป็นธรรม ไมใ่ช้

พรรคพวก ให้คนที่มี

ความสามารถเข้ารว่ม 

และให้ทุกคนเข้าใจ

ภาระหนา้ที่ของตน 

๓.๓ ปลูกจติส านึกที่ดี

ให้แก่ผูป้กครอง 

 

 

 

 

๓.๑ ต้องแกจ้ากผู้ที่

ให้ ซึ่งมีผลดีกว่ามา

แกไ้ขกับผูท้ี่รับเงิน 

 

 

 

๓.๒ ภาครัฐและ

กรรมการชุมชน

รว่มมือกันในการ

ปฏิบัติงานตา่งๆที่

เก่ียวกับชุมชน 

 

 

๓.๓ ควรรณรงคใ์ห้

ผู้ปกครองมีความคดิ

ที่ดี แล้วจงึมาอบรม

เด็กและเยาวชน

ต่อไป 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ที่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน 
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

๔ ด้านการศึกษา

,วัฒนธรรม,

ประเพณี 

๔.๑ เยาวชนผ่าน

การศึกษาภาคบังคับ

แล้วไม่ได้เรยีนต่อ 

๔.๒ ภูมิปัญญาชุมชน

ไม่ได้รับการถ่ายทอด

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 
๔.๑ ความยากจน 

- ผู้ปกครองไม่มีความรู้ 

 

๔.๒ เพราะคดิว่าไม่

ส าคัญต่อการด ารงชวีิต 

 

 

 
๔.๑ จัดการศึกษาอบรม

ตามความพรอ้ม ความ

เหมาะสม 
๔.๒ อยากให้ภาครัฐ

มองเหน็ความส าคัญ

และสนับสนนุ

บ ารุงรักษาศิลปะจารตี

ประเพณี  ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น  และวัฒนธรรม

อันดงีามของท้องถิ่น 

 

 

 
๔.๑ ภาครัฐให้การ

สนับสนุนการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 

๔.๒ ภาครัฐให้เงิน

อุดหนุนในการท า

กจิกรรมต่างๆ 

๕ ด้านสาธารณสุข 

๕.๑ ครัวเรอืนใช้ยาชุด

ในการรักษาเบือ้งตน้ 

๕.๒ คนในครัวเรอืน

นิยมบรโิภคของสุกๆ

ดิบๆ 

 

๕.๑ ประชาชนขาด

ความรู้ด้านสาธารณสุข

ที่ถูกต้อง 

 

๕.๑ มีการ

ประชาสัมพันธ์ดา้น

สาธารณะที่ถูกต้องและ

ทั่วถงึให้แก่ชุมชน 

 

๕.๑ เทศบาลและ

ส่วนราชการที่

เก่ียวข้องให้การ

สนับสนุน 

๖ ด้านสิ่งแวดล้อมแล

ทรัพยากรธรรม 

ชาติ 

๖.๑ การทิง้ขยะใน

หมู่บา้นไม่เป็นระบบ 

 

 

 

 

๖.๑ ประชาชนในชุมชน

ไม่ให้ความสนใจเพราะ

คดิว่าไมใ่ช่เร่ืองของตน 

 

 

 

๖.๑ สรา้งจิตส านึกให้

คนในชุมชนรักษาความ

สะอาด 

 

 

 

๖.๑ เทศบาลและ

ส่วนราชการที่

เก่ียวข้องให้การ

สนับสนุนช่วยเหลือ 

 
******************************* 

 

 

 



 

 

 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาชุมชน 
๔.๑  วิสัยทัศน์  (สิ่งที่ชุมชนมุง่หวังอยากใหเ้ป็นในอนาคต)  คือ   

 ชุมชนสะอาด  ปราศจากอบายมุข  เชิดชูวัฒนธรรม  น าชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

๔.๒  พันธกิจ  (สิ่งที่ชุมชนต้องร่วมมือกันท าเพื่อให้หมู่บ้านเป็นไปตามที่มุ่งหวัง)     

 ปรับภูมิทัศนใ์นชุมชนด้านความสะอาด  สิ่งก่อสร้าง  ขยะมูลฝอย 

 สร้างจิตส านึกใหค้นในชุมชนมคีวามรู้สึกหวงแหน  มคีวามรับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 

 สร้างชุมชนปลอดอบายมุข 

 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในทุกๆ ดา้น 

๔.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์  (เรื่องต่างๆ ที่ชุมชนจะท าเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์)     

 ปรับภูมิทัศนแ์ละพัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในชุมชนในรูปแบบประชาคม 

 ส่งเสริมชุมชนปลอดอบายมุข 
 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 



 

 

 
 

ชุมขนทุ่งมะเดื่อ 

 

ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  แผนที่ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน,สถานที่ส าคัญ, จุดที่ตัง้ผู้น า,คนพิการ,คนยากจน,และ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน) 

ชุมชนปัจจุบัน  ปี  ๒๕๕๕ 

 
 

 
 



 

 

 
 

๑.๒  ประวัติชุมชน  (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้น าในการจัดตัง้หมู่บ้าน,

จ านวนผูน้ าหมูบ่้าน  และผู้น าหมู่บ้านปัจจุบัน) 

 หมู่บ้านทุ่งมะเดื่อ จากเดิมมีต้นมะเดื่ออยู่มากมายเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม    

ในอดีตชุมชนทุ่งมะเดื่ออยู่ ในเขตสุขาภิบาลซึ่งปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่   ๒๔  

พฤษภาคม  ๒๕๔๒  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ชุมชนทุ่งมะเดื่อมีผู้น าชุมชนตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบัน  จ านวน  ๔  คน  คือนายวิเชียร  ชูประจงค์ ,นางโสภณ  ครามทอง, นายอารีย์  มีสุข  และ

นายบุญจริง       ธรรมนิพัทธ์กุล ซึ่งได้ปฏิบัติหนา้ที่ประธานชุมชนอยู่ในปัจจุบัน 
ข้อมูลประชากร  อาชีพ  รายได้  จ านวนประชากร  (ข้อมูล ณ เมษายน  ๒๕๕๕) 

 จ านวนครัวเรอืน     ๕๗๐    ครัวเรือน 

ประชากร   ๑,๐๓๖     คน    ชาย   ๖๒๙     คน     หญิง   ๖๗๗    คน 

 อาชีพหลัก  (๑)  รับจ้างทั่วไป       (๒)  ค้าขาย 

 อาชีพเสริม  (๑)  ท าขนม 

 รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย                 ๒๕,๐๐๐         บาท/ครัวเรือน/ปี 

 รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย         ๕๐,๐๐๐          บาท/ครัวเรือน/ปี 

 รายได้เฉลี่ยของประชากร            ๒๗,๐๐๐          บาท/คน/ปี 

 ครัวเรือนยากจน  (รายได้ไม่ถึง  ๒๓,๐๐๐  บาท/คน/ปี)            -            บาท/คน/ปี 

๑.๓  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมูบ่้าน/ชุมชน 

 พืน้ที่อยู่อาศัย  ๑,๔๐๐  ไร่   พืน้ที่ท าการเกษตร              ไร่  ท านาปีละ        -      

ครั้ง 

 พืน้ที่ท านา         -       ไร่   พืน้ที่ท าไร่          -       ไร่   พืน้ที่ท าสวน        -      

ไร่       

 พืน้ที่การเกษตรอื่นๆ                   ไร่   

 พืน้ที่ท าการเกษตรในเขตชลประทาน  (เขตสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองชลประทาน)              

ไร่ 

 ป่าชุมชนกี่แห่ง (ระบุ)                      -                           จ านวน        -          ไร่ 

 แหลง่น้ าสาธารณะ       ๑      แห่ง 

 ประปา        ๑         แห่ง  ผูใ้ช ้      ๕๗๐             ครัวเรือน บ่อสาธารณะ   -      

แห่ง 

 โรงเรียน(ระดับ)         -     แหง่                 วัด  (ระบุ)               -                     

แห่ง  

 จ านวนผูใ้ช้ไฟฟ้า    ๕๗๐   ครัวเรือน   ร้อยละ  ๑๐๐ %   .              



 

 

 
 

 โทรศัพท์สาธารณะ     ๘    แห่ง      ส่วนตัว  (เบอร์บ้าน)                             

เครื่อง 

 โทรศัพท์มอืถือ    มากกว่า  ๕๐๐    เครื่อง     

 หอกระจายข่าว       ๑     แหง่            วิทยุชุมชน       ๑       แห่ง 

 ศูนย์สง่เสริมการเรียนรู้ชุมชน       -      แหง่  ศาลาประชาคม        ๑      แห่ง 
 

 

๑.๔  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว   

 บุญเดือนสบิ   เดือน  กันยายน      ประเพณีแห่หมับเข้าวัด 

 เทียนพรรษา   เดือน  กรกฎาคม    แหเ่ทียนพรรษา 

 สงกรานต์       เดือน  เมษายน      สรงน้ าพระ  อาบน้ าผู้สูงอายุ 

 ออกพรรษา     เดือน   ตุลาคม      ประเพณีชักพระ 

 ไทยทรงด า     เดือน  เมษายน-พฤษภาคม  ประเพณีลาวโซ่ง 

๑.๕ ข้อมูลดา้นบริหารชุมชน 

๑.๕.๑ รายชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน    นายภักดี   มปีาน   เบอร์โทร.   ๐๘๔ – ๘๙๘๗๕๑๒ 

๑.๕.๒ นายกเทศมนตรตี าบลคุระบุรี  นายสาโรจน์  จันทร์แก้ว  โทร. ๐๘๖-๒๖๘๕๓๖๕   

๑.๕.๓ รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคุระบุรี  (เขต  ๒) 

 นายชูศักดิ์  ถิ่นพังงา  โทร.  ๐๘๓ – ๑๐๓๒๙๔๒ 

 นางคนึงนจิ  มีนวล  โทร.  ๐๘๑- ๙๕๘๕๙๒๖ 

 นายสุริยา  อุ่นทรัพย์เจริญ โทร.  ๐๘๑ – ๘๙๒๓๔๒๙ 

 นายเจรญิ  แซ่เขา  โทร.  ๐๘๑ – ๒๗๓๙๑๕๕ 

 นางอุบลทิพย์  เกิดเขียว โทร.  ๐๘๙ – ๖๙๔๗๗๒๓ 

 นายกนกศักดิ์  นนทเสน โทร.  ๐๘๙ – ๖๔๙๔๔๓๘ 

๑.๕.๔ รายชื่อคณะกรรมการชุมชน 

๑.   นายบุญจริง  ธรรมนพิัทธ์กุล  ๒.   นางอ าไพ   จันทร์สวน 

๓.   นายปรีชา     ศิริทัพ   ๔.   นายบุญเหลอื  ยามดี 

๕.   นายสมพล    ภูมิมาก  ๖.   นางจินดา  รอดสุข 

๗.   นางจุรรีัตน์   อินทรภักดี  ๘.   นายอารยี์    มสีุข 

๙.   นายอารมณ์  นาวานิช  ๑๐. นายบุญส่ง  หนิทอง 

๑๑. น.ส.อรุณี     เขียวบุญจันทร์  ๑๒. นางโสภณ   ครามทอง 

๑๓. น.ส.สุจติรา  จันทร์สวน  ๑๔. นางจรัสศรี  คงกิ้ม 

๑๕. นางสวาท    แก้วเพ่ง 

๑.๕.๕ รายชื่อหัวหน้าชุมชนทุ่งมะเดื่อ   นายบุญจริง   ธรรมนพิัทธ์กุล 



 

 

 
 

๑.๕.๖ รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน  (อสม.) 

๑. นางจุรีรัตน์   อทิรภักดี  ๒. นางบุญเรอืน  ประไพพิมพ์ 

๓. นางจันทรมาศ    พงศส์ุวรรณ์ศิริ ๔. นางสวาท    แก้วเพ่ง 

๕.  นางยุพา    คงช านาญ   ๖. นางวีพร     มีเสน 

๗.  นางวลีรัตน์   มาศทอง  ๘. นางสมศรี    สุขสวัสดิ์ 
 

 

๙.   นางอุไรวรรณ  จันทร์สวน  ๑๐. นางสายสุนี   เพชรประกอบ 

๑๑. นางเสริม   ชูประจงค์  ๑๒. นางโศภิต   เงินเปีย 

๑๓.  นางสัจจนา   ชูพล   ๑๔.  นางอนงค์นาญ   วิยาสิงห์ 

๑๕.  นางวิลัย    ธราพร   ๑๖.  นางอ าไพ    จันทร์สวน 

๑๗.  นางบุญนาค   พรหมนิ่ม  ๑๘.  นางอารีย์    ภูมิมาก 

๑๙.  นางสุมิตรา   บัวทอง  ๒๐.  นางอุไร    รุง่เรอืง 

๒๑.  นางจันทรัตน์   นะแก้ว  ๒๒.  นางเขียน   คงกิ้ม 

๒๓.  นางจรวย   จันทร์สวน  ๒๔.  นางจนิดา   ใสเกือ้ 

๒๕.  นางวรรณดี   มีสุข   ๒๖.  น.ส.สายพิณ  บัวตูม 

๒๗.  น.ส.พัชรีภรณ์   เพชรประกอบ ๒๘.  นางแนบ   เกือ้เสนาะ 

๒๙.  นางฐิตมิา    นาวานิชย์  ๓๐.  นางอุทุมมาศ    ยิ่งยง 

๓๑.  นางประพันธ์   อ๋อสกุล  ๓๒.  นางโสภา   ช่างสลัก 

๓๓.  นางอรทัย   ทองดี   ๓๔.  นางจินดา   รอดสุด 

๓๕.  นางโสภี    ศรโีมง   ๓๖.  นางอุไร   ปลอดเถาว์   

๑.๕.๗ รายชื่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว      

    ๑.  นางจันทรัตน์  วาหะรักษ์  ๒.  นางโศภติ  เงนิเปีย 

๓. นางอ าไพ  จันทร์สวน  ๔.  นางวิภา  รัตนลออ 

๕.  นางวลีรัตน ์ มาศทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรอืจุดแข็งของชุมชน  (บอกถึงสิ่งที่มแีละเห็นว่าเด่นในชุมชนทั้งด้านบุคคล  

กลุ่มสิ่งแวดล้อม  ภูมปิัญญา  วัฒนธรรมประเพณี  และสิ่งอื่นๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

๑)  จุดเด่นด้านบุคคล  (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 

ที่ ชื่อ  -  สกุล อายุ บ้านเลขที่ โทรศัพท์ ลักษณะเด่น 

๑ อาจารย์สวัสดิ์  พันธุ์คง ๗๖ - - มีความรู้และให้ค าปรึกษา

ในด้านต่างๆ 

๒ 

 

นายอิ้น   เมียนเกิด ๘๘ - - นวดแผนโบราณ 

 

๒) จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ  (ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาตขิองหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น 

แหลง่น้ า  ป่า  สถานที่ท่องเที่ยว  สาธารณะและการใช้ประโยชน์) 

ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะการใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 

คลองแมย่าย สถานที่ท่องเที่ยว ล่องเรือชม

หิ่งห้อย 

 

 

๓) จุดเด่นด้านประเพณี  วัฒนธรรม  กฎ  ระเบียบ  ค่านิยม  และความสัมพันธ์ของชุมชน  

(เป็นลักษณะของพื้นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่นเป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้าง

ขึ้นมาเพื่อก ากับดูแลชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั้นๆ  เป็นกฎของ

หมูบ่้าน) 

ประเพณี / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 

ท าบุญตักบาตร (ตอนเช้า) 
เพื่อสืบทอดประเพณีความสุขใจ 

และเป็นตัวอย่างแก่เยาวชน 

ตักบาตรตอนเช้าทุกวัน 

ไปวัดทุกวันพระ 
เพื่อสืบทอดประเพณีความสุขใจ 

และเป็นตัวอย่างแก่เยาวชน 

น าปิ่นโตไปวัดและฟังธรรม 

ทุกวันพระ 

วันสารทเดือนสิบ 
เพื่อสืบทอดประเพณีทางศาสนา น าปิ่นโตไปวัดและฟังธรรม  

ร่วมประเพณีชิงเปรต 
 

 

 



 

 

 
 

๒.๒  จุดอ่อนของชุมชน  (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนต่างๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน) 

เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่าไร ควรจะท าอย่าไร 

แหลง่มั่วสุมยาเสพติดและ

การพนัน 

เกิดปัญหาการลักขโมย  

เกิดปัญหาครอบครัว 

ผูน้ าและหนว่ยงานต่างๆ ควบคุม

แหลง่ยาเสพติและการพนันอย่าง

จรงิจัง 

การว่างงาน (ประชาชนส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง) 

มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยัง

ชีพ 

ส่งเสริมอาชพีเสริมในชุมชน 

ประชาชนขาดความสามัคคี ชุมชนไม่เข้มแข็ง ขาดการ

รวมกลุ่มในการท างาน 

ควรมีผู้น าชุมชนที่น่าเชื่อถือ มี

ความรู้ 

ประชากรแฝง (แรงงานต่าง

ด้าว) 

เกิดแหล่งมั่วสุมอายมุข 

เกิดชุมชนแออัด 

จัดระเบียบประชากรแฝง 

เป็นศูนย์รวมแหล่งบันเทิง 
เกิดปัญหามลภาวะทางเสียง จัดระเบียบแหลง่บันเทิง เปิด-ปิด

เป็นเวลา ควบคุมระดับเสียง 
 

๒.๓  โอกาสของชุมชน  (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสใหชุ้มชนพัฒนาได้) 
 

เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่าไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่าไร 

๑. โครงการ SLM 

๒. โครงการส่งเสริมอาชีพ

ของเทศบาล 

ประชาชนในชุมชนมคีวาม

เป็นอยู่ดีขึ้น 

สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับ

ครอบครัว 

 

๒.๔  ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาชุมชนไม่

บรรลุเป้าหมาย) 

เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่าไร ควรจะท าอย่าไร 

ไม่มสีถานที่ท ากิจกรรมตา่งๆ ขาดโอกาสในการท ากิจกรรม

ต่างๆ  

- จัดให้มีสถานที่ท ากิจกรรม

เชน่ ลานกีฬา ที่อ่านหนังสอื

ประจ าชุมชน 

ประชาชนมาจากหลากหลาย

จังหวัด ท าให้มคีวามแตกต่าง

ด้านวัฒนธรรม 

ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 

ชุมชนขาดการพัฒนา 

ต้องมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 

น่าเชื่อถือ 



 

 

 
 

 

ส่วนที่ ๓ 

สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน 
๓.๑  สภาพปัญหาของชุมชน 

ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

(ถนน,น้ าดื่ม,น้ าใช้,น้ าเพื่อการ 

เกษตร,ไฟฟ้า,ที่ดินท ากนิ,การ

ติดตอ่ สื่อสาร) 

- ประชาชนขาดทีด่ินท ากนิ 

- ประชาชนขาดน้ าดืม่ที่สะอาด 

- น้ าประปาไม่เพยีงพอ 

- การสัญจรไปมาไมส่ะดวก 

- เกิดการวา่งงาน  ยากจน 

- มีปัญหาสุขภาพ 

- ขาดน้ าดืม่น้ าใช้ที่สะอาด 

- การเดินทางล าบาก 

๒ ด้านเศรษฐกิจ 

(การมีอาชีพ,รายได้,หนีส้นิ,การ

ประกอบอาชีพของคนในชุมชน,  

ผลผลิตการเกษตร,การลด

รายจ่าย  เพิม่รายได้, การ

ประหยัดและการออม ) 

 

- ไม่มอีาชีพที่แน่นอน 

- ไม่มหีลักในการประกอบ   

   อาชีพ    

   เช่น การตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ  

- ไม่มตีลาดรองรับสินคา้ 

 

- ไม่มอีาชีพที่มั่นคง 

- ไม่มีรายได้หลัก 

๓ ด้านสังคม การเมือง การ

ปกครอง 

(กลุ่มองคก์รในชุมชน,การ

สงเคราะห์,การป้องกันยาเสพติด

,ส่งเสรมิประชาธิปไตย) 

- เยาวชนมั่วสุมยาเสพติดและ  

   การพนันและตดิเกมส ์

- ขาดผู้น ากลุ่มองคก์รต่างๆ 

- คนต่างด้าว (พม่า) 

- ท าให้เยาวชนหลงผดิ ไม ่   

  สนใจการเรยีน 

- กลุ่มองคก์รต่างๆไม่ม ี

   ความ เขม้แข็ง 

- ติดเชื้อโรคจากคนตา่งดา้ว 

 

๔ ด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี 

(การสนับสนุนดา้นการศึกษา,

ข่าวสารขอ้มูล,การปลูกจติส านึก,

การถา่ยทอดภูมิปัญญา ฯลฯ) 

- เด็กและเยาวชนรวมถงึ 

  ผู้ปกครองไม่ให้ความสนใจ 

  ดา้นการศึกษา เลา่เรียน 

- เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการ 

  ถา่ยทอดคุณธรรม จรยิธรรม 

-ไม่มีศูนย์เด็กเล็กในชุมชน 

- เด็กไม่เหน็ความส าคัญ 

  ของการศึกษาและไมไ่ด ้ 

  ใช้ความรู้จากการเลา่เรียน 

  ให้เป็นประโยชน ์

- เด็กเล็กไมไ่ด้รับการป ู

  พืน้ฐานด้านการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา 

๕ ด้านสาธารณสุข  

(สุขภาพ,การปอ้งกันรักษาโรค,

การสนับสนุนองคก์ร,โรคติดต่อ,

โรคระบาด,สุขนิสยัด้าน

สาธารณสุข) 

- ปัญหาเรื่องยุง 

- สุนัขจรจัด 

- ปัญหาถังขยะ 

- ปัญหารา้นอาหาร (คาราโอ

เกะ) 

- ติดเชื้อโรคจากยงุที่เป็น 

  พาหะ 

-สุนัขจรจัดสรา้งความร าคาญ 

-ถังขยะมีกลิน่เหมน็ 

-มลภาวะทางเสียง 

๖ ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

(การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) 

 

- คนในชุมชนทิง้ขยะไม่เป็นที ่

- สภาพแวดลอ้มไม่สวยงาม 

 

- มีขยะตามถนนมากมายตาม 

  ซอยต่างๆท าใหไ้มส่วยงาม 

 
 

๓.๒  การวเิคราะห์ปัญหาของชุมชน 
 

ที่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน 
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

๑ โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ การคมนาคมใน

ชุมชนไม่สะดวก หน้า

บ้านน้ าขงั และไหล

ท่วมบรเิวณบา้น 

 

๑.๑ ถนนในชุมชนเป็น

ถนนลูกรังมีหลุมบ่อ ไม่มี

ทางระบายน้ าขาดการ

บ ารุงรักษา 

๑.๒ ชุมชนไมม่ี

งบประมาณด าเนนิการ 

 

๑.๑ ต้องการถนนใน

ชุมชนเป็นถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมรอ่ง

ระบายน้ า ๒ ข้างถนนใน

ชุมชนระยะทางรว่ม 4 

ก.ม. 

 

๑.๑  ของบประมาณ

จากเทศบาล

สนับสนุน 

๒ ด้านเศรษฐกิจและ

การมีอาชีพ รายได้ 

และมีงานท า 

๒.๑ สตรใีนชุมชนไม่มี

รายได้เสรมิ 

 

 

 

 

๒.๑ สตรไีม่ได้รับการ

ส่งเสรมิอาชีพเสรมิ 

 

 

 

 

๒.๑ ต้องการรับการ

สนับสนุนอาชีพและ

เงินทุนส าหรับกลุม่สตร ี

 

 

 

๒.๑  ของบประมาณ

จากเทศบาล

สนับสนุน 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

  
 

 

 

 
 



 

 

 
 

ที่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน 
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

 ๒.๒ ครัวเรอืนในชุมชน

ไม่มีการลดรายจ่าย

ด้านการบรโิภค 

๒.๒ ครัวเรอืนในชุมชน

ไม่มีการปลูกพืช เลีย้ง

สัตว์เพื่อลดรายจ่ายของ 

ครอบครัว 

๒.๓ ครัวเรอืนไม่มีความ

ตระหนักในดา้นการลด

รายจ่าย 

๒.๒ ส่งเสรมิการปลูก

ผักสวนครัว รัว้กนิไดไ้ว้

บรโิภคและจ าหน่ายใน 

ครัวเรอืน 

๒.๒ จัดประชาคม

หมู่บา้นเพือ่จัดท า

แผนชุมชนด้าน 

เศรษฐกจิพอเพยีง

และหมู่บา้นตามแผน 

๓ ด้านสังคม,

การเมือง,การ

ปกครอง 

๓.๑ ชาวบ้านยังคงมี

การซื้อสิทธิขายเสยีง 

 

 

 

๓.๒ กรรมการหมู่บ้าน

ไม่ได้ปฏิบัตงิานตาม 

ภารกจิหน้าที ่

 

 

 

 
 

๓.๓ เด็ก/เยาวชน มี

คา่นิยมด้านวตัถ ุ

 

 

๓.๑ ชาวบ้านยังขาด

ความรู้ความเข้าใจทาง

การเมือง รวมทัง้

เศรษฐกจิที่ย่ าแย่และ

การมีอิทธิพลของสังคม

ในชุมชน 

๓.๒ โดยส่วนมากแล้ว

คณะกรรมการไม่รูถึ้ง

สิทธิและหนา้ที่ของตน

เทา่ที่ควร 

 

 

 
 

 ๓.๓ ผู้ปกครองไมม่ี

เวลาอบรม สัง่สอน ใน

พืน้ที่มีแหลง่มั่วสุมตา่งๆ  

เช่น รา้นอาหาร รา้น

เกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต 

 

 

๓.๑  อยากให้ผู้ที่สมัคร

รับการเลือกตั้งมี

จิตส านึก และข้าราชการ

ประจ าเป็นกลางทางการ

เมือง 

 

๓.๒ ในการคัดเลือก

กรรมการหมู่บ้านให้มี

ความเป็นธรรม ไมใ่ช้

พรรคพวก ให้คนที่มี

ความสามารถเข้ารว่ม 

และให้ทุกคนเข้าใจ

ภาระหนา้ที่ของตน 
 

๓.๓ มีการปลูกจติส านึก

ที่ดีให้แกผู่้ปกครอง 

 

 

๓.๑ ต้องแกจ้ากผูท้ี่

ให้ ซึ่งมีผลดีกว่ามา

แกไ้ขกับผูท้ี่รับเงิน 

 

 

 

๓.๒ ภาครัฐรว่มมอื

กับกรรมการชุมชน

ในการปฏิบัตหิน้าที่

ต่างๆ ในชุมชน 

 

 

 
 

๓.๓ ควรรณรงคใ์ห้

ผู้ปกครองมีความคดิ

ที่ดี แล้วจงึมาอบรม

เด็กและเยาวชน

ต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

ที่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน 
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

๔ ด้านการศึกษา

,วัฒนธรรม,

ประเพณี 

๔.๑ เยาวชนผ่าน

การศึกษาภาคบังคับ

แล้วไม่ได้เรยีนต่อ 

 
 

๔.๒ ภูมิปัญญาชุมชน

ไม่ได้รับการถ่ายทอด

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

๔.๑ ความยากจน 

- ผู้ปกครองไม่มีความรู้ 

- ภาครัฐไมม่ีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ความ 

รูค้วามเข้าใจกับชาวบ้าน 
 

 

๔.๒ เพราะคดิว่าไม่

ส าคัญต่อการด ารงชวีิต 

 

 

๔.๑ จัดการศึกษาอบรม

ตามความพรอ้ม ความ

เหมาะสม 

 

 

๔.๑ ภาครัฐให้การ

สนับสนุนการศึกษา 

๕ ด้านสาธารณสุข 

๕.๑ ครัวเรอืนใช้ยาชุด

ในการรักษาเบือ้งตน้ 

 

 

 

 

๕.๒ คนในครัวเรอืน

นิยมบรโิภคของสุกๆ

ดิบๆ 

 

๕.๑ เพราะหาซื้อง่าย 

และขาดความรู้ในการ

รักษาและการใช้ยา 

 

 

 

๕.๒ สาธารณสุขขาด

การประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้ความเข้าใจ 

 

๕.๑ สาธารณสุขควรหา

วิธีการให้เข้าถงึชุมชน

หรือวิธีการตา่งๆเพือ่ให้

คนในชุมชนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเหล่านัน้เสีย 

 

๕.๒  อยากให้มีการ

รณรงคป์ระชาสัมพันธ์

เพื่อให้ความรู ้

 

๕.๑ สาธารณสุข

หรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง เช่น 

เทศบาล,อสม. 

รว่มมือกันท างาน

อย่างจรงิจัง 

๕.๒ โครงการ

รณรงคก์ารบรโิภค

อาหารทีส่ะอาด ถูก

สุขลักษณะ 

๖ ด้านสิ่งแวดล้อมแล

ทรัพยากรธรรม 

ชาติ 

๖.๑ การทิง้ขยะใน

หมู่บา้นไม่เป็นระบบ 

 

 

 

 

๖.๑  เกิดจากความมัก

ง่ายของคนบางกลุ่มและ

รถเก็บขยะควรท างานให้

มากขึ้น 

 

 

 

๖.๑ สรา้งนสิัยทีด่ีให้กับ

ชุมชนโดยการทีใ่ครท า

ความดีก็ยกยอ่งท าให้

เด็กๆมีความคดิอยากจะ

ท า 

 

 

 

๖.๑ ถังขยะในชุมชน

เรามีมากเกนิไป 

สรา้งนสิัยการทิง้ลง

ถังขยะให้กับชุมชน 

 

 

 



 

 

 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาชุมชน 

 
๔.๑  วิสัยทัศน์  (สิ่งที่ชุมชนมุง่หวังอยากใหเ้ป็นในอนาคต)  คือ   

 เป็นชุมชนที่สามารถชว่ยเหลือตนเองได้ 

 ชุมชนมกีารพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

 เยาวชนมีการศกึษาที่ดี และจบชัน้สูงสุด 

 มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง  ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

๔.๒  พันธกิจ  (สิ่งที่ชุมชนต้องร่วมมือกันท าเพื่อให้หมู่บ้านเป็นไปตามที่มุ่งหวัง)     

 ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้คนในชุมชนมคีวามรักความสามัคคีมากขึ้น 

 สร้างจิตส านึกใหทุ้กคนรักท้องถิ่นของตน 

 ช่วยกันขจัดสิ่งอบายมุขต่างๆ เช่น การพนัน ยาเสพติด 

 มีผู้น าที่กล้าคิด  กล้าท า  น าชุมชนให้ไปในทางที่ดี 

 ภาครัฐร่วมมอื และประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ 

 ส่งเสริมด้านการศกึษาแก่เยาวชนและผูท้ี่สนใจ 

๔.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์  (เรื่องต่างที่ชุมชนจะท าเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน)์     

 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยหลักการมีสว่นร่วมในทุกๆ ดา้น 

 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

 ส่งเสริมการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 จัดอบรมให้ความรูเ้รื่องการท าบัญชรีายรับ – รายจ่ายของครัวเรือน 

จัดให้มีงานประเพณีต่างๆ ตามความเหมาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
 

ชุมชนแม่นางขาว 

 

ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  แผนที่ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน,สถานที่ส าคัญ, จุดที่ตัง้ผู้น า,คนพิการ,คนยากจน,และ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน) 

 ชุมชนปัจจุบัน  ปี  ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

๑.๒  ประวัติชุมชน  (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้น าในการจัดตัง้หมู่บ้าน,

จ านวนผูน้ าหมูบ่้าน  และผู้น าหมู่บ้านปัจจุบัน) 

 “ชุมชนแม่นางขาว” แต่เดิมอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๑  ต าบลคุระ  อ าเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  

ต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นสองต าบล คือต าบลคุระและ 

ต าบลแม่นางขาว  และได้แบ่งหมู่บ้านใหม่การดูแลขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล  และ  สุขาภิบาล  

เมื่อมีความเจริญมากขึ้นสุขาภิบาลได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล  และได้แต่งตั้งเป็นชุมชน           

แม่นางขาวเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๓  โดยได้ตั้งชื่อชุมชนตามชื่อต าบลว่า  “ชุมชนแม่นางขาว”  ซึ่ง

ประกอบด้วยบางส่วนของ  ๓  หมูบ่้านในต าบลแม่นางขาว  คือ  หมู่ที่  ๒ หมู่ที่ ๓  และหมู่ที่  ๔  และ

ประชากรที่เข้ามาอาศัยในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่อพยพมาจากต าบลเกาะพระทอง  และจังหวัดสุราษฎร์

ธาน ี

ข้อมูลประชากร  อาชีพ  รายได้  จ านวนประชากร (ข้อมูล ณ เมษายน  ๒๕๕๕) 

 จ านวนครัวเรอืน     ๕๗๐    ครัวเรือน 

ประชากร    ๑,๑๒๗    คน    ชาย    ๕๕๐       คน     หญิง     ๒๗๗        คน 

 อาชีพหลัก  (๑)  ท าสวน (๒)  รับจ้าง (๓)  ค้าขาย 

 อาชีพเสริม  (๑)  ท าขนม    

(๒)  เลี้ยงสัตว์  

 รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย                 ๓๐,๐๐๐         บาท/ครัวเรือน/ปี 

 รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย         ๕๐,๐๐๐          บาท/ครัวเรือน/ปี 

 รายได้เฉลี่ยของประชากร            ๒๗,๐๐๐          บาท/คน/ปี 

 ครัวเรือนยากจน  (รายได้ไม่ถึง  ๒๓,๐๐๐  บาท/คน/ปี)            -            บาท/คน/ปี 

๑.๓  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมูบ่้าน/ชุมชน 

 พืน้ที่อยู่อาศัย  ๑๐๐  ไร่  พื้นที่ท าการเกษตร     ๕๐๐    ไร่  ท านาปีละ      -        ครั้ง 

 พืน้ที่ท านา         -        ไร่    พื้นที่ท าไร่         -        ไร่พืน้ที่ท าสวน       -       ไร่       

 พืน้ที่การเกษตรอื่นๆ      ๕๐๐      ไร่   

 พืน้ที่ท าการเกษตรในเขตชลประทาน  (ท่อส่งน้ าคลองชลประทาน)     ๒๓๐  ไร่ 

 ป่าชุมชนกี่แห่ง (ระบุ)                       -                          จ านวน          -        ไร่ 

 แหลง่น้ าสาธารณะ     ๒     แห่ง 

 ประปา      ๒           แห่ง  ผูใ้ช ้                 ครัวเรือน   บ่อสาธารณะ    -      แหง่ 

 โรงเรียน(ระดับ)ประถมศึกษา    ๑    แหง่      อนุบาล     ๑       แหง่    

วัด    ๑      แห่ง    วัดสามัคคีธรรม  (ป่าส้าน) 

 จ านวนผูใ้ช้ไฟฟ้า     ๕๗๐    ครัวเรือน ร้อยละ     ๑๐๐ %   .           
 



 

 

 
 

 

 โทรศัพท์สาธารณะ   ๗     แห่ง ส่วนตัว  (เบอร์บ้าน)                              เครื่อง 

 โทรศัพท์มอืถือ    มากกว่า  ๕๐๐    เครื่อง     

 หอกระจายข่าว       -     แหง่     วทิยุชุมชน       1       แห่ง 

 ศูนย์สง่เสริมการเรียนรู้ชุมชน     ๑      แห่ง    ทีอ่่านหนังสอืประจ าหมู่บ้าน      ๑      

แห่ง 

 ศาลาประชาคม         -         แห่ง      อื่นๆ       ที่ท าการชุมชน   ๑     แห่ง       

. 

๑.๔  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว   

 บุญเดือนสบิ   เดือน  กันยายน       วัดสามัคคีธรรม – วัดนางย่อน 

 เทียนพรรษา   เดือน  กรกฎาคม     วัดสามัคคีธรรม – วัดนางย่อน 

 สงกรานต์       เดือน  เมษายน       วัดสามัคคีธรรม – วัดนางย่อน 

 ออกพรรษา    เดือน   ตุลาคม วัดสามัคคีธรรม – วัดนางย่อน 

๑.๕  ข้อมูลดา้นบริหารชุมชน 
 

๑.๕.๑ รายชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ ๒ นายสมคิด  นกรู้รัก,  หมูท่ี่ ๓ นายวรรณชัย   หนู

แก้ว, 

    หมูที่  ๔  นายปัญญา  คงมะลวน 

๑.๕.๒ รายชื่อนายกเทศมนตรตี าบลคุระบุรี นายสาโรจน์  จันทร์แก้ว โทร. ๐๘๖ -

๒๖๘๕๓๖๕   

๑.๕.๓ รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคุระบุรี  

(ฝั่งขวา  เขต  ๑) 

 นายภานุภัทร   นุ่นสง     โทร.  ๐๘๓-๕๙๐๐๕๔๗  

 นายจรูญ   กิจปกรณส์ันติ  โทร.  ๐๘๔-๘๔๙๒๖๙๔ 

 นายสมโชค   ชูพันธุ์   โทร.  ๐๘๑-๓๒๖๕๖๙๒ 

 นายสมเกียรติ  บัวตุม  โทร.  ๐๘๗-๘๙๒๒๙๙๒ 

 นายดนัย แก้วกิ้ม   โทร.  ๐๘๑-๙๗๙๙๘๐๐ 

 นายนพดล พลสิทธิ์   โทร.  ๐๘๓-๖๓๗๙๖๗๖  

(ฝั่งซ้าย  เขต  ๒) 

 นายชูศักดิ์     ถิ่นพังงา  โทร.  ๐๘๓-๑๐๓๒๙๔๒ 

 นางคนึงนจิ    มีนวล   โทร.  ๐๘๑-๙๕๘๕๙๒๖ 

 นายสุริยา     อุ่นทรัพย์เจรญิ  โทร.  ๐๘๑-๘๙๒๓๔๒๙ 



 

 

 
 

 นายเจรญิ     แซ่เขา   โทร.  ๐๘๑-๒๗๓๙๑๕๕ 

 นางอุบลทิพย์   เกิดเขียว  โทร.  ๐๘๙-๖๙๔๗๗๒๓ 

 นายกนกศักดิ์   นนทเสน    โทร.  ๐๘๙-๖๔๙๔๔๓๘ 

 
 

๑.๕.๔  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน 

๑.   นายโชคดี   จิ๋วจรัส   ๒.   นางพิกุล  พันธุ์เกตุ 

๓.   นายทนงค์  พลสิทธิ์   ๔.   นางระรวย  เสาร์จักวาฬ 

๕.   นายสมมาส  รัตนะ   ๖.   น.ส.ชุตินันท์  คงมะลวน 

๗.   นายสุรัติ   มาศทอง   ๘.   น.ส.จริัญญา  ปล้องเกิด 

๙.   นายไพรัช  มว่งเมอืง   ๑๐.  นายอิสระ  ตันโชติ 

๑๑.  นางเฉลียว  อุยโยชะกะ  ๑๒.  นายเยี่ยม  จิ๋วจรัส 

๑๓.  นางศริิลักษณ์  คงมะลวน  ๑๔.  นางจิราพร  ปริมานนท์ 
 

๑.๕.๕ รายชื่อหัวหน้าชุมชนแมน่างขาว   นายโชคดี  จิ๋วจรัส 

๑.๕.๖ รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน  (อสม.) 

๑.   นางถนอมนวล  เพ็ญศิริ  ๒.   นางสาวอุสาห์  จักรพงศ์ 

๓.   นายโชคดี  จิ๋วจรัส   ๔.   นางสวง  ชูพุ่ม 

๕.   นางมยุรี  จันทร์ดี   ๖.   นางสาววรรณวิมล  ชุ่มอักษร 

๗.   นางศริิลักษณ์  คงมะลวน  ๘.   นางวราภรณ์  จติหวัง 

๙.   นางสังเวช  เพ็ชรภักดิ์   ๑๐.   นางสุจินต์  จั่นสกุล 

๑๑.  นางเสาวคนธ์  พลสิทธิ์  ๑๒.  นางระรวย  เสาร์จักรวาล 

๑๓.  นางสาวจรรยา  อุ๋ยติ้น  ๑๔.  นางสาวประไพ  ค านึง 

๑๕.  นางสุมาลี  แสงออ่น   ๑๖.  นางลัดดา  พลสิทธิ์ 

๑๗.  นางสายใจ  โพธิ์พันธ์   ๑๘.  นางสุพรทิพย์  สุวรรณจุนีย์ 

๑๙.  นางโสภณ  สังขพาส   ๒๐.  นางขนาย  จักรพงศ์ 

๒๑.  นางสาวชุตินันท์  คงมะลวน  ๒๒.  นางส าเนียง  อิทรบุตร 

๒๓.  นางสาวบุญศรี  มาศทอง  ๒๔.  นางเจียม  นาคทองกุล 

๒๕.  นางแววยูง  ลือสกุล   ๒๖.  นางเฉลียว  อุยโยชะกะ 

๒๗.  นางพิกุล  พันธุ์เกตุ   ๒๘.  นางสายหยุด  ส าแดง 

๒๙.  นางสาวจิรัญญา  ปล้องเกิด  ๓๐.  นางสาวรัชนี  ทับทิม 

๓๑.  นางแสนสุข  จิตหวัง   ๓๒.  นางสาวยอดขวัญ  โกยแก้ว 

๓๓.  นางสาวศิริพร  เพ็ชรรัตน์     



 

 

 
 

๑.๕.๗ รายชื่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว      

๑.  นายโชคดี  จิว๋จรัส   

๒.  นางระรวย  เสาร์จักรวาฬ 
 

 

 

ศักยภาพของชุมชน 
๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรอืจุดแข็งของชุมชน  (บอกถึงสิ่งที่มแีละเห็นว่าเด่นในชุมชนทั้งด้านบุคคล  

กลุ่มสิ่งแวดล้อม  ภูมปิัญญา  วัฒนธรรมประเพณี  และสิ่งอื่นๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

๑) จุดเด่นด้านกลุ่ม/องค์กร  (ทุนด้านเศรษฐกิจ/สังคม) 
 

ที่ ชื่อกลุ่ม 

ปีที่

ก่อตั้ง 

พ.ศ. 

วัตถุประสงค์ 

ม ี

สมาชิก 

คน 

เงนิทุน 

(บาท) 

กิจกรรม 

หลัก 

ประธาน 

กลุ่ม 

ผล 

ด าเนินงาน 

๑ กองทุน

หมูบ่้าน 

๒๕๔๘ เพื่อส่งเสริม 

การประกอบ

อาชีพ 

๘๐ ๓๕,๐๐๐ ช่วยเหลือ

คนใน

ชุมชน 

นางระรวย 

เสาร์

จักรวาฬ 

ด ี

๒ กลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อ

การผลิต 

- - - - - - - 

๓ 

 

กลุ่ม

ฌาปนกิจ

สงเคราะห์ 

๒๕๔๗ เพื่อช่วยเหลือ

ในชุมชน 

๘๐ 
ครัวเรือน 

๖,๐๐๐ ช่วยเหลือ

ขั้นต้น

ให้กับ

สมาชิก 

นางระรวย 

เสาร์

จักรวาฬ 

ด ี

๔ อื่นๆ 

ร้านค้า

ชุมชน 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

๒) จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ  (ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติของหมูบ่้าน/ชุมชน เชน่ 

แหลง่น้ า  ป่า  สถานที่ท่องเที่ยว  สาธารณะและการใช้ประโยชน์) 
 

ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะการใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 

๑. คลองบางหลู ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และ 

เป็นแหล่งอาหาร 

 

๒. คลองคุระ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และ 

เป็นแหล่งอาหาร 

 

 

 

๓)  จุดเด่นด้านภูมปิัญญาชุมชน 
 

ประเภทภูมิปัญญา 
ชื่อ-สกุล และที่อยู่ของ

เจ้าของภูมปิัญญา 
ประโยชน์ต่อชุมชนในด้านใด 

การจักสานตะกร้าประเภท

ต่างๆ 

นายเยี่ยม  จ๋ิวจรัส ด้านศลิปวัฒนธรรม(ปราชญ์

ท้องถิ่น 
 

๔)  จุดเด่นด้านประเพณี  วัฒนธรรม  กฎ  ระเบียบ  ค่านิยม  และความสัมพันธ์ของชุมชน  

(เป็นลักษณะของพื้นที่หลอ่หลอมจากประสบการณ์ของรุน่สู่รุน่  เป็นส านึกร่วมของคนใน

ชุมชนที่สร้างขึน้มาเพื่อก ากับดูแลชุมชนให้ด าเนินชีวติไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของ

ชุมชนนั้นๆ  เป็นกฎของหมู่บ้าน) 

ประเพณี / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 

ประเพณีวันสารทเดือนสบิ สืบทอดประเพณีด้านศาสนา เข้าวัดท าบุญ  ร่วมประเพณีชิงเปรต 

ประเพณีชักพระ สืบทอดประเพณีด้านศาสนา เข้าวัดท าบุญ รว่มประเพณีลากพระ 

ประเพณีถือศีลกินเจ สืบทอดประเพณีด้านศาสนา ถือศลีกินผัก  ร่วมท าบุญที่ศาลเจ้า 
 

๒.๒  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนต่างๆเป็นปัจจัยภายในชุมชน) 

เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่าไร ควรจะท าอย่าไร 

ขาดผูน้ าที่มคีวามรูแ้ละเป็น

แกนน าในการท างาน 

ชุมชนไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ปลูกจติส านึกในชุมชน และ

พัฒนาอบรมผูน้ าชุมชนให้มี

ความรูค้วามสามารถมากขึ้น 
 



 

 

 
 

๒.๓ โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถ

พัฒนาได้) 

เรื่องท่ีเป็นโอกาส 
มีผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไร 

ชุมชนควรจะสร้างโอกาส

อย่างไร 

ชุมชนแมน่างขาวเป็นชุมชน

ดั้งเดิมของอ าเภอคุระบุรี  มี

ที่ดนิเป็นของตัวเอง  บ้านเรือน

ส่วนใหญ่มบีริเวณบ้านส าหรับ

ปลูกผัก และท าการเกษตร 

 ชุมชนมคีวามสามัคคี 

 ชุมชนสามารถพึ่งตนองได้ 

 

รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพให้ชุมชน 

 
 

๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน  (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาชุมชนไม่

บรรลุเป้าหมาย) 

เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่าไร ควรจะท าอย่าไร 

สภาวะการเปลี่ยนแปลงด้าน

เศรษฐกิจของประเทศ 

ราคาผลผลิตทางการเกษตร

ตกต่ า 

ให้ความรู้อย่างถูกต้อง เพื่อ

สามารถน าผลผลิตมาแปรรูป

จ าหน่าย  เป็นการเพิ่มมูลค่า

ให้กับสินค้าทางการเกษตร 

 
******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน 
๓.๑  สภาพปัญหาของชุมชน 

ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

(ถนน,น้ าดื่ม,น้ าใช้,น้ าเพื่อการ 

เกษตร,ไฟฟ้า,ที่ดินท ากนิ,การ

ติดตอ่ สื่อสาร) 

- ขาดแคลนแหลง่น้ า 

- โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอ 

- ถนนในบางเส้นทางยงัเป็นหลุม   

   บอ่ 

-น้ าท่วมขังเวลาฝนตก 

-ขาดแหลง่น้ าดื่มทีส่ะอาด 

- ขาดแคลนน้ าเพ่ือ 

   การเกษตร 

- การเดินทางไมส่ะดวก 

 

๒ ด้านเศรษฐกิจ 

(การมีอาชีพ,รายได้,หนีส้นิ,การ

ประกอบอาชีพของคนในชุมชน,  

ผลผลิตการเกษตร,การลด

รายจ่าย  เพิม่รายได้, การ

ประหยัดและการออม ) 

-ขาดแหลง่เงินทนุในการประกอบ 

  อาชีพ 

-ต้นทุนในการประกอบอาชีพสูง 

-ขาดตลาดรองรับพชืผลทาง 

  การเกษตร 

-มีอาชีพไม่แนน่อน 

-ขาดความรู้ดา้นการเกษตร 

-ขาดเอกสารสิทธิใ์นที่ดนิท ากนิ 

- ไม่มีแหล่งเงินทุนในการ 

   ประกอบอาชีพ 

- ไม่มีกองทุนในการ 

   ประกอบอาชีพ 

- ไม่มตีลาดรองรองรับ 

   พืชผลทางการเกษตร 

- พืชผลการเกษตรได้รับ 

   ผลผลตินอ้ย 

-ไม่มีเอกสารสิทธิใ์นทีด่ิน 

  ท ากิน 

๓ ด้านสังคม การเมือง การ

ปกครอง 

(กลุ่มองคก์รในชุมชน,การ

สงเคราะห์,การป้องกันยาเสพติด,

สง่เสริมประชาธิปไตย) 

- การว่างงาน  เด็กติดเกมส ์

- ยาเสพติด 

- แรงงานพม่า 

- คนในชุมชนได้รับข่าวสารไม ่

   ชัดเจนและโปรง่ใส 

- เกิดการวา่งงานสูง เด็ก   

   ไมส่นใจการเรยีน 

- เด็กและเยาวชนในชุมชน 

  ตดิยาเสพตดิ 

- เกิดการแออัด 

- ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ 

   ถูกตอ้ง 

๔ ด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี 

(การสนับสนุนดา้นการศึกษา,

ข่าวสารขอ้มูล,การปลูกจติส านึก,

การถา่ยทอดภูมิปัญญา ฯลฯ) 

 

 

- คนในชุมชนขาดความสามัคคี 

- เยาวชนขาดคุณธรรม จรยิธรรม 

 

 

 

- การรวมกลุ่มท าไดย้าก 

- เยาวชนขาดจิตส านึก 

  ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

 

 



 

 

 
 

ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา 

๕ ด้านสาธารณสุข  

(สุขภาพ,การปอ้งกันรักษาโรค,

การสนับสนุนองคก์ร,โรคติดต่อ,

โรคระบาด,สุขนิสยัด้าน

สาธารณสุข) 

- การแพร่ระบาดของโรคจาก 

   แรงงานต่างดา้ว 

- ถังขยะ 

- ประชาชนในเขตชุมชน  

   เปน็โรคติดต่อซึ่งสาเหต ุ

   มาจากคนต่างด้าว 

- ขยะส่งกลิน่เหมน็ 

๖ ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

(การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) 

- ขาดระบบปอ้งกันภยัธรรมชาติ 

   ในด้านต่างๆ 

- มลพิษทางอากาศ 

- เกิดความเสยีหายเมื่อ 

  เกิดภยัตา่งๆ 

-กลิ่นเหม็นภายในชุมชน  

 

๓.๒  การวเิคราะห์ปัญหาของชุมชน 

ที่ ชือ่ปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน 
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

๑ โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ การคมนาคมใน

ชุมชนไม่สะดวก หน้า

บ้านน้ าขงั และไหล

ท่วมบรเิวณบา้น 

 

๑.๑ ถนนในชุมชนเป็น

ถนนลูกรังมีหลุมบ่อ ไม่มี

ทางระบายน้ าขาดการ

บ ารุงรักษา 

๑.๒  ชุมชนไม่มี

งบประมาณด าเนนิการ 

 

๑.๑ ต้องการถนนใน

ชุมชนเป็นถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมรอ่ง

ระบายน้ า ๒ ข้างถนนใน

ชุมชน 

 

๑.๑  ของบประมาณ

จากเทศบาล

สนับสนุน 

๒ ด้านเศรษฐกิจและ

การมีอาชีพ รายได้ 

และมีงานท า 

๒.๑ สตรใีนชุมชนไม่มี

รายได้เสรมิ 

 

๒.๒ ครัวเรอืนในชุมชน

ไม่มีการลดรายจ่าย

ด้านการบรโิภค 

 

 

 

๒.๑ สตรไีม่ได้รับการ

ส่งเสรมิอาชีพเสรมิ 

 

๒.๒ ครัวเรอืนในชุมชน

ไม่มีการปลูกพืช เลีย้ง

สัตว์เพื่อลดรายจ่ายของ

ครอบครัว 

๒.๓ ครัวเรอืนไม่มีความ

ตระหนักในดา้นการลด

รายจ่าย 

 

 

 

๒.๑ ต้องการรับการ

สนับสนุนอาชีพและ

เงินทุนส าหรับกลุม่สตร ี

๒.๒ ส่งเสรมิการปลูก

ผักสวนครัว รัว้กนิไดไ้ว้

บรโิภคและจ าหน่ายใน

ครัวเรอืน 

 

 

 

๒.๑  ของบประมาณ

จากเทศบาล

สนับสนุน 

๒.๒ จากประชาคม

หมู่บา้นเพือ่จัดท า

แผนชุมชนด้าน

เศรษฐกจิพอเพยีง

และหมู่บา้นตามแผน 



 

 

 
 

ที่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน 
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

๓ ด้านสังคม,

การเมือง,การ

ปกครอง 

๓.๑ ชาวบ้านยังคงมี

การซื้อสิทธิขายเสยีง 

 

 

 
 

 

๓.๒ กรรมการหมู่บ้าน

ไม่ได้ปฏิบัตงิานตาม 

ภารกจิหน้าที ่

 

 

 

 
 

๓.๓ เด็ก/เยาวชน มี

คา่นิยมด้านวตัถ ุ

 

 

 

๓.๑ ชาวบ้านยังขาด

ความรู้ความเข้าใจทาง

การเมือง รวมทัง้

เศรษฐกจิที่ย่ าแย่และ

การมีอิทธิพลของสังคม

ในชุมชน 
 

๓.๒ โดยส่วนมากแล้ว

คณะกรรมการไม่รู้ถึง

สิทธิและหนา้ที่ของตน

เทา่ที่ควร 

 

  

 
 

๓.๓ ผู้ปกครองไม่มีเวลา

อบรม สัง่สอน ในพืน้ที่มี

แหล่งมั่วสุมต่างๆ  เช่น 

รา้นอาหาร ร้านเกมส ์

รา้นอินเตอร์เน็ต 

 

 

 

๓.๑  อยากให้ผู้ที่สมัคร

รับการเลือกตั้งมี

จิตส านึก และข้าราชการ

ประจ าเป็นกลางทางการ

เมือง 

 
 

๓.๒ ในการคัดเลือก

กรรมการหมู่บ้านให้มี

ความเป็นธรรม ไมใ่ช้

พรรคพวก ให้คนที่มี

ความสามารถเข้ารว่ม 

และให้ทุกคนเข้าใจ

ภาระหนา้ที่ของตน 
 

๓.๓ ปลูกจติส านึกที่ดี

ให้แก่ผูป้กครอง 

 

 

 

 

๓.๑ ต้องแกจ้ากผูท้ี่

ให้ ซึ่งมีผลดีกว่ามา

แกไ้ขกับผูท้ี่รับเงิน 

 

 

 

๓.๒ ภาครัฐควรเป็น

พี่เลีย้งแนะน าการ

ท างานให้กับ

กรรมการชุมชน 

 

 

 
 

๓.๓ ควรรณรงคใ์ห้

ผู้ปกครองมีความคดิ

ที่ดี แล้วจงึมาอบรม

เด็กและเยาวชน

ต่อไป 

๔ ด้านการศึกษา

,วัฒนธรรม,

ประเพณี 

๔.๑ เยาวชนผ่าน

การศึกษาภาคบังคับ

แล้วไม่ได้เรยีนต่อ 

 

 

 

 

๔.๑ ความยากจน 

- ผู้ปกครองไม่มีความรู้ 

 

 

 

๔.๑ จัดการศึกษาอบรม

ตามความพรอ้ม ความ

เหมาะสม 

 

 

 

๔.๑ ภาครัฐให้การ

สนับสนุนการศึกษา 

 

 

 



 

 

 
 

 

ที่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน 
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

 ๔.๒ ภูมิปัญญาชุมชน

ไม่ได้รับการถ่ายทอด

อย่างต่อเนื่อง 

๔.๒ เพราะคดิว่าไม่

ส าคัญต่อการด ารงชวีิต 

๔.๒ อยากให้ภาครัฐ

มองเหน็ความส าคัญ

และสนับสนนุ

บ ารุงรักษาศิลปะจารตี

ประเพณี  ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น  และวัฒนธรรม

อันดงีามของท้องถิ่น 

๔.๒ ภาครัฐให้เงิน

อุดหนุนในการท า

กจิกรรมต่างๆ 

๕ ด้านสาธารณสุข 

๕.๑ ครัวเรอืนใช้ยาชุด

ในการรักษาเบือ้งตน้ 

 

 

 

 

๕.๒ คนในครัวเรอืน

นิยมบรโิภคของสุกๆ

ดิบๆ 

 

๕.๑ เพราะหาซื้อง่าย 

และขาดความรู้ในการ

รักษาและการใช้ยา 

 

 

 

๕.๒ สาธารณสุขขาด

การประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้ความเข้าใจ 

 

๕.๑ สาธารณสุขควรหา

วิธีการให้เข้าถงึชุมชน

หรือวิธีการตา่งๆเพือ่ให้

คนในชุมชนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเหล่านัน้เสีย 

 

๕.๒  อยากให้มีการ

รณรงคป์ระชาสัมพันธ์

เพื่อให้ความรู ้           

 

๕.๑ สาธารณสุข

หรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง เช่น 

เทศบาล,อสม. 

รว่มมือกันอย่าง

จรงิจัง 

๕.๒ โครงการ

รณรงคก์ารบรโิภค

อาหารทีส่ะอาด ถูก

สุขลักษณะ 

๖ ด้านสิ่งแวดล้อมแล

ทรัพยากรธรรม 

ชาติ 

๖.๑  การทิง้ขยะใน

หมู่บา้นไม่เป็นระบบ 

 

 

 

 

๖.๑  เกิดจากความมัก

ง่ายของคนบางกลุ่มและ

รถเก็บขยะควรท างานให้

มากขึ้น 

 

 

 

๖.๑ สรา้งนสิัยทีด่ีให้กับ

ชุมชนโดยการทีใ่ครท า

ความดีก็ยกยอ่งท าให้

เด็กๆมีความคดิอยากท า 

 

 

 

๖.๑ ถังขยะในชุมชน

เรามีมากเกนิไป 

สรา้งนสิัยการทิง้ลง

ถังขยะให้กับชุมชน 

 
******************************* 

 

 

 
 



 

 

 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาชุมชน 

๔.๑  วิสัยทศัน์  (สิ่งที่ชุมชนมุง่หวังอยากใหเ้ป็นในอนาคต)  คือ   

 สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่ตอ้งออกไปท างานต่างถิ่น 

 ให้ประชาชนในชุมชนได้พัฒนาอาชีพ  และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน 

๔.๒  พันธกิจ  (สิ่งที่ชุมชนต้องร่วมมือกันท าเพื่อให้หมู่บ้านเป็นไปตามที่มุ่งหวัง)     

 จัดหาวิทยากรส่งเสริมอาชีพใหก้ับชุมชน 

 สร้างจิตส านึกใหทุ้กคนรักท้องถิ่นของตน 

 จัดตัง้แหล่งสินค้าพืน้เมืองของชุมชน 

 ช่วยกันขจัดสิ่งอบายมุขต่างๆ เช่น การพนัน 

 มีผู้น าที่กล้าคิด  กล้าท า  น าชุมชนให้ไปในทางถูกต้อง ดีงาม 

 ภาครัฐร่วมมอื และประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ 

 ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อให้คนในชุมชนมคีวามรักความสามัคคีมากขึ้น 

๔.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์  (เรื่องต่างๆที่ชุมชนจะท าเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน)์     

  ด้านส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 

  ด้านส่งเสริมการกีฬาและความสามัคคีในชุมชน 

  ดา้นส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้ามามีสว่นร่วมในชุมชนใหม้ากขึ้น 

  ส่งเสริมให้เด็กที่เรยีนเก่งมโีอกาสไปสัมผัสกับกลุ่มอื่นๆ ภายนอก 

  ส่งเสริมความรู้ด้านการท าบัญชรีายรับ – รายจ่าย ของครัวเรือน 

  จัดให้มงีานประเพณีต่างๆ ตามความเหมาะสม 

 


