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โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



 

ค าน า 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบนั้น ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการจึงได้จัดท า โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยเป็นโครงการท่ีสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา ส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จ านวน 52 หมู่บ้าน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มอบหมายให้รับผิดชอบ 
4 หมู่บ้าน แบ่งเป็นจังหวัดปทุมธานี 2 หมู่บ้าน และจังหวัดสระแก้ว 2 หมู่บ้าน   
 ในการนี้ คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือเป้าหมาย     
ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นท่ีหมู่ท่ี 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี โดยน าเสนอผลการด าเนินการศึกษา แก้ไขปัญหาชุมชน และเสริมสร้างพลังให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว หมู่ท่ี 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบาง
หลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลคูบาง
หลวง เจ้าหน้าท่ี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประชาชนทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ความ
ช่วยเหลือ และการติดต่อประสานงานในพื้นท่ี ท าให้การด าเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สุดท้ายนี้คณะกรรมการด าเนินงานขอขอบพระคุณประชาชนทุกคนท่ีให้ความร่วมมือ และให้ข้อเสนอแนะ 
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์จนท าให้การด าเนินโครงการลุล่วงไปด้วยดี 

 

                                                                                          คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ  
 หน้า 

บทน า 1 
หลักการและเหตุผล 1 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจพื้นท่ีชุมชน 1 
ขอบเขตการส ารวจลงพื้นที่ชุมชน 1 
วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 1 
เครื่องมือท่ีใช้การส ารวจความต้องการของชุมชน 1 
ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น 3 
ข้อมูลท่ัวไปของชุมชน 3 
ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา 3 
ข้อมูลด้านเกษตรกรรม 4 
ข้อมูลด้านประชากร 7 
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 8 
ข้อมูลทางสังคม 8 
ข้อมูลด้านการศึกษา 9 
ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 10 
ข้อมูลทางด้านศาสนา 11 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 11 
ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 14 
ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 14 
ผลการวิเคราะห์ชุมชน 16 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน 16 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 16 
ผลการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี 16 
ข้อเสนอโครงการพัฒนาท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 17 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 17 



 

 

สารบัญตาราง  
 หน้า 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรหมู่ 8 บ้านคูขวางไทยจ าแนกตามเพศ 7 
ตารางที่ 2 โครงการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนหมู่ 8 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญภาพ  
 หน้า 

ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของหมู่ 8 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว  4 
ภาพที่ 2 นาข้าวในพื้นท่ีหมู่ 8 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 5 
ภาพที่ 3 ต้นกล้วยที่ปลูกบริเวณริมถนนในหมู่ 8 5 
ภาพที่ 4 ต้นกล้วยที่ปลูกบนคันนา 6 
ภาพที่ 5 การท าสวนผักในพื้นท่ีหมู่ 8 12 
ภาพที่ 6 ร้านค้าในชุมชน มีการวางกล้วยเพื่อฝากขาย 13 
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บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงประจักษ์ พ.ศ 2562-2564 ตรงกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดเผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และเป้าหระสงค์ท่ี 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยด าเนินโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ี
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการจึงได้จัดท าโครงการท่ีสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา ส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จ านวน 52 หมู่บ้าน แบ่งเป็นจังหวัดปทุมธานี 27 หมู่บ้าน และจังหวัดสระแก้ว 25 
หมู่บ้าน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มอบหมายให้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน แบ่งเป็นจังหวัดปทุมธานี 2 หมู่บ้าน 
และจังหวัดสระแก้ว 2 หมู่บ้าน  คณะกรรมการด าเนินงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินโครงการในพื้นท่ีหมู่
ท่ี 8 บ้านคูขวางไทย ซึ่งอยู่ในเขตต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างเครือข่าย
นักพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ส ารวจข้อมูล จัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาของชุมชน  

วัตถุประสงค์ของการส ารวจพื้นที่ชุมชน 
 1. เพื่อศึกษาพื้นท่ี เย่ียมชม รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
 2. เพื่อค้นหา ประเมินศักยภาพ ปัญหา ทุนของชุมชน 
 3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้น าและเครือข่ายภายในชุมชน 
 4. เพื่อจัดท ารายงานผลการศึกษาชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลชุมชน 

ขอบเขตการส ารวจลงพื้นที่ชุมชน 
 ด าเนินโครงการการส ารวจพื้นท่ีชุมชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี 8 บ้านคูขวางไทย ซึ่งอยู่ในเขตต าบลคูบางหลวง 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีระยะเวลาการด าเนินระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - มิถุนายน 
2562  

วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 
 คณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนดังนี้ 
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เคร่ืองมือที่ใช้การส ารวจความต้องการของชุมชน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจความต้องการของชุมชนได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชน บุคคลส าคัญ โครงสร้าง
องค์กรชุมชน แผนท่ีเดินดิน โอ่งชีวิต ปฏิทินชุมชน ระบบสุขภาพ และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ท่ัวไปของ
ชุมชนและข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย 

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและจัดท าปฏิทินการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลชุมชน 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย 

• สถานที่ต้ัง 

• ลักษณะชุมชน 

• องค์กร/หน่วยงานที่สามารถติดต่อประสานงานได้ 

• ชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูลของชุมชนโดยการใช้เครื่องมือและแบบส ารวจข้อมูล  
 

ลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชนเป้าหมาย  

จัดท ารายงานฐานข้อมูลชุมชน 
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ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น 
 3.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
 3.1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
 บ้านคูขวางไทย เป็นหมู่บ้านท่ีต้ังมานานซึ่งไม่มีหลักฐานให้ทราบว่าต้ังหมู่บ้านมาต้ังแต่เมื่อไร ผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านคูขวางไทยได้เล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมทีคลองคูขวางไทยนั้นได้มีชาวบ้านย้ายมาต้ังรกราก ชาวบ้านส่วนใหญ่
เดินทางมาจากแม่น้ าแถบตะวันออก คือแถบวัดเทียนถวายและแถบโคกชพูและต่างช่วยกันถางป่าเพื่อจับจองท่ีดิน
เพื่อท ามาหากิน ซึ่งพื้นท่ีของหมู่บ้านนั้นมีคลองตัดขวางถนนท่ีเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม ในสมัยนั้นมี
ชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นท่ีนี้เพียง 40 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยท านาเป็นหลัก ต่อมาได้
มีผู้คนย้ายเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความหมายของค าว่า “คูขวางไทย” จากการเล่าขานของผู้สูงอายุกล่าวว่า 
“คู” หมายถึง ร่องน้ าขนาดเล็กเพื่อน าน้ ามาท าการเกษตรในพื้นท่ี ส่วนค าว่า “ขวาง” หมายความว่า การขุดคลอง
ขวางจากคลองบางหลวงและคลองบางเตยเพื่อส่งน้ าเข้ามาในพื้นท่ี ซึ่งคลองคูขวางนั้นเป็นคลองต่อน้ ามาจากคลอง
บางหลวงและคลองบางเตย คลองท้ังสองนี้รับน้ ามาจากแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัดปทุมธานี 
และในพื้นท่ีนี้มีคนไทยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจ านวนมากจึงได้ต้ังช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านคูขวางไทย”  
 3.1.2 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของหมู่บ้าน  
  หมู่บ้านคูขวางไทยเป็นหมู่บ้านท่ีประชาชนเป็นแบบครอบครัวแบบขยาย โดยท่ีมีการแต่งงานและปลูก
บ้านสร้างครอบครัวในบริเวณใกล้เคียงกันกับเครือญาติ แต่ในปัจจุบันได้มีบุคคลต่างถิ่นมาซื้อท่ีดินและปลูก
ส่ิงก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ส่วนมากจะเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัท บางครอบครัวก็ซื้อท่ีดินปลูกบ้าน
เพื่อให้พ่อแม่ หรือญาติเข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งในปัจจุบันคูขวางไทยเป็นหมู่บ้านท่ีมีท้ังคนพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยมาต้ังแต่สมัย
ก่อตั้งหมู่บ้านและบุคคลต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่อาศัยรวมในหมู่บ้านเดียวกัน 
 3.1.3 การเปล่ียนแปลง เหตุการณ์ส าคัญในหมู่บ้าน 
 จากเดิมท่ีคนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเป็นเกษรตรกร ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นและลูกหลานของ
คนในหมู่บ้านก็ท างานรับจ้างให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม เหตุการณ์ส าคัญในหมู่บ้านคือ มหาอุทกภัยในเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2554 โดยท่ีหมู่บ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ท้ังบ้านเรือนท่ีถูกน้ าท่วมสูงและไร่นา ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีเสียหายเป็นอย่างมาก  
 3.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา  
 3.2.1 สภาพทางภูมิประเทศ  
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นท่ีราบลุ่ม ดินร่วนซุย น้ าท่วมถึง ไม่ติดเขตภูเขาและป่าไม้พื้นดินมีความอุดม
สมบูรณ์ เหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม มีล าคลองไหลเลียบผ่านหมู่บ้านเป็นคลองส่งน้ ามาจากคลองบางหลวง
และคลองบางเตย ซึ่งคลองท้ังสองรับน้ ามาจากแม่น้ าเจ้าพระยา ผ่านคลองชลประทาน (คลองคูขวาง) เพื่อรับน้ ามา
ใช้ในการท าเกษตรกรรม   
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ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของหมู่ 8 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดกับ  หมู่ท่ี 2 บ้านคลองบางเตย ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้  ติดกับ หมู่ 10 บ้านคูขวางมอญ ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์เหนือ ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก 
ทิศตะวันตก ติดกับ  หมู่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
 
 3.2.2 สภาพทางนิเวศวิทยาจ าเพาะ  
 ในพื้นท่ีเขตต าบลคูบางหลวงมีต้นไม้ท่ีชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นเป็นตันไม้ประจ าถิ่น ได้แก่
ต้นมะตาดและต้นมะขวิด   
 3.2.3 สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน 
 ในสมัยก่อนนั้นคนในหมู่บ้านใช้น้ าอุปโภค-บริโภค จากประปาหมู่บ้านและน้ าคลอง แต่เมื่อเกิดมหา
อุทกภัย พ.ศ.2554 ท าให้น้ าในหมู่บ้านเป็นสีแดง จึงท าให้เปล่ียนมาใช้น้ าประปาจากประปาส่วนภูมิภาค  
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3.3 ข้อมูลด้านเกษตรกรรม 
 3.3.1 ปฏิทินการเพาะปลูก 
 ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและมีการปลูกกล้วย
น้ าว้า กล้วยหอม เป็นอาชีพเสริม จะเห็นได้จากเกษตรกรจะปลูกกล้วยบริเวณริมถนนและบริเวณคันนา  

 ฤดูปลูก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
นาป ี             
นาปรัง             
กล้วย             

 

 
ภาพที่ 2 นาข้าวในพื้นท่ีหมู่ 8 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 

 
ภาพที่ 3 ต้นกล้วยที่ปลูกบริเวณริมถนนในหมู่ 8 
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ภาพที่ 4 ต้นกล้วยที่ปลูกบนคันนา 

 
 3.3.2 ปัญหาด้านการเพาะปลูก 
 ด้วยต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นท่ีอยู่ใน 12 พื้นท่ีลุ่มต่ าเจ้าพระยา ใน
อดีตการท านาจะอยู่ในรูปแบบของนาปีต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจ ากัดเรื่องการบริหารจัดการน้ า ทางจังหวัดปทุมธานีจึง
มีนโยบายให้งดท านาปีต่อเนื่องและปรับเปล่ียนการปลูกข้าวโดยให้เริ่มปลูกข้าวในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้สามารถ
เก็บเกี่ยวข้าวได้ก่อนฤดูน้ าหลากแล้วใช้พื้นท่ีลุ่มต่ าเป็นพื้นท่ีรับน้ านองในฤดูน้ าหลาก 
 
 3.3.3 ปฏิทินการเล้ียงสัตว์ 
 ในเขตพื้นท่ีต าบลคูบางหลวง เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม เช่น การ
เล้ียงเป็ด เล้ียงไก่ เล้ียงวัว เล้ียงแพะ เล้ียงปลา 
ชนิดสัตว์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
สัตว์ปีก             
วัว             
แพะ             
เล้ียงปลา             

 
 3.3.4 เนื่องจากการเล้ียงสัตว์ส่วนมากเป็นการเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมจากการท านาจึงไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องการกระจายผลผลิต การแปรรูปและการตลาด 
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 3.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 3.4.1 จ านวนครัวเรือน 
 หมู่ 8 บ้านคูขวางไทยมี 324 หลังคาเรือน มีประชากรท้ังส้ิน  1,026 คน แบ่งเป็นเพศชาย 492 คน และ
เพศหญิง 534 คน  
 ตารางที่ 1 จ านวนประชากรหมู่ 8 บ้านคูขวางไทยจ าแนกตามเพศ 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
0 -5 ปี 18 26 44 
6–12 ปี 23 43 66 
13-18 ปี 19 40 59 
15-59 ปี 235 260 495 

60 ปี ขึ้นไป 51 63 114 
รวม 346 432 778 

 
 3.4.2 การเปล่ียนแปลงประชากร 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ในหมู่ 8 คูขวางไทยเป็นช่วงอายุวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะผู้ท่ีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปพบว่ามีมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางด้านการย้ายเข้ามาอยู่
ของบุคคลต่างถิ่นและส่วนมากจะเข้ามาในรูปแบบการซื้อท่ีดิน สร้างบ้านเพื่อให้ญาติผู้สูงอายุเข้ามาอยู่อาศัยจึงท า
ให้จ านวนประชากรในวัยผู้สูงอายุมีมากขึ้น 
 3.4.3 การเปล่ียนแปลงทางด้านวัฒนธรรมหรือชาติพันธุ์ 
 คนในพื้นท่ีหมู่ 8 คูขวางไทย ด้ังเดิมเป็นคนไทยและมุสลิมซึ่งไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมหรือ
ชาติพันธุ์ 
  
 3.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 
 3.5.1 การคมนาคม การติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกหมู่บ้าน 
 หมู่ 8 คูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง ห่างจากศาลากลางจังหวัด 8 กิโลเมตร การเดินทางอาศัยเส้นทาง
คมนาคมโดยทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถประจ าทางโดยใช้ถนนสายปทุมธานี-บางเลน ซึ่งเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เลน 
 3.5.2 การไฟฟ้า 
 หมู่ 8 คูขวางไทย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน 
 3.5.3 การประปา 
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 ในสมัยก่อนนั้นคนในหมู่ 8 คูขวางไทย ใช้น้ าอุปโภค-บริโภค จากประปาหมู่บ้านและน้ าคลอง แต่เมื่อเกิด
มหาอุทกภัย พ.ศ.2554 ท าให้น้ าในหมู่บ้านเป็นสีแดง จึงท าให้เปล่ียนมาใช้น้ าประปาจากประปาส่วนภูมิภาค 
 3.5.4 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
 ประชาชนหมู่ 8 คูขวางไทยท่ีสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือการส่ือสารเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงออนไลน์โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์เรื่องการติดต่อส่ือสารผ่าน
แอพพลิเคช่ัน เช่น LINE Facebook  
  
 3.6 ข้อมูลทางสังคม  
 3.6.1 ลักษณะครอบครัว  
 ครอบครัวในหมู่ 8 คูขวางไทย ส่วนมากเป็นครอบครัวขยาย ลูกหลานจะปลูกบ้านอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
พ่อแม่ หรือญาติของตนเอง มีส่วนน้อยท่ีจะย้ายออกไปอยู่ท่ีพื้นท่ีอื่น ๆ  
 3.6.2 การจัดการในครอบครัว 
 สมาชิกในครอบครัว หมู่ 8 คูขวางไทย สามารถเลือกคู่ครองได้ด้วยตนเองผ่านการเห็นชอบของผู้ใหญ่ใน
ครอบครัวและจัดงานแต่งงานตามประเพณีไทย  
 3.6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวซึ่งไปท างานท่ีอื่น 
 สมาชิกท่ีไปท างานในพื้นท่ีต่างถิ่นจะกลับมาเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุดสุกสัปดาห์หรือวันหยุดใน
เทศกาลต่าง ๆ เช่น สันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ 
 3.6.4 ระบบเครือญาติและแผนภูมิเครือญาติ 

 
 3.6.5 การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
  กลุ่มทางสังคมของหมู่ 8 คูขวางไทย มีดังนี้  
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  1) กลุ่มผู้น าชุมชน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2) กองทุนเงินล้าน 
  3) กลุ่มกองทุนเงินออมทรัพย์ 
  4) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 3.6.6 ความขัดแย้ง ความแตกต่างทางสังคม อุดมการณ์ 
 หมู่ 8 คูขวางไทย เป็นหมู่บ้านท่ีด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่พบความขัดแย้ง ความแตกต่างทางสังคม 
อุดมการณ์ระหว่างกลุ่มใด ๆ ในหมู่บ้าน 
 3.6.7 ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีส าคัญ 
 จากการพูดคุยสอบถามกับคนในหมู่บ้าน หมู่ 8 คูขวางไทย ได้ทราบว่าคุณวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง เป็นบุคคลท่ีคนในชุมชนให้ความเคารพนับถือเนื่องจากคุณวิรัตน์ได้ท างานรับ
ใช้ประชาชนมาอย่างยาวนาน และเป็นผู้ท่ีให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษากับคนในหมู่บ้าน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็นต้นแบบท่ีดีในเรื่องของการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 3.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
 3.7.1 โรงเรียนในหมู่บ้าน  
 ในหมู่ 8 คูขวางไทย ไม่มีโรงเรียนอยู่ในพื้นท่ี เด็กในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนท่ีหมู่บ้านใกล้เคียง คือ 
โรงเรียนวัดจันทาราม หมู่ 1 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส าหรับเด็กมุสลิมจะเข้าศึกษา
ในโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ ต าบลบางโพธิเหนือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยม
ปลายท่ีโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนบังแก้วเกสร ต าบลระแหง อ าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 3.7.2 ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน 
  ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านส าเร็จการศึกษระดับ ประถมศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 26.9) รองลงมาได้แก่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 15.3) และปริญญาตรี (ร้อยละ 13.7)  
 3.7.3 สถาบันทางสังคม 
  ในหมู่ 8 คูขวางไทย ไม่มีวัดและโรงเรียนอยู่ในพื้นท่ี หากประชาชนต้องการท าบุญจะเดินทางไปยังวัดจัน
ทราราม 
 3.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 3.8.1 การบริการทางสาธารณสุข  
 ประชาชนส่วนมากมารับบริการทางด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบางหลวง ซึ่งอยู่ท่ีหมู่ 
1 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะให้บริการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
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โรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูเบื้องต้น ซึ่งเป็นลูกข่ายบริการของโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว หากมีการ
เจ็บป่วยที่ต้องการการรักษาท่ีจ าเพาะต่อโรคและการบาดเจ็บสามารถส่งต่อมายังโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วได้ 
 3.8.2 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหมู่ 8 คูขวางไทย ท าหน้าท่ีในการส ารวจสภาวะสุขภาพของสมาชิก
ครัวเรือนท่ีตนเองรับผิดชอบรวมไปถึงการให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น เป็นบุคคลท่ีช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบางหลวงในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพการแจ้งเตือนในภาวะท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
 3.8.3 ภาวะโภชนาการของเด็ก 0-5 ป ี
 เด็กอายุ 0-5 ปี ในหมู่ 8 คูขวางไทย ส่วนใหญ่ได้รับประทานนมแม่เพียงอย่างเดียว และมีภาวะโภชนาการ
ท่ีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ไม่มีภาวะอ้วนและได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
 3.8.4 อนามัยแม่และเด็ก  
 สมาชิกในครอบครัวที่ต้ังครรภ์ส่วนมากได้รับการฝากครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์ โดยฝากครรภ์
ท่ีโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ไม่มีครรภ์อาการผิดปกติและได้รับการตรวจและดูแลหลังคลอด 
 3.8.5 สุขาภิบาล 
 ส่วนใหญ่ครัวเรือนในหมู่ 8 คูขวางไทยมีส้วมใช้ในครัวเรือนมีส่วนน้อยท่ีใช้ส้วมร่วมกับครัวเรือนอื่น 
ลักษณะส้วมที่ใช้เป็นส้วมซึมและส้วมซักโครก มีน้ าสะอาดในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอต่อความต้องการ ส่วนมาก
ไม่มีการก าจัดน้ าเสียในครัวเรือน มีการจัดบริเวณบ้านถูกสุขลักษณะ ส าหรับการก าจัดขยะในครัวเรือนนั้นจะท้ิงลง
ในถังขยะของหน่วยงานรัฐบาลโดยมีค่าใช้จ่ายในการน าไปก าจัด และครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการแยกขยะก่อนท้ิงลง
ถัง และมีการควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค 
  3.8.6 ทันตภิบาล   
 ประชาชนในหมู่ 8 คูขวางไทย ได้รับบริการทันตกรรม โดยการตรวจทันตกรรมในเด็กท่ีโรงเรียนโดย
เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบางหลวง และประชาชนสามารถเดินทางไปรับการรักษาทางทัน
ตกรรมได้ท่ีโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วและคลินิกทันตกรรมในชุมชน  
 3.8.7 สุขภาพจิต 
 จากการส ารวจประชาชนในหมู่ 8 คูขวางไทยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส ไม่มีปัญหา
ความเครียดเนื่องมากจากการท างาน การเงิน สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 3.8.8 โรคท่ีพบในประชาชน 
 ส่วนมากประชาชนหมู่ 8 คูขวางไทย ไม่มีโรคประจ าตัว แต่โรคท่ีพบว่าประชาชนป่วยส่วนใหญ่ได้แก่โรค
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  และภูมิแพ้ 
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3.9 ขอ้มูลทางด้านศาสนา 
 3.9.1 หมู่ 8 บ้านคูขวางไทย ไม่มีวัดในหมู่บ้าน หากประชาชนต้องการท าบุญจะเดินทางไปยังวัดจัน
ทราราม หมู่ 1 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส าหรับชาวมุสลิมจะเดินทางไปประกอบพิธี
ทางศาสนาท่ี มัสยิดเราะห์มะตุ้ลเลาะห์ หมู่ท่ี 3 และ มัสยิดฟัตลุลลอฮีตาอาลา หมู่ท่ี 4 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 3.9.2 บทบาทของวัดในการเผยแพ่ศาสนา 
 วัดท่ีประชาชนหมู่ 8 คูขวางไทยให้ความศรัทธาคือ วัดจันทราราม ซึ่งเป็นวัดท่ีให้การสนับสนุนในเรื่องของ
การศึกษาและการสาธารณสุข โดยท่ีพระครูปทุมรัตนาธาร (เยื้อน สว่างอารมณ์) เจ้าอาวาสวัดจันทารามพร้อมท้ัง
นายฉ่ า นางสังวาล สว่างอารมณ์ ได้ร่วมบริจาคเงิน 50,000 บาท ในพ.ศ. 2508 เพื่อสร้างส านักผดุงครรภ์และใช้
ธรณีสงฆ์ของวัดจันทารามจ านวน 1 ไร่ เพื่อให้บริการทางด้านการผดุงครรภ์แก่ประชาชนและได้พัฒนายกระดับ
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลคูบางหลวงในปัจจุบัน 
 3.9.3 ขนมธรรมเนียม ประเพณี 
 ประชาชนหมู่ 8 คูขวางไทย ส่วนใหญ่เป็นคนไทย มีท้ังคนท่ีนับถือพุทธศาสนาและชาวมุสลิมโดยมี
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับความเช่ือของศาสนาของชนชาวไทยและมุสลิม  
 3.9.4 อิทธิพลศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประชาชนหมู่ 8 คูขวางไทย นับถือค าสอนของพุทธศาสนาและหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม ในการ
ด ารงชีวิตและปลูกฝังความเช่ือท่ีดีงามให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อยึดถือเป็นหลักในการใช้ชีวิต 
 
 3.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 3.10.1 การประกอบอาชีพหลัก 
 ประชาชนหมู่ 8 คูขวางไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกร รองลงมาคือรับจ้าง ส่วนอาชีพรอง
ได้แก่การปลูกกล้วยน้ าว้า กล้วยหอม ปลูกผัก วัยแรงงานบางส่วนประกอบอาชีพเป็นพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 5 การท าสวนผักในพื้นท่ีหมู่ 8 

 
 3.10.2 การผลิต การลงทุน การใช้แรงงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ  
 ในภาคการเกษตรของคนในหมู่บ้านนั้น ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านเป็นเจ้าของท่ีดินในการท านา ท าสวน และ
มีการเช่าพื้นท่ีในการท าเกษตรกรรมเพิ่มเติม ส่วนมากใช้เครื่องจักรกลในการทุ่นแรงและเพื่อการเพิ่มผลิตทาง
การเกษตร 
 3.10.3 ตลาดส าหรับผลผลิต  
 ในหมู่บ้านได้มีการขายผลผลิตทางเกษตร ได้แก่ ข้าว ให้กับโรงสีในพื้นท่ี ส่วนผลผลิตท่ีเป็นกล้วย จะน าไป
ขายในหมู่บ้านและตลาดภายนอกหมู่บ้าน ได้แก่ตลาดแฟคคอม ต าบล คูบางหลวง อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด 
ปทุมธานี ภายในหมู่บ้านไม่มีตลาดส าหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค คนในหมู่บ้านจะซื้อสินค้าส าหรับบริโภคผ่านรถ
เร่จากภายนอกหมู่บ้านและเดินทางออกไปซื้อท่ีตลาดแฟคคอม 
 3.10.4 ผลตอบแทนท่ีชาวบ้านได้รับ 
 ประชาชนในหมู่ 8 มีรายได้ผ่านการท าเกษตรกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับผลผลิตท่ีได้ในปีนั้น ส่วนอาชีพรับจ้างได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่า คนในพื้นท่ีหมู่ 8 ไม่มีหนี้สินส่วนมากมีฐานะปานกลางและร่ ารวย 
 3.10.5 ลักษณะจ านวนร้านค้าภายในหมู่บ้าน 
 ในหมู่ 8 มีร้านค้าท้ังหมด 5 ร้าน ไม่มีตลาดในพื้นท่ี ชนิดสินค้าท่ีขายได้แก่สินค้าส าหรับอุปโภคและบริโภค
พื้นฐานในครัวเรือน หน้าร้านค้าบางแห่งมีสินค้าฝากขายได้แก่ กล้วย 
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ภาพที่ 5 ร้านค้าในชุมชน มีการวางกล้วยเพื่อฝากขาย 

 
 3.10.6 ครัวเรือนท่ีมีท่ีดินจ านวนมากท่ีสุด  
 คนในหมู่ 8 ส่วนมากมีท่ีดินเป็นของตนเอง ส่วนครัวเรือนท่ีมีท่ีดินมากในหมู่บ้านจะเป็นครัวเรือนท่ีเป็นชาว
มุสลิม สามารถให้เช่าท่ีดินเพื่อการท าเกษตรกรรมได้  
 3.10.7 ปญัหาทางด้านการท ามาหากิน 
 คนในหมู่ 8 ไม่มีปัญหาด้านการท ามาหากิน เนื่องจากทุกครัวเรือนมีอาชีพท่ีมั่นคง เช่น รับราชการ เป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือไม่ก็มีท่ีดินในการท าเกษตรกรรมเป็นของตนเอง ส าหรับคนท่ีรับจ้างนั้นก็ได้ค่าตอบแทนท่ี
คุ้มค่า ไม่มีภาระหนี้สิน 
 3.10.8 สภาวะความยากจนในหมู่บ้าน 
 จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐ ผู้น าชุมชน อสม. ได้ข้อมูลตรงกันว่า คนในพื้นท่ีหมู่ 8 ไม่มีใครท่ี
ยากจน คนท้องถิ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนพื้นท่ีของตนเอง มีอาชีพรองคือการปลูกกล้วย เมื่อต้องการขยาย
ผลผลิตก็เช่าท่ีดินเพื่อท าการเกษตรเพิ่มเติม วัยแรงงานท างานท่ีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ท่ีดี บุคคลภายนอกท่ีย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่ 8 ส่วนมากเป็นราชการ ท่ีซื้อท่ีดินและสร้างบ้านเพื่อให้บิดามารดาอยู่
อาศัย 
 3.10.9 บทบาทของกลุ่มทางการเงิน 
 ในหมู่ 8 มีกลุ่มทางการเงิน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนหมู่บ้านเงินล้าน  
 3.10.10 ปัญหาหนี้สิน 
 คนในหมู่ 8 ไม่มีปัญหาหนี้สิน เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่คือ ข้าว ซึ่งสามารถขายผลผลิต
ของครัวเรือนตนเองทางโรงสีข้าว  
 3.0.11 ปัญหาการเช่านา  
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 การเช่านาของคนในพื้นท่ีส่วนมาก เช่าเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องของราคาท่ีเช่า
รวมไปถึงไม่มีการแทรกแซงของพ่อค้าคนกลางในพื้นท่ี 
   
 3.11 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน 
 3.11.1 โครงสร้างการปกครองของชุมชน  
 ผู้น าชุมชนหมู่ 8 ได้แก่ นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ ด ารงต าแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารต าบลคูบางหลวง มี 
นายชูชาติ ลายลักษณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายธีรยุทธ์ อยู่ยืน และ นายบุญมี ช่างน า เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และมี
สมาชิกในหมู่บ้าน 2 ท่าน เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ นายประดิษฐ์  ชูชิด และนายสมศักด์ิ ลาย
ลักษณ์ 
 3.11.2 องค์กรหรือกลุ่มทางการและไม่เป็นทางการ 
 พื้นท่ีหมู่ 8 มีกลุ่มท่ีส าคัญได้แก่ กลุ่มกองทุนเงินล้าน กลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน และกลุ่มกองทุนออม
ทรัพย์ 
 3.11.3 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในด้านการคิดและการตัดสินใจ 
 พื้นท่ีหมู่ 8 เป็นพื้นท่ีท่ีมีผู้น าทางสังคมได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเข้มแข็ง สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นเนื่องจากทราบว่าการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจนั้นมีกระทบ
ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเอง เช่นโครงการท่ีจัดโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง  ได้ด าเนินการ
ประชาคมการส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ร่วมกับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ตัวแทนหน่วยงานราชการต่าง  ๆ เช่นโรงเรียน รพสต. และ
ชาวบ้านในพื้นท่ี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้ง
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีใน
การแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ 
  
 3.12 ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน  
 3.12.1 รายช่ือโครงการ หน่วยงานด าเนินงาน   
ตารางที่ 2 โครงการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนหมู่ 8   
ล าดับท่ี รายช่ือโครงการ หน่วยงานด าเนินงาน 

1.  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรของ อบต. ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานปลัด อบต. 
คูบางหลวง 

2.  โครงการอบรม และศึกษาดูงานอาชีพ กลุ่มอาชีพในชุมชน ประจ าปี 2561 ส านักงานปลัด อบต. 
คูบางหลวง 
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ล าดับท่ี รายช่ือโครงการ หน่วยงานด าเนินงาน 
3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ

เด็ก สตรีและครอบครัว 
ส านักงานปลัด อบต. 
คูบางหลวง 

4.  ประชาคมการส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

ส านักงานปลัด อบต. 
คูบางหลวง 

5.  โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กองสาธารณสุข และ
ส่ิงแวดล้อม อบต. คู
บางหลวง 

6.  โครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน กองสาธารณสุข และ
ส่ิงแวดล้อม อบต. คู
บางหลวง 

7.  โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กองสาธารณสุข และ
ส่ิ งแวด ล้อม  อบต.     
คูบางหลวง 

8.  โครงการรณรงค์อนามัยเจริญพันธุ์ในชุมชน กองสาธารณสุข และ
ส่ิ งแวด ล้อม  อบต.     
คูบางหลวง 

9.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุข และ
ส่ิ งแวด ล้อม  อบต.     
คูบางหลวง 

10.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองสาธารณสุข และ
ส่ิ งแวด ล้อม  อบต.     
คูบางหลวง 

11.  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน กองสาธารณสุข และ
ส่ิ งแวด ล้อม  อบต.     
คูบางหลวง 

12.  โครงการชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุข และ
ส่ิ งแวด ล้อม  อบต.     
คูบางหลวง 
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ล าดับท่ี รายช่ือโครงการ หน่วยงานด าเนินงาน 
13.  โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (อบต.พบผู้ประกอบการ) กองสาธารณสุข และ

ส่ิ งแวด ล้อม  อบต.     
คูบางหลวง 

14.  โครงการการจัดการขยะ และส่ิงแวดล้อมในชุมชน กองสาธารณสุข และ
ส่ิ งแวด ล้อม  อบต.     
คูบางหลวง 

15.  TO BE NUMBER ONE กองสาธารณสุข และ
ส่ิ งแวด ล้อม  อบต.     
คูบางหลวง 

16.  โครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รพ.สต. คูบางหลวง 
17.  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต. คูบางหลวง 

 
 3.12.2 ความส าเร็จ และผลกระทบของโครงการพัฒนาท้ังจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 การจัดโครงการพัฒนาชุมชนในหมู่ 8 ส่วนมากเป็นโครงการท่ีจัดโดยหน่วยงานรัฐบาลโดยมุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพท้ังในด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ในเรื่องของการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การขุดคลอง ก าจัด
วัชพืช การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในทุกมิติ ได้แก ่การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค แกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด การศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน และการส่งเสรมิการรกัษาวัฒนาธรรมประเพณีท่ีดีงาม ส่งผล
ท าให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีรายได้หลักและรายได้เสริม มีการจัดการขยะและการป้องกันโรคหรือภาวะสุขภาพท่ีดีใน
ชุมชน 

ผลการวิเคราะห์ชุมชน 
 4.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. คนในชุมชนมีฐานะปานกลางถึงร่ ารวย ไม่มี
หนี้สิน 
2. มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 
3. ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการท าการเกษตร 
มีคลองชลประทาน และคลองธรรมชาติท่ีใช้ใน
การเกษตร 
4. มีผู้น า (นายก อบต.) ท่ีเข้มแข็ง 

1. คนในชุมชนอยู่อย่างสันโดษ ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม 
2. คนในชุมชนไม่ตระหนักต่อการป่วยเป็นโรค 
3. คนในชุมชนไม่มีความสามัคคี 
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โอกาส อุปสรรค 
1. มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
2. มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปิดรับแรงงานในพื้นท่ี 
3. ผู้น าชุมชน หน่วยงานรัฐสนับสนุนให้คนใน
พื้นท่ีใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

1. ข้อจ ากัดเรื่องการบริหารจัดการน้ าในการ
เพาะปลูก 
2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนมีไม่
เพียงพอ 

 
 4.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 
 กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายได้แก่ครัวเรือนของ นายสมชาย ธีระชานนท์ อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี  44 หมู่ 8 ต าบล
คูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์คนในพื้นท่ี 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐ และอสม. ซึ่งเป็นผู้ท่ีรู้จักและใกล้ชิดคนในชุมชนมากท่ีสุด บ้านของครัวเรือนเป้าหมายได้รับ
การซ่อมแซมโดย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบางหลวง ตามโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน พ.ศ. 2558 โดยท่ีครัวเรือนเป้าหมายมีสมาชิกในบ้าน 2 
คน ได้แก่ นายสมชาย  ธีระชานนท์ และ นางสายพิณ  ธีระชานนท์ ซึ่งเป็นภรรยา รายได้หลักของครอบครัวมาจาก
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และมีหลานส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือน รวมแล้วเป็นเงิน 3,900 บาทต่อเดือน ซึ่งเพียงพอต่อการใช้
จ่ายในแต่ละเดือน ครัวเรือนเป้าหมายไม่มีหนี้สินและไม่มีรายได้จากการท างานเนื่องจากความไม่เอื้ออ านวยของ
ร่างกายจึงไม่ได้ประกอบอาชีพใด และมีโรคประจ าตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคต้อกระจก และปวดหลัง  
 
 4.3 ผลการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี 
 ชุมชนในหมู่ 8 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษา ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี การคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย  
 
 4.4 ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
  1) โครงการชุมชนหน้าอยู่หน้ามอง 
  2) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบในหมู่บ้าน 
  3) โครงการลดความเส่ียงการหกล้มในผู้สูงอายุ 
 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 5.1 สภาพปัญหา ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย 
 สภาพปัญหาท่ีพบในครัวเรือนเป้าหมายได้แก่ ปัญหาทางด้านสุขภาพเนื่องมาจากความชราและโรค
ประจ าตัว และรายได้ท่ีพอดีกับรายจ่ายในแต่ละเดือน  
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 5.2 สรุปความต้องการเชิงพัฒนา 
  ความต้องการเชิงพัฒนาของประชากร หมู่ 8 คือ 1) พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีสามารถท าให้ชุมชนน่าอยู่ 
เช่น การปรับปรุงสภาพส่ิงแวดล้อมในบ้าน ในหมู่บ้าน และในพื้นท่ีสาธารณะ 2) พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น 
ท าผลิตภัณฑ์แปรรูปของผลผลิตท่ีมีในชุมชน 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ เช่น โครงการลดความเส่ียงต่อการ
หกล้มในผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
 ไม่มี 


