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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 12 ต ำบลคูบำงหลวง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี   
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล หน่วยงาน ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
วัน เดือน ปี 28 พฤศจิกายน 2561, 6-7 ธันวาคม 2561, 15 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
2. อำจำรย์รวิธร   ฐำนัสสกุล อำจำรย์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
3. อำจำรย์ปรียำภำ  เมืองนก  อำจำรย์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
4. อำจำรย์วิณำกร  ที่รัก  อำจำรย์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
5. อำจำรย์วิษชญะ  ศิลำน้อย อำจำรย์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
6. อำจำรย์ภัทรเวช ธำรำเวชรักษ์ อำจำรย์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
7. นำงสำววิไลลักษณ์  กำรุณวงค์ บุคลำกร ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
8. นำยปิติพงศ์    อ่อนส ำลี บุคลำกร ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
9. นำยเมธี    ถูกแบบ  บุคลำกร ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. กิจกรรมลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลชุมชนในการ
ด าเนินงานโครงการแก้ไขปญัหาความยากจน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
    ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  
ลงพ้ืนที่ส ำรวจข้อมูลชุมชนในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน เพ่ือยกระดับ
คุณภำพชีวิตของชุมชน ณ ชุมชนหมู่ที่12 ต ำบล 
คูบำงหลวง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 
- ประสำนควำมร่วมมือในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
ผู้น ำชุมชนและขออนุญำตเข้ำไปเก็บข้อมูลผ่ำนผู้น ำ
ชุมชน ขอเบอร์โทรประสำนงำนกับผู้น ำชุมชนเพ่ือ
เข้ำไปท ำกิจกรรมส ำรวจข้อมูล ในชุมชนหมู่ที่12 
(28 พฤศจิกำยน 61) 

รายช่ือบุคคลที่ประสานเพื่อขอข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้านคูบางหลวง 
 

นายอุดม จันทร์แจ่ม 
(ก ำนันต ำบลคูบำงหลวง)  
เบอร์ติดต่อ : 081-919-2927   
 

2. พบผู้น ำชุมชน เพ่ือขอเข้ำไปชี้แจงรำยละเอียด
โครงกำรและประสำนงำนควำมร่วมมือกับผู้น ำ
ชุมชนในพ้ืนที่  
(6-7 ธันวำคม 61) 

รายช่ือบุคคลที่ประสานเพื่อขอข้อมูลพื้นฐาน
หมู่ที่ 12 
1. นำยอุดม จันทร์แจ่ม 
ต ำแหน่ง ก ำนันต ำบลคูบำงหลวง 
เบอร์ติดต่อ : 081-919-2927   
ไอดี ไลน์ : 0819192927 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

2. นำยก ำพล รุจิเรข 
ต ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 12 
- เบอร์ติดต่อ : 084-652-2212 
- ไอดี ไลน์ : 084-652-2212 

3. พบและสร้ำงควำมรู้จักกับผู้น ำชุมชน ประชำชนใน
ชุมชนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำร และ
สัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้น ำชุมชน  
(15 มกรำคม 2562) 
 

รายช่ือบุคคลที่ประสานเพื่อขอข้อมูลพื้นฐาน
หมู่ที่ 12  
1. นำยอุดม จันทร์แจ่ม 
ต ำแหน่ง ก ำนันต ำบลคูบำงหลวง 
เบอร์ติดต่อ : 081-919-2927   
ไอดี ไลน์ : 0819192927 
 
2. นำยมะหะหมัด สง่ำด ำ 
- ต ำแหน่ง สำรวัตรก ำนันต ำบลคูบำงหลวง 
- เบอร์ติดต่อ : 087-773-9682 
- ไอดี ไลน์ : 087-773-9682 
 
3. นำยก ำพล รุจิเรข 
ต ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 12 
- เบอร์ติดต่อ : 084-652-2212 
- ไอดี ไลน์ : 084-652-2212 
 
4. นำยวิเชียร รุจิเรข 
ต ำแหน่ง : อบต.คูบำงหลวง 
- เบอร์ติดต่อ : 081-838-1395 
- ไอดี ไลน์ : 081-838-1395 
 

3. สนทนำกลุ่มร่วมกับผู้น ำชุมชนและประชำชน
เกี่ยวกับบริบทของชุมชนและประเด็นปัญหำชุมชน
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
(15 มกรำคม 2562) 
 

ประเด็นสรุปสภาพบริบทชุมชน 
ข้อมูลพ้ืนฐำนของชุมชน 
- ชำวบ้ำนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่   
ประชำชนมีจ ำนวน 700 กว่ำคน  
จ ำนวน 118 ครัวเรือน  
- ชำวบ้ำนในชุมชนประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
ท ำนำ ปลูกพืชสวนครัว ท ำสวน รับจ้ำง ท ำงำน
โรงงำน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

ประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน 
- หลังจำก สภำวะน้ ำท่วม ปี 2554 สภำพดินมี
ปัญหำเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อกำร
ท ำเกษตรกรรม เพำะปลูกพืช  
- ผลผลิตทำงกำรเกษตร ขำดตลำดรองรับ ไม่มี
แหล่งขำย ขำดควำมรู้ในด้ำนกำรแปรรูป 
- รำคำข้ำวตกต่ ำ รำคำข้ำวถูกกดรำคำ มีต้นทุน
กำรผลิตสูง 
- ปัญหำจำกโรงงำนอุตสำหกรรม สำรเคมีที่ท ำหัว
เชื้อปูน ส่งผลให้เกิดปัญหำด้ำนสุขภำพ และ
กระทบถึงแหลำงน้ ำใช้ของคนในหมู่บ้ำน 
- ชุมชนเป็นที่พักของแรงงำนต่ำงด้ำวที่ท ำงำน
โรงงำนบริเวณละแวกชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหำ
ต่ำงๆ เช่น กำรลักขโมย เสียงดัง ขยะ เป็นต้น 
- ชำวบ้ำนต้องกำรรวมกลุ่ม ฝึกอำชีพผู้สูงอำยุ 
งำนฝีมือ งำนจักสำน แปรรูป 

4. สนทนำกลุ่มวิเครำะห์ ค้นหำศักยภำพ เอกลักษณ์   
อัตลักษณข์องชุมชน และหน่วยงำนที่สนับสนุน
ชุมชน 
(15 มกรำคม 2562) 
 

ศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย  
ด้านการปกครอง 
 ผู้น ำ: (ก ำนันอุดม จันทร์แจ่ม)  

- ผู้น ำมีศำสตร์และศิลป์ในกำรบริหำร 
จัดกำรชุมชน 

- มีกฎ กติกำของชุมชน 
ด้านสังคม 
คนในชุมชนมีน้ ำใจและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   
มีควำมเป็นกันเอง มีควำมรัก ควำมสำมัคคี  
มีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนำชุมชน 
หน่วยงานที่สนับสนุนชุมชน  
ได้แก่ เกษตรอ ำเภอลำดหลุมแก้ว พัฒนำชุมชน
จังหวัดปทุมธำนี  

 

 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
    (อำจำรย์รวิธร ฐำนัสสกุล) 

   ต ำแหน่ง อำจำรย์  
ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

       วันเดือนปีที่รายงาน  15 มกรำคม 2562 
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ภาพกิจกรรมในการลงชุมชน 
หมู่ที่ 12 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 
              

 

 

 

 
             


