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รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย 

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ฯ ในกิจกรรมส ารวจ
บริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่คลองถ้ าตะบัน หมู่ 10 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี 

 

บทน า  
1.1 หลักการและเหตุผล  

ความยากจนเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญมาเป็นเวลานาน และเป็นปัญหาระดับชาติ ภาวะความอด
อยากและความขาดแคลนส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตกต่่า ปัจจุบันปัญหาความยากจนมีความสลับซับซ้อนมาก
ขึ้น ซึ่งไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามีปัจจัยใดที่เป็นสาเหตุของความยากจนที่แท้จริง รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ยอมรับ
และให้ความส่าคัญตลอดจนมีนโยบายหรือมาตรการแก้ไขปรับปรุงหรือลดความยากจนมาอย่างต่อเนื่อง ความยากจน
ในความหมายตามยุทธศาสตร์ มิได้จ่ากัดเฉพาะความขัดสนทางเศรษฐกิจ หรือด้านรายได้ส่าหรับการยังชีพเท่านั้น แต่
ยังครอบคลุมถึงความยากจนเชิงโครงสร้างที่เกิดจากความขัดสนหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการขาดโอกาสในการเข้าถึง
การบริการด้านต่าง ๆ ของรัฐ และแหล่ง เงินทุนในการประกอบอาชีพ อันน่าไปสู่ความไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพันธกิจที่สนองต่อปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
ที่ ระบุให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวง
ชน” โดยมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มีการด่าเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพันธกิจที่
ก่าหนดไว้ในตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การก่อตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นปัญหาหลายๆ ด้านที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และหนึ่งในปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท แต่การจะวางกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น จ่าเป็นต้องอาศัยการส่ารวจ
และการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเสียก่อน จึงจะสามารถน่าข้อมูลเหล่านั้นมาก่าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของชุมชน  

คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ด่าเนินการวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตพ้ืนที่
คลองถ้าตะบัน หมู่ 10 ต่าบลระแหง อ่าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากยังพบปัญหาความยากจน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ คณะท่างานจึงมีความประสงค์ในการลง
พ้ืนที่เพ่ือส่ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน แล้วน่ามาวิเคราะห์ จัดท่าเป็นฐานข้อมูล และพัฒนา
เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่คลองถ่้าตะบัน หมู่ 10 ต่าบล
ระแหง อ่าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และในพ้ืนที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต่าบลเขาฉกรรจ์ อ่าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว อย่างยั่งยืนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการส่ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  

1) เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

2) เพื่อส่ารวจข้อมูลและจัดท่าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
 
1.3 ขอบเขตการส่ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  

1)  ชาวบ้าน ผู้น่าชุมชนในพ้ืนที ่จงัหวัดปทุมธานี   จ่านวน  50 คน 
 2)  คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล   จ่านวน  10 คน 
 3) นักศึกษาช่วยงาน      จ่านวน  10 คน 

 
1.4 วิธีการด่าเนินการส่ารวจความต้องการของชุมชน 
มีการก าหนดแผนการด าเนินงานส ารวจดังนี้     

2   

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

ในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.62) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วางแผนการด่าเนิน
โครงการ 

             

2 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

             

3 ประสานงานผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

             

 ด่าเนินโครงการ 

 - จัดเวทีประชุม
วางแผนร่วมกับ
ชุมชนเพื่อวางแผน
ด่าเนินการและลง
พื้นที่ส่ารวจบริบท
ชุมชน 

             

 - ลงพื้นที่ส่ารวจ
บริบทชุมชน 

             

 - จัดท่าเครื่องมือ
ชุมชนและจัดเวที
แลกเปลีย่นเพื่อ
สรุปประเด็นปัญหา
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และน่าเสนอ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

 สรุปผลการด่าเนิน
โครงการ 

             

 

2.5 เครื่องมือที่ใช้การส่ารวจความต้องการของชุมชน เช่น 

 - โอ่งชีวิต 

ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต่าบล 

     องค์การบริหารส่วนต่าบลระแหง อยู่ห่างจากอ่าเภอลาดหลุมแก้วไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร มี
พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 39.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,493.25 ไร่ จ่านวนหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่มีจ่านวน 9 หมู่บ้าน 

     หมู่ที่ 1 บ้านบ่อน้่าเชี่ยว มีจ่านวนหมู่บ้านอยู่ในเขต อบต.ระแหงบางส่วน  อยู่ในเขต ทต.ระแหง บางส่วน 

     หมู่ที่ 5 บ้านคลองมหาโยธา มีจ่านวนหมู่บ้านอยู่ในเขต อบต.บางส่วน อยู่ในเขต ทต.ระแหง บางส่วน 

     หมู่ที่ 6 บ้านคลองระแหง มีจ่านวนหมู่บ้านอยู่ในเขต อบต.บางส่วน อยู่ในเขต ทต.ระแหง บางส่วน 

     หมู่ที่ 7 บ้านปลายคลองระแหง มีจ่านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 

     หมู่ที่ 8 บ้านคลองถ่้าตะบัน มีจ่านวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน อยู่ในเขต ทต.ระแหง บางส่วน 

     หมู่ที ่9 บ้านคลองวัดบัวสุวรรณฯ มีจ่านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 

     หมู่ที่ 10 บ้านคลองถ้ตะบัน มีจ่านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 

     หมู่ที่ 11 บ้านปลายคลองระแหง มีจ่านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 

     หมู่ที่ 12 บ้านคลองตับผักชี  มีจ่านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 

     และในเขตต่าบลระแหงมีท้องถิ่นอ่ืนในต่าบล 1 แห่ง คือ เทศบาลต่าบลระแหง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่น
อ่ืน ดังนี้  

     ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ต่าบลบ่อเงิน และต่าบลหน้าไม้ 

     ทิศใต้            ติดต่อกับ ต่าบลคลองพระอุดมและต่าบลลาดหลุมแก้ว 

     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต่าบลคูขวาง และต่าบลคูบางหลวง 

     ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ต่าบลหน้าไม้ และต่าบลลาดหลุมแก้ว 

ลักษณะภูมิประเทศ 
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     พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้่าเจ้าพระยา และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขต
พ้ืนที่หลายสาย เพื่อเป็นคลองส่งน้่าให้กับคลองซอยต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ต่าบลระแหง 

ลักษณะภูมิอากาศ 

     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 

              ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 

              ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน 

              ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเ่ดือน  ตุลาคม - มกราคม 

ลักษณะของดิน 

     - ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว 

ลักษณะของแหล่งน้่า 

     - มีคลองชลประทาน จ่านวน 1 สาย 

     - มีคลองซอยทุกหมู่บ้าน 

ประชากร 

       - มีจ่านวนประชากรทั้งสิ้น 7,562 แบ่งเป็นเพศชาย จ่านวน 3,703 คน เพศหญิง จ่านวน 3,859 คน จ่านวน
ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2,684 ครัวเรือน 

สภาพทางสังคม 

    การศึกษา 

    โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ระแหง 1 แห่ง ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 

    ห้องสมุดชุมชนต่าบลระแหง 1 แห่ง (อบต.ด่าเนินการ) 

    สาธารณสุข 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต่าบลระแหง 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต่าบลระแหง 

    ร้านขายยา 1 แห่ง 

    อัตราการใช้ส้วมราด ร้อยละ 100 

 

2.2 สภาพนิเวศวิทยา 

-ลักษณะภูมิประเทศ 

     พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้่าเจ้าพระยา และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขต
พ้ืนที่หลายสาย เพื่อเป็นคลองส่งน้่าให้กับคลองซอยต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ต่าบลระแหง 



5 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 

     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 

              ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 

              ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน  

              ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม – มกราคม  

-ลักษณะของดิน  

     - ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว  

-ลักษณะของแหล่งน้ า  

     - มีคลองชลประทาน จ่านวน 1 สาย  

     - มีคลองซอยทุกหมู่บ้าน  

2.3 สภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม  การปลูกพืช การใช้แรงงาน  ชนิด จ านวน  เหตุผลของสัตว์ ที่เลี้ยง  ปัญหา
การเลี้ยงสัตว์  การกระจายผลผลิต  และการตลาด  

 -การปลูกข้าวเพ่ือท่าเป็นแป้งมันส่งออกนอกประเทศ  

 -จ้างบุคคลในหมูบ้านในการพ่นยาฆ่าหญ้า 

2.4   ข้อมูลด้านประชากร 

มีจ่านวนประชากรทั้งสิ้น 7,562 แบ่งเป็นเพศชาย จ่านวน 3,703 คน เพศหญิง จ่านวน 3,859 คน จ่านวนครัวเรือน 
รวมทั้งสิ้น 2,684 ครัวเรือน 

2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 

การไฟฟ้าในชุมชน 

 -หน่วยงานที่ให้บริการไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอลาดหลุมแก้ว 

 -ครัวเรือนส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 98% 

ประปาในชุมชน 

 -หน่วยงานที่ด่าเนินกิจการประปาในพ้ืนที่ คือ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 

 -ครัวเรือนส่วนใหญ่มีน้่าประปาใช้ ประมาณ 95% 

 -มีเพียงส่วนน้อยที่ยังไม่มีน้่าประปาใช้ ประมาณ 5% 

การสื่อสารในชุมชน 

 -ชุมสายโทรศัพท์ จ่านวน 1 แห่ง 

 -โทรศัพท์สาธารณะประมาน จ่านวน 27 แห่ง 

 -บริษัทไปรษณีย์จ่ากัด จ่านวน 1 แห่ง 
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 -สถานที่บริการอินเตอร์เน็ต จ่านวน 3 แห่ง 

 -ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ในพื้นที่ให้บริการ จ่านวน 1 แห่ง 

หน่วยธุรกิจในชุมชน 

 การอุตสาหกรรม 

การประกอบการมีบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลต่าบลระแหง มีทั้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 21 แห่ง ดังนี้ 

-บริษัท บางแคเหนือค้าไม้ลาดหลุมแก้ว จ่ากัด  

 -บริษัท ไทโคพูวา จ่ากัด 

  -บริษัท คงศักดิ์ควอลิแพคจ่ากัด  

 -บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จ่ากัด 

  -บริษัท สแตนด์ดาร์ด พรีซิชั่น จ่ากัด  

 -บริษัท ฟูดเบลสซิ่ง 1988 จ่ากัด 

-บริษัท นิตยาไทยเคอรี่โปรดักส์ จ่ากัด  

 -บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จ่ากัด 

  -บริษัท วิงออนไรซ์เทรดดิ้ง จ่ากัด  

 -บริษัท ซีพีแรม จ่ากัด 

  -บริษัท นีโอคอสเมด จ่ากัด  

 -บริษัท ลาดหลุมแก้ววัสดุก่อสร้าง จ่ากัด 

  -บริษัท กนกรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ่ากัด  

 -บริษัท สหนครอินเตอร์เทรด จ่ากัด 

  -บริษัท ซัสโก้ จ่ากัด  

 -บริษัท พี.ดี.ปิโตรเลี่ยม 

  -นายไพโรจน์ สีหะตระกูล  

 -นายสมบูรณ์ ถาวรสถิตวงศ์ 

  -นายประเสริฐ นวสิทธิโสภณ  

 -ปั้มแก๊ส เอ ที พี ปิโตรเลียม 

  -ปั้มแก๊ส เก้าปทุม แอส พี ซี แก๊ส เซอร์วิส    

การพาณิชยกรรมและการบริการ 
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  การค้าและการบริการ ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีกและบริการ สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค 
การกระจายตัวของร้านค้าและบริการ จะหนาแน่นบริเวณสองข้างทางถนน และบริเวณแหล่งชุมชน 

  -ตลาดระแหง สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

  -ตลาดนัดตอนเช้า ณ วัดบัวแก้วเกษตร (ตลาดเอกชน) ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และผักผลไม้ 
อาหารแห้ง สด เป็นต้น 

  -ตลาดนัดคลองถม ตรงข้ามทางเข้าโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว (ตลาดเอกชน) ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภค
บริโภค และผัก ผลไม้ อาหารแห้ง สด เป็นต้น 

2.6ข้อมูลด้านสังคม 

สภาพทางสังคมชาวชุมชนระแหง มีวิถีการด่าเนินชีวิตแบบสังคมเมือง มีการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของในหลวง มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชน 

2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 

สถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ เทศบาลต่าบลระแหง มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษา สังกัดส่านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบด่าเนินการ 

  ให้บริการด้านการศึกษา แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ดังนี้  

  โรงเรียนบัวแก้วเกสร เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี เขต 4 (กระทรวงศึกษาธิการ)  

  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกสร (วรพงศ์ อนุกูล) เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส่านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 (กระทรวงศึกษาธิการ)  

 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 (กระทรวงศึกษาธิการ) 

  โรงเรียนประชุมวิทยา เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ด่าเนินการโดยเอกชน สังกัดส่านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กระทรวงศึกษาธิการ)  

  ระบบการศึกษานอกโรงเรียน (ส่านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 

            ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบลระแหง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 เลขที่ 555 หมู่ที่ 4 

2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบ่าบัดโรค การสุขาภิบาล การ
ก่าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบ่าบัดน้่าเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบ่าบัดยาเสพติด 
งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟ้ืน งานเวชกรรมสังคม  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกีย่วข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5  งาน  คือ 
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  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ   

          - งานรักษาความสะอาด   

          - งานก่าจัดขยะและน้่าเสีย   

          - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

  

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ   

          - งานอนามัยชุมชน  

          - งานส่งเสริมและเผยแพร่   

          - งานป้องกันยาเสพติด   

 งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ   

          - งานสุขาภิบาลทั่วไป   

          - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ   

          - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ  

 งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบ    

          - การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  

          - การให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล  

 งานบริการสาธารณสุข 

          - งานเผยแพร่และฝึกอบรม  

          - งานส่งเสริมสุขภาพ  

          - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

          - งานสัตวแพทย์  

          - งานบริการ  

          - งานการเงินและบัญชี 

2.9 ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และสันทนาการ 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาอ่ืนๆ ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ เป็นต้น 

ศาสนสถาน ในเขตเทศบาล จ่านวน 2 แห่ง 

วัดบัวแก้วเกษร 

วัดสหธรรมทรรศน์ 
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2.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใน
การประกอบอาชีพ ศึกษาดูงาน นอกพ้ืนที่ เพื่อน่าความรู้มาพัฒนาชุมชน 

ส่งเสริม และพัฒนาตลาดระแหงร้อยปี เพื่อให้มี การค้าขายมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชนให้เข็มแข็ง 

 

2.11 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลระแหง มีพ้ืนที่การปกครอง 9 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของ
เทศบาลต่าบลระแหงบางส่วน จ่านวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 5, 6, และ 8 และอยู่ในเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต่าบลระแหงเต็มทั้งหมู่บ้านมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่   หมู่ที่ 7, 9, 10, 11 และ 12 โดยมีชื่อหมู่บ้าน 
ดังนี้  

               หมู่ที่ 1 บ้านบ่อน้่าเชี่ยว  

               หมู่ที่ 5 บ้านคลองมหาโยธา  

               หมู่ที่ 6 บ้านคลองระแหง  

               หมู่ที่ 7 บ้านปลายคลองระแหง  

               หมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้่าตะบัน  

               หมู่ที่ 9 บ้านคลองวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

               หมู่ที่ 10 บ้านคลองถ่้าตะบัน  

               หมู่ที่ 11 บ้านปลายคลองระแหง  

               หมู่ที่ 12 บ้านคลองตับผักชี  

2.12 ข้อมูลด้านการวางแผน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 

การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วในการตอบสนอง ความต้องการของประชาชน  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ/กิจกรมต่างๆ  

การสนับสนุนการด่าเนินการตามนโยบายของรัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน
ในพ้ืนที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา  

การส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและการจัดท่าแผนชุมชน ให้เป็นมาตรฐาน ต่อเนื่อง และให้ประชาชน มีส่วนร่วม
คิด  ร่วมท่า ร่วมก่าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด อีกท้ังเป็นการสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจ  และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน 
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สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งดูแลผู้ที่ได้รับ
ความ เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างทั่วถึง 

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น การป้องกันฯ การปราบปรามการบ่าบัด และ
การฟูฟ้ืน  

การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

 

ส่วนที่ 3  : ผลการวิเคราะห์ชุมชน  
  การวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT  ดังนี้ 

 

3.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน  เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อย  โอกาส  และ
อุปสรรค    

S (Strengths)  จุดแข็ง 

1. คนในชุมชนปลูกข้าวเป็นสินค้าส่งออกหลัก 

2. มีดินอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การท่าเกษตรกรรม 

 

W (Weaknesses) จุดอ่อน 

1. ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวคุณภาพต่่า  ซึ่งใช้ส่าหรับท่าแป้ง  หรือเป็นอาหารสัตว์  ท่าให้ไม่สามารถน่ามารับประทานได้  
ต้องซื้อข้าวจากที่อ่ืนมารับประทาน  รวมถึงขายข้าวได้ในราคาท่ีไม่สูงนัก เนื่องจากเป็นข้าวคุณภาพต่่า 

 

O (Opportunities) โอกาส 

1.  

 

T (Threats) อุปสรรค 

1. ในชุมชนมีผู้ติดยาเสพติด   ปลูกและขายยาเสพติด  ทั้งในระดับเยาวชนและมีบุคคลของรัฐมาเก่ียวข้อง 

 

3.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย จุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อย  โอกาส  
และอุปสรรค   

S (Strengths)  จุดแข็ง 

ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน  ในการรวมครัวเรือนเป้าหมาย นักเรียน ชาวบ้าน ผู้ปกครอง  ครู 
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W (Weaknesses) จุดอ่อน 

บางครัวเรือนไม่มีพ้ืนเป็นของตนเอง  ท่าให้ต้องเช่าบ้านและพ้ืนที่นาของผู้อื่น 

 

O (Opportunities) โอกาส 

มีหลายครัวเรือนที่สนใจร่วมโครงการกับทางมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

T (Threats) อุปสรรค 

 

 

ส่วนที่ 4 : สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  
4.1  สภาพปัญหา  ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย     

 1) ปัญหาการศึกษา: ระดับการศึกษาของคนในชุมชน 

2) ปัญหาเศรษฐกิจ: ปัญหาราคาข้าวตกต่่า เนื่องจากข้าวที่ปลูก เป็นข้าวคุณภาพต่่า ท่าให้ขายไม่ได้ราคา 
ราคาปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 

3) ปัญหาสังคม: มีปัญหายาเสพติด ทั้งการค้าขายและมีผู้ติดยาเสพติด  

4.2  สรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน เครือข่ายประชารัฐเกี่ยวข้อง  

 1) แก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  เด็ก  นักเรียน ครู  ชาวบ้าน  ผู้ปกครอง  
เพ่ือให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด   

 2) ส่งเสริมอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชน  โดยเพิ่มมูลค่าของข้าว  เช่น  จัดท่าสบู่จากสารสกัดน้่านมข้าว   

 3) เชื่อมโยงเครือข่ายการขายผลิตภัณฑ์จากข้าว  โดยหาแหล่งตลาด  หรือท่าใช้ภายในโรงเรียนแล้วจัด
จ่าหน่ายในโรงเรียน 

 

4.3 ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส่าเร็จ (Quick Win Project) 

 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  แก้ไปปัญหายาเสพติด 

 2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากสารสกัดข้าว 

 3) โครงการจัดท่าส่งเสริมการขาย  ออกแบบจัดท่าตราสินค้า   และแอพพลิเคชั่นขายสินค้า  ภายในโรงเรียน  
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