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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่  และใช้หลักการ

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนิน

นโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาค

เกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความ

มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการ ในพระราชด าริของพระราชบิดา    

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้

เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุ

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง

และยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์        

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษา

แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญใน

การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือท้องถิ่นตอบสนองต่อ

นโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมี

กระบวนการ/วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน        และ

สังคม ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม ท าหน้าที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน  โดยการออกแบบการท างานเพ่ือสร้าง

กลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้มีการสานพลังจากทุกคณะร่วมกับ



 

 

องค์กรภาคี  มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพ

งานวิชาการเพ่ือสังคม  

   ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงได้ก าหนดแนวทางการท างานที่มุ่งเน้นการท างาน

บริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน ประสานงาน และด าเนินโครงการตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการ โดยในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงาน

ด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานีและ

จังหวัดสระแก้ว  โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 

จ านวน 27 หมู่บ้าน พื้นที่จังหวัดสระแก้ว 25 หมู่บ้าน  ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด

ปทุมธานี จ านวน 6 หมู่บ้าน การด าเนินงานในระยะแรกเป็นการส ารวจข้อมูลชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพ

ปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุด

น าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงจัดท าโครงการ

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่าง

สมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริม   ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การ

พ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมขึน้  

วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจลงพ้ืนที่ชุมชน  

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
4. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน 

ขอบเขตของกำรส ำรวจลงพื้นที่ชุมชน 

พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จ านวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1. หมู่ 4 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
2. หมู่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
3. หมู่ 6 ต าบลคูบางหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
4. หมู่ 9 ต าบลคูบางหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
5. หมู่ 11 ต าบลคูบางหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
6. หมู่ 12 ต าบลคูบางหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 



 

 

วิธีด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 
1. พบผู้น าชุมชนเพ่ือแนะน าตัวและประสานขอความช่วยเหลือเพ่ือขอข้อมูลพ้ืนฐานและ 

สภาพแวดล้อมทั่วไป 
2. พบและสร้างความรู้จักกับผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และ 

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชน  

3. สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและประเด็นปัญหาชุมชน 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

4. สนทนากลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของชุมชน 

5. ส ารวจสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ่ายภาพสถานที่ส าคัญในชุมชน 
6. พบครัวเรือนเป้าหมายและส ารวจข้อมูลรายครัวเรือน  

7. สนทนากลุ่มวิเคราะห์ความต้องการ ก าหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 

1. ต้นไม้ชุมชน 

 

 

ผล : อำชีพหลัก 

กิ่งก้ำน : ควำมสัมพันธ์

ของคนในชุมชน 

รำก : วิถีชีวิต 

ล ำต้น : ทรัพยำกรชุมชน 

ใบ : ควำมรู้/ภูมิปัญญำ 



 

 

2. ต้นไม้ปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำก : สำเหตุของปัญหำ 

ล ำต้น : ปัญหำหลัก 

ผล : ผลกระทบ 



 

 

3. ตุ๊กตาชุมชน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัว : ควำมคิด, ทัศนคติ 

หัวใจ : ควำมสัมพันธ์ 

มือ : อำชีพ, ทักษะพิเศษ 

เท้ำ : วิถีชีวิต 



 

 

ส่วนที่ 2 

ผลกำรศึกษำชุมชนเบื้องต้น 

1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

หมู่บ้านคลองบางหลวง หมู่ 9 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใน

การดูแลการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ต าบลคูบาง

หลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ต าบลคูบางหลวงอยู่ห่างจากอ าเภอลาดหลุมแก้ว ระยะทาง

ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดปทุมธานีไปทางเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร 

มีอำณำเขตติดต่อ  ดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับเทศบาลต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี            
ทิศใต้               ติดต่อกับเทศบาลต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี                                                   
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเทศบาลต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

เขตกำรปกครอง  แบ่งกำรปกครองออกเป็น  12 หมู่บ้ำน คือ 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางเตย   หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางเตย   หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางโพธิ์เหนือ   หมู่ที่ 9 บ้านคลองบางหลวง 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์เหนือ   หมู่ที่ 10  บ้านคูขวางมอญ 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางโพธิ์เหนือ   หมู่ที่ 11  บ้านคลองบางหลวงไหว้พระ 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางหลวง   หมู่ที่ 12  บ้านคลองเจ้า 

2. ข้อมูลด้ำนสภำพนิเวศวิทยำ 

สภำพภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีล าคลองหลายสาย  ซึ่งเหมาะสมต่อการท าการเกษตรทุกหมู่บ้าน เช่น คลอง

บางหลวงไหว้พระ คลองพระอุดม คลองบางโพธิ์เหนือ คลองพระมหาโยธา คลองบางหลวง คลองเจ้า คลองหม่อม 

คลองบางโพธิ์ใหม่ คลองคูขวางมอญ คลองคูขวางไทย คลองบางเตย คลองบางโพธิ์    

สภำพภูมิอำกำศ 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ฤดูฝนเริ่ม

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม  

 

 



 

 

3. ข้อมูลด้ำนสภำพพื้นฐำนด้ำนเกษตรกรรม กำรปลูกพืช กำรใช้แรงงำน ชนิด จ ำนวน เหตตุผลของสัตว์ที่

เลี้ยง ปัญหำด้ำนกำรเลี้ยง กำรกระจำยผลผลิต และกำรตลำด 

ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินส่วนใหญ่ในเขตต าบลคูบางหลวงเป็นดินร่วนซุย ลักษณะการใช้ดินพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ที่ดินใน

การท าการเกษตรกรรม ปลูกสร้างที่พักอาศัยของราษฎร  การสาธารณูปโภค  การอุตสาหกรรม 

ลักษณะของแหล่งน้ ำ 

ล าดับที ่ ชื่อคลอง 
อยู่ในเขต 

ต.คูบางหลวง 

กว้าง 
(ม.) 

ยาวรวม
(กม.) 

ลึกประมาณ 
( ม.) 

ปริมาณน้ า 
เฉลี่ย (ลบ.ม.) 

1 คลองพระอุดม หมู่ที่ 2,3,10,11,12 26 - 30 7.500 8 - 10 1,890,000 
2 คลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 3,4,5  8 - 12 5.900 3 - 5 236,000 
3 คลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 6,7,9,11 10 - 15 5.000 4 - 6 312,500 
4 คลองคูขวางไทย หมู่ที่ 7,8 8 - 12 2.500 3 - 5 100,000 
5 คลองคูขวางมอญ หมู่ที่ 10,11 8 - 12 2.000 3 - 5 80,000 
6 คลองหม่อม หมู่ที่ 3,10 8 - 12 1.500 3 - 5 60,000 
7 คลองมหาโยธา หมู่ที่ 6,7,9,11,12 8 - 12 3.500 3 - 5 14,000 
8 คลองบางโพธิ์ใต ้ หมู่ที่ 12 8 - 12 0.700 3 - 5 28,000 
9 คลองใหม ่ หมู่ที่ 12 8 - 10 1.000 3 - 5 36,000 
10 คลองบางเตย หมู่ที่ 1,2 14 4.000 5 - 6 308,000 
11 คลองทางหลวง  (ลัดหลวง) หมู่ที่ 5,6 6 - 8 1.800 3 - 5 56,000 

ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 

ในพ้ืนที่เขตต าบลคูบางหลวงไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น เช่น ต้น

มะตาด ต้นมะขวิด เป็นต้น 

4. ข้อมูลด้ำนประชำกร 

จ านวนหลังคาเรือน 322 หลังคาเรือน ประชากรชาย จ านวน 252 คน ประชากรหญิง จ านวน 269 คน 

รวมประชากร ทั้งหมด 521  คน          

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน 

ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

 



 

 

5. ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 

กำรคมนำคม/ขนส่ง 

ต าบลคูบางหลวงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดปทุมธานี ไปทางเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร การเดินทางใน

ปัจจุบันสะดวกสบาย โดยเดินทางทางรถยนต์ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม

ขนส่ง คือ ถนนปทุมธานี-บางเลน มีรถประจ าทางร่วมบริการผ่าน คือ สายปทุมธานี–นนทบุรี, สายปทุมธานี-

บางเลน, สายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว, สายปทุมธานี-วัดเจดีย์หอย, สายปทุมธานี-ประตูน้ าสิงหนาท 

กำรจรำจร 

สภาพการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวงเป็นเส้นทางการจราจรที่ยังไม่หนาแน่น      

มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน 2 สาย คือ 

1. ถนน ค.ส.ล.ทางหลวงแผ่นดินพิเศษ หมายเลข 346  หมู่ที่ 5,6,7,8,11,12 
2. ถนน ค.ส.ล.ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 (กาญจนาภิเษก) หมู่ที่ 1,9,10,12 
3. ถนน ลาดยาง ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11,12 

มีถนนและซอยที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนภายในต าบลคูบางหลวง จ านวน 28 สาย ดังนี ้

1. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองพระอุดม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2,3,10,11,12 
2. ถนน ค.ส.ล.+ลาดยาง ถนนสายวัดจันทาราม หมู่ที่ 1,2 
3. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือฝั่งใต้ หมู่ที่ 3,4,8 
4. ถนน ลาดยาง ถนนคูขวางไทย หมู่ที่ 1,8 
5. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว้พระฝั่งใต้ หมู่ที่ 6,7,9,11 
6. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองคูขวางมอญ-คลองหม่อม หมู่ที่ 10 
7. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองมหาโยธาฝั่งเหนือ หมู่ที่ 6,7,9 
8. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองมหาโยธาฝั่งใต้ หมู่ที่ 11,12 
9. ถนน ค.ส.ล. ถนนคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 5 
10. ถนน ลาดยาง ซอยวิวัฒรางกูร หมู่ที่ 5 
11. ถนน ค.ส.ล. ซอยบางจาก หมู่ที่ 5 
12. ถนน ค.ส.ล. ถนนเข้าซอยวัดจันทาราม หมู่ที่ 1 
13. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือฝั่งเหนือ หมู่ที่ 3 
14. ถนน ลูกรัง ซอยข้างโรงเรียนบางโพธิ์ หมู่ที่ 3 
15. ถนน ลูกรัง ซอยโรงปุ๋ย หมู่ที่ 4 
16. ถนน ลาดยาง ซอยคูขวางไทย 3 หมู่ที่ 8 
17. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองคูขวางไทยฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 



 

 

18. ถนน ลาดยาง ถนนซอยเทพรัตน์ หมู่ที่ 8 
19. ถนน ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดสุวรรณจินดาราม หมู่ที่ 6 
20. ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว้พระฝั่งเหนือ 

(1) ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว้พระฝั่งเหนือ หมู่ที่ 6 
(2) ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว้พระฝั่งเหนือ หมู่ที่ 9,11 
(3) ถนน ลาดยาง ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว้พระฝั่งเหนือ หมู่ที่ 9 

21. ถนน ลูกรัง ซอยก านันกาว หมู่ที่ 7 
22. ถนน ลาดยาง ซอย 38 (ผู้ใหญ่รัศมี) หมู่ที่ 9 
23. ถนน ค.ส.ล.+ลูกรัง ถนนเลียบคลองคูขวางมอญฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 10 
24. ถนน ค.ส.ล. ซอยโรงแป้ง หมู่ที่ 11 
25. ถนน ค.ส.ล. ถนนหน้าบ้าก านันอุดม หมู่ที่ 12 
26. ถนน ค.ส.ล. ซอยตัดไปถนนคลองพระอุดม หมู่ที่ 11 
27. ถนน ค.ส.ล. ซอย อบต. หมู่ที่ 1 
28. ถนน ลาดยาง ซอยคูขวางไทย 1 หมู่ที่ 8 

กำรไฟฟ้ำ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างโดยการติดต่อประสานงานและให้การ

อุดหนุนงบประมาณไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดหลุมแก้ว ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างในเขตต าบลคูบางหลวง ครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งมีช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวงออก
บริการซ่อมบ ารุงรักษา 

กำรประปำ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง  จัดให้มีน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภค ดังนี้ 
1. ติดต่อประสานงานและให้การอุดหนุนเงินงบประมาณกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี    

ในการติดตั้งและขยายเขตประปาในต าบลคูบางหลวงบางจุด 
2. โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบริการแก่ประชากรในเขตต าบลคูบางหลวง ดังนี้ 

2.1 บ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ บริเวณวัดจันทาราม และใช้การประปาภูมิภาค      
2.2 บ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ยุ้ย หอมจันทร์ และใช้การประปาภูมภิาค      
2.3 บ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ บริเวณหลังมัสยิด หมู่ที่ 3 และใช้การประปาภูมิภาค      
2.4 บ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ บริเวณหลังมัสยิด หมู่ที่ 4 และใช้การประปาภูมิภาค      
2.5 บ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ บริเวณบ้านนายสมหมาย ทรงศิริ สมาชิกสภา และบริเวณวัดคูบางหลวง 

และใช้การประปาภูมภิาค      
2.6 บ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ บริเวณวัดสุวรรณจินดาราม และใช้การประปาภูมิภาค  
2.7 บ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตั้งอยู่ บริเวณที่ดินบ้านนายยิ่งยศ  ยาออม และใช้การประปาภูมิภาค 



 

 

2.8 บ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตั้งอยู ่บริเวณบ้านนายวิรัตน์  ลายลักษณ์ และใช้การประปาภูมิภาค 
2.9 บ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตั้งอยู ่บริเวณบ้านนางสมคิด สุขสมบูรณ์ และใช้การประปาภูมิภาค 
2.10 ประปาสว่นภูมภิาค หมู่ที่ 10  
2.11 บ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ตั้งอยู ่บริเวณบ้านนายเหมือน   คล้ายพุฒ และใช้การประปาภูมิภาค 
2.12 บ่อบาดาล หมู่ที่ 12  ตั้งอยู่ บริเวณบ้านนายวิเชียร  รุจิเรข และใช้การประปาภูมิภาค  

กำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวงไม่มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขในเขตพ้ืนที่ต าบล แต่มีระบบเสียง

ตามสายทุกหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง   
2. โทรศัพท์ประเภทโทรศัพท์ประจ าบ้าน มีทั้งติดตั้งโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และท่ีติดตั้ง

โดยบริษัทเอกชน ส าหรับโทรศัพท์สาธารณะนั้นยังคงมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ ซึ่งองค์การ 
โทรศัพท์ได้ให้ส ารวจ และแจ้งความจ านงขอติดตั้งเพ่ิมเติมแล้ว 

6. ข้อมูลด้ำนสังคม 

กลุ่มอำชีพ  

ในพ้ืนที่เขตต าบลคูบางหลวงมีการรวมกลุ่มอาชีพในแต่ละหมู่ ดังนี้ กลุ่มแกงเห็ดสมุนไพร หมู่ที่ 4       

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว หมู่ที่ 5 กลุ่มนวดแผนสุขภาพ หมู่ที่ 7 แต่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9 ไม่มีการรวมกลุ่ม

อาชีพเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

ลักษณะ/บริบทของคนในชุมชน 

คนในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุวัยรุ่นถึงวัยท างาน ซึ่งจะออกไปท างานนอกชุมชน สมาชิกท่ียังอยู่ใน

ชุมชนส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน โดยประกอบอาชีพการเกษตร(ท านา) หรือบางครัวเรือนมี

ภาระการดูแลเลี้ยงดูหลาน 

ปัญหำด้ำนสังคม 

- ในพ้ืนที่เขตต าบลคูบางหลวงไม่มีปัญหาอาชญากรรม แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินของประชาชน 

- ในพ้ืนที่เขตต าบลคูบางหลวงมีปัญหายาเสพติดเป็นส่วนน้อย การแก้ไขปัญหาของอบต.คูบางหลวง 

สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งแบะแส            

การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี         

ทั้งนี้อบต.คูบางหลวง ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

7. ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 

ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ มีสถานศึกษาในเขตต าบลคูบางหลวง คือ โรงเรียนวัดจันทาราม, 

โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม, โรงเรียนคลองบางโพธิ์, โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบางหลวง 



 

 

8. ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลคูบางหลวง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     

คูบางหลวง หมู่ที่ 1 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบางหลวง หมู่ที่ 6 

กำรสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม 

รายงานการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.คูบางหลวง 

- ช่วงอายุ  60 - 69  ปี จ านวน   690  คน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600.- บาท/คน/เดือน 

- ช่วงอายุ  70 - 79  ปี จ านวน   279  คน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700.- บาท/คน/เดือน 

- ช่วงอายุ  80 - 89  ปี จ านวน   139  คน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800.- บาท/คน/เดือน 

- ช่วงอายุ  90 ปีขึ้นไป  จ านวน    30  คน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000.- บาท/คน/เดือน 

รวม  ผู้สูงอายุทั้งสิ้น  จ านวน  1,138  คน 

รายงานการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อบต.คูบางหลวง ทุกชว่งอายุรับเบีย้ยังชีพผู้พิการ 800 บาท/คน/เดือน 

- ช่วงอายุ ต่ ากว่า 60 ปี จ านวน 77 คน     

- ช่วงอายุ  60 - 69  ปี จ านวน 187 คน   

- ช่วงอายุ  70 - 79  ปี จ านวน  23  คน   

- ช่วงอายุ  80 - 89  ปี จ านวน    5  คน   

- ช่วงอายุ   90 ปีขึ้นไป จ านวน    1  คน 

รวม  ผู้พิการทั้งสิ้น จ านวน 306 คน 

รายงานการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ อบต.คูบางหลวง ทุกช่วงอายุรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    

500.- บาท/คน/เดือน มีจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 

9. ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 

กำรศำสนำ 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม  ในเขตต าบลคูบางหลวงมีวัดในต าบล  

3 แห่ง คือ วัดจันทาราม, วัดสุวรรณจินดาราม, วัดคูบางหลวงวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร มีมัสยิดในต าบล 4 แห่ง 

คือ มัสยิดเราะห์มะตุ้ลเลาะห์ หมู่ที่ 3, มัสยิดอัลฮุสนา หมู่ที่ 3, มัสยิดฟัตลุลลอฮีตาอาลา หมู่ที่ 4, มัสยิดญ่า

เมี๊ยะอตัตตักวา หมู่ที่ 5 และมีโรงเรียนสอนศาสนาของศาสนาอิสลามในต าบล 1 แห่ง คือ โรงเรียนฮีดาย่าตุ้ล

อารีฟีน หมู่ที่ 5 

 

 

 



 

 

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบาง

หลวง ได้อนุรักษ์สืบทอดมาเป็นเวลานาน โดยในทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ เช่น รดน้ าขอพร

ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

10. ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 

โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ/รำยได้ประชำกร 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือรับจ้าง

บริษัทเอกชน ซึ่งถ้าหากค านวณรายได้ของประชาชน/คน/ปี ประชากรจะมีรายได้เฉลี่ย 23,000 บาท/คน/ปี 

กำรเกษตรกรรม 

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทาง

การเกษตรที่ส าคัญที่ท ารายได้ให้แก่เกษตรกรได้แก่  ข้าว  การเลี้ยงสัตว์  สวนผลไม้  และพืชผลต่างๆ 

กำรอุตสำหกรรม 

การประกอบอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง  ส่วนใหญ่ราษฎรในพ้ืนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ

กิจการ  แต่เป็นของผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนประกอบอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม มีจ านวน 116 แห่ง 

กำรพำณิชยกรรม / กำรบริกำร มีจ านวน 268 แห่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทกิจการค้า: ห้องเช่า              94 แห่ง 

2. ประเภทกิจการค้า: (ร้านค้าช า, ร้านขายอาหาร)                  94 แห่ง 

3. ประเภทกิจการค้า: ค้าของเก่า     10    แห่ง 

4. ประเภทกิจการค้า: ร้านเสริมสวย, ร้านตัดผม, ร้านตัดผา้    7  แห่ง 

5. ประเภทกิจการค้า: ผลิตและจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  14  แห่ง 

6. ประเภทกิจการค้า: เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์     8 แห่ง 

7. ประเภทกิจการค้า: อู่ซ่อมรถยนต์, รถจักรยานยนต์ 

จ าหน่ายติดตั้งเครื่องเสียง แอร์ อะไหล่ยนต์ทุกชนิด  17    แห่ง 

8. ประเภทกิจการค้า: สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง, แก๊ส  7  แห่ง 

9. ประเภทกิจการค้า: สถานบริการทางการแพทย์   3    แห่ง 

10. ประเภทกิจการค้า: โรงแรม รีสอร์ท    3      แห่ง 

11. ประเภทกิจการค้า: ป้ายโฆษณา    11      แห่ง 

 



 

 

 กำรท่องเที่ยว 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ยังไม่มีการท่องเที่ยวในเชิงพาณิชย์ แต่มีสถานที่ที่น่า

ท่องเที่ยว น่าสนใจ คือ วัดจันทาราม /วัดคูบางหลวง/วัดสุวรรณจินดาราม และโรงถ่ายละครดาราวิดีโอ 

11. ข้อมูลด้ำนกำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่น 

โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบำงหลวง 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบล  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538  และปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีมติเห็นชอบ       

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 7/2555 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 มีโครงสร้างขององค์กร

และการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วย 
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจ านวน 24 คน (เป็นชาย 23 คน หญิง 1 คน) อยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน   

ได้รับการเลือกตั้งมาด ารงต าแหน่งในวันที่ 22 มกราคม 2555 พ้นต าแหน่ง 21 มกราคม 2559 ปัจจุบัน
อยู่ช่วง คสช. รอการเลือกตั้ง  

รำยช่ือคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบำงหลวง 
1. นายวิรัตน์  ลายลักษณ์ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง 
2. นางทองใบ  ใจมั่น  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง 
3. นายประเวทย์  เสน่หา  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง  
4. นายสมหมาย             ทรงศิร ิ  ต าแหน่ง เลขา ฯนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง 

รำยช่ือสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบำงหลวง 
1. นายประดิษฐ์  ชูชิด            ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง 
2.  นายธงชัย   อินทรีย์               ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง 
3. ว่าที่ ร.ต.สรรเพ็ชร์      หริตกุล            ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง และ   

                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง  
4. นายประสิทธิ์  โต๊ะตีมะ  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 1  
5. นายวิรัตน์  อาด า  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 1 
6. นางทวี   ศรีบุญมา ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 2 
7. นายสมเดช  หอมจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 2 



 

 

8. นายอิสมะอิน  อาซัน  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 3 
9. นายสมบัติ  มะหะหมัด ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 4 
10. นายวินัย  มะหะหมัด ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 4 
11. นายมานิด  สมญาติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 5 
12. นายสุนทร  สงบ  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 5 
13. นายทองหล่อ  ร่มโพธิ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 6 
14. นายพินิจ  โพธิ์เขียว ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 6 
15. นายไพโรจน์  บัวบาน  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 7 
16. นายสมศักดิ์  ลายลักษณ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู่ที่ 8 
17. นายบุญส่ง  กัลยาเพ็ชร ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู่ที่ 9   
18. นายสุวารัก  ว่องไว  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู่ที่ 10 
19. นายชอบ  ทองพลอย ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู่ที่ 10 
20. นายทวีทรัพย์   ภิญโญชีพ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู่ที่ 11 
21. นายสมศักดิ์  สัตยามระ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู่ที่ 11 
22. นายฉวี   เสน่หา  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู่ที่ 12 
23. นายวิเชียร  รุจิเรข  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู่ที่ 12 

รำยช่ือก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในเขตพื้นที่ต ำบลคูบำงหลวง 
1. นายประสิทธิ์ โต๊ะตีมะ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 เบอร์โทร 089-690-4050 

1.1 น.ส.วรรณา อาด า ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
1.2 นายสมนึก กาขาว ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 

2. นายกิติศักดิ์ หอมจันทร์ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 เบอร์โทร 089-035-7550 
2.1 น.ส.วชัร ี ศรีบุญมา ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
2.2 น.ส.มาเรียม มะหะหมัด ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 

3. นายวีระ มะหะหมัด ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เบอร์โทร 084-662-9863 
3.1 นายแทน หล่อทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
3.2 นายเดชา ระดิ่งหิน ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 

4. นายจุลดิษฐ์ มะหะหมัด ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เบอร์โทร 089-015-5996 
4.1 นายสมาน มะหะหมัด ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
4.2 นายชาหมัด ชื่นกมล ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 

5. นายคมพิศิษฐ์ เจษฎากิตติกุล ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เบอร์โทร 091-228-2488 
5.1 นายมูหมัด รักธรรม ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
5.2 น.ส.อุดมศรี ใจทน ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 



 

 

6. นายวิทวัส แซมสนธิ์ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 เบอร์โทร 089-515-5512 
6.1 นายสมควร สุกกล่ า ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
6.2 นางกาญจนา ยาทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 

7. นายประคอง เนินกร่าง ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 เบอร์โทร 081-682-2674 
7.1 นายประสิทธิ์ อยู่ยืน ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
7.2 นางสุภา บุญส่ง ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 

8. นายชูชาต ิ ลายลักษณ์ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เบอร์โทร 081-486-5126 
8.1 นายธีรยุทธ์ อยู่ยืน ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
8.2 นายบุญมี ช่างน า ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 

9. นายบุญช่วย ตั้งตน ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 เบอร์โทร 086-711-2186 
9.1 นายเกริกพล บัวทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
9.2 นายประดิษฐ์ ตั้งตน ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 

10. นายณรงค์ จักปั่น ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 เบอร์โทร 081-741-0633 
10.1 นายปรีชา เขียวบ ารุง ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
10.2 นางมาลี จักปั่น ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 

11. นายมนัส เบิกบาน ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 เบอร์โทร 080-081-3863 
11.1 นางบุญส่ง  จักปั่น ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 
11.2 นายอมรชัย สระบัว ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 

12. นายอุดม จันทร์แจ่ม ต าแหน่ง ก านันต าบลคูบางหลวง เบอร์โทร 081-919-2927 
12.1 นายเริ่ม พ่ึงทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยก านันต าบลคูบางหลวง 
12.2 นายก าพล รุจิเรข ต าแหน่ง ผู้ช่วยก านันต าบลคูบางหลวง 

13. นางมณีรัตน์ สุกกล่ า ต าแหน่ง แพทย์ประจ าต าบลคูบางหลวง 
14. นายมะหะหมัด สง่าด า ต าแหน่ง สารวัตรก านัน 
15. นายสมพร ปูนเต ้ ต าแหน่ง สารวัตรก านัน 

12. ข้อมูลด้ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำของชุมชน 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคม ประจ ำปีงบประมำณ      

พ.ศ. 2561 ของนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนตำบลคูบำงหลวง ดังนี้ 

1. จัดท าโครงการติดตั้งกระจกในเขตต าบล 

2. จัดท าโครงการปอ้งกันไข้เลือดออกในชุมชน 

3. จัดท าโครงการชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

4. จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  

5. จัดท าโครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



 

 

6. จัดท าโครงการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 

7. จัดท าโครงการรณรงค์อนามัยเจริญพันธ์ในชุมชน 

8. จัดท าโครงการคุ้มครองผู้บรโิภค 

9. จัดท าโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์

10. จัดท าโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรยีนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

11. จัดท าโครงการ To Be Number One ศูนย์เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน 

12. จัดท าโครงการวันแม่แห่งชาต ิ

13. จัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติ 

14. จัดท าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

15. จัดท าโครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้สงูอายุ 

16. จัดท าโครงการอบรมเพ่ิมประสทิธิภาพสภาเด็กและเยาวชน 

17. จัดท าโครงการงานรฐัพิธีและงานพิธีต่างๆ ของสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

18. จัดท าโครงการอบรมเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา 

บุคลากร อบต และโครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน 

19. จัดท าโครงการปมองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชว่งปีใหม่ สงกรานต ์

20. จัดท าโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

21. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กและเยาวชน 

22. จัดท าโครงการอบรมและศึกษางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตร ี

23. อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านจัดท าโครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่และอานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

24. อุดหนุนงบประมาณใหเ้หล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพ่ือจัดกิจกรรมการกุศล 

25. จัดท าโครงการสรา้งหลักประกันรายได้ เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  

26. จัดท าโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

27. สนับสนนุเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

28. จัดท าโครงการปอ้งกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 

29. จัดท าโครงการ จดัการเรยีนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต บาท 102,000 งบประมาณ. 

30. สนับสนนุค่าอาหารกลางวนั ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตาบล  

31. สนับสนนุค่าอาหารเสริมนม ใหก้ับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตาบล งบประมาณ 

32. จัดท าโครงการสายสัมพันธ์แม่ลกู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 



 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนยุทธำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคม ประจ ำปีงบประมำณ      

พ.ศ. 2562 ของนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนตำบลคูบำงหลวง ดังนี้ 

1. โครงการติดตั้งกระจกในเขตชุมชนต าบลคูบางหลวง 

2. โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที ่ป้ายบอกทาง ป้ายจราจรต่างๆ ในเขตชุมชนต าบลคูบางหลวง 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบางหลวง 

4. โครงการคลองสวยน้ าใสในต าบลคูบางหลวง 

5. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

6. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

7. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน 

8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

9. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินชมุชนต าบลคูบางหลวง 

10. โครงการส่งเสริมการบ าบดัฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ 

11. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกต าบลคูบางหลวง 

12. โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามปณิธานของศาสตร์จารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

13. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพชีวติอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ 

14. อุดหนุนส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธาณสุขฯ 

15. โครงการวันแม่แห่งชาต ิ

16. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

17. โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก (ของศูนย์เด็กเล็ก อบต.คูบางหลวง) 

18. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คูบางหลวง (อาหาร

กลางวัน) 

19. โครงการสนับสุนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คูบางหลวง (ค่าจัดการ

เรียนการสอน) 

20. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์เด็กเล็กอบต.คูบางหลวง (ค่าใช้จ่ายใน

การศึกษา ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

21. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กอบต.คูบางหลวง 

22. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียน

ในเขตต าบลคูบางหลวง 



 

 

23. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ให้กับโรงเรยีน (สพฐ.) โรงเรียน

คลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 3 

24. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ให้กับโรงเรยีน (สพฐ.) โรงเรียน

บางโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ 4 

25. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ให้กับโรงเรยีน (สพฐ.) โรงเรียนวัด

สุวรรณจินดาราม หมู่ที่ 6 

26. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ให้กับโรงเรยีน (สพฐ.) โรงเรียนวัด

จันทาราม หมู่ที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 

ผลกำรวิเครำะห์ชุมชน 

การวิเคราะห์ชุมชนผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ SWOT ในการวิเคราะห์ชุมชน ทั้งนี้ได้ด าเนินการใช้เครื่องมือ 

ต้นไม้ชุมชน ต้นไม้ปัญหา และตุ๊กตาชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นชุมชน วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และ

วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนก่อน แล้วสรุปข้อมูลที่ได้ลงในเครื่องมือ SWOT เพ่ือน าไปสู่แผนการพัฒนา

ชุมชนต่อไป 

ต้นไม้ชุมชน ของหมู่บ้ำนคูบำงหลวง หมู่ที่ 9 ต ำบลคูบำงหลวง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 

 

 ใช้เครื่องมือต้นไม้ชุมชน เพ่ือสะท้อนความเป็นชุมชนบ้านคูบางหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลคูบางหลวง 

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือหาจุดแข็งของชุมชน และเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. รากของชุมชน คือ วิถีชีวิตของชุมชน เป็นชุมชนที่ตั้งรกรากอยู่ร่วมกันมาแล้วหลายสิบปี บางหลังอยู่

มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เพราะฉะนั้นบ้านแต่ละหลังจะอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ชุมชน

ผล : อำชีพหลัก 

กิ่งก้ำน : ควำมสัมพันธ์

ของคนในชุมชน 

รำก : วิถีชีวิต 

ล ำต้น : ทรัพยำกรชุมชน 

ใบ : ควำมรู้/ภูมิปัญญำ 



 

 

มีความผสมผสานระหว่างความเป็นชุมชนชนบทและชุมชนเมือง เนื่องจากในชุมชนมีทั้งการท านา โรงงาน

อุตสาหกรรม และการสร้างหอพักในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่คนในชุมชนจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยท างาน ซึ่งจะ

ออกไปท างานนอกชุมชน สมาชิกท่ียังอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน โดยประกอบ

อาชีพการเกษตร(ท านา) หรือบางครัวเรือนมีภาระในการดูแลเลี้ยงดูหลาน  

2. ล าต้นของชุมชน คือ ทรัพยากรของชุมชน คือ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินและบ้านของตนเอง บางหลัง

ท านาในที่ดินของตนเอง บางหลังเช่าที่ดินเพื่อท านา ส่วนใหญ่ในแต่ละบ้านจะปลูกพืชผักผลไม้เพ่ือรับประทาน

หากเหลือกินจะแบ่งขาย ชุมชนมีแกนน าอย่างเป็นทางการ คือ ผู้ใหญ่บุญช่วย ตั้งตน 

3. กิ่งก้านของชุมชน คือ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน คือ บ้านแต่ละหลังจะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะ

อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่สมันบรรพบุรุษ มีการนัดพบปะกันทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้น า(ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)ชุมชน กับสมาชิกชุมชน เป็นไปอย่างเชื่อมโยง สัมพันธ์กันเป็นอย่าง

ดี แกนน ามีศักยภาพความเป็นผู้น าสูง มีความรับผิดชอบในการดูแลลูกบ้านของตนเองอย่างดีเยี่ยม  

4. ใบไม้ของชุมชน ได้แก่ ความรู้/ภูมิปัญญาดั่งเดิมของชุมชน ได้แก่ ความรู้ในเรื่องการท านา ความรู้ใน

เรื่องการปลูกพืชผักผลไม้ในครัวเรือน และความรู้/ภูมิปัญญาที่ได้เรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาสอนให้

ความรู้ ได้แก่ การท าน้ าหมักชีวภาพเพ่ือใช้ดูแลพืชผักผลไม้ในครัวเรือน การท าน้ ายาล้างจาน เป็นต้น  

5. ผลของชุมชน คือ อาชีพของคนในชุมชน มีหลักๆ 4 อาชีพ คือ เกษตรกร(ท านา) พนักงานบริษัท 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(ให้เช่าหอพัก) และค้าขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ต้นไม้ปัญหำ ของหมู่บ้ำนคูบำงหลวง หมู่ที่ 9 ต ำบลคูบำงหลวง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 

 

 ใช้เครื่องมือต้นไม้ชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนที่เกิดขึ้น และเพ่ือให้ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหา

และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ในการลงพ้ืนที่ส ารวจและท าความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ในชุมชน 

ชุมชนได้สะท้อนปัญหาออกมาหลายประเด็น ได้แก่ ปัญหาต้นทุนการท านาสูง ปัญหาน้ าเสียในคลองบางหลวง

ไหว้พระซึ่งเป็นอุปสรรคในการท าการเกษตร และปัญหามีหนี้สินในบางครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกปัญหามี

หนี้สินในบางครัวเรือน ขึ้นมาเป็นปัญหาหลักในชุมชน เพื่อน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหากับครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมายได้ต่อไป โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1. ปัญหาหลักของชุมชน คือ ปัญหาการมีหนี้สินในบางครัวเรือน 

2. สาเหตุของปัญหา คือ กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอาชีพ เช่น เป็นต้นทุนในการท านา เป็นต้นทุนในการสร้าง

หอพักเพ่ือให้เช่า เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ โดยการซื้อรถยนต์เพ่ือเดินทางไปท างาน เป็นต้น 

3. ผลกระทบจากปัญหา คือ บางครัวเรือนเกิดรายจ่ายมากกว่ารายได้ หรือรายจ่ายเท่ารายได้ ท าให้ไม่มี

เงินออมเก็บสะสม  

รำก : สำเหตุของปัญหำ 

ล ำต้น : ปัญหำหลัก 

ผล : ผลกระทบ 



 

 

ตุ๊กตำชุมชนของ “ครัวเรือนกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินในครัวเรือน”  

 

 ใช้เครื่องมือตุ๊กตาชุมชน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย แต่เนื่องด้วยวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนค่อนข้างมีความเป็นเมือง ที่ท างานนอกชุมชน คนอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านหรือ

ผู้สูงอายุ และมีภาระหน้าที่ในการท านาหรือเลี้ยงหลาน ท าให้ไม่มีเวลาว่างพอที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง

หรือชุมชนให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงมีแค่ครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายบางหลังเท่านั้น ที่มีความต้องการที่จะพัฒนา

ศักยภาพและแก้ไขปัญหาของตนเอง ซึ่งสามาถสรุปได้ดังนี้ 

1. หัว (ความคิด/ทัศนคติ) : มีความต้องการสร้างอาชีพเสริมให้กับตนเอง เพื่อเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน ทั้งนี้ชุมชนอยากใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในครัวเรือนเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต เช่น กล้วย มะนาว 
มะกรูด มะพร้าว ที่ปลูกไว้ โดยการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือขายเพ่ิมรายได้ 

2. หัวใจ (ความสัมพันธ์) : ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านหรือผู้สูงอายุ บางหลังอาศัยอยู่

กับลูก 2 คน บางหลังอาศัยอยู่กับลูกและหลานหลายคน ท าให้หัวหน้าครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายนี้ต้องการ

สร้างอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนให้กับครัวเรือน 

หัว : ควำมคิด, ทัศนคติ 

หัวใจ : ควำมสัมพันธ์ 

มือ : อำชีพ, ทักษะพิเศษ 

เท้ำ : วิถีชีวิต 



 

 

3. มือ (อาชีพ/ทักษะพิเศษ) : ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายประกอบอาชีพเกษตรกร(ท านา) มีทักษะใน     

การปลูกพืชผักผลไม้เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน แต่ไม่มีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของตัวเอง

เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ท าให้ต้องการเพ่ิมความรู้ในเรื่องการท าผลิตภัณฑ์แปรรูป และอยากได้ตลาดเพ่ือรองรับ

การวางขายสินค้าแปรรูปนี้ 

4. เท้า (วิถีชีวิต) : ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายประกอบอาชีพเกษตรกร(ท านา) โดยท านา 2 ครั้ง/ปี ช่วงเวลา

ว่างที่เหลือจะขายพืชผักผลไม้ที่ตนเองปลูกไว้เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว โดยฝากขายตามร้านค้าท่ัวไปในชุมชน ท า

ให้เกิดความเสี่ยงเรื่องรายได้ในครัวเรือน 

ทั้งนี้ จากเครื่องมีอทั้ง 3 ตัวที่ใช้ข้างต้นสามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน        

บ้านคูบางหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้ดังนี้ 

1. ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน  
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1. แกนน ำมีศักยภำพควำมเป็นผู้น ำสูง มีควำมรบัผิดชอบ

ในกำรดูแลลูกบ้ำนของตนเองอย่ำงดเียี่ยม มีกำรเชื่อมโยง

ประสำนกำรท ำงำนระหวำ่งหน่วยงำนภำครัฐกับ

ประชำชนเป็นอย่ำงด ี

2. ในชุมชนมทีรัพยำกร ไดแ้ก่ แปลงนำหลำยไร ่คลอง

บำงหลวงไหว้พระ ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ประกอบกำรเกษตร

ไหลผ่ำน และในแต่ละครัวเรือนมีกำรปลูกพืช ผัก ผลไม้ 

และสมุนไพร เพื่อกำรบริโภคในครัวเรือน และหำกเหลือ

จำกกำรบริโภคจะน ำไปขำยเพิ่มรำยไดใ้ห้กับครัวเรือน 

พบว่ำ ครัวเรือนบำงส่วนมีหนี้สนิในระบบ โดย

กำรกู้ยืมจำกเงินกู้กองทุนหมู่บ้ำน และเงินกู้จำก

ธนำคำร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรกู้ยืมเพ่ือกำรลงทุน 

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคนเป็นหนี้กับ

กองทุนหมู่บ้ำน และหนี้กับธนำคำรอยู่ 

จำกทุนทรัพยำกรเดิมที่มีอยู่ในแต่ละครัวเรือน  

ท ำให้สำมำรถน ำผลิตภัณฑ์ คือ กล้วย มำต่อยอด

เพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ โดยกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

เช่น กำรท ำกล้วยฉำบ กล้วยอบน้ ำผ้ึง เป็นต้น 

วัยรุ่นและวัยท ำงำน ท ำงำนนอกชุมชน ผู้ที่อยู่ใน

ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้ำนหรือผู้สูงอำยุ ซ่ึง

ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร(ท ำนำ) และ

บำงส่วนต้องเลี้ยงดูหลำนด้วย ท ำให้ไม่มีเวลำว่ำง

ในกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง 
 



 

 

2. ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย 

จากที่ได้พูดคุยกับชุมชนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยผ่านเวทีประชาคมและผ่านการ

พูดคุยกันแบบส่วนตัวนั้น พบว่า ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนประสบกับปัญหาการมีหนี้สิน และมีรายได้ไม่

เพียงพอต่อรายจ่าย ท าให้มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 

ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน ผ่านการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยฉาบ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลผ่านเครื่องมือได้ดังนี้ 
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เนื่องด้วย ในแต่ละครัวเรือนจะมีทุนทรัพยำกรเดิม

ของตนเอง เช่น พืช ผัก ผลไม้ (กล้วย มะนำว 

มะกรูด มะพร้ำว) ที่ปลูกไว้เพ่ือกำรบริโภคใน

ครัวเรือน ท ำให้สำมำรถพัฒนำศักยภำพชุมชน

โดยกำรน ำทุนเดิมที่มีอยู่ในชุมชนมำต่อยอด เพ่ือ

พ่ิมรำยได้ และเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตด้วย 

ครัวเรือนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมต้องกำรเพ่ิมมูลค่ำ

ผลิตภัณฑ์ผ่ำนกำรแปรรูปเป็นกลว้ยฉำบ แต่ไม่มี

ควำมรู้พ้ืนฐำน หรือทักษะควำมสำมำรถในกำร

แปรรูปกล้วยฉำบ ทั้งนี้สำเหตุที่ชุมชนเลือกแปร

รูปกล้วยเป็นกล้วยฉำบเพรำะเชื่อว่ำเป็นสินค้ำท่ี

สำมำรถขำยได้ง่ำย 

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือ

ร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชมุชนท้องถิน่ เสริม

พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำง

ยั่งยืน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่จะช่วยสนับสนนุ 

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ และที่

ส ำคัญคือสำมำรถเพ่ิมรำยได้ให้กับครัวเรือนได้ 

มีแค่ครัวเรือนกลุ่มเป้ำหมำยบำงส่วนเท่ำนั้นที่

สนใจเข้ำร่วมโครงกำร ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำร

ขับเคลื่อนงำนในรูปแบบของระบบกลุ่ม อีกทั้ง

เป็นอุปสรรคในกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องของ

โครงกำรตำมแผนระยะยำว 
 



 

 

แผนกำรพัฒนำชุมชนระยะ 3-5 ปี 

โครงกำร ก.พ. 62 - ก.ย. 62 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 
โครงการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนจาก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

     

โครงการเสริมสร้างพลังกลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบชุมชน
บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.ปทุมธานี เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและ
ต่อยอดพลังการผลิตให้สูงขึ้น 

     

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยฉาบ ขยาย
ก าลังการผลิต และขยายการตลาดให้รองรับผลิตภัณฑ์
กล้วยฉาบชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต.คูบาง
หลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

     

โครงการเสริมสร้างการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยฉาบชุมชนบ้านคลองบางหลวง 
หมู่ที่ 9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ให้
เป็นที่รู้จักเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มมากข้ึน 

     

 

 



 

 

ข้อเสนอโครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ (Quick Win Project) 

ชื่อกิจกรรม โครงการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนน าทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
2) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเพ่ิมทักษะและความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ    

และต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพเสริม 
3) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน 

 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

• กุมภาพันธ์ 2562  
- เก็บข้อมูลและส ารวจทุนทรัพยากร คือ กล้วยน้ าว้า ในครัวเรือนว่ามีปริมาณกี่ต้น ใน 1 ต้นม ี   กี่

เครือ ใน 1 เครือมีก่ีลูก และใน 1 เดือนจะมีผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าออกมาทั้งหมดเท่าไหร่ เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณ
กล้วยน้ าว้าที่สามารถแปรรูปได้ 

- ร่วมกับครัวเรือนที่สนใจ ร่างแผนพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์
กล้วยฉาบ เพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 

• มีนาคม 2562 
- ติดต่อประสานขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพ่ือให้ความรู้และทักษะในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือให้
ความรู้และออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ากล้วยฉาบให้กับชุมชน และคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ เพ่ือร่วมกันระดมความคิดในการหาตลาดที่รองรับสินค้ากล้วยฉาบของชุมชน 

- พาชุมชนศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจที่ประสบความส าเร็จ คือ กลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิต
เกษตรแปรรูป ที่หมู่ 4 ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
ด าเนินการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยหอมฉาบ โดยเริ่มต้นสร้างอาชีพจากการแปรรูปทุนทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชนก่อน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้ครัวเรือนในชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่
ที่ 9 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปรับประยุกต์ใช้กับ
ชุมชนตัวเองต่อไป 

• เมษายน ถึง พฤษภาคม 2562  
- ประสานอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพ่ือจัดอบรม

ให้ความรู้และฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ โดยกล้วยจะใช้กล้วยน้ าว้าที่แต่ละครัวเรือนปลูกไว้ 



 

 

เพ่ือทดลองท าจริงและทดสอบรสชาติจริง จากนั้นจะให้ชุมชนได้ทดลองท าจริงโดยจะก าหนดให้ฝึกฝีมือในการ
ท าเป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ แล้วอาจารย์จะกลับมาทดสอบรสชาติเพ่ือให้คะแนนอีกครั้ง 

- ร่วมระดมความคิดกับชุมชนเพ่ือระบุรายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
กล้วยฉาบ เพื่อจัดซื้อหรือสร้างอุปกรณ์ให้ชุมชนได้ใช้เพื่อเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนต่อไป 

- ประสานอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เพ่ือร่วมระดมความคิดเห็นกับชุมชน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เหมาะสมกับการใช้งานได้
อย่างสะดวก และเหมาะสมกับชุมชน 

- จัดจ้างท าบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบแปรรูปที่ผ่านการระดมความคิดของสมาชิกในชุมชนบ้านคลอง
บางหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

- ประสานอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพ่ือร่วมกันระดม
ความคิดกับชุมชนในการหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลคู
บางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

- ร่วมกับชุมชนส ารวจ ค้นหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่
ที่ 9 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

• มิถุนายน 2562 
- ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลความส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการพัฒนายกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ที่
ด าเนินการ  แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 

- สรุปผลการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบนั้น ว่า
สามารถต่อยอดแนวทางการพัฒนาจากรายครัวเรือนเป็นการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในระยะต่อไป 
 

แผนกำรด ำเนนิงำน 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน (เดือน) 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1 - เก็บข้อมูลและส ารวจประสิทธิภาพของทุนทรัพยากร(กล้วย

น้ าว้า) ในแต่ละครัวเรือน 
- ร่างแผนพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการพัฒนาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 
 
 

     



 

 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน (เดือน) 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
2 - ติดต่อประสานขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ืออบรมให้ความรู้ให้
ทักษะกับชุมชนในการท ากล้วยฉาบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
และการค้นหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
- พาชุมชนศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจที่ประสบความส าเร็จ 

     

3 - ประสานอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ  
- ร่วมระดมความคิดกับชุมชนเพ่ือระบุรายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่
จะต้องใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 
- ประสานอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือร่วมระดมความ
คิดเห็นกับชุมชน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
- จัดจ้างท าบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบแปรรูป 
- ประสานอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ เพ่ือร่วมกันระดมความคิดกับชุมชนในการหา
ตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 
- ร่วมกับชุมชนส ารวจ ค้นหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 

     

4 - ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลความส าเร็จหรือปัญหา
อุปสรรคของการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต 
- สรุปผลการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือ
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 

     

 
 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 4 

สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

- สภาพปัญหา ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย 

- สรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน เครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 

 


