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หลักกำรและเหตุผล 

ตามท่ีภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 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 มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการ    ในพระราชด าริของพระราชบิดา 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7ที่ระบุให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น  มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือท้องถิ่นตอบสนองต่อ
นโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย  โดยมี
กระบวนการ/วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน และสังคม 
ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม ท าหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน  โดยการออกแบบการท างานเพ่ือสร้าง
กลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้มีการสานพลังจากทุกคณะร่วมกับ
องค์กรภาคี  มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพ
งานวิชาการเพ่ือสังคม  
   ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงได้ก าหนดแนวทางการท างานที่มุ่งเน้นการท างาน
บริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน ประสานงาน และด าเนินโครงการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการ โดยในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้าน
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้ว  โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จ านวน 
27 หมู่บ้าน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 25 หมู่บ้าน  ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 6 หมู่บ้าน  การด าเนินงานในระยะแรกเป็นการส ารวจข้อมูลชุมชน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่
แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา  เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดน าไปสู่



การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงจัดท าโครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลั งให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  

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 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ต้นไม้ปัญหำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผล : อำชีพหลัก 

กิ่งก้ำน : ควำมสัมพันธ์
ของคนในชุมชน 

รำก : วิถีชีวิต 

ล ำต้น : ทรัพยำกรชุมชน 

ใบ : ควำมรู้/ภูมิปัญญำ 

รำก : สำเหตุของปัญหำ 

ล ำต้น : ปัญหำหลัก 

ผล : ผลกระทบ 



 

3. ตุ๊กตำชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัว : ควำมคิด, ทัศนคติ 

หัวใจ : ควำมสัมพันธ์ 

มือ : อำชีพ, ทักษะพิเศษ 

เท้ำ : วิถีชีวิต 



ผลกำรศึกษำชุมชนเบื้องต้น 

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  

ประวัติหมู่บ้ำน 
   

ปัจจุบันประชากรในหมู่ที่ 12 บ้านคลองเจ้า ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ได้มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นถึง 614 คน จ านวนครัวเรือนมี 179 หลังคาเรือน จากการลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์นายอุดม จันทร์แจ่ม ซึ่งด ารงต าแหน่งก านันต าบลคูบางหลวง ในวันที่ 15  มกราคม 2562 พบว่าเมื่อ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมท าให้ประชากรบางส่วนต้องหันไปท าอาชีพรับจ้างทั่วไป และ
พนักงานบริษัทเอกชน ประมาณร้อยละ 40 ของประชากรในชุมชน และร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุที่ท าอาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ ท านา เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลา ปลูกกล้วย และมะม่วง ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 เป็นประชากร
วัยก าลังศึกษา เนื่องจากประชากรมากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุและมีการท าเกษตรกรรมเพ่ือเลี้ยงชีพที่ยัง
ขาดการแนะน าวิธีการท าเกษตรกรรมแบบบูรณาการ รวมถึงการรวมกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ที่หล่อเลี้ยงให้ผู้สูงอายุใน
ชุมชนสามารถยกระดับรายได้ของครัวเรือนอย่างยั่งยืนได้ 

หมู่ที่ 12 บ้านคลองเจ้า ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของแม่น้ าเจ้าพระยา  อยู่ห่างจากอ าเภอลาดหลุมแก้ว เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากตัว
จังหวัดปทุมธานีไปทางเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบาง
หลวง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน  

ข้อมูลด้ำนสภำพนิเวศวิทยำ 

สภำพภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีล าคลองหลายสาย  ซึ่งเหมาะสมต่อการท าการเกษตรทุกหมู่บ้าน เช่น คลอง

บางหลวงไหว้พระ คลองพระอุดม คลองบางโพธิ์เหนือ คลองพระมหาโยธา คลองบางหลวง คลองเจ้า คลองหม่อม 
คลองบางโพธิ์ใหม่ คลองคูขวางมอญ คลองคูขวางไทย คลองบางเตย คลองบางโพธิ์    

รายละเอียดชื่อคลองในเขตต าบลคูบางหลวง 

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  (ลัด

หลวง) 
หมู่ที่ 5,6 6 - 8 1.800 3 - 5 56,000 

 



 
สภำพภูมิอำกำศ 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน     ฤดู

ฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน  และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม  
 

ข้อมูลด้ำนสภำพพื้นฐำนด้ำนเกษตรกรรม กำรปลูกพืช กำรใช้แรงงำน ชนิด จ ำนวน เหตุผลของสัตว์ที่เลี้ยง 
ปัญหำด้ำนกำรเลี้ยง กำรกระจำยผลผลิต และกำรตลำด 

ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินส่วนใหญ่ในเขตต าบลคูบางหลวงเป็นดินร่วนซุย ลักษณะการใช้ดินพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ที่ดินใน
การท าการเกษตรกรรม ปลูกสร้างที่พักอาศัยของราษฎร  การสาธารณูปโภค  การอุตสาหกรรม 

ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 

ในพ้ืนที่เขตต าบลคูบางหลวงไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น เช่น 
ต้นมะตาด ต้นมะขวิด เป็นต้น 

ลักษณะของแหล่งน้ ำ 

ล ำดับที่ ชื่อคลอง อยู่ในเขต 
ต.คูบำงหลวง 

1 คลองพระอุดม หมู่ที่2,3,10,11,12 
2 คลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 3,4,5 
3 คลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่6,7,9,11 
4 คลองคูขวางไทย หมู่ที่ 7,8 
5 คลองคูขวางมอญ หมู่ที่ 10,11 
6 คลองหม่อม หมู่ที่ 3,10 
7 คลองมหาโยธา หมู่ที่6,7,9,11,12 
8 คลองบางโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 12 
9 คลองใหม่ หมู่ที่ 12 
10 คลองบางเตย หมู่ที่ 1,2 
11 คลองทางหลวง(ลัดหลวง) หมู่ที่ 5,6 

 

ข้อมูลด้ำนประชำกร 

จ านวนหลังคาเรือน 179 หลังคาเรือน ประชากรชาย จ านวน 303 คน ประชากรหญิง จ านวน 311 คน 
รวมประชากร ทั้งหมด 614  คน          

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน 
ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ณ เดือนกันยายน  พ.ศ.2561 

- การเปลี่ยนแปลงประชากร เช่น การเกิด การตายและการย้ายถิ่น 
- ประเภทกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมของชาติพันธุ์นั้นๆ 



 

 

ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 

กำรคมนำคม/ขนส่ง/กำรจรำจร 

ต าบลคูบางหลวงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดปทุมธานี ไปทางเหนือประมาณ  11  กิโลเมตร  การเดินทาง   
ในปัจจุบันสะดวกสบาย  โดยเดินทางทางรถยนต์  มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ถนนสายหลักที่ใช้ในการ
คมนาคมขนส่ง  คือ ถนนปทุมธานี - บางเลน มีรถประจ าทางร่วมบริการผ่าน คือ สายปทุมธานี  – นนทบุรี,                
สายปทุมธานี - บางเลน, สายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว, สายปทุมธานี-วัดเจดีย์หอย, สายปทุมธานี-ประตูน้ าสิงหนาท 

กำรจรำจร 

สภาพการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวงเป็นเส้นทางการจราจรที่ยังไม่หนาแน่น มี
ทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน 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 ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างในเขตต าบลคูบางหลวง ครบทุกหมู่บ้าน  รวมทั้งมีช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวงออก
บริการซ่อมบ ารุงรักษา 

กำรประปำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง  จัดให้มีน้ าสะอาดใช้ในการ อุปโภคและบริโภค ดังนี้ 
1. ติดต่อประสานงานและให้การอุดหนุนเงินงบประมาณกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 

ในการติดตั้งและขยายเขตประปาในต าบลคูบางหลวงบางจุด 
2. โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือบริการแก่ประชากรในเขตต 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 และบริเวณวัดคูบาง
หลวง และใช้การประปาภูมิภาค      
 2.6 บ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ บริเวณวัดสุวรรณจินดาราม และใช้การประปาภูมิภาค  
 2.7 บ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตั้งอยู่ บริเวณที่ดินบ้านนายยิ่งยศ  ยาออม และใช้การประปาภูมิภาค 
 2.8 บ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตั้งอยู่ บริเวณบ้านนายวิรัตน ์ ลายลักษณ์ และใช้การประปาภูมิภาค 
 2.9 บ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตั้งอยู่ บริเวณบ้านนางสมคิด  สขุสมบูรณ์ และใช้การประปาภูมิภาค 
 2.10 ประปาสว่นภูมิภาค หมู่ที่ 10  
 2.11 บ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ตั้งอยู่ บริเวณบ้านนายเหมือน   คลา้ยพุฒ และใช้การประปาภูมิภาค 
 2.12 บ่อบาดาล หมู่ที่ 12  ตั้งอยู่ บริเวณบ้านนายวิเชียร  รุจิเรข และใช้การประปาภูมิภาค      

 
กำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 
 1.  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวงไม่มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขในเขตพ้ืนที่ต าบล แต่มีระบบ
เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง   
 2.  โทรศัพท์ประเภทโทรศัพท์ประจ าบ้าน มีทั้งติดตั้งโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และที่
ติดตั้งโดยบริษัทเอกชน ส าหรับโทรศัพท์สาธารณะนั้นยังคงมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ ซึ่ง
องค์การโทรศัพท์ได้ให้ส ารวจ และแจ้งความจ านงขอติดตั้งเพ่ิมเติมแล้ว 

 

 



ข้อมูลด้ำนสังคม 

- ลักษณะของครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย 
- อาชีพของคนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ท างานโรงงาน ท าสวน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

แม่บ้าน กลุ่มจักสาน (ท าตระกร้า) 
- เนื่องจากหมู่ที่ 12 บ้านคลองเจ้า อยู่ในระแวกที่มีโรงานอุตสาหกรรมท าให้มีประชากรแฝง (ต่างด้าว) 

เข้ามาพักอาศัยในหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดมลภาวะ(ท้ิงขยะที่ไม่เป็นที่) ปัญหาการลักขโมย เสียงดัง  
- คนในชุมชนมีน้ าใจและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเป็นกันเอง มีความรัก ความสามัคคี มีความพร้อมที่จะ

เรียนรู้และพัฒนาชุมชน 

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 

 ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  มีสถานศึกษาในเขตต าบลคูบางหลวง  คือ โรงเรียนวัดจัน
ทาราม, โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม, โรงเรียนคลองบางโพธิ์, โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง 

 

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 ทุกช่วงอายุรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 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 

 

 



ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 

 
ด้ำนศำสนำ 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม  ในเขตต าบลคูบางหลวงมีวัดใน

ต าบล  3 แห่ง คือ วัดจันทาราม, วัดสุวรรณจินดาราม, วัดคูบางหลวงวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร มีมัสยิดในต าบล  
4 แห่ง คือ มัสยิดเราะห์มะตุ้ลเลาะห์ หมู่ที่ 3, มัสยิดอัลฮุสนา หมู่ที่ 3, มัสยิดฟัตลุลลอฮีตาอาลา หมู่ที่ 4, มัสยิด
ญ่าเมี๊ยะอตัตตักวา หมู่ที่ 5 และมีโรงเรียนสอนศาสนาของศาสนาอิสลามในต าบล 1 แห่ง คือ โรงเรียนฮีดา
ย่าตุ้ลอารีฟีน หมู่ที่ 5 

 ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบาง
หลวง ได้อนุรักษ์สืบทอดมาเป็นเวลานาน โดยในทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ เช่น รดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 

ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 

 โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ/รำยได้ประชำกร 
 ในหมู่ที่ 12 บ้านคลองเจ้า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือรับจ้างบริษัทเอกชน  
ซึ่งถ้าหากค านวณรายได้ของประชาชน/คน/ปี ประชากรจะมีรายได้เฉลี่ย 23,000 บาท/คน/ปี 
 กำรเกษตรกรรม 
 ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญที่ท ารายได้ให้แก่
เกษตรกรได้แก่  ข้าว  การเลี้ยงสัตว์  สวนผลไม้  และพืชผลต่างๆ 
 กำรอุตสำหกรรม 
       การประกอบอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ราษฎรในพ้ืนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ  แต่เป็นของผู้ประกอบการที่เข้า
มาลงทุนประกอบอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม 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, ร้านตัดผ้า    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 

- ครัวเรือนที่มีที่ดินจ านวนมากที่สุดและน้อยที่สุด จ านวนที่ดินท ากินโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ านวน
ครัวเรือนไม่มีที่ดินท ากิน 

- ปัญหาทางด้านการท ามาหากิน ขาดเงินทุน แหล่งน้ า ที่ท ากิน ภัยธรรมชาติ การบุกรุกท่ีดินสาธารณะ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

- สภาวะของความยากจนในหมู่บ้าน รวมทั้งความคิดเป็นของชาวบ้านต่อสภาพเศรษฐกิจภายในและ
ภายนอกหมู่บ้าน ข้อเสนอแนะของชาวบ้านต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

- บทบาทของธนาคารข้าว ธนาคารโค-กระบือในทางเศรษฐกิจ กิจกรรมพัฒนาต่างๆในหมู่บ้าน เช่น 
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มธ.ก.ส. และกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- ปัญหาหนี้สิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน อิทธิพลของการขายของเร่จากภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน การให้
เครดิตหรือสินเชื่อ แลผลต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน 

- ปัญหาการเช่านา พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้าน บทบาทและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับชุมชน 

ข้อมูลด้ำนกำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่น 

 โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบำงหลวง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบล  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

เมื่อวันที่  2  มีนาคม พ.ศ. 2538  และปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีมติเห็นชอบใน 
การประชุม ก.อบต.จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 7/2555 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555  มีโครงสร้างขององค์กรและ
การแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต 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 
ปัจจุบันอยู่ช่วง 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             ทรงศิริ  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 

 

ข้อมูลด้ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำของชุมชน 

- รำยช่ือโครงกำร หน่วยงำนด ำเนินงำน และงบประมำณที่ได้รับ ย้อนหลัง 2-3 ปี  

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบำงหลวง ดังนี้ 

1. จัดท าโครงการติดตั้งกระจกในเขตต าบล 
2. จัดท าโครงการป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน 
3. จัดท าโครงการชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
4. จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  
5. จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. จัดท าโครงการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 
7. จัดท าโครงการรณรงค์อนามัยเจริญพันธ์ในชุมชน 
8. จัดท าโครงการคุ้มครองผู้บรโิภค 
9. จัดท าโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์
10. จัดท าโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรยีนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
11. จัดท าโครงการ To Be Number One ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน 
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. จัดทาโครงการปมองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชว่งปีใหม่ สงกรานต ์
20. จัดท าโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
21. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กและเยาวชน 
22. จัดท าโครงการอบรมและศึกษางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตร ี
23. อาสาสมัครผูป้ฏิบัติงานด้านจัดท าโครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่และอานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
24. อุดหนุนงบประมาณใหเ้หล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพ่ือจัดกิจกรรมการกุศล 
25. จัดท าโครงการสรา้งหลักประกันรายได้ เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  
26. จัดท าโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
27. สนับสนนุเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
28. จัดท าโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 
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 ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูบำงหลวง ดังนี ้

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 คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามปณธิานของศาสตร์จารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

13. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพชีวติอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ 
14. อุดหนุนส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธาณสุขฯ 
15. โครงการวันแม่แห่งชาต ิ
16. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ



17. โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก (ของศูนย์เด็กเล็ก อบต.คูบางหลวง) 
18. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คูบางหลวง (อาหาร

กลางวัน) 
19. โครงการสนับสุนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คูบางหลวง (ค่าจัดการเรียน

การสอน) 
20. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์เด็กเล็กอบต.คูบางหลวง (ค่าใช้จา่ยใน

การศึกษา ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 
21. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กอบต.คูบางหลวง 
22. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

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

คลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 3 
24. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ให้กับโรงเรยีน (สพฐ.) โรงเรียน

บางโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ 4 
25. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ให้กับโรงเรยีน (สพฐ.) โรงเรียน

วัดสุวรรณจนิดาราม หมู่ที่ 6 
26. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ให้กับโรงเรยีน (สพฐ.) โรงเรียน

วัดจันทาราม หมู่ที่ 1 

 

ผลกำรวิเครำะห์ชุมชน 

 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อยโอกาส 
และอุปสรรค 

การวิเคราะห์ชุมชน ใช้การตั้ง ประเด็นค าถาม ดังต่อไปนี้  

1.สิ่งดีๆ ที่มีในชุมชนมีอะไรบ้าง  

2.ชุมชนมีจ า กัดอะไรบ้าง ที่ต้องการให้ หน่วยงานองค์กรภายนอกช่วยเหลือเรื่องใด  

เพราะการใช้ค า ถาม 2 ค า ถามนี้จะเป็น เครื่องมือหนึ่งที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมเวทีตอบค าถาม เพราะ 
สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนได้ครอบคลุมไปถึง วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นค าถามที่ค้นหาทุน เดิมที่มีในชุมชน นอกจากนี้ยังมีค าถามว่า ชุมชนมีข้อ จ ากัดอะไรบ้าง ที่
ไม่สามารถด า เนินการด้วยตนเอง จ า เป็นต้องอาศัยความรู้จากคนภายนอกเข้ามา ช่วยในการสนับสนุน หรือให้
ค า ปรึกษา ซึ่งประเด็น ค าถามในการค้นหาโจทย์วิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัย ได้ตั้งประเด็นในการค้นหาสิ่งดีๆ ที่มี
อยู่ในชุมชน ข้อจ ากัดของชุมชนมีอยู่ เพ่ือค้นหาประเด็นความ ต้องการร่วมของชุมชน ดังภาพที่ 1 

 



 

 

นอกจากนี้การพัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ีอเป็นการทบทวน หรือ ตรวจสอบข้อมูลเดิมที่ได้พูดคุยกันใน การพัฒนาโจทย์
ครั้งแรก ซึ่งเป็นกลุ่มคนเล็กๆ อาจยังไม่ได้ประเด็นปัญหาที่รอบด้าน หรือยังขาดผู้ที่มีส่วนได้  เสียในประเด็น
ปัญหา นักวิจัยจ า เป็นต้องน าข้อมูลในการพัฒนาโจทย์วิจัยครั้งที่ 1 มาสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูล ประเด็นปัญหาที่มาจาก ความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามทฤษฏีต้นไม้ปัญหา (Problem Tree) ที่ค้นหา ปัญหา สาเหตุ
ปัญหา และผลกระทบของปัญหา ดังภาพที่ 2 

 

ต้นไม้ชุมชน ของหมู่บ้ำนคลองเจ้ำ หมู่ที่ 12 ต ำบลคูบำงหลวง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 

ใช้เครื่องมือต้นไม้ชุมชน เพ่ือสะท้อนความเป็นชุมชนบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือหาจุดแข็งของชุมชน และเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

1. รากของชุมชน คือ วิถีชีวิตของชุมชน เป็นชุมชนที่ตั้งรกรากอยู่ร่วมกันอย่างยาวนาน บางหลังอยู่มา
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ อยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ชุมชนมีความผสมผสานระหว่างความ
เป็นชุมชนชนบทและชุมชนเมือง เนื่องจากในชุมชนมีทั้งการท านา โรงงานอุตสาหกรรม และการสร้างหอพักใน
ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่คนในชุมชนจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยท างาน ซึ่งจะออกไปท างานนอกชุมชน สมาชิกท่ียังอยู่ใน
ชุมชนส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน โดยประกอบอาชีพการเกษตร(ท านา) หรือบางครัวเรือนมี
ภาระในการดูแลเลี้ยงดูหลาน  

สิ่งดีๆท่ีใน
ชมุชนมี

ข้อจ ำกดัของ
ชมุชน

ประเดน็กำร
ท ำงำนร่วมกนั
ของชมุชน

สนทนำกลุ่มเล็กก่อน ขยำยกลุ่มสนทนำ
วิเครำะห์ปัญหำ

ตำมทฤษฎี
ต้นไม้ปัญหำ

ภาพที่1 เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์การค้นหาโจทย์วิจยั 

เน้นผู้น ำชมุชน 

เน้นประชำชนทั่วไป ผู้อำวุโส 

ภาพที่2 เทคนิควิธีขยายกลุ่มในการค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน 



2. ล าต้นของชุมชน คือ ทรัพยากรของชุมชน คือ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินและบ้านของตนเอง บางหลัง
ท านาในที่ดินของตนเอง บางหลังเช่าที่ดินเพ่ือท านา ส่วนใหญ่ในแต่ละบ้านจะปลูกพืชผักผลไม้เพ่ือรับประทาน
หากเหลือกินจะแบ่งขาย โดยมีผู้น าชุมชน คือ ก านันอุดม จันทร์แจ่ม  ก านันต าบลคูบางหลวง และเป็น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ด้วย  

3.  กิ่งก้านของชุมชน คือ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน คือ บ้านแต่ละหลังจะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะ
อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่สมันบรรพบุรุษ มีการนัดพบปะกันทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น า(ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)ชุมชน กับสมาชิกชุมชน เป็นไปอย่างเชื่อมโยง สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
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 คือ เกษตรกร(ท านา) ท าไร่ ท าสวน พนักงานบริษัท 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(ให้เช่าหอพัก) และค้าขาย 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผล : อำชีพหลัก 

กิ่งก้ำน : ควำมสัมพันธ์
ของคนในชุมชน 

รำก : วิถีชีวิต 

ล ำต้น : ทรัพยำกรชุมชน 

ใบ : ควำมรู้/ภูมิปัญญำ 



 

กำรวิเครำะห์ปัญหำเพื่อจัดท ำแผนงำนโครงกำร 

กำรวิเครำะห์ปัญหำ  หมำยถึง   

 การเชื่อมโยงสถานการณ์/ปรากฏการณ์หนึ่งๆ   โดยหาสาเหตุ  และผลกระทบ  แจกแจงแยกแยะ   
จัดหมวดหมู่   จัดล าดับความส าคัญ  และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน 
 

ต้นไม้ปัญหำ ( PROBLEM TREE  ANALYS I S )   

เป็นเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ของปัญหาและสาเหตุ จัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา การเชื่อมโยงของปัญหาและสาเหตุ ชุมชนเห็นแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้าง
ความเข้าใจระหว่างผู้เกี่ยวข้อง และสร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่3 ต้นไม้ปัญหา 

 

http://adeq.or.th/download/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2-problem-tree-analysis/


การวิเคราะห์ชุมชน มีเทคนิคในการวิเคราะห์หลายเทคนิคด้วยกัน เทคนิค SWOT เป็นเทคนิค หนึ่งที่ 
ใช้ได้ผลดีและชุมชนเข้าใจง่าย เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของชุมชน ซึ่ง เกิดจากปัจจัย 
ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน ที่มีผลกระทบทั้งทางดีและไม่ดีแก่ชุมชน 

 S = จุดแข็ง คือ สิ่งที่ดีในชุมชน ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในชุมชน ที่ส่งผลให้ชุมชนมีความ เข้มแข็งและ 
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 W = จุดอ่อน คือ สิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่มีปัญหา ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในชุมชน ที่ส่งผลให้ ชมุชนมีความ 
อ่อนแอ  

O = โอกาส คือ ปัจจัยจากภายนอกชุมชนที่ส่งผลกระทบในทางท่ีดีต่อชุมชน เป็นตัวช่วย ให้ชุมชน 
พัฒนาได้ดีขึ้น เป็นตัวส่งเสริมให้ชุมชนไปสู่เป้าหมายได้มากขึ้น  

T = อุปสรรค คือ ปัจจัยจากภายนอกชุมชน ที่ส่งผลกระทบในทางท่ีไม่ดีต่อชุมชนหรือ เป็นปัญหา ไม่ 
สามารถพัฒนาชุมชนไปตามเป้าหมายได้ หรือไปสู่เป้าหมายได้ช้าลง 

 
การวิเคราะห์ชุมชนหมู่ 12 บ้านคลองเจ้า ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เริ่ม

จากการประยุกต์ใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อยโอกาส 
และอุปสรรค หลังจากนั้น ใช้แบบจ าลองเพชร (Diamond Model) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
ของกิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการเพ่ือยกระดับรายได้ และกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic 
Hierarchy Process: AHP) เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นความต้องการการยกระดับรายได้จากเสียงข้อเสนอแนะของ
ประชากรในชุมชนจริง ดังแสดงตามกรอบแนวทางการศึกษาในภาพที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่4 กรอบแนวทางการศึกษา 
 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

 ผู้น าชุมชน 

 ประชากรในชุมชน 
 ผู้สูงอายุในชุมชน 
 ผู้ที่ขาดแคลนรายได้ในชุมชน 
 แนวทางในการบูรณาการ

ส าหรับการศึกษาแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น และ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อยา่ง
ยั่งยืน 
 

 

กิจกรรมเพื่อยกระดับรำยได้ 

 การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาชุมชน 

 SWOT Analysis เพื่อวิเคราะหจ์ุดแข็ง
หรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อย
โอกาส และอปุสรรค ของชุมชน 

 กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห ์
(Analytic Hierarchy Process: AHP) 
ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ชุมชนต้องการด าเนินการเพื่อยกระดับ
รายได้ 
 

ตัวแปรตำม 

 กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

 ชุมชนสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตได้ด้วยตนเอง 

 



ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย จุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อยโอกาส 
และอุปสรรค เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อยโอกาส และอุปสรรค ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน 
 

ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย จุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อย
โอกาส และอุปสรรค ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 
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Strengths Weaknesses 

Opportunities Threats 

- มีผู้ใหญ่บ้านเป็นก านัน ต.คูบางหลวง 
- มีระบบเกษตรกรรมที่ดี (ท านา เลี้ยงเป็ด
ไข่ เลี้ยงปลา ปลูกกล้วย และมะมว่ง) 

- มีแกนน า อสม. พร้อมพัฒนาหมู่บ้าน 

- ขาดหน่วยงานเข้ามาดูแลแนวทาง 
  การยกระดับรายได้ 
- มีผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังขาดแคลนรายได้ 
  จ านวนมาก 
- ไม่มีสถานศึกษา, รพ.สต., สถานีต ารวจ ใน 
   ชุมชน 

- ประชากรในชุมชนมีความพรอ้มที่จะ
เรียนรูแ้ละยกระดับรายได้หากมี
หน่วยงานเข้าช่วยเหลอืและน าพา 

 

- ชุมชนเป็นหมู่บ้านที่คนในหมู่บ้าน
นิยมไปท างานนอกหมู่บ้าน 

- ครัวเรอืนเป้าหมายมทีกัษะด้าน
ช่างฝีมือ ไดแ้ก่ ช่างปูน งานกอ่สร้าง 

- ครัวเรอืนเป้าหมายมทีกัษะด้านการ
ท านาเป็นอย่างด ี

- ขาดแคลนรายได้เนื่องจาก
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป 

- ครัวเรอืนเป้าหมายมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้และยกระดับ
รายได้หากมีหน่วยงานเข้า
ช่วยเหลือและน าพา 

 

- ครัวเรอืนเป้าหมายมรีายจ่ายสูงที่
ต้องน าไปเลี้ยงดูผู้สูงอายุ และผู้
พิการในครัวเรอืน 

S Strengths W Weaknesses 

T Threats O Opportunities 



แผนกำรพัฒนำชุมชนระยะ 3-5 ปี 

กำรเลือกกิจกรรมยกระดับรำยได้และแผนกำรพัฒนำชุมชนระยะ 3-5 ปี 
จากการสนทนากลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการจากข้อเสนอแนะของประชากรในชุมชน และ

ก าหนดประเด็นการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า ประชากรในชุมชนมีความต้องการให้ทางคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเผยแพร่องค์ความรู้หลายด้าน ได้แก่ สบู่ กลี
เซอรีน สอนท าขนมจากกล้วย ท าน้ ายาล้างจาน เนื่องจากประชากรในชุมชนหวังผลส าเร็จของการเข้าไป
ช่วยเหลือไว้หลายปัจจัย ได้แก่ รายได้ดี ประหยัดต้นทุน ดูแลรักษาง่าย และใช้พ้ืนที่น้อย ทั้งนี้ งบประมาณของ
ทางมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด จึงได้ท ากระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: 
AHP) เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นความต้องการการยกระดับรายได้ที่แท้จริงจากเสียงข้อเสนอแนะของประชากรใน
ชุมชน ดังแสดงในรูปที่ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 7 กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์กิจกรรมยกระดับรายได้ที่ชุมชนต้องการด าเนินการ 
  

รายได้ดี
ประหยัดต้นทุน
ดูแลรักษาง่าย 

ใช้พื้นที่น้อย 

[

1 5 2 4
1/5 1 1/2 1/2
1/2 2 1 2
1/4 2 1/2 1

] 

 
 
ก าหนดให้  

𝑊1 คือ รายได้ดี  
𝑊2 คือ ประหยัดต้นทุน  
𝑊3 คือ ดูแลรักษาง่าย  
𝑊4 คือ ใช้พ้ืนที่น้อย 

 
 
ค านวณ 𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚 โดย 
 

𝑎𝑖𝑗(𝑛𝑜𝑟𝑚) =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

 

ขนมจำกกล้วย น้ ำยำล้ำงจำน สบู่กลีเซอรีน 

ประหยัดต้นทุน ดูแลรักษำง่ำย รำยได้ดี ใช้พื้นที่น้อย 

กิจกรรมเป้ำหมำย 



 
 

𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚 = [

. 5128 . 5000 . 5000 . 5333

. 1026 . 1000 . 1250 . 0667

. 2564 . 2000 . 2500 . 2667

. 1282 . 2000 . 1250 . 1333

] 

 
 
ค านวณค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละปัจจัยตามความต้องการของประชากรในชุมชน 
 

𝑤𝑖 =
∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑛𝑜𝑟𝑚)

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

 

𝑤1 =
. 5128 + .5000 + .5000 + .5333

4
= .5115 

𝑤2 =
. 1026 + .1000 + .1250 + .0667

4
= .0986 

𝑤3 =
. 2564 + .2000 + .2500 + .2667

4
= .2433 

𝑤4 =
. 1282 + .2000 + .1250 + .1333

4
= .1466 

 
หาค่าน้ าหนักของความต้องการของประชากรในชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยรายได้ดี 
 
 

𝐴 =
สบู่กลีเซอรีน

ขนมจากกล้วย
น้ ายาล้างจาน

[

1 2 4
1/2 1 2
1/4 1/2 1

] 

 
 

𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚 =
สบู่กลีเซอรีน

ขนมจากกล้วย
น้ ายาล้างจาน

[
. 571 . 571 . 571
. 286 . 286 . 286
. 143 . 143 . 143

] 

 
 

𝑤รายได้ดี = [. 571 . 286 . 143] 
 
 
หาค่าน้ าหนักของความต้องการของประชากรในชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยประหยัดต้นทุน 
 
 



𝐴 =
สบู่กลีเซอรีน

ขนมจากกล้วย
น้ ายาล้างจาน

[
1 1/2 1/3
2 1 1/3
3 3 1

] 

 

𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚 =
สบู่กลีเซอรีน

ขนมจากกล้วย
น้ ายาล้างจาน

[

1/6 1/9 1/5
1/3 2/9 1/5
1/2 6/9 3/5

] 

 
𝑤ประหยัดต้นทุน = [0.159 0.252 0.589] 

 
 
หาค่าน้ าหนักของความต้องการของประชากรในชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยดูแลรักษาง่าย 
 

𝐴 =
สบู่กลีเซอรีน

ขนมจากกล้วย
น้ ายาล้างจาน

[
1 1/7 1/3
7 1 3
3 1/3 1

] 

 
 

𝑤ดูแลรักษาง่าย = [. 088 . 669 . 243] 
 
 
 
 
 
 
หาค่าน้ าหนักของความต้องการของประชากรในชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยใช้พ้ืนที่น้อย 
 

𝐴 =
สบู่กลีเซอรีน

ขนมจากกล้วย
น้ ายาล้างจาน

[
1 1/4 1/7
4 1 2
7 2 1

] 

 
𝑤ใช้พื้นท่ีน้อย = [. 069 . 426 . 506] 

 
 
ตามท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
 

Objective สบู่กลีเซอรีน ขนมจำกกล้วย น้ ำยำล้ำงจำน 

รำยได้ดี .571 .286 .143 

ประหยัดต้นทุน .159 .252 .589 

ดูแลรักษำง่ำย .088 .669 .243 



ใช้พื้นที่น้อย .069 .426 .506 

 
 

𝑤 = [. 5115 . 0986 . 2433 . 1466] 
 
 

score  = [
. 571 . 159 . 088 . 069
. 286 . 252 . 669 . 426
. 143 . 589 . 243 . 506

] × [

. 5115

. 0986

. 2433

. 1466

] 

 
 

= [
. 339
. 396
. 265

]   
สบู่กลีเซอรีน

ขนมจากกล้วย
น้ ายาล้างจาน

 

 
 

จากกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ของรูปที่ 5 แล้ว พบว่า กิจกรรมการแก้ไขปัญหาของชุมชน
และเสริมพลังให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ การท าขนมจากกล้วย ซึ่งมีค่าถ่วงน้ าหนักมากที่สุด  
และสามารถตอบสนองปัจจัยที่ประชากรในชุมชนส่วนมากต้องการด าเนินการ  
 
 
 
 

 

แผนกำรพัฒนำชุชนระยะ 3-5 ป ี

 

ข้อมูลโครงกำรหลัก ชื่อ โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชน
ท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน  
ข้อเสนอโครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ (Quick Win Project) 

ชื่อกิจกรรม โครงการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “กล้วยกวน” 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนน าทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
2) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเพ่ิมทักษะและความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ    และ

ต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพเสริม 
3) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน 

 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 



มกรำคม 2562  
ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา 

กุมภำพันธ์ 2562  
ศึกษาพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ปลูกกล้วย เก็บข้อมูลและส ารวจทุนทรัพยากร คือ กล้วยน้ าว้าของ

ชุมชน หมู่ 12 บ้านคลองเจ้า ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

 มีนำคม ถึง เมษำยน 2562   
 - ติดต่อประสานขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  เพ่ือให้ความรู้และทักษะในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยกวน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือให้ความรู้
และออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ากล้วยฉาบให้กับชุมชน และคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
เพ่ือร่วมกันระดมความคิดในการหาตลาดที่รองรับสินค้ากล้วยกวนของชุมชน หมู่ 12 บ้านคลองเจ้า ต าบลคูบาง
หลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 - ศึกษาดูงานโดยมีผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ เดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ิมพูนความรู้
และสร้างแรงจูงใจด้านอาชีพในชุมชนที่ประสบความส าเร็จด้านการท ากล้วยกวน โดยเริ่มต้นสร้างอาชีพจาก
การแปรรูปทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนก่อน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้ครัวเรือน
ในชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านคลองเจ้า ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้ศึกษาเป็นแนวทาง
ในการปรับประยุกต์ใช้กับชุมชนตัวเองต่อไป 
 

พฤษภำคม 2562  
- ร่วมระดมความคิดกับชุมชนเพื่อระบุรายการวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย

กวน เพ่ือจัดซื้อหรือสร้างอุปกรณ์ให้ชุมชนได้ใช้เพื่อเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน และให้ชุมชนได้ทดลองท าจริงโดยจะ
ก าหนดให้ฝึกฝีมือในการท าเป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์  

- อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มาทดสอบรสชาติเพ่ือให้
คะแนนรสชาติกล้ วยกวน ประสานอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือร่วมระดมความคิดเห็นกับชุมชน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างสะดวก และเหมาะสมกับชุมชน 

- จัดจ้างท าบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบแปรรูปที่ผ่านการระดมความคิดของสมาชิกในชุมชนหมู่ที่ 12 
บ้านคลองเจ้า ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

- ประสานอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพ่ือร่วมกันระดม
ความคิดกับชุมชนในการหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์กล้วยกวน 

 - ร่วมกับชุมชนส ารวจ ค้นหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์กล้วยกวนของชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านคลองเจ้า 
ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

มิถุนำยน 2562  
- ติดตามและประเมินผลความส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตหมู่ที่ 

12 บ้านคลองเจ้า ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีที่ด าเนินการ แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย
กวน 
    - สรุปผลการด าเนิน-/ครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในระยะที่สอง 
 
 
 



 
 

ชื่อกิจกรรม โครงกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
กล้วยกวนเพื่อเสรมิพลังและยกระดับ
รำยได้ ชุมชนหมู่ 12 บ้ำนคลองเจ้ำ 

ต ำบลคูบำงหลวง อ ำเภอลำดหลุมแกว้ 
จังหวัดปทุมธำน ี


