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ส�วนท่ี 1 บทนํา  หลักการและเหตุผล ตามท่ีภาครัฐได�เชื่อมโยงเป�าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติเข�ากับแผนยุทธศาสตร(ชาติ 20 ป+ ของประเทศไทย และยุทธศาสตร(เกษตรและสหกรณ( 20 ป+ ระหว0างป+ 2560 ถึง ป+ 2579 โดยน�อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน�นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล�อมท่ีอยู0 และใช�หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป=นแนวทางในการดําเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได�ของประชาชน แก�ไขป>ญหาเชิงโครงสร�างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร�างความม่ันคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด�านอาหาร เพ่ือนําไปสู0ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซ่ึงสมเด็จพระเจ�าอยู0หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน0วแน0ท่ีจะสานต0อโครงการ ในพระราชดําริของพระราชบิดา เพ่ือช0วยเหลือประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( เป=นมหาวิทยาลัยท่ีพระราชาประสงค(ให�เป=นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7ท่ีระบุให�มหาวิทยาลัยเป=นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินเสริมพลังป>ญญาของแผ0นดิน ซ่ึงสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร(เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู0คุณภาพเป=นเลิศ โดยมุ0งเน�นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู0นักปฏิบัติอย0างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท�องถ่ิน และพ้ืนท่ีให�มีความเข�มแข็งและยั่งยืน พร�อมท้ังสอดคล�องกับยุทธศาสตร(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( ในประเด็นยุทธศาสตร(ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ(และถ0ายทอด เผยแพร0โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีกลยุทธ(ในการสร�างเครือข0ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร0วมกันศึกษาแก�ไขป>ญหาของชุมชนท�องถ่ินและเสริมพลังให�ชุมชนท�องถ่ินสามารถดํารงอยู0ได�อย0างยั่งยืน ให�ความสําคัญในการพัฒนาชุมชน และท�องถ่ิน มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือท�องถ่ินตอบสนองต0อนโยบายของมหาวิทยาลัยซ่ึงมุ0งเน�นการบูรณาบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีกระบวนการ/วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค(ความรู� มีเครือข0ายความร0วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน และสังคม ซ่ึงเป=นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะก�าวไปสู0มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช�สังคม ทําหน�าท่ีส0งเสริมและสนับสนุนด�านวิชาการให�ชุมชนท�องถ่ินเกิดความเข�มแข็ง และยั่งยืน  โดยการออกแบบการทํางานเพ่ือสร�างกลไกเชิงระบบท่ีเชื่อมงานประกันคุณภาพองค(กรกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือให�มีการสานพลังจากทุกคณะร0วมกับ



องค(กรภาคี  มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพ่ือรับใช�สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพ่ือสังคม   สํานักส0งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ จึงได�กําหนดแนวทางการทํางานท่ีมุ0งเน�นการทํางานบริการวิชาการรับใช�สังคม โดยแต0งต้ังคณะกรรมการทํางานประสานงาน และดําเนินโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือให�บรรลุเป�าหมายด�านงานบริการวิชาการโดยในป+ 2561 นี้ มหาวิทยาลัยได�ดําเนินงานด�านพันธกิจสัมพันธ(เพ่ือแก�ป>ญหาความยากจน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก�ว  โดยความร0วมมือกันของทุกหน0วยงานในมหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี จํานวน 27 หมู0บ�าน พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว 25 หมู0บ�าน  ของสํานักส0งเสริมการเรียนรู�ฯ รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี จํานวน 6 หมู0บ�าน การดําเนินงานในระยะแรกเป=นการสํารวจข�อมูลชุมชน เพ่ือให�ได�มาซ่ึงสภาพป>ญหาท่ีแท�จริงของชุมชนและสิ่งท่ีชุมชนต�องการรับการพัฒนา เพ่ือให�สามารถแก�ป>ญหาของชุมชนได�ตรงจุดนําไปสู0การแก�ป>ญหาความยากจนอย0างยั่งยืน สํานักส0งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ จึงจัดทําโครงการสร�างเครือข0ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร0วมกันศึกษาแก�ไขป>ญหาของชุมชนท�องถ่ิน เสริมพลังให�ชุมชนท�องถ่ินสามารถดํารงอยู0ได�อย0างยั่งยืน โดยมีเป�าหมายเพ่ือให�คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได�อย0างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร0วมกับการส0งเสริมภูมิป>ญญาท�องถ่ิน เพ่ิมคุณค0าและมูลค0า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให�มีความ เข�มแข็ง ม่ันคง นําไปสู0การพ่ึงพาตนเองและช0วยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนได�อย0างยั่งยืน ส0งผลให�ชุมชนหมู0บ�านมีคุณภาพชีวิตและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน วัตถุประสงค�ของการสํารวจลงพ้ืนท่ีชุมชน  1. เพ่ือสร�างเครือข0ายพัฒนาและแก�ป>ญหาชุมชนท�องถ่ิน 2. เพ่ือสํารวจข�อมูลและจัดทําฐานข�อมูลหมู0บ�าน 3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 4. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก�ป>ญหาความยากจน ขอบเขตของการสํารวจลงพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี จํานวน 6 หมู0บ�าน ประกอบด�วย 1. หมู0 4 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี 2. หมู0 5 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี 3. หมู0 6 ตําบลคูบางหลวง  อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี 4. หมู0 9 ตําบลคูบางหลวง  อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี 5. หมู0 11 ตําบลคูบางหลวง  อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี 6. หมู0 12 ตําบลคูบางหลวง  อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี 



วิธีดําเนินการสํารวจความต*องการของชุมชน1. พบผู�นําชุมชนเพ่ือแนะนําตัวและประสานขอความช0วยเหลือเพ่ือขอข�อมูลพ้ืนฐานและสภาพแวดล�อมท่ัวไป 2. พบและสร�างความรู�จักกับผู�นําชุมชน ประชสัมภาษณ(เชิงลึกกับผู�นําชุมชน  3. สนทนากลุ0มร0วมกับผู�นําชุมชนและประชาชนเก่ียวกับบริบทของชุมชนและประเด็นป>ญหาชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร0วมกัน 4. สนทนากลุ0มเพ่ือวิเคราะห( ค�นหาศักยภาพ เอกลักษณ(  อัตลักษณ(ของชุมชน5. สํารวจสภาพแวดล�อม สภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ0ายภาพสถานท่ีสําคัญในชุมชน6. พบครัวเรือนเป�าหมายและสํารวจข�อมูลรายครัวเรือน 7. สนทนากลุ0มวิเคราะห(ความต�องการ กําหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ0มครัวเรือนเป�าหมายเครื่องมือท่ีใช*ในการสํารวจความต*องการของชุมชน1. ต�นไม�ชุมชน                  ผล : อาชีพหลัก ก่ิงก*าน : ความสัมพันธ�ของคนในชุมชน วิธีดําเนินการสํารวจความต*องการของชุมชน พบผู�นําชุมชนเพ่ือแนะนําตัวและประสานขอความช0วยเหลือเพ่ือขอข�อมูลพ้ืนฐานและและสร�างความรู�จักกับผู�นําชุมชน ประชาชนในชุมชนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค(ของโครงการ และสนทนากลุ0มร0วมกับผู�นําชุมชนและประชาชนเก่ียวกับบริบทของชุมชนและประเด็นป>ญหาชุมชนสนทนากลุ0มเพ่ือวิเคราะห( ค�นหาศักยภาพ เอกลักษณ(  อัตลักษณ(ของชุมชน สํารวจสภาพแวดล�อม สภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ0ายภาพสถานท่ีสําคัญในชุมชนพบครัวเรือนเป�าหมายและสํารวจข�อมูลรายครัวเรือน  สนทนากลุ0มวิเคราะห(ความต�องการ กําหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ0มครัวเรือนเป�าหมายเครื่องมือท่ีใช*ในการสํารวจความต*องการของชุมชน ลําต*น พบผู�นําชุมชนเพ่ือแนะนําตัวและประสานขอความช0วยเหลือเพ่ือขอข�อมูลพ้ืนฐานและ าชนในชุมชนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค(ของโครงการ และ สนทนากลุ0มร0วมกับผู�นําชุมชนและประชาชนเก่ียวกับบริบทของชุมชนและประเด็นป>ญหาชุมชน สํารวจสภาพแวดล�อม สภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ0ายภาพสถานท่ีสําคัญในชุมชน สนทนากลุ0มวิเคราะห(ความต�องการ กําหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ0มครัวเรือนเป�าหมาย ราก : วิถีชีวิต ลําต*น : ทรัพยากรชุมชน ใบ : ความรู*/ภูมิป0ญญา 



2.ต�นไม�ป>ญหา             ลําต*น : ราก  ผล : ผลกระทบ : ป0ญหาหลัก  : สาเหตุของป0ญหา 



3. ตุJกตาชุมชน                       หัว : ความคิด, ทัศนคติ หัวใจ : ความสัมพันธ� มือ : อาชีพ, ทักษะพิเศษ เท*า : วิถีชีวิต 



 ส�วนท่ี 2 ผลการศึกษาชุมชนเบ้ืองต*น ข*อมูลท่ัวไปของชุมชน  หมู0บ�านคลองบางหลวง หมู0 6 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี เป=นหมู0บ�านท่ีอยู0ในการดูแลการปกครองขององค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง ซ่ึงต้ังอยู0ท่ีอาคารเลขท่ี 99/9 หมู0ท่ี 3 ตําบลคูบางหลวงอําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี ท้ังนี้ ตําบลคูบางหลวงอยู0ห0างจากอําเภอลาดหลุมแก�วระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และห0างจากตัวจังหวัดปทุมธานีไปทางเหนือ เป=นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ข*อมูลด*านสภาพนิเวศวิทยา สภาพภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีเป=นท่ีราบลุ0ม  มีลําคลองหลายสาย  ซ่ึงเหมาะสมต0อการทําการเกษตรทุกหมู0บ�าน เช0น คลองบางหลวงไหว�พระ คลองพระอุดม คลองบางโพธิ์เหนือ คลองพระมหาโยธา คลองบางหลวง คลองเจ�า คลองหม0อม คลองบางโพธิ์ใหม0 คลองคูขวางมอญ คลองคูขวางไทย คลองบางเตย คลองบางโพธิ์    รายละเอียดชื่อคลองในเขตตําบลคูบางหลวง ลําดับท่ี ชื่อคลอง อยู0ในเขต ต.คูบางหลวง กว�าง (ม.) ยาวรวม(กม.) ลึกประมาณ ( ม.) ปริมาณน้ํา เฉลี่ย (ลบ.ม.) 1 คลองพระอุดม หมู0ท่ี 2,3,10,11,12 26 - 30 7.500 8 - 10 1,890,000 2 คลองบางโพธิ์เหนือ หมู0ท่ี 3,4,5  8 - 12 5.900 3 - 5 236,000 3 คลองบางหลวงไหว�พระ หมู0ท่ี 6,7,9,11 10 - 15 5.000 4 - 6 312,500 4 คลองคูขวางไทย หมู0ท่ี 7,8 8 - 12 2.500 3 - 5 100,000 5 คลองคูขวางมอญ หมู0ท่ี 10,11 8 - 12 2.000 3 - 5 80,000 6 คลองหม0อม หมู0ท่ี 3,10 8 - 12 1.500 3 - 5 60,000 7 คลองมหาโยธา หมู0ท่ี 6,7,9,11,12 8 - 12 3.500 3 - 5 14,000 8 คลองบางโพธิ์ใต� หมู0ท่ี 12 8 - 12 0.700 3 - 5 28,000 9 คลองใหม0 หมู0ท่ี 12 8 - 10 1.000 3 - 5 36,000 10 คลองบางเตย หมู0ท่ี 1,2 14 4.000 5 - 6 308,000 11 คลองทางหลวง  (ลดัหลวง) หมู0ท่ี 5,6 6 - 8 1.800 3 - 5 56,000   



สภาพภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป  แบ0งออกเป=น 3 ฤดู คือ ฤดูร�อนเริ่มต้ังแต0เดือนกุมภาพันธ( - เมษายน ฤดูฝนเริ่มต้ังแต0เดือนพฤษภาคม - กันยายน  และฤดูหนาวเริ่มต้ังแต0เดือนตุลาคม - มกราคม 
- สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต0อชุมชน ในป+ 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ0ทําให�น้ําท0วมเป=นระยะเวลานาน ส0งผลให�สภาพดินเสื่อมสภาพ ทําให�การใช�ท่ีดินเพ่ือการเกษตรได�รับผลกระทบจนถึงป>จจุบัน  อดีตคนในชุมชนจะเป=นคนพ้ืนถ่ินปทุมธานี และมีคนไทยเชื้อสายมอญอพยพเข�ามาอยู0 ชุมชนจึงใหญ0มากข้ึน และป>จจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมขยายเข�ามาในเขตตําบลคูบางหลวงทําให�มีประชากรแฝงจํานวนมาก เช0น คนไทยจากภาคอ่ืนๆ และคนต0างด�าว การเข�ามาของอุตสาหกรรมยังทําให�ลักษณะบ�านเรือนมีการเปลี่ยนแปลงจากบ�านเด่ียว เป=นหมู0บ�านจัดสรร และหอพักเพ่ิมเข�ามา  ข*อมูลด*านสภาพพ้ืนฐานด*านเกษตรกรรม การปลูกพืช การใช*แรงงาน ชนิด จํานวน เหตตุผลของสัตว�ท่ีเล้ียง ป0ญหาด*านการเล้ียง การกระจายผลผลิต และการตลาด  
- ป>ญหาด�านการปลูกพืช ผลผลิตท่ีได�รับการกระจายผลผลิต การแปรรูปและการตลาด  การเกษตรของเกษตรกรในชุมชน พบว0าส0วนใหญ0เกษตรกรเน�นการทํานาเป=นหลัก ป>ญหาท่ีเกิดข้ึนการใช�ปุUยเคมีปริมาณมาก ใช�สารเคมีทางการเกษตร ทําให�ต�นทุนการผลิตสูง ดินเสื่อมสภาพ โดยเกษตรกรผลิตข�าวป+ละ 2-3 รอบ เน�นเป=นข�าวแข็ง (กลุ0มข�าวเสาไห�) เม่ือผลผลิตถึงฤดูเก็บเก่ียวทําการขายข�าวเปลือกแบบสดให�ให�โรงสีใกล�ๆ ชุมชน ไม0มีการนําข�าวมาแปรรูปเพ่ือจําหน0ายลักษณะอ่ืนๆ  
- ป>ญหาด�านการเลี้ยงสัตว( และการใช�แรงงาน ในชุมชนไม0มีการทําปศุสัตว(เพ่ือจําหน0วยและยังชีพ มีแต0การเลี้ยงสัตว(เพ่ือเกมกีฬา คือ การเลี้ยงไก0ชน ซ่ึงไม0พบป>ญหาด�านการจัดการการเลี้ยง และสุขภิบาลสัตว( ข*อมูลด*านประชากร จํานวนหลังคาเรือน 461 หลังคาเรือนประชากรชาย จํานวน 385 คนประชากรหญิง จํานวน 396 คน รวมประชากร ท้ังหมด 781  คน          หมายเหตุ : ข�อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  การตรวจสอบบ�านจากทะเบียนบ�านตําบลคูบางหลวงอําเภอลาดหลุมแก�วจังหวัดปทุมธานี ณ เดือนกันยายน  พ.ศ.2561    



- การเปลี่ยนแปลงประชากร และกลุ0มชาติพันธุ( ประชากรในชุมชนท้ังหมด 688 หลังคาเรือน แต0เป=นคนไทยพ้ืนถ่ินปทุมธานี และคนไทยเชื้อสายมอญ ประมาณ 200 กว0าหลังคาเรือน และมีประชาการแฝงในชุมชนโดยเฉพาะคนต0างด�าว เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก ส0งผลให�คนในชุมชนมีการกระจายตัวน�อยสู0ชุมชนอ่ืนๆ  สาธารณูปโภคของหมู�บ*าน การคมนาคม/ขนส�ง/การจราจร ตําบลคูบางหลวงอยู0ห0างจากตัวจังหวัดปทุมธานี ไปทางเหนือประมาณ  11  กิโลเมตร  การเดินทาง   ในป>จจุบันสะดวกสบาย  โดยเดินทางทางรถยนต(  มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ถนนสายหลักท่ีใช�ในการคมนาคมขนส0ง  คือ ถนนปทุมธานี - บางเลน มีรถประจําทางร0วมบริการผ0าน คือ สายปทุมธานี – นนทบุรี,                สายปทุมธานี - บางเลน, สายปทุมธาน-ีลาดหลุมแก�ว, สายปทุมธาน-ีวัดเจดีย(หอย, สายปทุมธานี-ประตูน้ําสิงหนาท การจราจร สภาพการจราจรในเขตองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวงเป=นเส�นทางการจราจรท่ียังไม0หนาแน0น มีทางหลวงแผ0นดินตัดผ0าน 2 สาย คือ 1. ถนน ค.ส.ล.ทางหลวงแผ0นดินพิเศษ หมายเลข 346  หมู0ท่ี 5,6,7,8,11,12 2. ถนน ค.ส.ล.ทางหลวงพิเศษ หมายเลข  9 (กาญจนาภิเษก)หมู0ท่ี 1,9,10,12 3. ถนน ลาดยาง ทางหลวงชนบท หมู0ท่ี 11,12 มีถนนและซอยท่ีเชื่อมต0อระหว0างชุมชนภายในตําบลคูบางหลวง จํานวน 28 สาย ดังนี ้1. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองพระอุดม เชื่อมต0อ หมู0ท่ี 2,3,10,11,12 2. ถนน ค.ส.ล.+ลาดยาง ถนนสายวัดจันทาราม หมู0ท่ี 1,2 3. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือฝ>Zงใต� หมู0ท่ี 3,4,8 4. ถนน ลาดยาง ถนนคูขวางไทย หมู0ท่ี 1,8 5. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว�พระฝ>Zงใต� หมู0ท่ี 6,7,9,11 6. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองคูขวางมอญ-คลองหม0อม หมู0ท่ี 10 7. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองมหาโยธาฝ>Zงเหนือ หมู0ท่ี 6,7,9 8. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองมหาโยธาฝ>Zงใต� หมู0ท่ี 11,12 9. ถนน ค.ส.ล. ถนนคลองบางโพธิ์เหนือ หมู0ท่ี 5 10. ถนน ลาดยาง ซอยวิวัฒรางกูร หมู0ท่ี 5 11. ถนน ค.ส.ล. ซอยบางจาก หมู0ท่ี 5 12. ถนน ค.ส.ล. ถนนเข�าซอยวัดจันทาราม หมู0ท่ี 1 13. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือฝ>Zงเหนือ หมู0ท่ี 3 14. ถนน ลูกรัง ซอยข�างโรงเรียนบางโพธิ์ หมู0ท่ี 3 



15. ถนน ลูกรัง ซอยโรงปุUย หมู0ท่ี 4 16. ถนน ลาดยาง ซอยคูขวางไทย 3 หมู0ท่ี 8 17. ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองคูขวางไทยฝ>Zงตะวันออก หมู0ท่ี 8 18. ถนน ลาดยาง ถนนซอยเทพรัตน( หมู0ท่ี 8 19. ถนน ค.ส.ล. ถนนเข�าวัดสุวรรณจินดาราม หมู0ท่ี 6 20. ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว�พระฝ>Zงเหนือ (1) ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว�พระฝ>Zงเหนือ หมู0ท่ี 6 (2) ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว�พระฝ>Zงเหนือ หมู0ท่ี 9,11 (3) ถนน ลาดยาง ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว�พระฝ>Zงเหนือ หมู0ท่ี 9 21. ถนน ลูกรัง ซอยกํานันกาว หมู0ท่ี 7 22. ถนน ลาดยาง ซอย 38 (ผู�ใหญ0รัศมี) หมู0ท่ี 9 23. ถนน ค.ส.ล.+ลูกรัง ถนนเลียบคลองคูขวางมอญฝ>Zงตะวันตก หมู0ท่ี 10 24. ถนน ค.ส.ล. ซอยโรงแป�ง หมู0ท่ี 11 25. ถนน ค.ส.ล. ถนนหน�าบ�ากํานันอุดม หมู0ท่ี 12 26. ถนน ค.ส.ล. ซอยตัดไปถนนคลองพระอุดม หมู0ท่ี 11 27. ถนน ค.ส.ล. ซอย อบต. หมู0ท่ี 1 28. ถนน ลาดยาง ซอยคูขวางไทย 1 หมู0ท่ี 8 การไฟฟ;า องค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง จัดให�มีไฟฟ�าแสงสว0างโดยการติดต0อประสานงานและให�การอุดหนุนงบประมาณไฟฟ�าส0วนภูมิภาคอําเภอลาดหลุมแก�ว ในการขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ�าแสงสว0างในเขตตําบลคูบางหลวง ครบทุกหมู0บ�าน  รวมท้ังมีช0างขององค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวงออกบริการซ0อมบํารุงรักษา การประปา องค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง  จัดให�มีน้ําสะอาดใช�ในการ อุปโภคและบริโภค ดังนี้ 1. ติดต0อประสานงานและให�การอุดหนุนเงินงบประมาณกับการประปาส0วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ในการติดต้ังและขยายเขตประปาในตําบลคูบางหลวงบางจุด 2. โดยการขุดเจาะบ0อบาดาลเพ่ือบริการแก0ประชากรในเขตตําบลคูบางหลวง ดังนี้  2.1 บ0อบาดาล หมู0ท่ี 1 ต้ังอยู0 บริเวณวัดจันทารามและใช�การประปาภูมิภาค       2.2 บ0อบาดาล หมู0ท่ี 2ต้ังอยู0 บริเวณบ�านผู�ใหญ0ยุ�ย หอมจันทร(และใช�การประปาภูมิภาค       2.3 บ0อบาดาล หมู0ท่ี 3 ต้ังอยู0 บริเวณหลังมัสยิด หมู0ท่ี 3และใช�การประปาภูมิภาค       2.4 บ0อบาดาล หมู0ท่ี 4 ต้ังอยู0 บริเวณหลังมัสยิด หมู0ท่ี 4และใช�การประปาภูมิภาค      



 2.5 บ0อบาดาล หมู0ท่ี 5 ต้ังอยู0 บริเวณบ�านนายสมหมาย ทรงศิริ สมาชิกสภาและบริเวณวัดคูบางหลวง และใช�การประปาภูมิภาค       2.6 บ0อบาดาล หมู0ท่ี 6 ต้ังอยู0 บริเวณวัดสุวรรณจินดาราม และใช�การประปาภูมิภาค   2.7 บ0อบาดาล หมู0ท่ี 7 ต้ังอยู0 บริเวณท่ีดินบ�านนายยิ่งยศ  ยาออม และใช�การประปาภูมิภาค  2.8 บ0อบาดาล หมู0ท่ี 8 ต้ังอยู0 บริเวณบ�านนายวิรัตน(  ลายลักษณ( และใช�การประปาภูมิภาค  2.9 บ0อบาดาล หมู0ท่ี 9 ต้ังอยู0 บริเวณบ�านนางสมคิด  สขุสมบูรณ( และใช�การประปาภูมิภาค  2.10 ประปาส0วนภูมิภาค หมู0ท่ี 10   2.11 บ0อบาดาล หมู0ท่ี 11 ต้ังอยู0 บริเวณบ�านนายเหมือน   คล�ายพุฒ และใช�การประปาภูมิภาค  2.12 บ0อบาดาล หมู0ท่ี 12  ต้ังอยู0 บริเวณบ�านนายวิเชียร  รุจิเรขและใช�การประปาภูมิภาค       การส่ือสารและโทรคมนาคม  1.  องค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวงไม0มีท่ีทําการไปรษณีย(โทรเลขในเขตพ้ืนท่ีตําบล แต0มีระบบเสียงตามสายทุกหมู0บ�าน เพ่ือประชาสัมพันธ(ข0าวสารให�กับประชาชนในหมู0บ�านได�รับข0าวสารอย0างท่ัวถึง    2.  โทรศัพท(ประเภทโทรศัพท(ประจําบ�าน มีท้ังติดต้ังโดยองค(การโทรศัพท(แห0งประเทศไทย และท่ีติดต้ังโดยบริษัทเอกชน สําหรับโทรศัพท(สาธารณะนั้นยังคงมีไม0เพียงพอกับความต�องการใช�บริการ ซ่ึงองค(การโทรศัพท(ได�ให�สํารวจ และแจ�งความจํานงขอติดต้ังเพ่ิมเติมแล�ว ข*อมูลด*านสังคม  
- ลักษณะของครอบครัว ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวขยาย ส0วนใหญ0เป=นบ�านเด่ียว และขยายมาเป=นทาวโฮม และหอพัก เม่ือมีโรงงานอุตสาหกรรมเข�ามาในป>จจุบัน 
- การรวมกลุ0มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข�มแข็งของชุมชน ชุมชนมีการรวมกลุ0มกันน�อย แต0ท่ีมีการรวมกลุ0ม คือ กลุ0มนวดแผนไทย กลุ0มกองทุนหมู0บ�าน และกลุ0ม อสม. เป=นต�น 
- ความขัดแย�ง ความแตกต0างทางสังคม อุดมการณ( ชุมชนค0อนข�างมีความขัดแย0งภายใน เนื่องจากผู�นําชุมชนขาดความเข�มแข็ง และมีภาวะการเป=นนักพัฒนาน�อย เป=นเหตุให�ขัดแย0งทางอุดมการณ(แต0ก็ไม0มากนัก 
- ปราชญ(ชุมชน และภูมิป>ญญาพ้ืนบ�านท่ีสําคัญ ชุมชนไม0มีปราชญ(ชุมชน แต0ชุมชนมีความภูมิป>ญญาด�านการทําขนมไทย ข�าวแช0 และเครื่องแกงสูตรโบราณ  ข*อมูลด*านการศึกษา 



 ประชาชนส0วนใหญ0จบการศึกษาภาคบังคับ  มีสถานศึกษาในเขตตําบลคูบางหลวง  คือโรงเรียนวัดจันทาราม, โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม, โรงเรียนคลองบางโพธิ์, โรงเรียนบางโพธิ์ใหม0, ศูนย(พัฒนาเด็กเล็กองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง ข*อมูลด*านการสาธารณสุข โรงพยาบาลส0งเสริมสุขภาพประจําตําบลคูบางหลวง  2 แห0ง ได�แก0 โรงพยาบาลส0งเสริมสุขภาพตําบลคูบางหลวง หมู0ท่ี 1 และโรงพยาบาลส0งเสริมสุขภาพตําบลคูบางหลวง หมู0ท่ี 6 การสังคมสงเคราะห�และสวัสดิการสังคม  รายงานการรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุของ อบต.คูบางหลวง  ช0วงอายุ  60 - 69  ป+ จํานวน   690  คนได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ600.- บาท/คน/เดือน  ช0วงอายุ  70 - 79  ป+ จํานวน   279  คนได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 700.- บาท/คน/เดือน  ช0วงอายุ  80 - 89  ป+ จํานวน   139  คนได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 800.- บาท/คน/เดือน ช0วงอายุ  90 ป+ข้ึนไป จํานวน    30  คนได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 1,000.- บาท/คน/เดือน รวม  ผู�สูงอายุท้ังสิ้น  จํานวน  1,138  คน รายงานการรับเงินเบ้ียยังชีพผู�พิการของ อบต.คูบางหลวงทุกช0วงอายุรับเบ้ียยังชีพผู�พิการ 800บาท/คน/เดือน ช0วงอายุ ตํ่ากว0า 60 ป+จํานวน77 คน     ช0วงอายุ  60 - 69  ป+จํานวน187 คน   ช0วงอายุ  70 - 79  ป+จํานวน  23คน   ช0วงอายุ  80 - 89  ป+จํานวน    5  คน   ช0วงอายุ   90 ป+ข้ึนไป จํานวน    1  คน รวม  ผู�พิการท้ังสิ้น จํานวน 306 คน รายงานการรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ป]วยเอดส(ของ อบต.คูบางหลวงทุกช0วงอายุรับเบ้ียยังชีพผู�ป]วยเอดส(    500.- บาท/คน/เดือนมีจํานวนท้ังสิ้น 8 คน ข*อมูลด*านศาสนา วัฒธรรม ความเช่ือ และการสันทนาการ การศาสนา ประชากรส0วนใหญ0นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม  ในเขตตําบลคูบางหลวงมีวัดในตําบล  3 แห0ง คือวัดจันทาราม, วัดสุวรรณจินดาราม, วัดคูบางหลวงวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรมีมัสยิดในตําบล  4 แห0ง คือมัสยิดเราะห(มะตุ�ลเลาะห( หมู0ท่ี 3, มัสยิดอัลฮุสนา หมู0ท่ี 3, มัสยิดฟ>ตลุลลอฮีตาอาลา หมู0ท่ี 4, มัสยิดญ0าเม๊ียะอตัตตักวา หมู0ท่ี 5 และมีโรงเรียนสอนศาสนาของศาสนาอิสลามในตําบล 1 แห0ง คือ โรงเรียนฮีดาย0าตุ�ลอารีฟ+นหมู0ท่ี 5 



 ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ินท่ีสําคัญ คือ ประเพณีวันสงกรานต( ซ่ึงเป=นประเพณีท่ีองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง ได�อนุรักษ(สืบทอดมาเป=นเวลานาน โดยในทุกๆป+จะมีการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต( เช0น รดน้ําขอพรผู�สูงอายุ เป=นต�น ข*อมูลด*านเศรษฐกิจ  โครงสร*างทางเศรษฐกิจ/รายได*ประชากร  ในเขตองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง ราษฎรส0วนใหญ0ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือรับจ�างบริษัทเอกชน  ซ่ึงถ�าหากคํานวณรายได�ของประชาชน/คน/ป+ ประชากรจะมีรายได�เฉลี่ย 23,000 บาท/คน/ป+  การเกษตรกรรม  ประชากรส0วนใหญ0ในเขตองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญท่ีทํารายได�ให�แก0เกษตรกรได�แก0  ข�าว  การเลี้ยงสัตว(  สวนผลไม�  และพืชผลต0างๆ  การอุตสาหกรรม  การประกอบอุตสาหกรรมในเขตองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง  ส0วนใหญ0ราษฎรในพ้ืนท่ีไม0ได�เป=นเจ�าของกิจการ  แต0เป=นของผู�ประกอบการท่ีเข�ามาลงทุนประกอบอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมมีจํานวน116 แห0ง  การพาณิชยกรรม / การบริการมีจํานวน 268แห0ง รายละเอียดดังต0อไปนี้  1. ประเภทกิจการค�า: ห�องเช0า      94 แห0ง  2. ประเภทกิจการค�า: (ร�านค�าชํา, ร�านขายอาหาร)     94 แห0ง  3. ประเภทกิจการค�า: ค�าของเก0า      10 แห0ง  4. ประเภทกิจการค�า: ร�านเสริมสวย, ร�านตัดผม, ร�านตัดผ�า     7 แห0ง  5. ประเภทกิจการค�า: ผลิตและจําหน0ายวัสดุอุปกรณ(ก0อสร�าง   14 แห0ง  6. ประเภทกิจการค�า: เสารับส0งสัญญาณโทรศัพท(   8 แห0ง  7. ประเภทกิจการค�า: อู0ซ0อมรถยนต(, รถจักรยานยนต(     จําหน0ายติดต้ังเครื่องเสียง แอร( อะไหล0ยนต(ทุกชนิด   17 แห0ง  8. ประเภทกิจการค�า: สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง, แกJส   7 แห0ง  9. ประเภทกิจการค�า: สถานบริการทางการแพทย(    3 แห0ง  10. ประเภทกิจการค�า: โรงแรม รีสอร(ท    3 แห0ง  11. ประเภทกิจการค�า: ป�ายโฆษณา    11 แห0ง  การท�องเท่ียว  ในเขตองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง ยังไม0มีการท0องเท่ียวในเชิงพาณิชย( แต0มีสถานท่ีท่ีน0าท0องเท่ียว น0าสนใจ คือ วัดจันทาราม /วัดคูบางหลวง/วัดสุวรรณจินดาราม และโรงถ0ายละครดาราวิดีโอ 



ข*อมูลด*านการเมืองการปกครองท*องถ่ิน  โครงสร*างและอํานาจหน*าท่ีในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคูบางหลวง องค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง ได�รับการยกฐานะจากสภาตําบล  เป=นองค(การบริหารส0วน ตําบลเม่ือวันท่ี  2  มีนาคม พ.ศ. 2538  และปรับขนาดเป=นองค(การบริหารส0วนตําบลขนาดใหญ0 มีมติเห็นชอบ ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดปทุมธานี ครั้งท่ี 7/2555 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555  มีโครงสร�างขององค(กรและการแบ0งส0วนราชการขององค(การบริหารส0วนตําบล ประกอบด�วย 1. สภาองค(การบริหารส0วนตําบล ทําหน�าท่ีเป=นฝ]ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ]ายบริหารประกอบด�วย สมาชิกองค(การบริหารส0วนตําบล ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังจํานวน 24 คน (เป=นชาย 23 คน หญิง 1 คน) อยู0ในตําแหน0งคราวละ 4 ป+ 2. คณะผู�บริหารองค(การบริหารส0วนตําบล  ทําหน�าท่ีบริหารกิจการขององค(การบริหารส0วนตําบลนายอําเภอเป=นผู�แต0งต้ัง ซ่ึงประกอบด�วย นายกองค(การบริหารส0วนตําบล 1 คน รองนายกองค(การบริหารส0วนตําบล 2 คน และเลขานุการนายกองค(การบริหารส0วนตําบล 1 คน   ได�รับการเลือกต้ังมาดํารงตําแหน0งในวันท่ี 22 มกราคม 2555 พ�นตําแหน0ง21 มกราคม 2559 ป>จจุบันอยู0ช0วง คสช. รอการเลือกต้ัง รายช่ือคณะผู*บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลคูบางหลวง 1. นายวิรัตน(  ลายลักษณ( ตําแหน0ง นายกองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง 2. นางทองใบ  ใจม่ัน  ตําแหน0ง รองนายกองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง 3. นายประเวทย(  เสน0หา  ตําแหน0ง รองนายกองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง  4. นายสมหมาย             ทรงศิริ  ตําแหน0ง เลขา ฯนายกองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง  รายช่ือสภาองค�การบริหารส�วนตําบลคูบางหลวง  1. นายประดิษฐ(  ชูชิด            ตําแหน0ง ประธานสภาองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง  2.  นายธงชัย  อินทรีย(               ตําแหน0ง รองประธานสภาองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง 3. ว0าท่ี ร.ต.สรรเพ็ชร( หริตกุล   ตําแหน0ง ปลัดองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง และ     เลขานุการสภาองค(การบริหารส0วนตําบลคูบางหลวง  4. นายประสิทธิ์  โตJะตีมะ  ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 1  5. นายวิรัตน(  อาดํา  ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 1 6. นางทวี  ศรีบุญมา ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 2 7. นายสมเดช  หอมจันทร( ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 2 8. นายอิสมะอิน  อาซัน  ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 3  9. นายสมบัติ  มะหะหมัด ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 4  10. นายวินัย  มะหะหมัด ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 4 



 11. นายมานิด  สมญาติ  ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 5  12. นายสุนทร  สงบ  ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 5  13. นายทองหล0อ ร0มโพธิ์  ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 6  14. นายพินิจ  โพธิ์เขียว ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 6  15. นายไพโรจน(  บัวบาน  ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 7  16. นายสมศักด์ิ  ลายลักษณ( ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง หมู0ท่ี 8 17. นายบุญส0ง  กัลยาเพ็ชร ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู0ท่ี 9    18. นายสุวารัก  ว0องไว  ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู0ท่ี 10  19. นายชอบ  ทองพลอย ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู0ท่ี 10  20. นายทวีทรัพย(  ภิญโญชีพ ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู0ท่ี 11  21. นายสมศักด์ิ  สัตยามระ ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู0ท่ี 11   22. นายฉว ี  เสน0หา  ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู0ท่ี 12 23. นายวิเชียร  รุจิเรข  ตําแหน0ง สมาชิกสภา อบต. คูบางหลวง หมู0ท่ี 12 รายช่ือกํานัน ผู*ใหญ�บ*านในเขตพ้ืนท่ีตําบลคูบางหลวง 1. นายประสิทธิ์ โตJะตีมะ ตําแหน0ง ผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 1 เบอร(โทร 089-690-4050 1.1 น.ส.วรรณา อาดํา ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 1 1.2 นายสมนึก กาขาว ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 1 2. นายกิติศักด์ิ หอมจันทร( ตําแหน0ง ผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 2 เบอร(โทร 089-035-7550 2.1 น.ส.วชัร ี ศรีบุญมา ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 2 2.2 น.ส.มาเรียม มะหะหมัด ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 2 3. นายวีระ มะหะหมัด ตําแหน0ง ผู�ใหญ0บ�านหมู0ท่ี 3 เบอร(โทร 084-662-9863 3.1 นายแทน หล0อทอง ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 3 3.2 นายเดชา ระด่ิงหิน ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 3 4. นายจุลดิษฐ( มะหะหมัด ตําแหน0ง ผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 4 เบอร(โทร 089-015-5996 4.1 นายสมาน มะหะหมัด ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 4 4.2 นายชาหมัด ชื่นกมล ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 4 5. นายคมพิศิษฐ( เจษฎากิตติกุล ตําแหน0ง ผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 5 เบอร(โทร 091-228-2488 5.1 นายมูหมัด รักธรรม ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 5 5.2 น.ส.อุดมศรี ใจทน ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 5 6. นายวิทวัส แซมสนธิ์ ตําแหน0ง ผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 6 เบอร(โทร 089-515-5512 6.1 นายสมควร สุกกล่ํา ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 6 6.2 นางกาญจนา ยาทอง ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 6 



7. นายประคอง เนินกร0าง ตําแหน0ง ผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 7 เบอร(โทร 081-682-2674 7.1 นายประสิทธิ์ อยู0ยืน ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 7 7.2 นางสุภา บุญส0ง ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 7 8. นายชูชาติ ลายลักษณ( ตําแหน0ง ผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 8 เบอร(โทร 081-486-5126 8.1 นายธีรยุทธ( อยู0ยืน ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 8 8.2 นายบุญมี ช0างนํา ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 8 9. นายบุญช0วย ต้ังตน ตําแหน0ง ผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 9 เบอร(โทร 086-711-2186 9.1 นายเกริกพล บัวทอง ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 9 9.2 นายประดิษฐ( ต้ังตน ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 9 10. นายณรงค( จักป>Zน ตําแหน0ง ผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 10 เบอร(โทร 081-741-0633 10.1 นายปรีชา เขียวบํารุง ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 10 10.2 นางมาลี จักป>Zน ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 10 11. นายมนัส เบิกบาน ตําแหน0ง ผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 11 เบอร(โทร 080-081-3863 11.1 นางบุญส0ง  จักป>Zน ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 11 11.2 นายอมรชัย สระบัว ตําแหน0ง ผู�ช0วยผู�ใหญ0บ�าน หมู0ท่ี 11 12. นายอุดม จันทร(แจ0ม ตําแหน0ง กํานันตําบลคูบางหลวง เบอร(โทร 081-919-2927 12.1 นายเริ่ม พ่ึงทอง ตําแหน0ง ผู�ช0วยกํานันตําบลคูบางหลวง 12.2 นายกําพล รุจิเรข ตําแหน0ง ผู�ช0วยกํานันตําบลคูบางหลวง 13. นางมณีรัตน( สุกกล่ํา ตําแหน0ง แพทย(ประจําตําบลคูบางหลวง 14. นายมะหะหมัด สง0าดํา ตําแหน0ง สารวัตรกํานัน 15. นายสมพร ปูนเต� ตําแหน0ง สารวัตรกํานัน ข*อมูลด*านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน  
- รายช่ือโครงการ หน�วยงานดําเนินงาน และงบประมาณท่ีได*รับ ย*อนหลัง 2-3 ป?  รายงานผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร(ด�านการส0งเสริมคุณภาพชวีิตและสังคมประจําป+งบประมาณ พ.ศ.2561 ของนายกองค(การบริหารส0วนตาบลคูบางหลวง ดังนี ้1. จัดทําโครงการติดต้ังกระจกในเขตตําบล 2. จัดทําโครงการป�องกันไข�เลือดออกในชุมชน 3. จัดทําโครงการชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ�า 4. จัดทําโครงการส0งเสริมสุขภาพในชุมชน  5. จัดทําโครงการป�องกันและแก�ไขป>ญหายาเสพติด 6. จัดทําโครงการบริการ การแพทย(ฉุกเฉิน 



7. จัดทําโครงการรณรงค(อนามัยเจริญพันธ(ในชุมชน 8. จัดทําโครงการคุ�มครองผู�บรโิภค 9. จัดทําโครงการหมอหมู0บ�านในพระราชประสงค( 10. จัดทําโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรยีนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 11. จัดทําโครงการ To Be Number One ศูนย(เพ่ือนใจวัยรุ0นในชุมชน 12. จัดทําโครงการวันแม0แห0งชาติ 13. จัดทําโครงการวันเด็กแห0งชาติ 14. จัดทําโครงการแข0งขันกีฬาต�านยาเสพติด 15. จัดทําโครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู�สงูอายุ 16. จัดทําโครงการอบรมเพ่ิมประสทิธิภาพสภาเด็กและเยาวชน 17. จัดทําโครงการงานรฐัพิธีและงานพิธีต0างๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย( 18. จัดทําโครงการอบรมเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของผู�บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร อบต และโครงการให�ความรู�เก่ียวกับประโยชน(ทับซ�อน 19. จัดทาโครงการปมองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช0วงป+ใหม0 สงกรานต( 20. จัดทําโครงการประชุมประชาคมหมู0บ�าน 21. จัดทําโครงการส0งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กและเยาวชน 22. จัดทําโครงการอบรมและศึกษางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตร ี23. อาสาสมัครผู�ปฏิบัติงานด�านจัดทําโครงการฝkกทบทวนเจ�าหน�าท่ีและอานการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 24. อุดหนุนงบประมาณให�เหล0ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพ่ือจัดกิจกรรมการกุศล 25. จัดทําโครงการสร�างหลักประกันรายได� เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  26. จัดทําโครงการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู�พิการ 27. สนับสนนุเบ้ียยังชีพผู�ป]วยเอดส( 28. จัดทําโครงการป�องกันและบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัย 29. จัดทําโครงการ จดัการเรยีนการสอนให�กับศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก อบต บาท 102,000 งบประมาณ. 30. สนับสนนุค0าอาหารกลางวนั สาํหรับศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตาบล  31. สนับสนนุค0าอาหารเสริมนม ให�กับศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตาบล งบประมาณ 32. จัดทําโครงการสายสัมพันธ(แม0ลกู ของศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก แผนการดําเนินงานยุทธาสตร(การพัฒนาด�านส0งเสริมคุณภาพชวีิตและสังคม ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของนายกองค(การบริหารส0วนตาบลคูบางหลวง ดังนี ้



1. โครงการติดต้ังกระจกในเขตชุมชนตําบลคูบางหลวง 2. โครงการติดต้ังป�ายบอกสถานท่ี ป�ายบอกทาง ป�ายจราจรต0างๆ ในเขตชุมชนตําบลคูบางหลวง 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน(ในเขตพ้ืนท่ีตําบลคูบางหลวง 4. โครงการคลองสวยน้าํใสในตําบลคูบางหลวง 5. โครงการป�องกันโรคไข�เลือดออกในชุมชน 6. โครงการป�องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า 7. โครงการรณรงค(ป�องกันโรคเอดส(ในชุมชน 8. โครงการป�องกันและแก�ไขป>ญหายาเสพติด 9. โครงการบริการแพทย(ฉุกเฉินชมุชนตําบลคูบางหลวง 10. โครงการส0งเสริมการบําบัดฟlmนฟูผู�เสพ/ผู�ติดยาและส0งเสริมฝkกอบรมอาชีพ 11. โครงการฝkกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท�องถ่ินรักษ(โลกตําบลคูบางหลวง 12. โครงการสํารวจข�อมูลสัตว( และข้ึนทะเบียนสัตว(ตามโครงการสตัว(ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า ตามปณิธานของศาสตร(จารย(ดร.สมเด็จพระเจ�าลูกเธอเจ�าฟ�าจุฬาภรณ(วลัยลักษณ( อัครราชกุมาร ี13. โครงการฝkกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพชีวติอาสาสมัครดูแลผู�สูงอาย ุ14. อุดหนุนสําหรับการดําเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด�านสาธาณสุขฯ 15. โครงการวันแม0แห0งชาติ 16. โครงการวันเด็กแห0งชาติ 17. โครงการสายสัมพันธ(แม0ลูก (ของศูนย(เด็กเล็ก อบต.คูบางหลวง) 18. โครงการสนับสนุนค0าใช�จ0ายการบริหารสถานศึกษาให�กับศูนย(พัฒนาเด็กเล็กอบต.คูบางหลวง (อาหารกลางวัน) 19. โครงการสนับสุนุนค0าใช�จ0ายการบริหารสถานศึกษาให�กับศูนย(พัฒนาเด็กเล็กอบต.คูบางหลวง (ค0าจัดการเรียนการสอน) 20. โครงการสนับสนุนค0าใช�จ0ายการบริหารสถานศึกษาให�กับศูนย(เด็กเล็กอบต.คูบางหลวง (ค0าใช�จ0ายในการศึกษา ได�แก0 ค0าหนังสือเรียน ค0าอุปกรณ(การเรียน ค0าเครื่องแบบ ค0ากิจกรรมพัฒนาผู�เรยีน) 21. ค0าอาหารเสริม (นม) ให�กับศูนย(พัฒนาเด็กเล็กอบต.คูบางหลวง 22. ค0าอาหารเสริม (นม) ให�กับโรงเรียน สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในเขตตําบลคูบางหลวง 23. โครงการสนับสนุนค0าใช�จ0ายการบริหารสถานศึกษา (ค0าอาหารกลางวัน) ให�กับโรงเรยีน (สพฐ.) โรงเรียนคลองบางโพธิ์ หมู0ท่ี 3 



24. โครงการสนับสนุนค0าใช�จ0ายการบริหารสถานศึกษา (ค0าอาหารกลางวัน) ให�กับโรงเรยีน (สพฐ.) โรงเรียนบางโพธิ์ใหม0 หมู0ท่ี 4 25. โครงการสนับสนุนค0าใช�จ0ายการบริหารสถานศึกษา (ค0าอาหารกลางวัน) ให�กับโรงเรยีน (สพฐ.) โรงเรียนวัดสวุรรณจนิดาราม หมู0ท่ี 6 โครงการสนับสนุนค0าใช�จ0ายการบริหารสถานศึกษา (ค0าอาหารกลางวัน) ให�กับโรงเรยีน (สพฐ.) โรงเรียนวัดจนัทาราม หมู0ท่ี 1 
- ความสําเร็จ และผลกระทบของโครงการพัฒนาท้ังจากหน�วยงานของรัฐและอกชนท่ีมีต�อชุมชน โครงการติดต้ังกระจกในเขตตําบล โครงการป�องกันไข�เลือดออกในชุมชน โครงการชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ�า โครงการส0งเสริมสุขภาพในชุมชน  โครงการป�องกันและแก�ไขป>ญหายาเสพติด โครงการบริการ การแพทย(ฉุกเฉิน โครงการรณรงค(อนามัยเจริญพันธ(ในชุมชน โครงการคุ�มครองผู�บรโิภค โครงการหมอหมู0บ�านในพระราชประสงค( โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โครงการ To Be Number One ศูนย(เพ่ือนใจวัยรุ0นในชุมชน โครงการวันแม0แห0งชาติ โครงการวันเด็กแห0งชาติ โครงการแข0งขันกีฬาต�านยาเสพติด โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู�สูงอาย ุโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพสภาเด็กและเยาวชน โครงการงานรฐัพิธีและงานพิธีต0างๆ ของสถาบันพระมหากษัตรยิ( โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของผู�บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร อบต และโครงการให�ความรู�เก่ียวกับประโยชน(ทับซ�อน โครงการปมองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช0วงป+ใหม0 สงกรานต( โครงการประชุมประชาคมหมู0บ�าน โครงการส0งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โครงการอบรมและศึกษางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตร ี



อาสาสมัครผู�ปฏิบัติงานด�านจัดทําโครงการฝkกทบทวนเจ�าหน�าท่ีและอานการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุดหนุนงบประมาณให�เหล0ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพ่ือจัดกิจกรรมการกุศล โครงการสร�างหลักประกันรายได� เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  โครงการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู�พิการ สนับสนนุเบ้ียยังชีพผู�ป]วยเอดส( โครงการป�องกันและบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัย โครงการ จัดการเรยีนการสอนให�กับศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก อบต บาท 102,000 งบประมาณ. สนับสนนุค0าอาหารกลางวนั สาํหรับศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตาบล  สนับสนนุค0าอาหารเสริมนม ให�กับศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตาบล งบประมาณ โครงการสายสัมพันธ(แม0ลูก ของศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก                    



การวิเคราะห(ชุมชนผู�วิจัยได�ใช�เครื่องมือ ต�นไม�ชุมชน ต�นไม�ป>ญหา และตุJกตาชุมชน เพ่ือวิเคราะห(ความเป=นชุมชน วิเคราะห(ป>ญหาของชุมชน และวิเคราะห(ความต�องการของชุมชนก0อน แล�วสรุปข�อมูลท่ีได�ลงในเครื่องมือชุมชนต0อไป 1. ต�นไม�ชุมชน                      ผล : อาชีพหลัก ก่ิงก*าน : ความสัมพันธ�ของคนในชุมชน ส�วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห�ชุมชน การวิเคราะห(ชุมชนผู�วิจัยได�ใช�เครื่องมือ SWOT ในการวิเคราะห(ชุมชน ท้ังนี้ได�ดําเนินการใช�เครื่องมือ ต�นไม�ชุมชน ต�นไม�ป>ญหา และตุJกตาชุมชน เพ่ือวิเคราะห(ความเป=นชุมชน วิเคราะห(ป>ญหาของชุมชน และวิเคราะห(ความต�องการของชุมชนก0อน แล�วสรุปข�อมูลท่ีได�ลงในเครื่องมือ SWOT เพ่ือนําไปสู0แผนการพัฒนาลําต*น ในการวิเคราะห(ชุมชน ท้ังนี้ได�ดําเนินการใช�เครื่องมือ ต�นไม�ชุมชน ต�นไม�ป>ญหา และตุJกตาชุมชน เพ่ือวิเคราะห(ความเป=นชุมชน วิเคราะห(ป>ญหาของชุมชน และเพ่ือนําไปสู0แผนการพัฒนาราก : วิถีชีวิต ลําต*น : ทรัพยากรชุมชน ใบ : ความรู*/ภูมิป0ญญา 



 ใช�เครื่องมือต�นไม�ชุมชน เพ่ือสะท�อนความเป=นชุมชน หมู0ท่ี 6 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานีเพ่ือหาจุดแข็งของชุมชน และเพ่ือหาแนวทางในการแก�ไขป>ญหาของชุมชน สามารถสรุปได�ดังนี้ 1. รากของชุมชน คือวิถีชีวิตของชุมชน เป=นชุมชนท่ีตั้งรกรากอยู0ร0วมกันมาแล�วหลายสิบป+ บางหลังอยู0มาต้ังแต0สมัยบรรพบุรุษ เพราะฉะนั้นบ�านแต0ละหลังจะอยู0ร0วมกันแบบถ�อยทีถ�อยอาศัยท้ังนี้ ณ ป>จจุบัน ชุมชนมีความผสมผสานระหว0างความเป=นชุมชนชนบทและชุมชนเมือง เนื่องจากในชุมชนมีท้ังการทําเกษตรกรรม (ทํานา) โรงงานอุตสาหกรรม และการสร�างหอพักในชุมชนซ่ึงส0วนใหญ0คนในชุมชนจะอยู0ในช0วงวัยรุ0นถึงวัยทํางานซ่ึงจะออกไปทํางานนอกชุมชน สมาชิกท่ียังอยู0ในชุมชนส0วนใหญ0เป=นแม0บ�านและผู�สูงอายุท่ีอยู0ติดบ�าน โดยประกอบอาชีพการเกษตร (ทํานา) หรือบางครัวเรือนมีภาระในการดูแลเลี้ยงดูหลาน 2. ลําต�นของชุมชนคือทรัพยากรของชุมชน คือ ส0วนใหญ0เป=นเจ�าของท่ีดินและบ�านของตนเอง บางหลังทํานาในท่ีดินของตนเอง บางหลังเช0าท่ีดินเพ่ือทํานา ส0วนใหญ0ในแต0ละบ�านจะปลูกพืชผักผลไม�เพ่ือรับประทานหากเหลือกินจะแบ0งขายชุมชน มีการทําพืชสวนครัวมาทําเป=นเครื่องแกงจําหน0ายในชุมชนและชุมชนใกล�เคียง 3. ก่ิงก�านของชุมชน คือความสัมพันธ(ของคนในชุมชน คือ บ�านแต0ละหลังจะรู�จักกันเป=นอย0างดี เพราะอยู0ร0วมกันมาต้ังแต0สมันบรรพบุรุษ มีการนัดพบปะกันท้ังอย0างเป=นทางการ และไม0เป=นทางการ ความสัมพันธ(ระหว0างผู�นํา (รองนายยก อบต. ผู�ใหญ0บ�าน และสมาชิก อบต.) ชุมชนกับสมาชิกชุมชน เป=นไปอย0างเชื่อมโยง สัมพันธ(กันเป=นอย0างดี  4. ใบไม�ของชุมชน ได�แก0 ความรู�/ภูมิป>ญญาด่ังเดิมของชุมชน ได�แก0 ความรู�ในเรื่องการทําเครื่องแกง ขนมไทยโบราณ การทํานา ความรู�ในเรื่องการปลูกพืชผักผลไม�ในครัวเรือน และความรู�/ภูมิป>ญญาท่ีได�เรียนรู�จากหน0วยงานภายนอกท่ีเข�ามาสอนให�ความรู� ได�แก0 การทําน้ําหมักชีวภาพเพ่ือใช�ดูแลพืชผักผลไม�ในครัวเรือน และการนวดแผนไทย และยังมีปราชญ(ชุมชนด�านการเกษตร ชื่อนายสมบัติ เรืองขัน 5. ผลของชุมชน คืออาชีพของคนในชุมชน มีหลักๆ 4 อาชีพ คือ เกษตรกร (ทํานา) พนักงานบริษัท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย( (ให�เช0าหอพัก) และค�าขาย         



2.ต�นไม�ป>ญหา   ใช�เครื่องมือต�นไม�ชุมชน เพ่ือวิเคราะห(ป>ญหาในชุมชนท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือให�ชุมชนได�ตระหนักถึงป>ญหาและหาแนวทางการแก�ไขป>ญหาต0อไป ท้ังนี้ในการลงพ้ืนท่ีสํารวจและทําความเข�าใจถึงป>ญหาต0างๆ ในชุมชน ชุมชนได�สะท�อนป>ญหาออกมาหลายประเด็น ได�แก0 การพนัน ป>ญหาผลผลิตการเกษตรตกตํ่าในบางครัวเรือน ข้ึนมาเป=นป>ญหาหลักในชุมชน เพ่ือนําไปสู0แนวทางในการแก�ไขป>ญหากับครัวเรือนกลุ0มเป�าหมายได�ต0อไป โดยสามารถสรุปข�อ1. ป>ญหาหลักของชุมชน คือ ป>ญหาการมีหนี้สินในบางครัวเรือน2. สาเหตุของป>ญหา คือ กู�ยืมเงินเพ่ือลงทุนในอาชีพ ใช�เครื่องมือต�นไม�ชุมชน เพ่ือวิเคราะห(ป>ญหาในชุมชนท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือให�ชุมชนได�ตระหนักถึงป>ญหาและหาแนวทางการแก�ไขป>ญหาต0อไป ท้ังนี้ในการลงพ้ืนท่ีสํารวจและทําความเข�าใจถึงป>ญหาต0างๆ ในชุมชน ชุมชนได�สะท�อนป>ญหาออกมาหลายประเด็น ได�แก0 รายรับตํ่า รายจ0ายสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ(ป>ญหาผลผลิตการเกษตรตกตํ่า และป>ญหามีหนี้สินในบางครัวเรือน ซ่ึงผู�วิจัยได�เลือกป>ญหามีหนี้สินในบางครัวเรือน ข้ึนมาเป=นป>ญหาหลักในชุมชน เพ่ือนําไปสู0แนวทางในการแก�ไขป>ญหากับครัวเรือนกลุ0มเป�าหมายได�ต0อไป โดยสามารถสรุปข�อมูลได�ดังนี้ ป>ญหาหลักของชุมชน คือ ป>ญหาการมีหนี้สินในบางครัวเรือน กู�ยืมเงินเพ่ือลงทุนในอาชีพ  ลําต*น : ราก  ใช�เครื่องมือต�นไม�ชุมชน เพ่ือวิเคราะห(ป>ญหาในชุมชนท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือให�ชุมชนได�ตระหนักถึงป>ญหาและหาแนวทางการแก�ไขป>ญหาต0อไป ท้ังนี้ในการลงพ้ืนท่ีสํารวจและทําความเข�าใจถึงป>ญหาต0างๆ ในชุมชน ชุมชนนขาดความอุดมสมบูรณ( ยาเสพติด และและป>ญหามีหนี้สินในบางครัวเรือน ซ่ึงผู�วิจัยได�เลือกป>ญหามีหนี้สินในบางครัวเรือน ข้ึนมาเป=นป>ญหาหลักในชุมชน เพ่ือนําไปสู0แนวทางในการแก�ไขป>ญหากับครัวเรือนผล : ผลกระทบ : ป0ญหาหลัก  : สาเหตุของป0ญหา 



3. ผลกระทบจากป>ญหา คือบางครัวเรือนเกิดรายจ0ายมากกว0ารายได� หรือรายจ0ายเท0ารายได� ทําให�ไม0มีเงินออมเก็บสะสม    3.ตุJกตาชุมชน          ใช�เครื่องมือตุJกตาชุมชน เพ่ือวิเคราะห(ความต�องการของกลุ0มครัวเรือนเป�าหมาย แต0เนื่องด�วยวิถีชีวิตของคนในชุมชนค0อนข�างมีความเป=นเมือง ท่ีทํางานนอกชุมชน คนอยู0ในชุมชนส0วนใหญ0จะเป=นแม0บ�านหรือผู�สูงอายุ และมีภาระหน�าท่ีในการทํานาหรือเลี้ยงหลาน ทําให�ไม0มีเวลาว0างพอท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองหรือชุมชนให�ดีข้ึน ดังนั้นจึงมีแค0ครัวเรือนของกลุ0มเป�าหมายบางหลังเท0านั้น ท่ีมีความต�องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพและแก�ไขป>ญหาของตนเอง ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังนี้ 1. หัว (ความคิด/ทัศนคติ): มีความต�องการสร�างอาชีพเสริมให�กับตนเอง เพ่ือเพ่ิมรายได�และลดรายจ0ายในครัวเรือน ท้ังนี้ชุมชนอยากใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู0ในครัวเรือนเพ่ือลดต�นทุนในการผลิต เช0น กล�วย มะนาว มะกรูด มะพร�าว พืชสวนครัว ท่ีปลูกไว� โดยการนํามาแปรรูปเป=นผลิตภัณฑ(ใหม0เพ่ือขายเพ่ิมรายได� 2. หัวใจ (ความสัมพันธ(): ครัวเรือนเป�าหมายเป=นคนยากจนตามแผนจริง 2 ราย โดยเป=นคนพิการขา 1 คน และพิการทางหู 1 คน ในการส0งเสริมอาชีพจากผู�สนใจส0วนใหญ0เป=นแม0บ�านหรือผู�สูงอายุ จํานวน 25 ราย ซ่ึงเป=นกลุ0มวิสาหกิจอยู0แล�ว ซ่ึงมีความสนใจยกระดับและพัฒนาไข0เค็ม น้ําพริกไข0เค็ม กล�วยตาก และข�าวปลอดภัย หัว : ความคิด, ทัศนคติ หัวใจ : ความสัมพันธ� มือ : อาชีพ, ทักษะพิเศษ เท*า : วิถีชีวิต 



3. มือ (อาชีพ/ทักษะพิเศษ): ครัวเรือนกลุ0มเป�าหมายมีทักษะในการทําไข0เค็ม การปลูกข�าวแบบปลอดภัย เพ่ือใช�บริโภคในครัวเรือน และสร�างรายได�เพ่ิมข้ึน ทําให�ต�องการเพ่ิมความรู�ในเรื่องการทําผลิตภัณฑ(แปรรูป และอยากได�ตลาดเพ่ือรองรับการวางขายสินค�าแปรรูปนี้ 4. เท�า (วิถีชีวิต): ครัวเรือนกลุ0มเป�าหมายประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน และเกษตรกร(ทํานา) โดยทํานา2-3 ครั้ง/ป+ ช0วงเวลาว0างท่ีเหลือจะขายพืชผักผลไม�ท่ีตนเองปลูกไว�เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว โดยฝากขายตามร�านค�าท่ัวไปในชุมชนทําให�เกิดความเสี่ยงเรื่องรายได�ในครัวเรือน ครัวเรือนเป�าหมายผู�เข�าร0วมโครงการส0วนใหญ0เป=นแม0บ�านและผู�สูงอายุ  ผลการวิเคราะห�สถานการณ�ของชุมชน เก่ียวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ0อนหรือจุดด�อยโอกาส และอุปสรรค 1. ผลการวิเคราะห�สถานการณ�ของชุมชน                   1. คนเป;าหมายในชุมชนมีสนใจ และความรับผิดชอบในการดูแลลูกบ*านของตนเองอย�างดีเยี่ยม มีการเช่ือมโยงประสานการทํางานระหว�างหน�วยงานภาครัฐกับประชาชนเปBนอย�างดี โดยผ�านรองนายก อบต. และสมาชิก อบต. 2. ในชุมชนมีทรัพยากร ได*แก� แปลงนาหลายไร� คลองบางหลวง ซึ่งเปBนคลองท่ีใช*ประกอบการเกษตรไหลผ�าน และในแต�ละครัวเรือนมีการปลูกพืช ผักสวนครัว ผลไม* และสมุนไพร เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และหากเหลือจากการบริโภคจะนําไปขายเพ่ิมรายได*ให*กับครัวเรือน พบว�า ครัวเรือนบางส�วนมีหนี้สนิในระบบ โดยการกู*ยืมจากเงินกู*กองทุนหมู�บ*าน และเงินกู*จากธนาคาร ซ่ึงส�วนใหญ�เปBนการกู*ยืมเพ่ือการลงทุน ท้ังนี้ ณ ป0จจุบัน ส�วนใหญ�ยังคนเปBนหนี้กับกองทุนหมู�บ*าน และหนี้กับธนาคารอยู� จากทุนทรัพยากรเดิมท่ีมีอยู�ในแต�ละครัวเรือน  ทําให*สามารถนําผลิตภัณฑ� คือ จากข*าวปลอดภัย มาต�อยอดเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ� โดยทําผลิตภัณฑ�  วัยรุ�นและวัยทํางาน ทํางานนอกชุมชน ผู*ท่ีอยู�ในชุมชนส�วนใหญ�จะเปBนแม�บ*านหรือผู*สูงอายุ ซ่ึงส�วนใหญ�ไม�มีอาชีพ และบางส�วนต*องเลี้ยงดูหลานด*วย ทําให*ไม�มีเวลาว�างในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  S w o T 



 2. ผลการวิเคราะห�สถานการณ�ของกลุ�มครัวเรือนเป;าหมาย จากท่ีได�พูดคุยกับชุมชนอย0างเป=นทางการและไม0เป=นทางการ โดยผ0านเวทีประชาคมและผ0านการพูดคุยกันแบบส0วนตัวนั้น พบว0า ครัวเรือนกลุ0มเป�าหมายบางส0วนประสบกับป>ญหาการมีหนี้สิน และมีรายได�ไม0เพียงพอต0อรายจ0าย ทําให�มีความต�องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสร�างอาชีพเสริม เพ่ิมรายได� ลดรายจ0ายให�กับครัวเรือน ผ0านการขายผลิตภัณฑ(ไข0เค็ม กล�วย และข�าวปลอดภัย  ซ่ึงสามารถสรุปข�อมูลผ0านเครื่องมือได�ดังนี้                      เนื่องด*วย ในแต�ละครัวเรือนจะมีทุนทรัพยากรเดิมของตนเอง เช�น ข*าวและผักสวนครัว ท่ีปลูกไว*เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ทําให*สามารถพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการนําทุนเดิมท่ีมีอยู�ในชมุชนมาต�อยอด เพ่ือพ่ิมรายได* และเปBนการลดต*นทุนการผลิตด*วย ครัวเรือนกลุ�มเป;าหมายมีความต*องการเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ�ผ�านการแปรรูปเปBนไข�เค็มและข*าว โดยคนในชุมชนมีทักษะความสามารถในการแปรรูป ท้ังนี้สาเหตุท่ีชุมชนเลือกแปรรูปไข�เค็ม และน้ําพริกไข�เค็ม เพราะเชื่อว�าเปBนสินค*าท่ีสามารถขายได*ง�าย โครงการสร*างเครือข�ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร�วมกันศึกษาแก*ไขป0ญหาของชมุชนท*องถิน่ เสริมพลังให*ชุมชนท*องถิ่นสามารถดํารงอยู�ได*อย�างย่ังยืน ถือเปBนอีกหนึ่งโครงการท่ีจะช�วยสนับสนนุ ต�อยอดผลิตภัณฑ� เพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ� และท่ีสําคัญคือสามารถเพ่ิมรายได*ให*กับครัวเรือนได* มีครัวเรือนในชุมชนสนใจเข*าร�วมโครงการ ทําให*ไม�เปBนอุปสรรคต�อการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของระบบ สามารถสร*างความต�อเนื่องของโครงการตามแผนระยะยาวได*  o T S W 



 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ป? โครงการ 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 โครงการพัฒนาอาชีพและต0อยอดผลิตภัณฑ(เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน      โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานสนิค�า และยกระดับข�าวอินทรีย( หมู0ที่ 6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลมุแก�ว จ.ปทุมธานี      โครงการติดตามผลสาํเร็จ และถอดบทเรียนชุมชน               



31  ข*อเสนอโครงการพัฒนาท่ีส�งผล ต�อความสําเร็จ (Quick Win Project) ช่ือกิจกรรม โครงการพัฒนาอาชีพและต�อยอดผลิตภัณฑ�เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน บ*านคลองบางหลวง หมู�ท่ี 6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก*ว จ.ปทุมธานี แผนกิจกรรมโครงการ ลําดับท่ี วันท่ี กิจกรรมสําคัญ ผลท่ีได* 1. มีนาคม 2562 วิเคราะห(ผลิตภัณฑ(ชุมชนเพ่ือส0งเสริมและพัฒนาอาชีพ และจัดทํารายชื่อบุคคลเป�าหมายผู�เข�าร0วมโครงการ 1.รู�ถึงจุดเด0น และจุดพัฒนาของผลิตภัณฑ( 2.ได�รายชื่อบุคคลเป�าหมายในการเข�าร0วมโครงการ 2. มีนาคม 2562 กิจกรรมอบรมการทําน้ําพริกเผาไข0เค็ม  1.ผู�เข�าร0วมโครงการมีทักษะใหม0ๆ ในการพัฒนาน้ําพริกเผาไข0เค็ม  2.ได�ผลิตภัณฑ(ท่ีมีคุณภาพ 3. มีนาคม 2562 กิจกรรมการออกแบบตราสินค�า และบรรจุภัณฑ(น้ําพริกเผาไข0เค็ม ไข0เค็ม และข�าวปลอดภัย ได�ตราสินค�า และบรรจุภัณฑ(ท่ีสวยงามตรงตามความต�องการของกลุ0มเป�าหมาย 4. มีนาคม-พฤษภาคม 2562 กิจกรรมตรวจเยี่ยม ติดตามผล และประเมินผลโครงการ      1.ติดตามด�านการบริหารจัดการกลุ0ม (1 ครั้ง)      2.ติดตามมาตรฐานสินค�า (2 ครั้ง)     3.ติดตามการขายและการตลาด (2 ครั้ง)   1.กลุ0มมีการบริหารจัดการตนเองอย0างเป=นระบบ 2.สินค�าเป=นไปตามสูตรท่ีกลุ0มได�กําหนดร0วมกัน 3.สินค�าสามารถขายได� และมีตลาดรองรับอย0างต0อเนื่อง    



32 สรุปผลการศึกษา และข*อเสนอแนะ 
- สภาพป>ญหา ความต�องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป�าหมาย 
- สรุปความต�องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน0วยงาน เครือข0ายประชารัฐท่ีเก่ียวข�อง 
- ข�อเสนอแนะ จุดเน�น โครงการพัฒนาท่ีส0งผลต0อความสําเร็จ (Quick Win Project) 


