
คํานํา 
สารบัญ 

ส่วนที่ 1  บทนํา : ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 บ้านเกาะปริง หมู่ท่ี  1 ตําบลควนปริง ความเป็นมา บ้านเกาะ
ปริงเป็นหมู่บ้านท่ีเกาะตั้งมาช้านาน  ในอดีตนั้นมีการเล่าสืบต่อกันมาว่า
สืบเนื่องจากพ้ืนท่ีของตําบลควนปริงเป็นท่ีราบลุม่ มีน้ําท่วมในพ้ืนท่ีเกือบ
ทุกพ้ืนท่ีของตําบล ทําให้ราษฏรต้องหาพ้ืนท่ีสูงเป็นท่ีอยู่อาศัย ประชากร
จึงต้องตั้งบ้านเรือน ลักษณะเป็นหมู่บ้านในบริเวณนี้  ซึ่งเป็นท่ีสูงคล้าย ๆ 
กับเป็นเกาะในทะเล ประกอบด้วยการมีต้นไม้พ้ืนท่ีบ้านคือ  “ ต้นปริง”  
ต้นใหญ่มากในบริเวณน้ําให้ชาวบ้าเรียกว่า “ บ้านเกาะปริง”   มาจนถึง
ทุกวันนี้  และราษฎรในพ้ืนท่ีมีการนับถือศาสนาท้ังศาสนาอิสลามและ

พุทธ โดยนับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ  70% 

ข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้าน 
 1.  ท่ีตั้ง 
                    บ้านเกาะปริง หมู่ท่ี 1  ตําบลเกาะปริง อําเภอเมืองตรัง ตั้งอยู่ในการเขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง อยู่ทางทิศใต้ของอําเภอเมืองตรัง มีระยะห่างจากท่ีว่าการอําเภอประมาณ 7  
กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 2056 ไร่  มีอาณาเขตดังนี ้
                ทิศเหนือ           จด   หมู่ท่ี 2 ,3   ตําบลควนปริง 
                ทิศใต้               จด   หมู่ท่ี 6   ตําบลควนปริง 
                ทิศตะวันออก      จด   หมู่ท่ี 3  ตําบลควนปริง 
                ทิศตะวันตก        จด    หมู่ท่ี 4   ตําบลควนปริง  
3.    ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
                          ลักษณะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นดินละเอียด มีแหล่งน้ําธรรมชาติคือ 
คลองเมือง ห้วยนาคา  และห้วยไม้ไผ่  ภูมิอากาศร้อนชื้น 
4.  ลักษณะของประชากร 
      จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 140  ครัวเรือน ประชากรชาย 340 คน ประชากร หญิง 359 คน รวม 1,240 คน 
5.      ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน (เกษตร / อุตสาหกรรม / รับจ้าง ฯลฯ) 
       ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรการทําสวนยางพารา  รับจ้างในโรงงาน และการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน การตีมีดและการผลิตเครื่องแกงตํามือเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในหมู่บ้าน 
     1.  ครัวเรือนทําสวนยางพารา                จํานวน    94  ครัวเรือน  ร้อยละ  98 
                2.  ครัวเรือนทํานา                             จาํนวน     -    ครัวเรือน  ร้อยละ    - 
                3.  ครัวเรือนปลูกผกั                           จํานวน     5   ครัวเรือน   ร้อยละ   3 
                4.  ครัวเรือนเลี้ยงเลี้ยงสัตว์                   จาํนวน    70 ครัวเรือน    ร้อยละ  56 
                5. ครัวเรือนเลีย้งปลาน้ําจืด                   จาํนวน      5 ครัวเรือน    ร้อยละ   3 
                6. ครัวเรือนประกอบอาชีพรับจ้าง           จาํนวน     109  ครัวเรือน   รอ้ยละ 88 
                7. ครัวเรือนประกอบอาชีพรับราชการ      จํานวน        4  ครัวเรือน   รอ้ยละ 3 
                8. ครัวเรือนประกอบอาชีพบริษัทเอกชน   จํานวน       -  ครัวเรือน   ร้อยละ - 
                9. ครัวเรือนประกอบอาชีพค้าขาย          จาํนวน       6  ครัวเรือน   ร้อยละ 4 



6.   สถานบริการและร้านค้าชุมชน 
 1. มัสยิด จํานวน 1 แห่ง 
 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  จํานวน 1 แห่ง 
 4. ลานกีฬา จํานวน 1 แห่ง 
 5. หอกระจายข่าว จํานวน 1 แห่ง 
 6. ร้านค้า จํานวน 7  แห่ง 
7.  การคมนาคม 
 มีเส้นทาง การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงหมู่บ้านสะดวกระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร มีเส้นทาง 2 
เส้นทาง ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ  15  นาที มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ไม่ต่อเนื่องมีเป็นครั้งคราว 
8.  ประเพณีและเทศกาลประจําปี 

     ประเพณีและกิจกรรมของหมู่บ้านนี้ควบคู่ ไปท้ังกิจกรรมทางศาสนาของ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ 
เพราะราษฎรในพ้ืนท่ีมีการสืบทอดศาสนาท้ังศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในส่วนของศาสนาอิสลาม คือ
การประกอบพิธีในมัสยิด การทําพิธีละหมาด การทําสุหนัตฤดู 
ฯลฯ ในส่วนของศาสนาพุทธคือวันสงกรานต์ วันสาร์ทไทย ชักพระและกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ 

สภาพทางเศรษฐกิจ   
              รายได้เฉลี่ยของคนในหมู่บ้าน  เป็นเงิน    35,000 บาท / คน / ปี 
              อาชีพหลัก  ( รายได้หลัก ) ของคนในหมู่บ้านคือ  รับจ้าง เกษตร 
              อาชีพรอง   ( รายได้รอง )  ของคนในหมู่บ้านคือ  กลุ่มอาชีพต่างๆ 
              อาชีพเสริม  ( ทํากิน  ทําใช้ในครัวเรือน / รายได้เสริม ) ของคนในหมู่บ้าน  คือ ............................ 
ผลิตภัณฑ์ / สินค้าที่มีช่ือเสียงหรือน่าสนใจของหมู่บ้าน  มีดังนี้ 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  

ส่วนที่ 2 ข้อมลูจากการสังเคราะห ์ จปฐ. / กชช  2  ค 
การประเมินสถานะการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ปี2551 
  การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ดําเนินการจัดเก็บเป็นประจําทุกปีเป็นราย
ครัวเรือน    เพ่ือวัดระดับมาตรฐานชีวิตของคนไทยในระดับครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เครื่องชี้วัดความ
จําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน  ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนและตนเอง  มีตัวชี้วัด  จํานวน   6   หมวด    
42  ตัวชี้วัด  ดังนี ้
  หมวดท่ี  1 สขุภาพดี  มี 13 ตัวชี้วัด 
  หมวดท่ี  2 มีบ้านอาศัย  มี  8 ตัวชี้วัด 
  หมวดท่ี  3 ฝักใฝ่การศึกษา  มี  7 ตัวชี้วัด 
  หมวดท่ี  4 รายได้ก้าวหน้า  มี  3 ตัวชี้วัด 
  หมวดท่ี  5 ปลูกฝังค่านิยมไทย มี  6 ตัวชี้วัด 
  หมวดท่ี  6  ร่วมใจพัฒนา  มี 5 ตัวชี้วัด 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของบ้านเกาะปริง  หมู่ท่ี  1  ตําบลควนปริง อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
ปรากฏ ว่า 

1. ตัวชี้วัดท่ีผ่านเกณฑ์จํานวนตัวชี้วัดท่ีผ่านเกณฑ์ 35 ตัวชี้วัดคือตัวชี้วัดท่ี 1-4 6 8-19 21-25 27-28 
30-31 33-34 36-42 

2. จํานวนตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 6  ตัวชี้วัด คือตัวชีว้ัดท่ี 5 7 20 29 32 35 
3. จํานวนตัวชี้วัดท่ีไม่มีข้อมูล 1  ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 26 



4. ตัวชี้วัดท่ีผ่านเกณฑ์จํานวนตัวชี้วัดท่ีผ่านเกณฑ์ 25  ตัวชี้วัดคือตัวชี้วัดท่ี 
1,2,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,28,30,31,32,33,34,,38,39,42, 

5. จํานวนตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดท่ี 29,35,40,41 
3.    จํานวนตัวชี้วัดท่ีไม่มีข้อมูล 13 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 3,4,5,6,7,8,11,23,25,26,27,36,37 

              การประเมินการพัฒนาหมู่บ้านจากข้อมูล จปฐ. ในประเด็นของข้อมูลท่ีไม่ผ่านเกณฑ์  จปฐ. 
จํานวน   7 ตัวช้ีวัด สรุปประเด็นได้ดง 
                1. ตัวชี้วัดท่ี 29 คนอายุ 15-60 ปี มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ เป้าหมายตัวชีวัดร้อยละ 95 
ของจํานวนคน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 79.4 นวน 269 คนจาก 339 คน ต้องแก้ไขจํานวน  70  คน 
                5.ตวัชี้วัดท่ี 35 คนอายุ  6 ปีข้ืนไปในครัวเรือนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เป้หมาย ร้อยละ 
100  ผ่านเกณฑ์  99.2   ต้องแก้ไข จํานวน  1 ครัวเรือน 
                6. ตัวชี้วัดท่ี 40  ครัวเรือนมีส่วนร่วมกิจกรรมเก่ียวการอนุรักษ์ฯ เป้าหมายร้อยละ 95 ผ่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 90   ต้องแก้ไขจํานวน 13 ครัวเรือน 
                7.ตวัชี้วัดท่ี  41 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน เป้าหมายร้อยละ 100 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 89.5  ต้องแก้ไขจํานวน 13 ครัวเรือน 
                    การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.ค )  ปี 2550 
  ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บา้น (กชช.2ค) ดําเนินการจัดเก็บ 2 ปี/ ครั้ง  โดยในปี 2550 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล กชช.2ค ใน 6 หมวด 31 ตัวชี้วัด พบว่า บ้านเกาะปริง  หมู่ท่ี 1 ตําบลควนปริง อําเภอเมือง  
จังหวัดตรัง  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาระดับ 3  หรือเป็นหมู่บ้านท่ี มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา



   ตารางสรุปสภาพปัญหาของหมู่บ้านจากข้อมูล กชช.2ค ปี 2550  บ้านเกาะปริง 
ตัวช้ีวัด คะแนน  ตัวช้ีวัด คะแนน 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    (1)  ถนน 
    (2)  น้ําดื่ม 
    (3)  น้ําใช ้
    (4)  น้ําเพ่ือการเกษตร 
    (5)  ไฟฟ้า 
    (6)  การมีท่ีดินทํากิน 
    (7)  การติดต่อสื่อสาร 

 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 

 4. ด้านความรู้และการศึกษา 
    (19) ระดับการศึกษาของประชาชน 
    (20) อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
    (21) การได้รับการศึกษา 

 
3 
3 
3 

2. ด้านการประกอบอาชีพและงานทํา 
    (8)  การมีงานทํา 
    (9)  การทํางานในสถานประกอบการ 
    (10) ผลผลิตจากการทํานา 
    (11) ผลผลิตจากการทําไร่ 
    (12) ผลผลิตจากการทําเกษตรอ่ืน ๆ 
    (13) การประกอบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน 
    (14) การได้รับประโยชน์จากการมี
สถานท่ี ท่องเท่ียว 

 
2 
3 
- 
- 
3 
- 
- 
 

 5. ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    (22) การเรียนรู้โดยชุมชน 
    (23) การได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
    (24) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
    (25) การรวมกลุ่มของประชาชน 
(26) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

 
2 
- 
3 
3 
2 
 

3. ด้านสุขภาพและอนามัย 
    (15) ความปลอดภัยในการทํางาน 
    (16) การป้องกันโรคติดต่อ 
    (17) การกีฬา 
    (18) การปลอดยาเสพติด 

 
3 
2 
3 
3 
 

 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (27) คุณภาพดิน 
    (28) คุณภาพน้ํา 
    (29) การปลุกป่าหรือไม้ยืนต้น 
    (30) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
    (31) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม 

 
3 
 
  
  
  

สรุปสภาพปัญหาของหมู่บ้าน      (1) มีปัญหามาก      -    ตัวชี้วัด           (2) มีปัญหาปานกลาง   7     ตัวชี้วัด 
                                                     (3) มีปัญหาน้อย     16   ตัวชี้วัด 
ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 

    



ผลการประเมินจากเวทีประชาคม 
 บ้านเกาะปริง  หมู่ท่ี  1                                                                                                               
หากจะมองถึงกับวิกฤตนั้นยังไม่มี แต่ในส่วนของสภาพปัญหานั้นมีปัญหาท่ีสําคัญจากข้อมูล กชช. 2 ค 
และ จากเวทีประชาคม มาวิเคราะห์ปัญหาโดยอาศัยเวทีของหมู่บ้าน และการประชุมราษฎรประจําทุก
เดือนไดส้ังเคราะห์โดยใช้รูปแบบการจัดทําแผนชุมชนได้ดังนี้ ดังนี ้
         1. ปัญหาน้ําเพ่ือการเกษตร 
              2. ปัญหาการติดต่อสื่อสาร 
              3. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร 
              4. ปัญหาคุณภาพดิน 
              5.  ปัญหาการเข้าแหล่งเงินทุนของประชาชน 
              7. ปัญหาการป้องกันโรคติดต่อ 
         8. ปัญหาการอนุรักษ์ฯและการมีสวนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 
              9. ปัญหากรประกอบอาชีพและมีงานทํา 
              10. ปัญหาจากเวทีประชาคมคือปัญหาในเรื่องรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย 
              11. ปัญหาการพนันการเสี่ยงโชคหวยใต้ดิน 
         12. ปัญหาการสรรหาคณะกรรมการในการบรบริหารทุนในชุมชน 
              13. ปัญหาในเรื่องของน้ําท่วม 
          การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา   
                 1.ปัญหาน้ําเพ่ือการเกษตร  เป็นปัญหาระดับปานกลาง สืบเนื่องจากราษฎรในพ้ืนท่ี
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป็นส่วนใหญ่ท้ังการทําสวนยางพารา การทํานา  การปลูกผักและเลี้ยง
สัตว์  ซึ่งในบางปีการเกษตรมีปัญหา  

2.  การติดต่อสื่อสาร  หมู่ท่ี  มีปัญหาด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
โทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์บ้าน ราษฎรจะทราบข่าวสารจากหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีคือโทรศัพท์มือถือทําให้ค่าใช้จ่ายของราษฎรในพ้ืนท่ีสูงโดยใช่เหตุ 

3.  ผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาปานกลาง สืบเนื่องจากการใช้น้ําและแหล่งน้ําไปสู่
การตลาดท่ีไม่แน่นอน ราคาผลผลิตยังข้ึนอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 

4.  คุณภาพของดิน   จะมีปัญหาในเรื่องของดินตื้น ดินล่างเป็นหินด่านและกรวด ทําให้การ      
ใช้ประโยชน์ของท่ีดินได้น้อยกว่าเท่าท่ีควร 
          5.  การเข้าแหล่งเงินทุนของประชาชน ตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูล กชช. 2ค. เป็นข้อมูลท่ี
มีปัญหาปานกลาง แต่ข้อมูลจากเวทีประชาคม นั้น ปัญหาการเข้าแหล่งทุนของชุมชนอยู่ในระดับสูง 
เนื่องจากราษฎรในพ้ืนขาดการออมเท่าท่ีควร  ทุนสว่นใหญ่ในหมู่บ้านเป็นทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  ตอ้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้มากข้ึน 

7.  การป้องกันโรคติดต่อ เป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะปัญหาในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ปัญหา
นั้นมาจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม และจากสภาพดินฟ้าอากาศท่ี มีฝกตกชกุ ตลอดท้ังปี ทําให้การ
ป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะในเรื่องของไข้เลือดออก หมู่ปลอดยังไม่ปลอด 100% 

                 9.  เด็กในครัวเรือนได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือน แรกติดต่อกันเป็น
ปัญหาสืบเนื่องค่านิยม ดั้งเดิมและความเชื่อของพ่อแม่ท่ีลูกต้องกินอย่างอ่ืนด้วย ถึงจะสมบูรณ์แข็งแรง
ทําให้เป็นปัญหาของตัวชี้วัดดังกล่าว 

 



การวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน 
             ในการพัฒนาหมู่บ้าน  ชาวบ้านบ้านเกาะปริง  นําปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนท่ีได้จากการ
สํารวจข้อมูล จปฐ, และ กชช.2ค  รวมท้ังความคิดความเห็นจากเวทีประชาคม มาวิเคราะห์ปัญหาโดย
อาศัยเวทีประชาคมของหมู่บ้าน และการประชุมราษฎรท่ีดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน โดยได้
สังเคราะห์ใช้ในรูปแบบแผนชุมชน  ซึ่งสรุปสภาพหมู่บ้าน ได้ดังนี ้

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
- ประชากรมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ

เครือญาติ 
- ไม่มีการอพยพแรงงานไปทํางานท่ีอ่ืน 
- มีแหล่งเงินทุนในชุมชน เช่น  กองทุน

หมู่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
- เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
- ผู้นํามีความเข้มแข็ง 

- ประชาชนบางส่วนชอบเล่นการพนัน (หวย) 
- ประชาชนไม่มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ

อ่ืนยกเว้นอาชีพหลัก ทํานา 
- ประชาชนมีการออมเงินน้อย มีการใช้จ่ายท่ี

ฟุ่มเฟือย 
- ไม่มีการลดรายจ่าย เช่น การปลูกผักหรือ

เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน   
- มีหนี้สินภาคประชาชน 

โอกาส อุปสรรค 
- ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  และภาคราชการอ่ืน ๆ  

- ประชาชนบางส่วนยังรอคอยความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ  โดยไม่คิดพ่ึงพาตนเอง 



จากการประเมินสถานการณ์พัฒนาหมู่บ้านจากข้อมูล จปฐ. กชช 2ค และเวทีประชาคม สรุปได้ดังนี้ 
          ข้อมูล จปฐ.ป2ี551 ข้อมูลท่ีตกเกณฑ์ตัวชี้วัด  โดยสรุป 

1.   การได้รับบริการก่อนวัยเรียน 
2.  การประกอบอาชีพและมีรายได้ของคนอายุ 15-60 ปี 

         3. การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 
             ข้อมูล กชช 2ค ปี2550 

1. ข้อมูลท่ีมีปัญหามาก มี  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
                      -    
           2.  ข้อมูลท่ีมีปัญหาปานกลาง  มี  5 ตัวชี้วัด  ประกอบด้วย 
                      -  ตัวชี้วัดท่ี    4  น้ําเพ่ือการเกษตร 
                      -  ตัวชี้วัดท่ี     7  การติดต่อสื่อสาร  
                      -  ตัวข้ีวัดท่ี     8  การมีงานทํา   
                      -  ตัวชี้วัดท่ี    16    ด้านการป้องกันโรคติดต่อ 
                      -  ตัวชี้วัดท่ี     22   การเรียนรู้โดยชุมชน 
                      -  ตัวข้ีวัดท่ี     26  การเข้าแหล่งเงินทุนของชุมชน 
                      -   ตัวชี้วัดท่ี   28   คุณภาพน้ํา 
                       สรุปประเด็นปัญหาจากข้อมูล จปฐ. ปี 2551 ข้อมูล กชช 2ค.ป ี2550 และจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเวทีประชาคม  ปัญหาเร่งด่วนท่ีจําเป็นต้องแก้ไข 

1. ปัญหาการเรียนรู้ของชุมชน 
2. ปัญหาการประกอบอาชีพของราษฎรในพ้ืนท่ี 
3. ปัญหาในเรื่องน้ํา 

                      4.    ศาสนาและการสื่อสาร  
                       5.  ปัญหาการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
                       6.  การออมเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน 

ข้อมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือนท้ังหมู่บ้าน     140   ครัวเรือน 
ได้ทําการสํารวจจัดเก็บข้อมูล  .  138  ครัวเรือน 
ประชากรท่ีทําการสํารวจข้อมูล รวม   704   คน 
แยกเป็น  ชาย   340 . คน      หญิง    359 คน 
 
การจําแนกวัยของประชากร 
๑. เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ( แรกเกิด – 6 ปี )                    จํานวน . 43  ป ี
๒. เยาวชน ( 7 – 20 ปี )                                               จํานวน  232  ป ี
๓. วัยแรงงาน ( 21 – 60 ปี )                                        จํานวน   361 ป ี
๔. วัยสูงอายุ ( 60 ปีข้ึนไป )                                        จํานวน      40  ป ี
ผู้พิการทางกายหรือสมอง / ผู้สูงอายุท่ียากจน ด้อยโอกาส / เด็กท่ีกําพร้า หรือยากจน  ด้อยโอกาส   
จํานวน 8 คน คน     ดังนี ้
       - ได้รับการช่วยเหลือแล้วจากหน่วยงาน / วงเงิน 
      - ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและความต้องการให้ช่วย 
ข้อมูลอาชีพ 



อาชีพหลักของครัวเรือนส่วนใหญ่   คือ   การเกษตร รับจ้าง 
อาชีพรองของครัวเรือน   ได้แก่   กลุ่มอาชีพ   
อาชีพเสริมของครัวเรือน  ได้แก่   ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ 
คนวัยแรงงาน  มีงานทําประจํา   452  คน 
คนวัยแรงงาน  ว่างงาน  จํานวน ................................................. คน 
              สาเหตุเพราะ .................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
ข้อมูลทรัพยากร 
              ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีในพ้ืนท่ี    อาทิ 
แหล่งน้ํา 
                   ไม่มี 
ป่าไม้ 
                   ไม่มี 
 พืชเศรษฐกิจ 
                    ยางพารา  ปาล์ม 
 
สัตว์ 
                วัว  แพะ ไก่ เป็ด  
 
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ 

รวมรายได้ของทุกครัวเรือน    ปีละ    12,800,00บาท 
ท่ีมารายได้หลัก  ได้แก่   ดังนี ้

ท่ีมาของรายได้ จํานวนครัวเรือน รวมเงินรายได้ต่อปี 

ยางพารา 70             5,000,000 
รับจ้างท่ัวไป 50             4,800,000 
ธุรกิจส่วนตัว 40              3,000,000 

ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
ข้อมูลสุขภาพ 

สวัสดิการรักษาพยาบาล  ดังนี ้
1.บัตรสุขภาพ    563  คน 
2.บตัรผู้สูงอายุ      40คน 



3.ประกันสังคม     90 คน 
4.สวัสดิการข้าราชการ / เจ้าหน้าท่ีของรัฐ   10  คน 
5.อ่ืนๆ ระบุ .......................................................................................................... คน 

ปัญหาหลักด้านสุขภาพ ( โรค )  ในพื้นท่ี 
          1. ความดันโลหิต 
          2. เบาหวาน 
           3. โรคหัวใจ 

   สาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีทําให้คนในครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพ  มีดังนี ้
          1.การออกกําลังกาย 
          2.การบริโภคอาหาร      
 
ภูมิปัญญา  ผู้รู้  ปราชญ์ชาวบ้าน 

ท่ี 
รายละเอียดข้อมูลภูมิปัญญา/ 

ความเช่ียวชาญ 
ช่ือ – สกุล  ผู้รู้ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 ช่างศิลป นายดลละ  หะจิ   
2. ช่างตีเหล้ก นายจรูญ สีผม   
3 หมอเอ็น นายเริ่ม  หมันแหละ   
4 หมอตําแย นางเตียน สัญวงค์   
5 ช่างเฟอร์นิเจอร์ นายคํารณ  สิริรักษ์   
6 ผู้รู ้ นายดลละ หะจิ   

 
ข้อมูลกลุ่มกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
          ได้แก่  กลุ่มผู้นําด้านอาสาพัฒนา / ด้านกองทุนการเงิน / ด้านอาชีพ / กิจกรรม ด้านอ่ืน ๆ  อาทิ  
ด้านสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน 
  

ท่ี ช่ือกลุ่ม ลกัษณะงาน 
จํานวนสมาชิก 

( คน ) 
รายละเอียด
กิจกรรมท่ีทํา 

ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

1 อพปร. อาสา 28 ความปลอดภัย  
2. กลุ่มเลี้ยงวัวพ้ืนเมือง กลุ่มอาชีพ 30 เพ่ิมรายได้  
3 กองทุนหมู่บ้าน อาชีพ 80 สร้างรายได้  
4 กลุ่มสัจจะ การออม 80 ออม  
5. กลุ่มตีเหล็ก กลุ่มอาชีพ 60 สร้างรายได้  
6. กลุ่มเครื่องแกงตํามือ กลุ่มอาชีพ 50 สร้างรายได้  

 
สว่นที่ 3  ข้อมูลจากการวิเคราะห์บัญชีครัวเรือน 

รวมเงินออมของทุกครัวเรือน  ปีละ    120,000 บาท  จากแหล่งเงินออมดังนี้ 
แหล่งเงินออมหลักของครัวเรือน   ธนาคาร กลุ่มสัจจะ  
รายจ่ายของครัวเรือน  ( อาทิ  ค่าอาหาร  ค่าการศึกษา   ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ  ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับสุขภาพ  ค่าใช้จ่ายได้สาธารณูปโภคและน้ํามันเชื้อเพลิงรายจ่ายท่ัวไป ฯลฯ ) 
                 ( ให้เรียงตามลําดับจากรายจ่ายมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดของครัวเรือนในหมู่บ้าน ) 

1. ค่าเล่าเรียน 



3..ค่าอาหาร 
4.ค่าสาธารณูปโภคและน้ํามันเชื้อเพลิง 

หนี้สินของทุกครัวเรือน   เป็นเงิน   650,000  บาท 
แหล่งเงินกู้หลักของครัวเรือน  ( ให้เรียงตามลําดับจากแหล่งเงินกู้ท่ีสําคัญท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดของ
ครัวเรือนในหมู่บ้าน ) 

1.กองทุนเพ่ือการศึกษา 
2..กองทุนหมู่บ้าน 
3..โครงการ กข.คจ 
4..ธนาคารต่างๆ 
5.เงินนอกระบบ                  

ปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดหนี้สิน ( ให้เรียงตามลําดับสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดของครัวเรือนใน 
หมู่บ้าน ) 

1.กู้เพ่ือการศึกษา 
2.กู้เพ่ือดํารงชีวิต 
3.กู้เพ่ือตามใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

                  
ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะศักยภาพของหมู่บ้าน 

             ในการพัฒนาหมู่บ้าน  ชาวบ้านบ้านเกาะปริง  นําปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนท่ีได้จากการสํารวจ
ข้อมูล จปฐ, และ กชช.2ค  รวมท้ังความคิดความเห็นจากเวทีประชาคม มาวิเคราะห์ปัญหาโดยอาศัยเวที
ประชาคมของหมู่บ้าน และการประชุมราษฎรท่ีดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน โดยได้สังเคราะห์ใช้ใน
รูปแบบแผนชุมชน  ซึ่งสรุปสภาพหมู่บ้าน ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
- ประชากรมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ

เครือญาติ 
- ไม่มีการอพยพแรงงานไปทํางานท่ีอ่ืน 
- มีแหล่งเงินทุนในชุมชน เช่น  กองทุน

หมู่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
- เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
- ผู้นํามีความเข้มแข็ง 

- ประชาชนบางส่วนชอบเล่นการพนัน (หวย) 
- ประชาชนไม่มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ

อ่ืนยกเว้นอาชีพหลัก ทํานา 
- ประชาชนมีการออมเงินน้อย มีการใช้จ่ายท่ี

ฟุ่มเฟือย 
- ไม่มีการลดรายจ่าย เช่น การปลูกผักหรือ

เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน   
- มีหนี้สินภาคประชาชน 

โอกาส อุปสรรค 
- ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  และภาคราชการอ่ืน ๆ  

- ประชาชนบางส่วนยังรอคอยความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ  โดยไม่คิดพ่ึงพาตนเอง 

                  
                  แนวโน้มทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านและวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน 
                     สถานการณ์ของหมู่บ้านท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
                            สถานการณ์ของหมู่บ้านในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางพอมี พอกิน     อยู่กัน
แบบพ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ประชาชนไม่เกเร เป็นอันธพาลไม่ก่อความเดือดร้อน
ให้แก่หมู่บ้าน เคารพและเชื่อฟังผู้นําผู้สูงอายุ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ช่วยกันดูแลรักษาสภาพ



สิ่งแวดล้อมและอนุทรัพยากรตลอดจนสิ่งสาธารณประของหมู่บ้านชุมชนเป็นอย่างดี พร้อมด้ายการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมท่ีมีในชุมชน   

                                  ผลกระทบท่ีประเด็นสําคัญต่อหมู่บ้าน 
                          ผลกระทบท่ีสําคัญของหมู่บ้านและประชาชน คือ 
                               1. ราคาผลผลิตต่ําไม่แน่นอน แต่ปัจจยัในการผลิตสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ราคาปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากเนื่องจากราษฎรในพ้ืนท่ี ประกอบอาชีพหลักคือการทําสวน
ยางพาราและปลูกผัก     
                              2.  ขาดแคลนน้ําดื่ม น้ําใช ้จากในอดีตท่ีราษฎรในพ้ืนท่ีใช้น้ําบ่อตื้นขุดบ่อใช้เอง
ในครัวเรือนเป็น   น้ําดื่ม น้ําใช้  แต่ในปัจจุบันการท่ีจะบริโภคน้ําจากบ่อน้ําตื้นไม่สามารถกระทําได้ 
เนื่องจากมีสารปนเปื้อนไม่มีความสะอาดพอให้ใช้ดื่มได้ จึงถือได้ว่าเป็นผลกระทบท่ีสําคัญมากของตําบล
ควนปริงและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
                              3. การบริโภคนยิมของราษฎรในพ้ืนท่ีบางส่วน ทําให้เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีของ
เยาวชนในอนาคตไม่รู้จักการประหยัด อาจจะนําไปสู่ปัญหาต่างในอนาคตได้ 
                    4 . ค่าครองชีพท่ีสูงในปัจจุบันทําให้หมู่บ้านประสบปัญหาเป็นอ่าง เพราะราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง 
                            การคาดหวังในอนาคตของหมู่บ้าน 

                                             1. ความคาดหวังของหมู่บ้านและประชาชนในอนาคต อยากให้ราคาผลผลิตสูง
และม่ันคง และให้ปัจจัยในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยให้ราคาลดลง เพ่ือนําไปสู่การลดต้นทุนการผลิต       
เพ่ิมผลผลิตมากข้ึน ทําให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 

                                                           2. ต้องการให้มีประปาหมู่บ้านพร้อมถังกรองน้ําเพ่ือใช้บริโภค ท่ังถึงท้ัง
หมู่บ้านทําให้       สามารถลดรายจ่ายของครัวเรือนลงได้ 

                                                         3. ต้องการให้ระบบการสื่อสารในหมู่บ้านท่ีดี รวดเร็วท่ัวถึงพร้อมประหยัด   
                                      4. ต้องการให้ราษฎรท่ีขาดการมีส่วนร่วมซึ่งมีส่วนน้อยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

โดยพร้อมเพรียง 
 
 
                                      วิสัยทัศน ์
                                         เป็นหมู่บ้านดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่าพอเพียง          

                          การกําหนดอัตลักษณ์ของหมู่บ้านและการกําหนดตําแหน่งการพัฒนา 
                การกําหนดอัตลักษณ์ หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่ีมีเอกลักษณ์ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้องการปลูกผักปลอดสารพิษเป็นเอกลักษณ์เพราะใกล้เคียงตลาด 
                            การกาํหนดตําแหน่งการพัฒนา 
                บ้านเกาะปริง   หมู่ท่ี 1 ตําบลควนปริง  เป็นหมู่บ้านท่ีมีทุนในชุมชนพอสมควร และศักยภาพ
ในการบริหารจัดการทุนค่อนข้างดี มีปัญหาในประเด็นของคนบริหารจัดการมีน้อย ทางหมู่บ้านได้กําหนด
ตําแหน่งการพัฒนาโดยการพัฒนาศักยภาพทุนใน ชุมชนให้เข็มแข็ง พร้อมส่งเสริมกระบวนการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจในชุมชนอย่างม่ันคงและยั่งยืน   
 
 
 
 
 



ส่วนที ๕ แนวทาง / โครงการ / แผนหมู่บ้าน 
แผนชุมชนประเภททีห่มูบ่้านดําเนินการเอง 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ปีท่ี

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.จัดกิจกรรมและนันทนาการร่วม กันของประชาชนในหมู่บ้าน 
2.สร้างจติสํานึกให้ให้มีความรับผิด 
ชอบต่อส่วนรวม 
4.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
5.สร้างความเข้าใจสร้างความเข้าใจถึงวิถี ทางประชาธิปไตยไม่ใช่
เป็นเรื่องขัดแย้ง 

5,000 
4,000 
. 

250,000 
5,000 

 กม 
กม 
 
อยู่ดีมีสุข 
กม 

6.จัดทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานท่ีด้านอาชีพ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 10,000  กม 

6.จัดหาน้ําสะอาดสําหรับดื่มของชุมชน 280,000  อยู่ดีมีสุข 
7.จัดตั้งกลุ่มหรือชมรมเพ่ือช่วยกันดูและแนะนําด้านสุขภาพ
อนามัย 
8.จัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือสวัสดิการในการการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
9.รวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจและสวัสดิการอ่ืนๆ 

10,000 
 

50,000 
100,000 

 กม 
 
กทบ. 
กทบ. 

10.ปรับปรุงจัดระบบการจัดการแหล่งไม่ให้มีการทําลายแหล่งน้ํา 
11.ส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนในหมู่บ้านปลูกไม้ดอกและไม้
ประดับบริเวณบ้านริมถนนและอาคารสาธารณะประโยชน ์
12.ปลูกต้นไม้ยืนต้นสองข้างทางในหมู่บ้านและเก็บขยะลงถัง
รองรับ 
 

50,000 
. 

100,000 
. 
. 

50,000 

  

13.จัดกิจกรรมและนันทนาการร่วม กันของประชาชนในหมู่บ้าน 
14.สร้างจิตสํานึกให้ให้มีความรับผิด 
ชอบต่อส่วนรวม 
15.สร้างความเข้าใจสร้างความเข้าใจถึงวิถี ทางประชาธิปไตยไม่ใช่
เป็นเรื่องขัดแย้ง 

5,000 
4,000 
 

5,000 

  

 
แผนชุมชนประเภทที่หมูบ่้านร่วมดําเนินการกับส่วนราชการ/องค์กรเอกชน 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ปีท่ี

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ด้านคอม พิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ต่อเชื่อม 
2.หาครูเพ่ิมให้มีความเหมาะสมกับเด็กท่ีเพ่ิมข้ึน 
3.สนับสนุนให้มีการพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาในหมู่บ้านให้เป็นท่ี
รู้จักแพร่หลาย 
3.จัดทําป้ายชื่อบ้านทุกบ้าน/ป้ายบอกชื่อถนน,ซอยภายในหมู่บ้าน 
3.เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารประชาชน 
4.ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

60,000 
. 

84,000 
150,000 

. 
50,000 

    80,000 
80,000 

 อบต. 
. 

อบต. 
        อบจ. 

. 
อบต. 

        อบต. 
อบต. 



5.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิถีไทย 
6.จัดกิจกรรมวันเด็ก 

   75,000 
30,000 

       อบต. 
อบต. 

7.จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 

250,000  อบต. 
. 
 

8.โครงการพัฒนาและส่งเสริมแก่กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 300,000  อบต. 
9.จัดตั้งและฝึกอบรมให้ความรู้อาสาป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) 
10.โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยเม่ือมีปัญหาน้ํา
ท่วม 
11.สร้างลานออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอาย ุ
12.จัดหาท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส 
13.จัดหารถพยาบาลรับส่งผู้ผู้ป่วย หนักท่ีต้องเข้ารักษาในจังหวัด 
14.ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
15.จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
 

100,000 
200,000 

. 
150,000 
300,000 
800,000 

50,000 
25,000 

 ป้องกันภัยพลเรือน 
ป้องกันภัยพลเรือน 

. 
อบจ. 
อบต. 
อบจ. 

       อบต. 
อบต. 

16.จัดทําป้ายชื่อบ้านทุกบ้าน/ป้ายบอกชื่อถนน,ซอยภายใน
หมู่บ้าน 
17.ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนหย่อมและปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมให้
สวยงาม 
18.จัดถังรองรับขยะและให้มีรถเก็บขยะ 
19.จัดสร้างเรือนเพาะชําต้นไม้ 
20.สร้างโรงผลิตน้ําสะอาดดื่มสําหรับชุมชน 
21.ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
22.สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
23.เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาต/ิสิ่งแวดล้อม 
24.สร้างศาลาท่ีพักริมทาง 
25.ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
26.โครงการอนุรักษ์บํารุงรักษาป่าชุมชน 
27.ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน 

40,000 
. 

500,00 
. 

900,000 
400,000 
350,000 
200,000 
40,000 

. 
170,000 
160,000 
20,000 
40,000 

. 

 อบต. 
. 

อบต. 
. 

อบต. 
อบจ. 
อบจ. 
อบต. 
อบต. 
. 

อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 

 
. 

 
แผนชุมชนประเภทที่ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ปีท่ี

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
2.จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรม การหมู่บ้านและผู้นํา
กลุ่มแกนนําในหมู่บ้าน 
3.ให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งและการไปใช้สิทธิ 
4.สร้างสนามกีฬาประจําหมู่บ้าน 
5.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งอินเตอร์เน็ตของหมู่บ้าน 

400,000 
50,000 

. 
50,000 
300,000 
60,000 

 อยู่ดีมีสุข 
พัฒนาชุมชน 

. 
กรมการปกครอง 

การกีฬา 
กรมการปกครอง 



6.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องมลพิษท่ีเกิดกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
7.ให้ความรู้และเพ่ิมสวัสดิการแก่อาสา   สมัครสาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 
8.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนและกองทุนให้การสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
9.ฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อมเพ่ือร่วมป้องกันและรักษา 
10.ฝึกอบรมด้านกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
11.จัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนได้แก่การฝึกอาชีพ,การฝึก
ทักษะฝีมือ,การจัดหางาน,สร้างอาชีพเสริม,การสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน,การประกันสังคม 
12.ฝึกเสริมอาชีพเพ่ือส่งเสริมการมีงานทํา 
13.สาธิตการปลูกพืชในพ้ืนท่ีนาร้าง 
14.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
15.อบรมการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
16.อบรมเพิ่มศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน กข.คจ. 
17.สัมมนาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
18.อบรมกรรมการจัดเก็บข้อมูลจปฐ./กชช.2ค 

. 
50,000 

. 
40,000 

. 
500,000 

. 
50,000 

. 
100,000 
500,000 

. 

. 

. 
200,000 
100,000 
15,000 
15,000 

   15,000 
 

. 
ก.ทรัพยากรฯ 

. 
สาธารณสุข 

. 
อยู่ดี-มีสุข 

. 
ก.ทรัพยากรฯ 

. 
การกีฬา 

จัดหางานจังหวัด 
. 
. 

 
ส่งเสริมการเกษตร 

 
ส่งเสริมเกษตร 
พัฒนาชุมชน 

พัฒนาชุมชน 
พัฒนาชุมชน 

19.สร้างตลาดกลางเพ่ือเป็นท่ีจําหน่ายสินค้า 
20.รวมกลุ่มอาชีพจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขอรับการสนับสนุน
การเงิน 
3.โครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน 
4.โครงการมีงานทําผู้นําชุมชนเข้มแข็ง 
5.โครงการส่งเสริมการรับงานไปทําท่ีบ้าน 
6.โครงการส่งเสริมปลูกพืชแซมยาง 
7.โครงการผลิตพืชปลอดสารพิษ 
8.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
9.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวพ้ืนเมือง 
10.ส่งเสริมการไก่พ้ืนเมือง 
11.ส่งเสริมการปลูกหญ้า 
12.ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด 
13.ส่งเสริมการเลี้ยงวัวลูกผสม 
14.ส่งเสริมการแปรรูผลผลิตทางการเกษตร 
15.ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
16.โครงการปลูกไม้ผลบริเวณบ้าน 
17.ส่งเสริมการทําไร่นาสวนผสม 
18.โครงการปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้าน 
19.โครงการปลูกข้าวโพดหวาน 
20.โครงการปลูกอ้อยค้ันน้ํา 
21.ส่งเสริมการป้องกันศัตรูพืชจากธรรมชาติ 

800,000 
400,000 

. 
100,000 
60,000 
30,000 
50,000 
30,000 
60,000 
100,000 
40,000 
50,000 
60,000 
200,000 
20,000 
10,000 
8,000 
120,000 
8,000 
5,000 
10,000 
5,000 

 พาพิชย์จังหวัด 
เกษตร 

. 
จัดหางานจังหวัด
จัดหางานจังหวัด 
จัดหางานจังหวัด 
กองทุนสงเคราะห์ 
ส่งเสริมการเกษตร 
กองทุนสงเคราะห์ 

ปศุสัตว ์
ปศุสัตว ์
ปศุสัตว ์
ปศุสัตว ์
ปศุสัตว ์

ส่งเสริมการเกษตร 
สาธารณสุข 

ส่งเสริมการเกษตร 
ส่งเสริมการเกษตร 
ส่งเสริมการเกษตร 
ส่งเสริมการเกษตร 
ส่งเสริมการเกษตร 
ส่งเสริมการเกษตร 



22.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยอินทรีย์ 
23.ส่งเสริมการกําจัดศัตรูพชืสกัดจากธรรมชาต ิ
24.โครงการปรับปรงุบํารุงดิน 
25.โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ําหมัก 
26.ส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์ดิน 
27.ส่งเสริมการวิเคราะห์น้ํา 
28.ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์พ้ืนเมือง 
29.ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้นอกภาคเกษตร 
30.ส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ําจืด/การเพาะเลี้ยง 

20,000 
10,000 
5,000 
100,000 
5,000 
5,000 
50,000 
100,000 
200,000 

 พัฒนาท่ีดิน 
พัฒนาท่ีดิน 
พัฒนาท่ีดนิ 
พัฒนาท่ีดิน 
พัฒนาท่ีดิน 
พัฒนาท่ีดิน 
ปศุสัตว ์

ส่งเสริมการเกษตร 
ประมง 

31.จัดหาน้ําสะอาดสําหรับดื่มของชุมชน 250,000  สาธารณสุข 
32.จัดตั้งและฝึกอบรมให้ความรู้อาสาป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) 
33.โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยเม่ือมีปัญหาน้ํา
ท่วม 
34.จัดใหต้รวจสุภาพประจําปีทุกคน 
35.จัดสวัสดิการเป็นอุปกรณ์สื่อสารและสวัสดิการด้านปฏิบัติงาน 
36.จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับหมู่บ้าน 
37.อบรมให้ความรู้และต้ังอาสาสมัครป้องกนัภัยยาเสพติดพร้อม
อุปกรณ์สนับสนนุ 
38.รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
39.รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
40.รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
41.โครงการควบคุมเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
42.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
43.รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
44.ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทํา 
45.ส่งเสริมการมีงานทําเพ่ือผู้สูงอายุ 
46.ฝึกอาชีพกลุ่มผู้ยากจน 
47.โครงการสร้างชวีิตใหม่แก่ผู้ประสบภัย 
48.โครงการสร้างอาชีพใหม่แก่ผู้บําบัดยาเสพติด 
 

100,000 
. 

200,000 
. 

15,000 
50,000 

. 
300,000 

. 
200,000 

. 
30,000 

. 
60,000 
30,000 
30,000 

. 
25,000 
10,000 
50,000 
50,000 

 ป้องกันภัยพลเรือน 
. 

ป้องกันภัยพลเรือน 
. 

สาธารณสุข 
ป้องกันภัยพลเรือน 

. 
สาธารณสุข 

. 
ศตส.จ. 

. 
สาธารณสุข 

. 
สาธารณสุข 
 สาธารณสุข 
สาธารณสุข 

. 
สาธารณสุข 
สาธารณสุข 

จัดหางานจังหวัด
จัดหางานจังหวัด 

 


