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บ้านตาด  หมู่ที ่ 1 
ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จงัหวดัอุดรธานี 

 



ค าน า 
 

  กระบวนการจดัท าแผนชุมชน  เป็นกระบวนการส าคญัท่ีแต่ละชุมชนจะตอ้งร่วมกนัด าเนินการ                         
ใหเ้กิดข้ึนในชุมชนและตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง   เพราะเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ                  
ก าหนดอนาคตการพฒันาชุมชนของตนเอง  แผนชุมชนท่ีประชาชนไดมี้ส่วนร่วมด าเนินการ  จะสะทอ้นปัญหา                      
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน  ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด และน าพาไปสู่การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนืได ้

  การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมยอ่มส่งผลกระทบต่อชุมชน เพราะฉะนั้นแผนชุมชน                     
จึง ตอ้งด าเนินการปรับปรุง อยูเ่สมอ  เพื่อใหท้นักบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน  คณะท างานปรับปรุงแผนชุมชน หวงัเป็น         
อยา่งยิง่วา่แผนชุมชนฉบบัน้ี  จะเป็นเคร่ืองมือใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ ในการวางแผนพฒันา        
ชุมชนต่อไป 
 

            คณะท างาน 

         2559 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1. ประวตัิหมู่บ้าน 

  บา้นตาด  หมู่ท่ี 1  ได้ยา้ยมาจากบ้านค ากล้ิง และตั้งข้ึนเม่ือ  ประมาณ  พ.ศ.  2435  ประชากร
ส่วนมากเป็นคนในตระกูล   ท่ีก่อตั้งหมู่บา้น  เป็นหมู่บา้นใหญ่มีอาณาเขตกวา้งขวาง  ประชากรในหมู่บา้นจ านวน
มากท าการเกษตร เล้ียงสัตว ์   บา้นตาด       หมู่ท่ี 1   ในหน่วยงานการปกครองมีก านนั  และผูใ้หญ่บา้นพอล าดบัได้
ดงัน้ี   ผูใ้หญ่บา้นคนแรก     คือ นายหลวงค าแหง   วงัค าแหง  อยูต่่อมาก็ไดเ้ป็นก านนัต าบลบา้นตาด   
คนท่ี  2  คือ  นายศรีจวง  เจตบุตร  อยูห่ลายปีจนหมดวาระ 
คนท่ี  3  คือ  นายค าไมย ์ พงษป์ระเทศ  ถูกคดัเลือกเป็นก านนัต าบลบา้นตาด 
คนท่ี 4   คือ  นายขนุตาด  พงษป์ระเทศ  เป็นผูใ้หญ่บา้นถูกคดัเลือกเป็นก านนัต าบลบา้นตาดต่อ 
คนท่ี  5  คือ  นายกมล  โคตรมงคล  ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคดัเลือกเป็นก านนัต าบลบ้านตาด  
คนท่ี  6  คือ  นายบวัค า  โนวฤทธ์ิ   เป็นผู้ใหญ่บ้าน     

คนท่ี  7  คือ  นายบวัปาน  พนัธ์สิงห์  เป็นผูใ้หญ่บา้น 
คนท่ี  8  คือ  นายค ากอง  วงัค าแหง   เป็นผูใ้หญ่บา้นถูกคดัเลือกเป็นก านนัต าบลบา้นตาดต่อ 
คนท่ี  9  คือ  นายวนัดี  บวัสอน  เป็นผูใ้หญ่บา้น 
คนท่ี 10  คือ  นาย รณฤทธ์ิ  อุปฮาด  เป็นผูใ้หญ่บา้น 
 ในวนัท่ี  17  มิถุนายน  2537  ไดมี้การเลือกตั้ง ก านนัต าบลบา้นตาด และนายสมยั  นอ้ยรามศูนย ์ซ่ึงตอนนั้น
เป็นผูใ้หญ่บา้น บา้นตาด หมู่ท่ี 1 ถูกเลือกให้เป็นก านนัต าบลบา้นตาด  ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ ต่อมาในวนัท่ี  20  
กรกฎาคม 2547  ไดมี้การเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้น  บา้นตาด คนใหม่คือ  นายซันโย  บุดดีค า และไดเ้ลือกตั้งเป็นก านนั
ต าบลบ้านตาด  วนัท่ี 13  สิงหาคม 2552 ได้มีการเลือกตั้งผูใ้หญ่บ้านอีกคร้ัง ได้  นายสมยั  น้อยรามศูนย์เป็น
ผูใ้หญ่บา้น และต่อมาก็ไดรั้บเลือกเป็นก านนัต าบลบา้นตาด และปัจจุบนั นายสัมผสั  วรรณวงษ์ คือผูใ้หญ่บา้นคน
ปัจจุบนั 
2. สภาพทัว่ไป 
  สภาพทัว่ไปของบา้นตาดใต ้หมู่ท่ี 1 เป็นพื้นท่ีราบสูงเหมาะส าหรับในการสร้างบา้นเรือนและท่ีอยู่
อาศยั สลบักบัพื้นท่ีราบลุ่มและมีล าหว้ย หนองน ้า 
3. ทีต่ั้งและอาณาเขต 
  ทิศเหนือ           มีอาณาเขตติดต่อ บา้นเล่ือมพิลึก  ต.บา้นจัน่ 
  ทิศใต ้               มีอาณาเขตติดต่อ บา้นสุขสมบูรณ์ 
  ทิศตะวนัออก   มีอาณาเขตติดต่อ บา้นหนองโสกดาว 
  ทิศตะวนัตก     มีอาณาเขตติดต่อ บา้นตาด หมู่ท่ี 14 
4.ข้อมูลประชากร 

o จ านวนครัวเรือนทั้งหมด   709  ครัวเรือน 
o ประชากรทั้งหมด    2,213   คน   แยกเป็น  

  เพศชาย  1,128 คน เพศหญิง 1,085 คน       
 



จ านวนประชากรทีอ่าศัยอยู่จริง  ปี 2551 

ช่วงอายุ 
ประชากร 

เพศชาย 
 (คน) 

เพศหญงิ 
(คน) 

จ านวนรวม 
 (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปีเตม็  - - - - 
1 ปีเตม็ - 2ปี 9 7 16 3.57 
3 ปีเตม็ - 5 ปี 11 11 22 4.91 
6 ปีเตม็ - 11 ปี 18 12 30 6.69 
12 ปีเตม็ - 14 ปี 11 12 23 5.13 
15 ปีเตม็ - 17 ปี 9 9 18 4.01 
18 ปีเตม็ - 49 ปี 121 117 238 53.12 
50 ปีเตม็ -60 ปี 24 24 48 10.71 
มากกวา่ 60 ปี เตม็ข้ึนไป 25 28 53 11.83 
รวมทั้งหมด 228 220 448  

 
ท่ีมา : จปฐ. ปี 2556 

 
 ประชากรแยกตามท่ีมา  ศาสนา  ภาษา  วฒันธรรม 

ศาสนาพุทธ  206  ครัวเรือน 
 ศาสนาอ่ืน      2 ครัวเรือน 

 ภาษาพดู 
  ภาษาไทย  จ านวน  206    ครัวเรือน 
 .................................................จ  านวน......................ครัวเรือน 
 .................................................จ  านวน......................ครัวเรือน 

สภาพทางเศรษฐกจิและรายได้ 

    อาชีพหลกั  อาชีพท านา        
    อาชีพเสริม  รับจา้ง         
  ค่าจา้งแรงงานในหมู่บา้น    วนัละ 150บาทต่อวนั     
 รายไดเ้ฉล่ียของประชากร        25,000 บาท บาทต่อปี     
 
 
 
 



ที่ อาชีพ จ านวนครัวเรือน พืน้ที ่(ไร่) 
1 ท านา 185 1,850 
2 รับราชการ 10 - 
3 รับจา้ง 6 - 
4 คา้ขาย 5 - 

รวม 206 1,850 
 

แหล่งน า้ 
 
 ขอ้มูลแหล่งน ้า 
       หนองแด่น  ตั้งอยูทิ่ศใตข้องหมู่บา้นเน้ือท่ีประมาณ 
50 ไร่  ความลึกประมาณ 5 เมตร  ความจุประมาณ 
100,000 ลูกบาศกเ์มตร             
 
 

ขอ้มูลแหล่งน ้า 
       หนองข้ีอน้  ตั้งอยูท่างทิศเหนือของหมู่บา้น  เน้ือท่ี 
ประมาณ 70 ไร่ ความลึกประมาณ 3 เมตร  ความจุ
ประมาณ 140,000 ลูกบาศกเ์มตร 

 
 

สถานทีส่ าคัญ 
 

โรงเรียน (ขอ้มูลโรงเรียน ช่ือ จ านวนครู นกัเรียน) 
   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ระดบัมธัยมศึกษา  จ านวน
ครู 41 คน มีนกัเรียน 620 คน  
1. ช่ือโรงเรียนบา้นตาด    ระดบัชั้นสูงสุดประถมศึกษาปี
ท่ี  6   จ  านวนนกัเรียน   349   คน  จ านวนครู    24  คน   
 

วดั  (ช่ือวดั ประวติัความเป็นมา ช่ือเจา้อาวาส จ านวน พระ
เณร) 
 ช่ือ  วดัเกษรศิลคุณ   (วดัป่าบา้นตาด)   จ  านวนพระ    50   รูป  
เจา้อาวาสช่ือ  พระอาจารยสุ์ดใจ  ธมัโม 
 ช่ือ    วดัป่าบา้นตาด  (ขอ้มูลทัว่ไป) 
   วดัป่าบา้นตาด ตั้งอยูท่างทิศใตข้องหมู่บา้นเป็นท่ีปฏิบติั
ธรรมของพระสงฆแ์ละเป็นท่ีเคารพสักการะของคนทัว่
ประเทศ 
 

ช่ือศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านตาด สังกดัเทศบาลต าบลบ้าน
ตาด  ประวติัความเป็นมา จ านวนครู นกัเรียน). 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตาดมีครู 2 คน นกัเรียน 40 คน 
 
 

  
 



กองทุนหมู่บ้าน ( ความเป็นมา คณะกรรมการ/สมาชิก 
การกูย้มื  ผลการด าเนินงาน ) 
      ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลเม่ือปี พ.ศ.2544  
เพื่อเป็นเงินทุนใหส้มาชิกกูไ้ปลงทุนประกอบอาชีพ 
และบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็น  มีคณะกรรมการ
บริหารเงินกองทุนจ านวน  10 คน ชาย 5  คน หญิง 5 คน 
สมาชิกจ านวน 92 คน แยกเป็นชาย  25  คน หญิง  67  
คน  มีการกูย้มืจ  านวน 92 ราย  ปัจจุบนัมีเงินกองทุน
จ านวน  1,058,000.-บาท              

กลุ่ม  ออมทรัพย ์( ความเป็นมา ขอ้มูลกลุ่ม สมาชิก) 
   ตั้งกลุ่มออมทรัพย ์/ สัจจะ พร้อมกบักลุ่มกองทุนหมู่บา้น
เม่ือ พ.ศ. 2545 มีสมาชิกทั้งหมด 120 คน ออมเดือนละ 10 
บาท ปัจจุบนัมีเงินหมุนเวยีน 72,000 บาท 
 
 
 
 

กลุ่ม   ปลูกพืชผกัสวนครัว     (ขอ้มูลกลุ่ม ความเป็นมา 
สมาชิก) 
   ตั้งกลุ่มอาชีพเม่ือ พ.ศ. 2548 มีสมาชิกและกรรมการ
ทั้งหมด 12 คน 

กลุ่ม   เล้ียงสัตว ์        (ขอ้มูลกลุ่ม ความเป็นมา สมาชิก) 
   ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2548 มีสมาชิกและกรรมการทั้งหมด 15 คน 
 
 
 
 

 
บุคคลส าคัญของหมู่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ช่ือ-สกุล   นาย สัมผสั  วรรณวงค ์     
บา้นเลขท่ี   196  หมู่ท่ี   1    ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองฯ  
จงัหวดัอุดรธานี เบอร์โทรศพัท ์  087-2350809     
 

เจ้าอาวาสวดั 
     

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ช่ือ-สกุล   นายค าพนู   โคตรมงคล       
บา้นเลขท่ี    199  หมู่ท่ี  14  ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองฯ  
จงัหวดัอุดรธานี เบอร์โทรศพัท ์  -  

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ช่ือ-สกุล   นายอศัวโยธิน    พิมพศ์รี       
บา้นเลขท่ี    77  หมู่ท่ี  14   ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองฯ  
จงัหวดัอุดรธานี เบอร์โทรศพัท ์  -  
 

 
 
 
 
 
 



ประธานกองทุนหมู่บ้าน 
ช่ือ-สกุล นางสุภาวลัย ์   กาญจนศกัด์ิ 
บา้นเลขท่ี    หมู่ท่ี  14    ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองฯ  
จงัหวดัอุดรธานี เบอร์โทรศพัท ์  - 

ประธานสตรีหมู่บ้าน 
ช่ือ-สกุล นางทองใบ    อุปฮาด 
บา้นเลขท่ี       หมู่ท่ี  14    ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองฯ  
จงัหวดัอุดรธานี เบอร์โทรศพัท ์  - 

ประธานเยาวชน 
ช่ือ-สกุล นายยทุธนา   มาตราช 
บา้นเลขท่ี      หมู่ท่ี  14    ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองฯ  
จงัหวดัอุดรธานี เบอร์โทรศพัท ์  - 

 ปราชญ์ชาวบ้านด้าน   ศาสนา 
ช่ือ-สกุล นายหนูอินทร์     พิมพศ์รี 
บา้นเลขท่ี      หมู่ท่ี  14    ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองฯ  
จงัหวดัอุดรธานี เบอร์โทรศพัท ์  - 

ประธาน อสม.   เกษตร 
 ช่ือ-สกุล นายสมพร   กิจคม 
วนั/เดือน/ปีเกิด                           2508   อาย ุ  42  ปี 
บา้นเลขท่ี  6     หมู่ท่ี  15    ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองฯ  
จงัหวดัอุดรธานี  โทรศพัท ์  087-1001769 
 

 ปราชญ์ชาวบ้านด้าน 
 ช่ือ-สกุล ....................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด...........................................อาย.ุ.........ปี 
บา้นเลขท่ี.........  เบอร์โทรศพัท.์............................... 
ประสบการณ์......................................ปี 

 
การคมนาคมของหมู่บ้าน 
  ระยะทางจากหมู่บ้านห่างจากตัวอ าเภอเมืองอุดรธานี 17   กิโลเมตร การเดินทางไปอ าเภอใช้รถจักยานยนต์  
รถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสารประจ าทางทุก   1  ชั่วโมง  อัตราค่าโดยสารถึงจังหวัดอุดรธานี  20  บาท     
การสื่อสารของหมู่บ้าน 

-โทรศัพท์สาธารณะ มี   จ านวน  1  ตู้ 
- ตู้ไปรษณีย์   มี   จ านวน  1  ตู้    
- หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมี  จ านวน    1  แห่ง 
- ป้ายประกาศข่าวสารของหมู่บ้านมี  จ านวน 1  แห่ง 

  
      การประกอบอาชีพ                                          
                อาชีพหลักของประชากรในหมู่บ้าน 

1. อาชีพท านา   180   ครัวเรือน (ร้อยละ  44.55   )  
2. อาชีพท าสวน  40     ครัวเรือน (ร้อยละ  9.90   )   
3. อาชีพท าสวนยางพารา  134   ครัวเรือน (ร้อยละ  33.17   )  
4. อาชีพค้าขาย   50      ครัวเรือน (ร้อยละ  12.38  )  

 
                อาชีพเสริมของประชากรในหมู่บ้าน 
                 1.  รับจ้าง     จ านวน      176    ครัวเรือน (ร้อยละ  43.56   ) 

2.  อาชีพเลี้ยงสัตว์ จ านวน  5       ครัวเรือน (ร้อยละ  1.24   ) 



                 3. อาชีพท าไร่  จ านวน  50     ครัวเรือน (ร้อยละ  12.37   ) 

                   อาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน คือ การท านา ท าไร่ ท าสวน มีบางคนรับราชการ มีบางส่วนค้าขาย มี
บางส่วนไปท างานต่างประเทศ ไปรับจ้างที่ต่างจังหวัด นอกจากนี้ชาวบ้านตาดยังมีอาชีพเสริม คือ    

      
สภาพทางเศรษฐกิจ 
                   -  ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 50,000  บาท/คน/ปี   

  -  ชาวบ้านประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก 
                   -  ประชาชนไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
                   -  ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดคือข้าว   

        -  ร้านค้าและสถานบริการในหมู่บ้าน 
    1) มีร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค  จ านวน  20  ร้าน 

        2) ร้านตัดผม/เสริมสวย/รานซ่อมรถมอเตอร์ไซค์/จักรยาน จ านวน 8  ร้าน 
 
สภาพสังคม 
               -  สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านมีความมั่นคงถาวร     
                   -  ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งข้ึนในหมู่บ้านและมีส่วนร่วมในการ    
 -  แสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
   -  ลักษณะสังคมเป็นสังคมระบบเครือญาติ มีความ เอ้ืออาทรต่อกัน     
                   -  มีการสืบทอดภูมิปัญญาของชาวบ้าน                
ประเพณี 
                   บ้านตาด  จะมีการท าบุญตักบาตรในตอนเช้าทุกวันตามจารีตประเพณีของชาวอีสานตลอดจนงาน
ประเพณีในวันส าคัญต่าง ๆ ของพุทธศาสนาตลอดปี (ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ) โดยจะมีการประกอบพิธีที่วัดเป็นส่วน
ใหญ่  มีวันส าคัญดังนี้  
      1.บุญขึ้นปีใหม่                          
                 2.บุญข้าวจี่                                  
                 3.บุญเผวส 
                 4.วันสงกรานต์                           
                 5.บวชนาค                                  
                 6.บุญบ้องไฟ                                                      
                 7.บุญเข้าพรรษา                          
                 8.บุญข้าวประดับดิน                  
                9.บุญข้าวกระยาสารท 
                10.บุญออกพรรษา                     
                11.บุญกฐิน                                



                12.งานลอยกระทง 
ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ 
                    เป็นที่ราบสูง มี  3  ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว  ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด   
 
 
 
 
การใช้ที่ดินของหมู่บ้าน 
                  1.ที่อยู่อาศัย  จ านวน   600 ไร่          
                  2.ที่นา      จ านวน    3,650  ไร่       
                  3.ที่ไร่ (ปลูกพืชเก็บเก่ียวใน 1 ปี) จ านวน  1,080 ไร่      
                  4.ที่สวน (ปลูกไม้ยืนต้นเกิน 1 ปี) จ านวน   1,200  ไร่     
                  5.ที่สาธารณะ/ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มี  จ านวน    6     แปลง   ดังนี้ 

5.1) แปลงที่ 1  ที่ดินป่าช้า   จ านวน   250  ไร่   -   งาน 
5.2 ) แปลงที่ 2   ที่ดินสระ/หนองน้ าสาธารณะ.  จ านวน    80  ไร่  -  งาน 
5.3) แปลงที่ 3   ที่ดินสนามกีฬา  จ านวน    1  ไร่ -  งาน 
5.4) แปลงที่ 4   ที่ดินศาลาประชาคม  จ านวน  -  ไร่   1  งาน 
5.5) แปลงที่ 5   ที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกหนองแดง   จ านวน  943 ไร่ - .งาน 

ข้อมูลหมู่บ้าน    ประกอบด้วย             
               5. บ่อน้ าตื้น    จ านวน  15   บ่อ    
               6. บ่อน้ าบาดาล  -  บ่อสาธารณะจ านวน   25  บ่อ   
               7. ถังเก็บน้ าฝน ใช้การได้     จ านวน    3   แหง่ 
     9.ไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน   มีครบทุกครัวเรือน         
 10. มีน้ าประปาใช้ในหมู่บ้าน  มีครบทุกครัวเรือน        
 12. การแบ่งคุ้มในหมูบ่้าน  แบ่งเป็นคุ้มต่าง ๆ รวม   12    คุ้ม ดังนี้   

         คุ้มที่ 1  ชื่อพุทธรักษา                ประธานคุ้มชื่อนายอนุชา  พิมพ์ศรี 

 คุ้มที่ 2  ชื่อรุ่งเจริญ                   ประธานคุ้มชื่อนายสมใจ  โนวฤทธิ์ 
 คุ้มที่ 3  ชื่อหนองสาพาชื่น         ประธานคุ้มชื่อนายนิพนธ์  สาเจริญ 
 คุ้มที่ 4  ชื่อป่าเตย                    ประธานคุ้มชื่อนายมูล  ผลทิพย์ 
 คุ้มที่ 5  ชื่อเลิศนภา                  ประธานคุ้มชื่อนายฉลอง  เสามุกดา                                                   
           คุ้มที่ 6  ชื่อวนาสวรรค์               ประธานคุ้มชื่อนายทองสุข  จันทร์ศรี 
           คุ้มที่ 7  ชื่อสว่างอารมณ์             ประธานคุ้มชื่อนายวีระชัย  ชูเกณฑ์ 
           คุ้มที่ 8  ชื่อธรรมคุ้มครอง           ประธานคุ้มชื่อ นายสมบัติ  สอนบาล 
           คุ้มที่ 9  ชื่ออุดมพัฒนา               ประธานคุ้มชื่อนายสมบัติ  ด้วงร่มโพธิ์ 



           คุ้มที่ 10 ชื่อพรสวรรค์                ประธานคุ้มชื่อนายบุญมี  เพชรสุนทร 
           คุ้มที่ 11  ชื่อสังฆะคุ้มครอง          ประธานคุ้มชื่อนายประวิทย์  วรวงษ์ 
           คุ้มที่ 12  ชื่อพงษ์ประเสริฐ          ประธานคุ้มชื่อนายค าแดง  จันนาวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ในแต่ละครัวเรือนจะมีรายจ่ายเฉล่ีย ปีละ  70,652.74   บาท 
               เห็นไดว้า่ รายจ่ายดา้นอุปโภค บริโภค สูงกวา่รายจ่ายดา้นตน้ทุนการผลิต ซ่ึงส่วนใหญ่จ่ายไปในเร่ืองของ
การซ้ืออาหารมากท่ีสุด  ถึงร้อยละ    ของรายจ่ายทั้งหมด 
 

สภาพปัญหาจากการประเมินผลการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวทาง 6*2 
 

ด้าน ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การลดรายจ่าย -  มึนมีการใชจ่้ายฟุ่มเฟือย และซ้ือของไม่

จ  าเป็น 
-  ใชจ่้ายเงินกบัของเมา การพนนั 

- ลดการใชจ่้ายท่ีสามารถทดแทนไดเ้ช่นปลูก
ผกัสวนครัวร้ัวกินได ้
- การลดการใชจ่้าย การพนนั ของมนัเมา 

การเพิ่มรายได ้ - ไม่ใหค้วามส าคญัในการใชจ่้ายใน
ครัวเรือน 
-  การขาดความรู้และความเขา้ใจในการ
สร้างรายได ้

- มีการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ชาวบา้น 
- ใหค้วามรู้และแนะน าแนวทางในการสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้น 

การประหยดั - ขาดการออมในครัวเรือน 
- ใชจ่้ายในส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น 

- ส่งเสริมการออมในครัวเรือน 
- ระมดัระวงัในการใชจ่้ายฟุ่มเฟือยมากข้ึน 
 

การเรียนรู้ - ขาดการเอาใจใส่ดูแล และไม่ให้
ความส าคญักบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- ส่งเสริมใหเ้ห็นความส าคญัของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมากข้ึน 
 

การอนุรักษ ์
ทรัพยากรฯ 

- การท าลายบุกรุกทรัพยท์างธรรมชาติใน
การประกอบอาชีพ 

-  ส่งเสริมใหรู้้จกัการอนุรักษแ์ละหวงแหน
ทรัพยย์ากรทางธรรมชาติ 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ปัญหาจากตัวช้ีวดัความจ าเป็นพืน้ฐาน( จปฐ.) 
 

หมวด ตัวช้ีวดั 
ครัวเรือนทีม่ี

ปัญหา 
(ครัวเรือน) 

วธีิการแก้ไข 
กจิกรรม / 
โครงการ 

หมายเหตุ 

หมวดท่ี 6 ร่วมใจพฒันา 38. ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิก
กลุ่มท่ีตั้งข้ึนในหมู่บา้น 
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ท่ีมา : ขอ้มูล จปฐ. ปี 2556 
กรมการพฒันาชุมชน 

 
 

         
 

การเอ้ืออารี - ชุมชนขาดความเอาใจใส่และเห็นอกเห็น
ใจกนัเพราะต่างแข่งขนักนัในการ
ด ารงชีวิต 

- ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการดูแลเอาใจใส่และ
ช่วยเหลือคนจน คนดอ้ยโอกาส 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (Swot) 

 

จุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strength) 
1. มีวดัเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชนในชุมชน 
2. ประชาชนมีความสามคัคีและส่วนใหญ่เป็น
เพื่อนบา้นกนั  เน่ืองจากเป็นหมู่บา้นขนาดเล็ก 
3. มีปราชญช์าวบา้นท่ีรู้หลายดา้น 
4. มีวฒันธรรมท่ีเก่าแก่และสืบทอดกนัมาเป็น
เวลานาน 
5.มีวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม  ท่ีไดรั้บการสืบ
ทอดมาจนถึงปัจจุบนั  
 6.มีโรงเรียนระดบัประถมศึกษาประจ าหมู่บา้น ท า
ใหเ้ด็กนกัเรียนไม่ตอ้งเดินทางไปเรียนท่ีหมู่บา้น
อ่ืน 
7.มีสถานีอนามยัตั้งอยูใ่นหมู่บา้นท าใหไ้ดรั้บการ
บริการทัว่ถึง  ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปรับบริการ 
8. มีกองทุนกลุ่มออมทรัพย ์  เพื่อส่งเสริมให้
สมาชิกรู้จกัเก็บออมเงินและเป็นแหล่งทุนไดกู้ย้มื
เพื่อประกอบอาชีพ   และเรียนรู้เร่ืองการบริหาร
จดัการทุน  

จุดอ่อน (Weak) 
1. การคมนาคมไม่สะดวกเน่ืองจากมีถนนลูกรังท่ี
แคบและเป็นหลุมบ่อ 
2. ส่วนใหญ่อพยพไปท างานนอกหมู่บา้น 

3. หมู่บา้นมีการซ้ือหวย และเล่นการพนนั ซ่ึงมีมาก
ในช่วงมีงานเทศกาลงานบุญประเพณ๊ 
4. น ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  
5.ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งเสียเงินเป็นค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือน ้าด่ืม  เน่ืองจากน ้าจากธรรมชาติไม่สามารถ
ใชด่ื้มได ้
 
    
 
 
 
 



9. มีกองทุนหมู่บา้นท่ีเขม้แข็ง  ส าหรับเป็นแหล่ง
เงินทุน ใหส้มาชิกไดกู้ย้มืเพื่อประกอบอาชีพและ
บรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็น   และเรียนรู้เร่ือง
การบริหารจดัการทุน 
10.มีศูนยส่์งเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บา้น ส าหรับ
ช่วยเหลือคนในชุมชนเวลามีเหตุจ าเป็น                                              
11.มีกฎระเบียบของหมู่บา้นท่ีทุกคนยดึถือและ
ปฏิบติั  เพื่อความสงบสุขของคนในชุมชน 
12. มีสถานีวทิยชุุมชน บริการข่าวสารใหค้วามรู้
แก่คนในชุมชน  
 

โอกาสและช่องทางในการพัฒนา 

(Opportunnity) 
1. การส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนเพื่อให้
ชุมชนพึ่งตนเองได ้
2. สนบัสนุนการผลิตให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาด 
3.นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมใหชุ้มชน  มีส่วน
ร่วมในการจดัท าโครงการเพื่อด าเนินกิจกรรม  
แกไ้ขปัญหาของชุมชน เช่นโครงการตาม
ยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุข  โครงการพฒันาศกัยภาพ
หมู่บา้น/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(พพพ.) โครงการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียง (SML)  และการท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลน าปัญหาความตอ้งการ
จากแผนชุมชน ไปใชใ้นการจดัท าขอ้บญัญติัต าบล  
ท  าใหไ้ดรั้บการแกไ้ขปัญหาตรงตามความตอ้งการ
ของประชาชน 
4.ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ทั้ง
ส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ินในการด าเนินกิจกรรม
ของชุมชนท าใหชุ้มชนไดรั้บงบประมาณในการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
5.ภาคีการพฒันาหลายหน่วยงาน ไดเ้ขา้มามีส่วน

อุปสรรคหรือภัยคุกคาม ( Threat) 
1. ราษฎร์ส่วนใหญ่ออกไปรับจา้งท างานท่ีอ่ืนเพื่อให้
มีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการด ารงชีวติ 
2. ค่าครองชีพท่ีสูงมากรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย 
3.ตน้ทุนการผลิตสูง เน่ืองจากน ้ามนัแพง  ท าให้
สินคา้ทุกชนิดมีราคาแพงข้ึน ส่งผลกระทบทั้งผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภค 
4.ความไม่แน่นอนของกลไกตลาด ในการรองรับ
ผลผลิตดา้นการเกษตร 
5.ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายภาครัฐ   ในการ
ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน  
6.งบประมาณมีนอ้ย ท าใหแ้กไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชนไม่ทัว่ถึง และล่าชา้ 
 



ร่วมในการด าเนินกิจกรรมการพฒันาดา้นต่าง ๆ 
เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล ปกครองอ าเภอ 
พฒันาชุมชน เกษตร สาธารณสุข  กศน. ปศุสัตว ์ 
เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น ฯลฯ 
 
 
 
                           

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
วิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันาหมู่บา้น 

 
วิสยัทศัน์   
                     “ ร่วมคิด ร่วมท า  น าชีวติสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
          ครอบครัวอบอุ่น   ชุมชนน่าอยู ่
          เพิ่มผลผลิต   พิชิตน ้ามนัแพง” 
 

   ทิศทางการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนในอนาคตและการก าหนดต าแหน่งการพฒันา
อาชีพของชุมชนภายใตร้ะบบกลไกตลาด   
 
 การจัดกจิกรรมเพือ่แก้ไขปัญหาและพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

กลุ่มอาชีพปลูกผกั/เล้ียงสตัว ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เป็นการสร้างอาชีพ เสริมรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน นอกเหนือจากการท านา ซ่ึงเป็นการพฒันา
ศกัยภาพของคนในชุมชนใหเ้ขม้แขง็ข้ึน แกไ้ขปัญหาความยากจนและลดค่าใชจ่้ายใน
ครัวเรือนได ้

ติดตามผลกลุ่มอาชีพ 



 

 

 
 
 
มีการ ติดตามผลการ
ด าเนินการกลุ่มปลูกผกัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตาด เพ่ือดูความกา้วหนา้กลุ่ม
ดงักล่าว 
 

ส่วนที ่3 
สภาพปัญหาและแนวทางการพฒันาหมู่บ้าน 

 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (แหล่งน า้  ประปา ทีด่ิน ไฟฟ้า ถนน ฯลฯ) 
 

ที ่ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
1 -การคมนาคมภายใน

หมู่บา้นไม่สะดวก 
-ถนนช ารุด -ก่อสร้างถนน คสล. 

-ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น 

2 -เส้นทางคมนาคมในการ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรไม่สะดวก 

-ถนนช ารุด -ก่อสร้างถนนลูกรัง 
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

3 -ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอ 

-ไม่มีการขยายเขตไฟฟ้า -ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

4 -ไม่มีเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท า
กิน 

-ตกส ารวจ -ส ารวจจดัท าเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากินเพิ่ม 



5 -ไฟฟ้าส่องสวา่งมีไม่
เพียงพอ 

-ขาดงบประมาณ
สนบัสนุนในการติดตั้ง 

-จดัหางบประมาณสนบัสนุนในการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสวา่งเพิ่ม 

6 - การส่ือสารไม่สะดวก - บริการโทรศพัท์
สาธารณะไม่ทัว่ถึง 

- ติดตั้งตูโ้ทรศพัทส์าธารณะเพิ่มเติม 

7 -น ้าประปาไม่สะอาด -ไม่มีระบบกรองน ้า -สนบัสนุนงบประมาณปรับปรุงระบบ
ประปาติดตั้งเคร่ืองกรองน ้า 

8 -น ้าอุปโภคบริโภคไม่
เพียงพอ 

-ขาดแคลนแหล่งน ้า 
-ขาดสถานท่ีกกัเก็บน ้า 

-สนบัสนุนงบประมาณขุดสระน ้า 
-ก่อสร้างแหล่งกกัเก็บน ้าประจ าหมู่บา้น 

9 -น ้าเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอ 

-ล าหว้ย/แหล่งน ้า
ธรรมชาติต้ืนเขิน 

-ขดุลอกล าหว้ย/แหล่งน ้าธรรมชาติ 

10 -ล าหว้ยต้ืนเขิน -การพงัทลายของดินและ
มีวชัพืชข้ึนปกคลุม 

-ขดุลอกล าหว้ย,ปลูกหญา้แฝกป้องกนัการ
พงัทลายของหนา้ดิน 

11 -การคมนาคมภายใน
หมู่บา้นไม่สะดวก 

-ถนนช ารุด -ก่อสร้างถนน คสล. 
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น 

12 -เส้นทางคมนาคมในการ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรไม่สะดวก 

-ถนนช ารุด -ก่อสร้างถนนลูกรัง 
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

 

 
2. ด้านสังคม  ศาสนาและวฒันธรรม   (ผู้สูงอายุ เยาวชน สตรี สวสัดิการสังคม/ชุมชน ฯลฯ) 

 

ที ่ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
1 -ผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า -คุณภาพดินไม่ดี 

-ขาดความรู้ดา้นการเพิ่ม
ผลผลิต 
-ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอ 

-ปรับปรุงคุณภาพดิน 
-จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้/ศึกษาดู
งาน 
-ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

2 -ตน้ทุนการผลิตสูง -ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง -รณรงคใ์ชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพ 
3 -ราคาผลผลิตทางการเกษตร

ตกต ่า 
-มีการปลูกพืชชนิดเดียวกนั
เป็นจ านวนมาก ท าใหผ้ลผลิต
ลน้ตลาด 
-น ้ามนัแพง 

-รณรงคก์ารท าการเกษตร
ผสมผสาน/ไร่นาสวนผสมตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ 



-ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอ่คา้
คนกลาง 

4 -รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ 

-สินคา้อุปโภคบริโภคมีราคา
สูง 
-ค่านิยมบริโภควตัถุ 
- ไม่มีอาชีพเสริม 

-รณรงคก์ารใชสิ้นคา้อยา่ง
ประหยดั 
-จดัฝึกอบรมผลิตสินคา้ใชเ้องใน
ครัวเรือน 
-รณรงคก์ารประหยดัและอดออม 
- ฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่ผูส้นใจ 
-จดัตั้งร้านคา้ชุมชน 

5 -ขาดเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

- รายไดน้อ้ย,ขาดการรวมกลุ่ม 
,เขา้ไม่ถึงแหล่งทุน 

-รณรงค/์ส่งเสริมการระดมเงินทุน
ภายในชุมชน 
-จดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์

              
 
 
    
 
 
 

2. ด้านเศรษฐกจิ ( ราคาพชืผลการเกษตร  รายได้ต ่า  รายจ่ายสูง  หนีสิ้น  วสิาหกจิชุมชน    
กองทุนชุมชน การเกษตรกรรม เงินทุน   ความรู้ด้านอาชีพ การอพยพแรงงาน ฯลฯ) 

 

ที ่ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
1 ผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า -คุณภาพดินไม่ดี 

-ขาดความรู้ดา้นการเพิ่ม
ผลผลิต 
-ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอ 

-ปรับปรุงคุณภาพดิน 
-จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้/ศึกษาดู
งาน 
-ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

2 ตน้ทุนการผลิตสูง -ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง -รณรงคใ์ชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพ 



3 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า -มีการปลูกพืชชนิดเดียวกนั
เป็นจ านวนมาก ท าใหผ้ลผลิต
ลน้ตลาด 
-น ้ามนัแพง 
-ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอ่คา้
คนกลาง 

-รณรงคก์ารท าการเกษตร
ผสมผสาน/ไร่นาสวนผสมตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ 

4 รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ 

-สินคา้อุปโภคบริโภคมีราคา
สูง 
-ค่านิยมบริโภควตัถุ 
- ไม่มีอาชีพเสริม 

-รณรงคก์ารใชสิ้นคา้อยา่ง
ประหยดั 
-จดัฝึกอบรมผลิตสินคา้ใชเ้องใน
ครัวเรือน 
-รณรงคก์ารประหยดัและอดออม 
- ฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่ผูส้นใจ 
-จดัตั้งร้านคา้ชุมชน 

5 ตน้ทุนการผลิตสูง -ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง -รณรงคใ์ชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพ 
6 ขาดเงินทุนในการประกอบ

อาชีพ 
- รายไดน้อ้ย,ขาดการรวมกลุ่ม 
,เขา้ไม่ถึงแหล่งทุน 

-รณรงค/์ส่งเสริมการระดมเงินทุน
ภายในชุมชน 
-จดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์

 
 
 

 

 
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ( ภัยแล้ง  ป่าชุมชน การก าจัดขยะมูลฝอย 

        ฝุ่นละออง  เสียงรบกวน กลิน่รบกวน ฯลฯ ) 
 

ที ่ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
1 การทิ้งขยะมูลฝอยในครัวเรือน -ไม่มีท่ีทิ้งขยะ / ถงัขยะมีไม่

เพียงพอ 
-จดัหาท่ีทิ้งขยะและถงัขยะ
ส าหรับครัวเรือนเพิ่ม 
-รณรงค/์ใหค้วามรู้ในการก าจดั
ขยะท่ีถูกวธีิ 

2 -หนองน ้าสาธารณะใช้
ประโยชน์ไดไ้ม่เตม็ท่ี 

-มีวชัพืช ในหนองน ้า - ขดุลอกแหล่งน ้า เพื่อใหใ้ช้
ประโยชน์ไดเ้ตม็ท่ี 



ปลูกหญา้แฝกเพื่อป้องกนัการ
พงัทลายของหนา้ดิน 

3 สภาพแวดลอ้มในหมู่บา้นไม่
สะอาด 

- ไม่มีร่องระบายน ้าภายใน
หมู่บา้น 

- สร้างร่องระบายน ้าภายใน
หมู่บา้น  
-พฒันาส่ิงแวดลอ้มภายใน
หมู่บา้น 

4 พื้นท่ีป่าไมเ้หลือนอ้ย - ไม่เห็นความส าคญัของการ
ปลูกป่า 

-รณรงคก์ารปลูกตน้ไมใ้นชุมชน 

 

5. ด้านการศึกษา(ศูนย์พฒันาเด็กเลก็(ศพด./โรงเรียน) อุปกรณ์การเรียน การสอน  

      อุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ) 
 

ที ่ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
1 เด็กนกัเรียนยากจนขาดแคลนเงิน

ทุนการศึกษา 
- ครอบครัวมีฐานะยากจน/
ครอบครัวไม่อบอุ่น 

- สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก
นกัเรียน 

2 เด็กก่อนวยัเรียนไม่ไดรั้บการ
เตรียมความพร้อมอยา่งทัว่ถึง 
 
 

-ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีไม่ครบ
ทุกหมู่บา้น 

-จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพิ่มเติม 

3 ระดบัคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนต ่า 

-ขาดโอกาสดา้นการศึกษา - ส่งเสริมใหมี้การศึกษาต่อนอก
ระบบ 
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6. ด้านสาธารณสุข (โรคระบาด  การส่งเสริมสุขภาพ  คุณภาพชีวติ  การป้องกนัโรค   
      การรักษาพยาบาล   ฯลฯ) 
 

ที ่ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
1 ประชาชนสุขภาพไม่แขง็แรง - ขาดการออกก าลงักายท่ี

เหมาะสม 
 
- ไม่เห็นความส าคญัของการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

- สนบัสนุนอุปกรณ์ในการออก
ก าลงักายท่ีเหมาะสม 
- สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
-สนบัสนุนการตั้งเครือข่ายออกก
ก าลงักายในชุมชน 



- จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาภายใน
หมู่บา้น/ต าบล 

2 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 

-การควบคุม/ป้องกนัไม่ทัว่ถึง -รณรงคก์ารก าจดัลูกน ้ายงุลาย 
-ชุมชนก าหนดขอ้บงัคบัของ
หมู่บา้นเพื่อเป็นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา 

3 การจดับา้นเรือนไม่ถูก
สุขลกัษณะ 

- ความเคยชิน/ไม่เห็น
ความส าคญัของการจดั
บา้นเรือนใหถู้กสุขลกัษณะ 

- ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว
ตวัอยา่ง 

 

7. ด้านการปกครอง (การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม องค์กร ของหมู่บ้าน  
       การใช้สิทธิเลอืกตั้ง  กฎระเบียบของหมู่บ้าน การรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ) 
 

ที ่ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
1  ประชาชนขาดความตระหนกัใน

การไปใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง 
 ไม่เห็นความส าคญัของการ
ไปใชสิ้ทธ์ิออกเสียง 

ประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนเห็น
ความส าคญัของการเลือกตั้ง 

2 คณะกรรมการกองทุนขาด
ความรู้ความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ี 

- ไม่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
อยา่งต่อเน่ือง 

- ฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพ
คณะกรรมการกองทุน 

  
 
 

ส่วนท่ี 5 
การจดัล าดบั 

ความส าคญัของปัญหา 

การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา   
 

1. รายไดต้ ่า  มีหน้ีสินมาก 
2.ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนสูง 
3.เยาวชนก่อการทะเลาะววิาทในงานต่าง ๆ  
4.การสัญจรไปมาภายในหมู่บา้นและระหวา่งหมู่บา้นไม่สะดวกเป็นหลุมเป็นบ่อ 



5.การไม่รับผดิชอบต่อบทบาทท่ีไดรั้บมอบหมายของคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ 
6. ผลผลิตทางการเกษตรราคาต ่า 
7.เกษตรกรขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8.เพื่อท าการเกษตรฤดูแลง้ ไม่เพียงพอ 
9.อุปโภค บริโภค  ไม่พอใชใ้นหมู่บา้น  
10.การสัญจรไปมาภายในหมู่บา้นไม่ปลอดภยั 
11.น ้าเพื่อท าการเกษตรฤดูแลง้ ไม่เพียงพอ 
12.ชาวบา้นเขา้วดั ฟังธรรมนอ้ยลง 
13.การส่งเสริมสุขภาพ อนามยัของชาวบา้นท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 
14.ไม่มีไฟฟ้าท่ีจะใชท้  าการเกษตร   
15.การขนผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก 
16.การรักษาผูป่้วยไม่ทนัเวลา 
17.สถานท่ีในการจดัประชุม/ประชาคมหมู่บา้นช ารุด ทรุดโทรม 
18.ชาวบา้นขาดการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนชุมชน 
19.สถานท่ีเล้ียงดูเด็กเล็กไม่ไดต้ามมาตรฐาน 
20.สตรีขาดการรวมกลุ่ม 
21.การไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
22.ผูสู้งอายสุุขภาพกายและจิตไม่ดี 
23.การทิ้งขยะไม่เป็นท่ี  
24.ป่าเส่ือมโทรม 
25.น ้าเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 6 



 

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2558-2560)   
ประจ าปี  2558 

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
หมู่ที่ 1  บ้านตาด 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ ยุทธศาสตร์ 

ที ่
แนวทาง 

ที ่
หมายเหตุ 

 
1 โครงการจัดท าถนนลูกรังและซ่อมแซมถนนช ารุดภายใน

หมู่บ้าน,ก่อสร้างร่องระบายน  า,ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง/เพ่ือ
การเกษตร/ที่อยู่อาศัย 

4 1,6  

2 พัฒนาการสื่อสาร เช่น หอกระจายข่าว เป็นต้น 5 5  
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 5 1  
4 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการใช้ประโยชน์ เช่น ขุดลอก เป็นต้น 4 3  



5 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค น  าประปา 4 5  
 

แผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ. 2559-2561)   
ประจ าปี  2559 

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
หมู่ที่ 1  บ้านตาด 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ ยุทธศาสตร์ 

ที ่
แนวทาง 

ที ่
หมายเหตุ 

 
1 ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมระบบระบายน  า 4  4  
2 ก่อสร้างร่องระบายน  า 4 1  
3 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง/ที่อยู่อาศัย/เพ่ือการเกษตร 4 6  
4 พัฒนาคุณภาพชีวิต (อาชีพ,เพ่ิมรายได้,สาธารณสุข,การกีฬา) 1 2  
5 ก่อสร้างสะพาน (ซ.นาอาจารย์วิโรจน์) 4 1  

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปปัญหาจากการรวบรวมข้อมูลทีม่ีอยู่และจากเวทปีระชาคมหมู่บ้าน 
และผลของการวเิคราะห์สภาพปัญหาแนวทางแก้ไขของชุมชน 

 
กลุ่มปัญหา ช่ือปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ถนน) 
2. โครงการร่องระบายน ้า 
3. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 

-การคมนาคมไม่สะดวก 
-ไดรั้บความเดือนร้อนจากปัญหาน ้าเสีย 
-ถนน  หนองน ้าท่ีสาธารณะสกปรก 

- จดัหางบประมาณสร้างถนนทุกเส้นทาง 
- จดัหางบประมาณสร้างร่องระบายน ้า 
- จดัหางบประมาณปรับปรุงพื้นท่ี 

 
 
 
 
 



 

 
 

ช่ือปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ด้านเศรษฐกจิชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน - ประชาชนขาดแคลนรายได ้ ยากจน -  จดัหางบประมาณสร้างอาชีพเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มปัญหา ช่ือปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  โครงการปลูกผงัจิตส านึกในการดูแล
สุขภาพ 

-  ประชาชนมีสุขภาพท่ีอ่อนแอและ
เจบ็ป่วยบ่อย 

-  จดัอบรม  จดัชมรมออกก าลงักายอยา่งเป็นรูปธรรม 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มปัญหา ช่ือปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ด้านสังคม/ศาสนา/
วฒันธรรม/ประเพณี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผูสู้งอาย ุคนพิการ  ผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บ
สวสัดิการไม่ทัว่ถึง 
 
2.เยาวชนทะเลาะววิาทไม่มีความสามคัคี 
 
3.ขาดการสืบสานวฒันธรรมประเพณี 

-ผูสู้งอาย ุ คนพิการ ผูด้อ้ยโอกาส มีจ านวนมาก 
 
 
-เยาวชนไม่ไดรั้บการส่งเสริมกิจกรรม 
 
-ไม่เห็นความส าคญัของวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
-มีการนิยมวฒันธรรมทางตะวนัตกซ่ึงท าใหมี้
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและค่านิยม 

-จดัสรรงบประมาณดา้นสวสัดิการสังคมให้
เพียงพอ 
 
-จดัค่ายเยาวชน 
 
-ส่งเสริมการจดักิจกรมวนัส าคญังานบุญประเพณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มปัญหา ช่ือปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/
ส่ิงแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการพฒันาและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม     -  เน่ืองจากประชาชนไดรั้บส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดี
  

 
 

 
 
 
 
 
 
  

-  จดัหางบประมาณ  เพื่อพฒันาและปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 



กลุ่มปัญหา ช่ือปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ด้านอืน่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 

 



แผนชุมชนบ้าน         ตาด           หมู่ที ่    1       ต าบลบ้านตาด    อ าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวดัอุดรธานี 
 

กลุ่มปัญหา 
(ดา้น) 

ช่ือปัญหา แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย ประเภทโครงการ/แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ท าเอง ท าร่วม(ระบุ) ท าให ้

(ระบุ) 
โครงสร้างพื้นฐาน 1.โครงการถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อม

ระบบระบายน  า 
500,000  / /   เทศบาล  

 2.ร่องระบายน ้า ก่อสร้างร่องระบายน  า 300,000  / /   เทศบาล  
 3.ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง/ที่

อยู่อาศัย/เพ่ือการเกษตร 
50,000  / /   เทศบาล  

 4.พฒันาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต (อาชีพ
,เพ่ิมรายได้,สาธารณสุข,การ
กีฬา) 

100,000  / /   เทศบาล  

 5. ก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างสะพาน (ซ.นา
อาจารย์วิโรจน์) 

400,000  / /   เทศบาล  

           
           
           
           
           

 
 
 
 



 
 

  
 

กลุ่มปัญหา 
(ดา้น) 

ช่ือปัญหา แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย ประเภทโครงการ/แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ท า

เอง 
ท าร่วม(ระบุ) ท าให ้(ระบุ) 

ดา้นเศรษฐกิจ 1. ราษฎรมีรายไดไ้ม่พอกบั
รายจ่าย 

- โครงการพฒันาและ
ส่งเสริมอาชีพ 

500,000 / / /   เทศบาล  

           
           
           
           
           
           
           
           



  
 

กลุ่มปัญหา 
(ดา้น) 

 
ช่ือปัญหา 

 
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย ประเภทโครงการ/แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ท าเอง ท าร่วม

(ระบุ) 
ท าให ้(ระบุ) 

ดา้นสาธารณสุข 1.ปลูกจิตส านึกในการดูแล
สุขภาพ 

-โครงการปลูกจิตส านึกใน
การดูแลสุขภาพ 
- สร้างเครือข่ายการดูแล
สุขภาพ 
- รณรงคก์ารออกก าลงักายคน
ไทย ไร้พุง 

100,000 
 
 3,000 
 
     - 
 

 
 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
/ 

เทศบาล เทศบาล  

 2.น ้าด่ืม/น ้าแขง็ไม่สะอาด
และเพียงพอ 

- ผลิตน ้าแขง็ส าหรับบริโภค
และจ าหน่าย 

300,000 /     เทศบาล  

 3.การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

- รณรงคท์  าลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุ 
- จดัซ้ืออุปกรณ์/น ้ายาก าจดั
พาหะน าโรค 

        - 
 
50,000 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/   
 
 
 

เทศบาล 



  
 

กลุ่มปัญหา 
(ดา้น) 

 
ช่ือปัญหา 

 
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย ประเภทโครงการ/แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ท าเอง ท าร่วม

(ระบุ) 
ท าให ้(ระบุ) 

ดา้นสังคม 
ศาสนา/วฒันธรรม 
ประเพณี 

1.ผูสู้งอาย ุคนพิการ 
ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการ
ส่งเสริมไม่ทัว่ถึง 

-สงเคราะห์ผูสู้งอาย ุคนพิการ 
ผูด้อ้ยโอกาส 

      เทศบาล  

 -ปรับปรุงศูนยส์งเคราะห์ 
ราษฎรประจ าหมู่บา้น 

20,000 / / /   เทศบาล  

2.เยาวชนมีการทะเลาะววิาท
ขาดความรักใคร่สามคัคี 

-จดัค่ายเยาวชน 50,000 / / /   เทศบาล  

  -แข่งขนักีฬาเช่ือมความ
สามคัคี 

30,000 / / /   เทศบาล  

 3.ขาดการสืบสานวฒันธรรม
ประเพณี 

-ส่งเสริมการจดักิจกรรมวนั
ส าคญั งานบุญประเพณี 

30,000 / / /   เทศบาล  



  
 

กลุ่มปัญหา 
(ดา้น) 

 
ช่ือปัญหา 

 
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย ประเภทโครงการ/แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ท าเอง ท าร่วม

(ระบุ) 
ท าให ้(ระบุ) 

ดา้น
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม 

1.พฒันาและปรับปรุง
ส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงการพฒันาและ
ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม 

1,000,000  / /   เทศบาล  

           
           
           
           
           



  
 

กลุ่มปัญหา 
(ดา้น) 

 
ช่ือปัญหา 

 
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย ประเภทโครงการ/แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ท าเอง ท าร่วม

(ระบุ) 
ท าให ้(ระบุ) 

ดา้นอ่ืน ๆ           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



 
สรุปการพฒันาหมู่บ้านจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

   สรุปพฒันาหมู่บา้นตอ้งอาศยังบประมาณจากทางรัฐบาลและหน่วยงานขององคก์รต่างๆ ท่ีจะให้
จดัสรรงบประมาณรวมถึงผูน้ าหมู่บา้น ชาวบา้น ท่ีจะสนใจพฒันาและร่วมกบัแกปั้ญหาของหมู่บา้นอยา่งจริงจงั 
ทุกฝ่าย 
 

กฎระเบียบ/ข้อบังคับหมู่บ้าน 
 

1. ทะเลาะววิาทในหมู่บา้น ปรับ 500 บาท ส่งเจา้หนา้ท่ีด าเนินคดี 
2. งานมหรสพส่วนรวมหรือส่วนตวั ผูก่้อเหตุปรับ 2,000 บาท คู่กรณีปรับ 1,000 บาท และส่งด าเนินคดีตาม

กฎหมาย 
3. รถจกัรยานยนตแ์ต่งซ่ิง เสียงดงั ดดัแปลงสภาพ ก่อความเดือดร้อน ร าคาญ ปรับ 500 บาท แจง้ผูป้กครอง

รับทราบ และรับรองความประพฤติ 
4. พกพาอาวธุทุกชนิดในงานต่างๆ เพื่อก่อเหตุปรับ 1,000 บาท แจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินคดี 
5. ครอบครัวหรือบุคคลใด เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด จะถูกด าเนินคดีตดัสิทธิประโยชน์สวสัดิการของหมู่บา้น 

 
คณะผู้จัดท าแผนชุมชน 

 
1. นายสัมผสั   วรรณวงค ์ บา้นเลขท่ี  136  ต าแหน่ง  ผูใ้หญ่บา้น    เบอร์โทรศพัท ์ 087-2350809 
2. นายค าพนู โคตรมงคล บา้นเลขท่ี  199  ต าแหน่ง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   เบอร์โทรศพัท ์  - 
3. นายอศัวโยธิน   พิมพศ์รี บา้นเลขท่ี    77  ต าแหน่ง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   เบอร์โทรศพัท ์  - 
4. นายชาตรี    สารีจนัทร์ บา้นเลขท่ี  500  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต.    เบอร์โทรศพัท ์  - 
5. นายบุญเล่ียม พิมพศ์รี  บา้นเลขท่ี    19  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต.    เบอร์โทรศพัท ์  - 
6. นายเหมือน แซมโพธ์ิ บา้นเลขท่ี  431  ต าแหน่ง  ประชาคม    เบอร์โทรศพัท ์  - 
7. นายสุเวท เทียมสน บา้นเลขท่ี          ต  าแหน่ง  ประชาคม    เบอร์โทรศพัท ์  - 
8. นายสุริยา    พิมพศ์รี  บา้นเลขท่ี          ต  าแหน่ง  กรรมการ    เบอร์โทรศพัท ์  - 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 


