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ส่วนที่ ๑  

สภาพท่ัวไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
 

  ๑.๑ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านภูไทพัฒนา  
       เดิมบ้านภูไทพัฒนาเป็นกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่ราบสูงคือ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ บุคคลที่ส าคัญท่ีน าราษฎรบ้านภูไทพัฒนามาตั้งถ่ินฐานกลุ่มแรกคือ พ่อใหญ่เนา 
เชื้อตาหมื่น พ่อใหญ่ค า พรมพินิจ พ่อใหญ่ชัย  พรมพินิจ พ่อใหญ่เอียน พรมพินิจและลุงจร สิงนวม แต่เดิมบ้านภูไท
พัฒนาขึ้นอยู่กับบ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ ๖ ต าบลวังไทร จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้มีประกาศแยกหมู่บ้านเป็นบ้านภูไท
พัฒนา หมู่ที่ ๑๔  ต าบลวังไทร อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายชื้น มีเที่ยง จนถึง
ปัจจุบัน 
 ๑.๒ ที่ตั้ง 
       บ้านภูไทพัฒนามีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๙๕๐ ไร่ หรือ ๑.๕ ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ 
ปากช่อง ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๒๖ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านป่าตะเคียนหมู่ที่ ๒๖ ต าบลวังไทร 
 ทิศใต้    ติดกับบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๑ ต าบลคลองม่วง 
 ทิศตะวันออก ติดกับบ้านซับเศรษฐี หมู่ที่ ๑ ต าบลคลองม่วง 
 ทิศตะวันตก ติดกับบ้านซับยาง หมู่ที่ ๑๑ ต าบลหนองสาหร่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงแผนที่ บ้านภูไทพัฒนา 
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    ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ 
      บ้านภูไทพัฒนา มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด ๑,๙๖๐ ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ภูมิอากาศเป็นแบบ
มรสุม มี ๓ ฤดู คือ  
 - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
 - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  
 - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม 
  ๑.๔ ข้อมูลด้านประชากร 
       บ้านภูไทพัฒนา มีจ านวนครัวเรือนรวม ทั้งสิ้น ๗๓ ครัวเรือน จ านวนประชากรรวม ทั้งสิ้น ๒๓๖ คน แยก
เป็นชาย ๑๒๕ คน หญิง ๑๑๑ คน โดยมีโครงสร้างประชากร ดังนี้ 
 

อายุน้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๑ คน 
๑ ปีเต็ม – ๒  ปี ๘ คน 
๓ ปีเต็ม – ๕  ปี ๑๖ คน 
๙ ปีเต็ม – ๑๑  ปี ๑๑ คน 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ปี  ๖ คน 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗  ปี ๗ คน 
๑๘ ปีเต็ม – ๑๙  ปี ๑๔๒ คน 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐  ปี ๒๕ คน 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป ๒๐ คน 

 
 ๑.๕ สภาพทางสังคม/การศึกษา 
       -  ศาสนา ส่วนใหญ่ประชาชนบ้านภูไทพัฒนานับถือศาสนาพุทธ 
       -  ภาษา ที่ใช้ในท้องถิ่นเป็นภาษาไทยกลาง ,ภาษาลาว จ.สกลนคร 
      -  ความเชื่อ เชื่อตามค าสอนของผู้ใหญ่และเชื่อในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ท าดี ได้ดี  
ท าชั่ว ได้ชั่ว 
      -  ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา,ประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ – วันผู้สูงอายุ 
      - คนอายุ ๓๕ ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
      - ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีภาพคงทนถาวร 
      - ครัวเรือนมีการจัดเป็นบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ 
      - ครอบครัวมีความอบอุ่น 
      - เด็กอายุ ๖-๑๕ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี 
      - คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา 
      - คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
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      - คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
      - คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 
      - ครัวเรือนมีคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น 
 
 ๑.๖ สภาพทางเศรษฐกิจ 
      ๑.๖.๑ บ้านภูไทพัฒนา ราษฎรมีรายได้ รวม ๒๑,๔๒๘,๒๒๓ บาท/ปี  รายได้เฉลี่ย ๙๘,๔๓๑.๗๕ บาท/
ปี ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ต้องอาศัยดิน ฟ้าอากาศ การเพาะปลูกต้องอาศัยน้ าฝน
ธรรมชาติไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ไว้ท าการเพาะปลูก บางปีราษฎรประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ผลผลิตเสียหายราคาผลผลติ
ตกต่ า ขาดทุนต้องเป็นหนี้เงินกู้จาก ธกส. สหกรณ์ และหนี้นอกระบบ เกษตรกรไม่ได้เป็นผู้ก าหนดราคา ราษฎรส่วน
ใหญ่มีการออมเงิน และมีอาชีพเสริม (ท ากิน ท าใช้ ในครัวเรือน/รายได้เสริม) ของราษฎรในหมู่บ้าน คือ วิสาหกิจชุมชน 
      ๑.๖.๒  การประกอบอาชีพ 
 

๑. เกษตรกรรม จ านวน         ๑๘๗  คน 
๒. ค้าขาย จ านวน         ๒๐    คน 
๓. ช่าง จ านวน         ๑๐    คน 
๔. อุตสาหกรรมในครัวเรือน จ านวน         ๓๐    คน 
๕. ข้าราชการ จ านวน           ๒    คน 
๖. รับจ้าง/บริการ จ านวน          ๙๐   คน 
๗. อ่ืน ๆ (ระบ.ุ................) จ านวน            -    คน 

 
      ๑.๖.๓  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  -  น้อยหน่า 
  -  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  -  ผ้าทอลายยกดอกภูไทพัฒนา 
 
 ๑.๗ สภาพทางสังคม 
      บ้านภูไทพัฒนา มีการประชุมประชาคมประเดือนทุกเดือน โดยมีอาหารเย็นเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคม มีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เช่น กม. สท. อสม. กทบ. กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน 
อช. ฯลฯ มีโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กก าพร้า และผู้ด้อยโอกาส มีการไปท าบุญทุกวันพระ ๘ ค่ าและ ๑๕ 
ค่ า ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ และงานประเพณีต่าง ๆ มีการอบรมด้านจริยธรรม 
แก่เยาวชนทั่วไป  
      มีหน่วยงานบริการสาธารณทางสังคม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,หอกระจายข่าว,ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน 
      มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ได้แก่ สระน้ าสาธารณะหมู่บ้าน 
      มีแหล่งน้ ากิน – น้ าใช้ ได้แก่ ประปาหมู่บ้าน,บ่อบาดาลสาธารณะ,บ่อน้ าส่วนตัว 
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      มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
      แหล่งท่องเทีย่ว/สถานบริการ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนโครงการสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, 
โครงการบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลโค 
      ผลิตภัณฑ์/สินค้า ที่มีชื่อเสียงหรือน่าสนใจของหมู่บ้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของกลุ่มแม่บ้านได้รับ
รางวัลโอทอป ๓  ดาว 
      งานประเพณ/ีเทศกาลส าคัญ/การละเล่นพ้ืนบ้านที่น่าสนใจของหมู่บ้าน ได้แก่ งานท าบุญกลางบ้านทุกปี,
งานประเพณีวันสงกรานต์ 
 
    รางวัลหมู่บ้าน  ได้แก่ 
          - รางวัลผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ระดับโอทอป ๓ ดาว ปี ๒๕๕๒  
          - รางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่นจากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ ปี ๒๕๕๐ 
          - รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๐ 
          - รางวัลชุมชนต้นแบบโครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของ ธกส. ปี ๒๕๕๐ 
          - รางวัลหมู่บ้านผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส  อันดับหนึ่งของอ าเภอปากช่อง ปี ๒๕๕๑ 
          - รางวัลผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาแผ่นดิน ปี ๒๕๕๒ 
 
      ภูมิปัญญา ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ 
      การทอผ้าพ้ืนเมือง ปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบด้วย นางทอง  ทองศร ,นางไพฑูรย์  อินทวงศ์ 
นางแตงอ่อน  เชื้อตาหมื่น ,นางหวิน  เชื้อตาหมื่น ,นางทองใส  เหล่าทะนนท์ ,นางบันเทิง  มีเที่ยง 
      การจักสาน ปราชญ์ชาวบา้น ประกอบด้วย นายเนาว์  เชื้อตาหมื่น ,นายทองขัน  เชื้อบริบูรณ์ 
นายทองจันทร์  บริบูรณ์ 
 
      การอุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านประกอบด้วย นายเวียน พรมพินิจ 
นางง่าย  กุลศรี ,นายจันทร์  ภักดี 
      ภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหาร ปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบด้วยนายชื้น  มีเที่ยง ,นายจ าลอง  
ทองศร ,นายสมพงษ์  สุจิตรักธรรม ,นางอรัญญา  พิริ 
 
 ๑.๘ กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน ผู้น าปราชญ์ 
      บ้านภูไทพัฒนา มีครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มและการใช้แหล่งสินเชื่อ จ านวน ๗๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๓๐ โดยในจ านวนนี้เป็นสมาชิกจากกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย 
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กลุ่ม/องค์กร 
สมาชิก 
(คน) 

เงินทุน 
(บาท) 

กิจกรรม/สถานการณ์ 
ของกลุ่ม 

๑. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ๗๕ ๔๐,๐๐๐ สัจจะ ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
๒. กองทุนหมู่บ้าน ๗๕ ๑,๐๑๕,๐๐๘ สมาชิกกู้ ๖๑ ราย เป็นเงิน 

๑,๐๒๗,๐๐๐ บาท 
๓. กลุ่มสตรี (กพสม.) ๒๔ ๕,๐๐๐ สัจจะ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๔. กลุ่ม อสม. (ชมรมแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ)  - การออกก าลังกาย 
๕. กลุ่มเยาวชน (ชมรมกีฬาต้านยาเสพติด) ๓๐ - แข่งขันกีฬาเยาวชน

หมู่บ้าน/ต าบล 
๖. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (ร้านค้าสวัสดิการ
ชุมชน) 

๗๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้านค้าชุมชน 

๗. กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ (ทอผ้าพื้นเมือง,จักสาน
,การถนอมอาหาร,ประเพณีท้องถิ่น) 

๓๐ ๕๐,๐๐๐ ทอผ้าพื้นเมือง,จักสาน,การ
ถนอมอาหาร 

๘. ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (กลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชน) 

๒๐ - ปลูกป่า ๓ อย่างได้ 
ประโยชน์ ๔ อย่าง 

 
      บ้านภูไทพัฒนา มีกลุ่มผู้น าที่เป็นทางการเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน  
โดยมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไป ได้แก่ 
 

ผู้น าอย่างเป็นทางการ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายชื่น  มีเที่ยง ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ นางทอง  ทองศร   ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) 
๓ นายจ าลอง  ทองศร ปรานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ 

ประธานคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๔ นายพงษ์เพ็ชร  มีเที่ยง อาสาพัฒนาชุมชน 
๕ นางบังพัน  เชื้อตาหมื่น อาสาพัฒนาชุมชน 
๖ นางสายพิน  เหล่าทะนนท์ อาสาพัฒนาชุมชน 
๗ นายตาล  บริบูรณ์ สาพัฒนาชุมชน 
๘ นายสมพงษ์  สุจริตธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังไทร 
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 ๑.๙ คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะท างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติภารกิจ และผลการปฏิบัติงาน 
      (๑) คณะท างานด้านอ านวยการ ประกอบด้วย 
   นายชื่น  มีเที่ยง   หัวหน้าคณะท างาน 
   นายประเสริฐ  พิริ  คณะท างาน 
   นายบันเทิง  เหล่าทะนนท์ คณะท างาน 
   นายปฏิวัติ  พรมพินิจ  คณะท างาน 
   นายพงษ์เพ็ชร  มีเที่ยง  คณะท างาน 
   นายเตียง  เหล่าทะนนท์  คณะท างาน 
   นายเปรมนพัทย์  เหล่าทะนนท์ คณะท างาน 
   นายนางชบาไพร  กันดุล  คณะท างาน 
   นายทวีศักดิ์  มีเที่ยง  คระท างาน 
   นางอรัญญา  พิริ   เหรัญญิก 
   นายสมพงษ์  สุริตรักธรรม เลขานุการ 
      ผลการปฏิบัติงาน 
   -  จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรเป็นประจ าทุกวันที่ ๖ ของเดือน 
   -  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านหอกระจายข่าวในช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน 
   -  ประสานงานและติดตามการท างานของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ 
   -  สรุปผลการด าเนินงานของหมู่บ้านในรอบปี 
 
  (๒) คณะท างานด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   นายประเสริฐ  พิริ  หัวหน้าคณะท างาน 
   นายปฎิวัติ  พรมพินิจ  คณะท างาน 
   นายตาล  บริบูรณ์  คณะท างาน 
   นายสุพจน์  พรมพินิจ  คณะท างาน 
  ผลการปฏิบัติงาน  
   -  จัดเวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
   -  ตั้งกฎระเบียบของหมู่บ้าน 
   -  ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของราษฎรในหมู่บ้าน 
   -  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   -  ดูแลทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน 
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  (๓) คณะท างานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
   นายปฏิวัติ  พรมพินิจ หัวหน้าคณะท างาน 
   นางบัวผัน  เชื้อตาหมื่น คณะท างาน 
   นายพงษ์เพ็ชร  มีเที่ยง คณะท างาน 
   นายเตียง  เหล่าทะนนท์ คณะท างาน 
   นายเปรมนพัทย์  เหล่าทะนนท์ คณะท างาน 
   นางทอง  ทองศร คณะท างาน 
  ผลการปฏิบัติงาน 
   -  จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
   -  เสนอแผนงาน/โครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   -  จัดเวทีประชาคมเพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
   -  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 
  (๔) คณะท างานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
   นายบันเทิง  เหล่าทะนนท์ หัวคณะท างาน 
   นายเตียง  เหล่าทะนนท์ คณะท างาน 
   นายเนาว์  เชื้อตาหมื่น คณะท างาน 
   นางอรัญญา  พิริ คณะท างาน 
   นางไพฑูรย์  อินทะวงค์ คณะท างาน 
   นางสายพิน  มีเที่ยง คณะท างาน 
  ผลการปฏิบัติงาน 
   -  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 
   -  สนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการชุมชน 
   -  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองพื้นเมืองบ้านภูไท 
   -  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
   -  ส่งเสริมให้ราษฎรลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ด้วยการสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พ้ืนบ้าน เลี้ยงกบ ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ บ่อก๊าซชีวภาพ และการเลี้ยงหมู 
   -  สนับสนุนการจัดตั้งโครงการออมวันละ ๑ บาท 
   -  สนับสนุนการจัดท าบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือน 
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  (๕) คณะท างานด้านสังคม ประกอบด้วย 
   นายเปรมนพัทย์  เหล่าทะนนท์ หัวหน้าคณะท างาน 
   นายบัวผัน  เชื้อตาหมื่น คณะท างาน 
   นางอรัญญา  พิริ คณะท างาน 
   นางไพฑูรย์  อินทะวงค์ คณะท างาน 
   นายทวีศักดิ์  มีเที่ยง คณะท างาน 
   นายสมพงษ์  สุจริตรักธรรม คณะท างาน 
  ผลการปฏิบัติงาน 
   -  ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพ 
   -  จัดตั้งกลุ่มสวัสดิการชุมชน (ร้านค้าชุมชน) 
   -  จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล 
   -  ปลูกป่าชุมชนปีละ ๑,๐๐๐ ต้น ในเนื้อท่ี ๓๐๐ ไร่  
   -  จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 
   -  สนับสนุนโครงการชุมชนปลอดไข้เลือดออก 
   -  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน 
                -  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
  (๖) คณะท างานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
   นายหรีด  ชุดพุดซา หัวหน้าคณะท างาน 
   นางชบาไพร  กันดุล คณะท างาน 
   นายเนาว์  เชื้อตาหมื่น คณะท างาน 
   นายหอมจันทร์  พวงผลา คณะท างาน 
  ผลการปฏิบัติงาน   
   -  จัดสวัสดิการทุนการศึกษา 
   -  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหมู่บ้าน 
   -  จัดงานประเพณีประจ าปี 
   -  จัดงานผู้สูงอายุ 
   -  รณรงค์การแต่งกายชุดภูไทในวันส าคัญทางศาสนา 
 ๑.๑๐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้าน 
  ๑.๑๐.๑ ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบล 
  ๑.๑๐.๒ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล 
  ๑.๑๐.๓ ก านัน 
  ๑.๑๐.๔ สาธารณสุขต าบล 
  ๑.๑๐.๕ เกษตรต าบล 
  ๑.๑๐.๖ พัฒนากรผู้ประสานงานประต าบล 
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ส่วนที่  ๒   
การประเมินสถานการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 ๒.๑ การวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ของหมู่บ้าน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๒ ของบ้านภูไทพัฒนา พบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย  
จ านวน ๔๑ ข้อ และตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๑ ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตารางแสดง ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ที ่ ตัวช้ีวัด จ านวน (หน่วย) คิดเป็นร้อยละ 
๑ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดและฉีดวัคซีนครบ

ตามเกณฑ์บริการ 
๑ คน ๑๐๐.๐๐ 

๒ แม่ท่ีคลอดลูกได้รับการท าคลอดและดูแลหลังคลอด ๑ คน ๑๐๐.๐๐ 
๓ เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม ๑ คน ๑๐๐.๐๐ 
๔ เด็กแรกเกิดถึง ๑ ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ

ตามตารางสร้างเสริม 
๑ คน ๑๐๐.๐๐ 

๕ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย ๔ เดือน 
แรกติดติดกัน 

๑ คน ๑๐๐.๐๐ 

๖ เด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕ คน ๑๐๐.๐๐ 
๗ เด็กอายุ ๖-๑๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒๐ คน ๑๐๐.๐๐ 
๘ เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ 

ตามตารางสร้างเสริม 
๑๓ คน ๑๐๐.๐๐ 

๙ ทุกคนในครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน 

๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ คนในครัวเรือนมีความรู้ในการใช้ยาที่ถูก้องเหมาะสม ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๑๑ คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ๘๗ คน ๑๐๐.๐๐ 
๑๒ คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ 

๓ วันละ ๓๐ นาท ี
๒๑๑ คน ๑๐๐.๐๐ 

๑๓ ทุกคนในครัวเรือนมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับสิทธิอย่าง
ทั่วถึง 

๒๓๖ คน ๑๐๐.๐๐ 

๑๔ ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพมั่นคง
ถาวร 

๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 

๑๕ ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอด
ป ี

๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 

๑๖ ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอด ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
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ที ่ ตัวช้ีวัด จ านวน (หน่วย) คิดเป็นร้อยละ 
๑๗ ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๑๘ ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๑๙ ครัวเรือนมีการป้องอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๒๐ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิและทรัพย์สิน ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๒๑ ครอบครัวมีความอบอุ่น ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๒๒ เด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ๙ คน ๑๐๐.๐๐ 
๒๓ เด็กอายุ ๓-๕ ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดุเตรียมความพร้อม

ก่อนวัยเรียน 
๑๖ คน ๑๐๐.๐๐ 

๒๔ เด็กอายุ ๖-๑๕ ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ๒๐ คน ๑๐๐.๐๐ 
๒๕ เด็กจบภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อมัธยมปลาย  ๔ คน ๑๐๐.๐๐ 
๒๖ เด็กจบภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อสายอาชีพ ๓ คน ๑๐๐.๐๐ 
๒๗ คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๒๘ คนอายุ ๑๕-๖๐ ปี มีอาชีพและรายได้ ๑๗๔ คน ๑๐๐.๐๐ 
๒๙ คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๓๐ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๓๑ คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๓๒ คนในครัวเรือนไม่ติดบุหรี่ ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๓๓ คนในครัวเรือนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๓๔ คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๓๕ คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน ๒๐ คน ๑๐๐.๐๐ 
๓๖ คนพิการได้รับการดูแลเอใจใส่จากคนในครัวเรือน ๑ คน ๑๐๐.๐๐ 
๓๗ คนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน/ชุมชน ๗๑ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๓๘ คนในครัวเรือนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะของ

ชุมชน/ท้องถิ่น 
๗๒ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 

๓๙ คนในครัวเรือนร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของหมู่บ้าน/ชุมชน 

๗๒ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 

๔๐ คนในครัวเรือนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน ๗๓ ครัวเรือน ๑๐๐.๐๐ 
๔๑ คนที่มีสิทธิ์ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๑๗๙ คน ๑๐๐.๐๐ 
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 ตารางแสดงตัวช้ีวัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ต่ ากว่า
เป้าหมายร้อย

ละ 

จ านวนที่ 
ต้องแก้ไข 
(หน่วย) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

๑ คนอายุ ๑๕-๑๖ เต็มอ่านเขียนไทยได้ ๒.๓๐ ๔ คน ๙๗.๗ 

 
 
 ๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๒ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๒ พบว่า บ้านภูไทพัฒนา จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓ 
โดยมีตัวชี้วัดที่มีปัญหามาก (ต่ ากว่าเกณฑ์) จ านวน ๑ ตัว ตัวชี้วัดที่มีปัญหาปานกลาง (อยู่ในเกณฑ์)  
จ านวน ๑ ตัว และตัวชี้วัดที่มปีัญหาน้อย/ไม่มี (สูงกว่าเกณฑ์) จ านวน ๒๙ ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่มีปัญหามาก (ต่ ากว่าเกณฑ์) 
ที ่ ตัวช้ีวัด 
๑ ผลผลิตจากการท านา 

ตัวช้ีวัดที่มีปัญหาปานกลาง (อยู่ในกว่าเกณฑ์) 
ที ่ ตัวช้ีวัด 
๑ การได้รับประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัดที่มีปัญหาน้อย/ไม้มี (สูงกว่าเกณฑ์) 
ที ่ ตัวช้ีวัด 
๑ ถนน 
๒ น้ าดื่ม 
๓ น้ าใช้ 
๔ น้ าเพื่อการเกษตร 
๕ ไฟฟ้า 
๖ การมีท่ีดินท ากิน 
๗ การติดต่อสื่อสาร 
๘ การมีงานท า 
๙ การท างานในสถานที่ประกอบการ 

๑๐ ผลผลิตจากการท าไร่ 
๑๑ ผลผลิตจากการท าการเกษตรอื่น ๆ 
๑๒ การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
๑๓ ความปลอดภัยในการท างาน 
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ตัวช้ีวัดที่มีปัญหาน้อย/ไม้มี (สูงกว่าเกณฑ์) 
ที ่ ตัวช้ีวัด 

๑๔ การป้องกันโรคติดต่อ 
๑๕ การกีฬา 
๑๖ การปลอดยาเสพติด 
๑๗ ระดับการศึกษาของประชาชน 
๑๘ อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
๑๙ การได้รับการศึกษา 
๒๐ การเรียนรู้โดยชุมชน 
๒๑ การได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
๒๒ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
๒๓ การรวมกลุ่มของประชาชน 
๒๔ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
๒๕ คุณภาพดิน 
๒๖ คุณภาพน้ า 
๒๗ การปลูกป่าหรือยืนต้น 
๒๘ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๒๙ การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 ๒.๓ ข้อมูลปัญหาชุมชนด้านอ่ืน ๆ 
  นอกจากข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ ค แล้ว บ้านภูไทพัฒนายังมีปัญหาของชุมชน ด้านอื่น ๆ  
ซึ่งได้จากการจัดเวทีประชาคม รายละเอียด ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นปัญหา 

๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ ราคาผลผลิตตกต่ า 
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ส่วนที่  ๓ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน 
 
 

 เมื่อพิจารณาจากศักยภาพบ้านภูไทพัฒนาในด้านต่างๆ  ด้วย   SWOT  Analysis  พบว่ายังมีปัจจัยแวดล้อมทั้ง
เป็นปัจจัยภายในและภายนอกท่ีต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์  SWOT  ของบ้านภูไทพัฒนา 

จุดแข็งของบ้านภูไทพัฒนา (Strengths) 
 ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งสามัคคี  มีคุณธรรม  เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

 ราษฎรให้ความร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน 

 ชุมชนมีการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมจากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลาน 

 ราษฎรในชุมชนมีเอกลักษณ์แห่งความเป็นชาวภูไทร่วมกันท าให้ความร่วมมือง่ายขึ้น 

 ภูมิทัศน์ของชุมชนสวยงามเหมาะกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

จุดอ่อนของบ้านภูไทพัฒนา (Weaknesses) 
 การเพาะปลูกต้องอาศัยน้ าฝนธรรมชาติ บางปีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงท าให้ผลผลิตเสียหาย 

 ขาดแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร 

 ต้นทุนการผลิตสูง  ค่าแรงงานต่ า  เมล็ดพันธุ์พืช  ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง 

 ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  มีปัญหาน้ ากัดเซาะเกิดการพังทลายของดิน 

 

โอกาสของบ้านภูไทพัฒนา (Opportunities) 
 นโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

 เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการศึกษาดูงานของอ าเภอปากช่อง 

 

อุปสรรคของบ้านภูไทพัฒนา (Threats)  
 ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ า  ส่งผลต่อราคาพืชผลทางการเกษตร 

 กระแสบริโภคนิยม  เริ่มส่งผลกระทบต่อแนวทางในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ภูไทพัฒนาน่าอยู่เคียงคู่ธรรมชาติ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

เป้าหมาย (Goals) 
 ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ประชาชนด าเนินชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของหมู่บ้าน (Strategic Position) 
 เอกลักษณ์ของบ้านภูไทพัฒนา คือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  อาชีพเด่นชัดของประชาชนบ้านภูไท

พัฒนา คือการท าเกษตรแบบผสมผสาน  ประชาชนมีพ้ืนที่ท ากิน เป็นของตนเอง นอกเหนือจากความรู้ดั้งเดิม
ที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว ยังได้ความรู้และทักษะเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน  การ
ก าหนดต าแหน่งทางการพัฒนาของหมู่บ้านหรือทิศทางการพัฒนาบ้านภูไทพัฒนา  จึงอยู่การส่งเสริมการ
พัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน  ประสานกันให้สอดคล้องกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหา
ความยากจนในระดับชุมชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน (Strategies) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทุกครัวเรือนอยู่ดีกินดี มีรายได้ มีการอดออม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนมีกฎระเบียบข้อบังคับ มีความสมัครสมาน สามัคคี มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน ทุกครัวเรือนมีความอบอุ่น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคถนนสะดวก ประปาทั่วถึง น้ าดื่มพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนน่าอยู่ ร่มรื่น เขียวขจี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร สินค้าการเกษตรมีคุณภาพปลอดสารพิษ สู่ตลาดสากล  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
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   ส่วนที่ ๔ 
    กิจกรรม/โครงการ และผลการพัฒนาหมู่บ้านในรอบปีท่ีผ่านมา(๒๕๕๓) 

 
 

  
 

โดยในรอบปีที่ผ่านมา   บ้านภูไทพัฒนา   ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านทั้งที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน / องค์กรต่างๆ   และไม่ใช้ประมาณ ดังนี้ 

 
 

ที ่
กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

แหล่ง 

งบประมาณ 

สอดคล้องกับ 

ทิศทางฯ 

บทบาทของ 
“นักพัฒนา” 

๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์
หมู่บ้าน  

ม.ค.๕๓ ๒๐,๐๐๐ อบต. การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

-ส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

-ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรักษ์ชุมชน  

๒ ส่งเสริมอาชีพด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครัวเรือน  

พ.ย.๕๓ ๒๐,๐๐๐ ปกครอง การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

-สนับสนุนให้ด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

-เพ่ิมทักษะด้านการ
ประกอบอาชีพ  

๓ จัดตั้งห้องสมุด
ชุมชน ส่งเสริม
การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
ประเพณีไทย  

ก.ย.๕๓ ๕๐,๐๐๐ ปกครอง การพัฒนา
องค์กร 

สนับสนุนให้ด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๔ บ่อหมักก๊าซ
ชีวภาพจากมูลโค  

ธ.ค.๕๓ ๓๒๐,๐๐๐ ปกครอง การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สนับสนุนให้ด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๕ รณรงค์ให้
ครัวเรือนลด ละ
เลิก อบายมุข  

ธ.ค.๕๓ ๕,๐๐๐ อบต. การพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรู้ถึงผลร้าย
ของอบายมุข  
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ที ่ กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

แหล่ง 

งบประมาณ 

สอดคล้องกับ 

ทิศทางฯ 

บทบาทของ 
“นักพัฒนา” 

๖ รณรงค์ให้
ครัวเรือนลด ละ
เลิก อบายมุข 

ธ.ค.๕๓ ๕,๐๐๐ อบต. การพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรู้ถึงผลร้าย
ของอบายมุข 

๗ โครงการออมวัน
ละ  ๑  บาท 

พ.ย.๕๓ ๒,๐๐๐ กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต-
ชุมชน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สนับสนุนให้ด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๘ โครงการท าบัญชี
ครัวเรือน 

ธ.ค.๕๓ ๒,๐๐๐ กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต-
ชุมชน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมให้ประชาชนจด
ทุกอย่างที่รับและจ่าย 

๙ โครงการลด
รายจ่าย พึ่งพา
ตนเอง 

ธ.ค.๕๓ ๒,๐๐๐ กองทุนชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกผักสวนครัวทุก
อย่างที่กิน กินทุกอย่าง
ที่ปลูก 

๑๐ โครงการลด
ต้นทุนการผลิต 

ธ.ค.๕๓ ๓,๐๐๐ กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต-
ชุมชน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้
ปุ๋ยชีวภาพ ผลิตน้ าหมัก
ใช้เอง 

๑๑ โครงการร้านค้า
ชุมชน 

ธ.ค.๕๓ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต-
ชุมชน 

การพัฒนา
เศรษฐกจิ 

ส่งเสริมให้ประชาชนลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ 
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ส่วนที่ ๕ 
ผลการวิเคราะหป์ระเมินชุมชนจากเวทีประชาคม 

และแผนการพัฒนาชุมชนในป ี
 
 

ยุทศาสตร ์
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 

ด้านเศรษฐกิจ -ส่งเสริมอาชีสร้างรายได้ในชุมชน  

-รวบรวมผลผลิตเพ่ือก าหนดราคา  
-อบรมสัมมนาอาชีพ  

 

 

 

-ต่อยอดร้านค้าสวัสดิการชุมชน  

-สร้างตลาดนัดชุมชน  
-สร้างลานชุมชน  
-บ่อก๊าซชีวภาพจากมูลโค  
-หนึ่งครัวเรือนหนึ่งบ่อปลา  
-ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน  
-ชุมชนสู่ศูนย์ฝึกอบรม ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  
-จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ  

ด้านสังคม -คนในชุมชนมีการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของชุมชน  

-ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม และแสดง  
ความคิดเห็น  

-ประชุม อบรม ให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ  

 

 

 

-ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ-คนพิการ  

-ชุมชนขาวสะอาดปลอดยาเสพติด  
-ชุมชนสันติสุขปกป้องสถาบัน  
-ส่งเสริมประชาธิปไตยและสถาบันครอบครัว  
-ชุมชนร่างกฎระเบียบข้อบังคับ  
-สวัสดิการทุนการศึกษา  
-สนามกีฬาด้านยาเสพติด  
-ชุมชนปลอดภัยร่วมใจเฝ้าระวัง  

ด้านสาธารณูปโภค
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

-การสัญจรไปมายังไม่สะดวก  

-ขาดแหล่งน้ าในการผลิตทางการเกษตรไม่
เพียงพอ  

-ไฟฟ้าไม่เพียงพอกับชุมชนที่ขยายครัวเรือน  

-ไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร  

-ถนนลาดยางสาย ภูไท-ซับยาง  
-รางระบายน้ าภายในชุมชน  
-ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  
-สร้างฝายทดน้ าขนาดเล็ก  
-ประปาชุมชนสูบน้ าด้วยพลังงานแสดงอาทิตย์  
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ยุทศาสตร ์
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 

ด้านสาธารณสุข -ชุมชนมีผู้ป่วยเรื้อรัง  

-ชุมชนมีการระบาดของยาเสพติดและอบาย
มุก  

-ชุมชนร่วมกันป้องกันไข้เลือดออก ไข้หวัด 
๒๐๐๙, ไข้หวัดนก  
-ทุกคนในขุมชนมีสุขภาพแข็งแรง  
-ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ได้รับการ
ดูแล  

-ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ  

-ชุมชนขาวสะอาด ปลอดยาเสพติด  
-ชุมชนปลอดไข้เลือดออก, ไข้หวัด ๒๐๐๙, 

ไข้หวัดนก  
-ธนาคารขยะ  
-ดูแลสุขภาพชุมชน และผู้มีโรคเรื้อรัง  
-ศูนย์สุขภาพชุมชนสู่ความยั่งยืน  
-ชุมชนปลอดมลพิษสู่โอโซนบริสุทธิ์  
-ชุมชนปลอดบุหรี่ ปลอดอบายมุข  

 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม -ปลูกป่าบริเวณป่าชุมชน เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม  

-รวบรวมขยะจัดการขยะในชุมชน  
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้หน้าอยู่  
-เสริมสร้างจิตรส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

-ปรับปรุงภูมิทัศชุมชน  

-ปลูกป่าชุมชน ๓,๐๐๐ ต้น  
-ผู้พิทักษ์ และอนุรักษ์ป่าชุมชน  
-ชุมชนให้พลังงานทดแทน พลังงานแสดงอาทิตย์ 
ก๊าซชีวภาพ  
-ธนาคารขยะชุมชน  
-ชุมชนปลอดมลพิษสู่โอโซบริสุทธิ์  
-ผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ 
 

 
ด้านวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ผู้น ามีคุณธรรมจริยธรรม  

-ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน  

-ส่งเสริมภูมปัญญาของชุมชน การทอผ้า
พ้ืนเมือง จักสาร  

-เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
สืบทอดสู่คนรุ่นหลัง 

 
 
 
 
 

 

-ฟังธรรมทุกวันพระ  

-สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  
-ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ OTOP ๕ ดาว  
-ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
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ยุทศาสตร ์
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 

ด้านการเกษตร -ท าให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลง  

-ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลผลิตเพ่ิมมาก
ขั้น  

-การผลิตในชุมชนปลอดสารเคมี และ
สารพิษ  

-ท าการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เกษตรยั่งยืนสู่ความพอเพียง  

-ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในชุมชน  
-ปลูกพืชปลอดสารพิษ  
-ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต  
-ผลิตน้ าหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
-สร้างลานชุมชน เพื่อรวมรวมผลผลิตทางการ 

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ท าให้คนในชุมชนรู้จักการพ่ึงพาตนเอง  

-ทุกครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
-ทุกครัวเอนมีเงินออมเพ่ิมขึ้น  
-ทุกครัวเรือนลดละเลิกอบายมุข 

-หนึ่งครัวเรือน หนึ่งบ่อปลา  

-เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อลดรายจ่าย เลี้ยงกบในบ่อปูน 
เลี้ยงหมูหลุมสู่การพอเพียง เลี้ยงปลาดุกลด
รายจ่าย  
-ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ  
-ออมสวัสดิการชุมชน  
-ผลิตน้ ายาอเนกประสงค์ ผลิตน้ าน้ าหมักชีวภาพ
ลดต้นทุนการผลิต  
-ทุกครัวเรือนท าบัญชีคัวเรือน มีเงินออมทุก
ครัวเรือน  
-ปลูกพืชสมุนไพรในการพึ่งพาตนเองในชุมชน  
-อณุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน  
-ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือรักษา
สภาพแวดล้อมและลดรายจ่าย  
-โรงเพราะเห็ดชุมชน เพื่อลดรายจ่าย 
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แผนชุมชนบ้านภูไทพฒันา 
ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

 
 
 

 จากการวิเคราะห์ประเมินชุมชนต่อการพัฒนาบ้านภูไทพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา ประชาคมบ้านภูไทพัฒนาจึง
ร่วมกันจัดท าแผนชุมชนขึ้นใหม่ ซึ่งในปี ๒๕๕๔ นี้มีโครงการที่ชุมชนจะด าเนินการเพิ่มเติมขึ้นทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ แบ่ง
ออกเป็น (๑) โครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถด าเนินการได้เองจ านวน ๒๗ โครงการ, (๒) โครงการที่ชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆจ านวน ๘ โครงการ และ (๓) โครงการที่ชุมชนขอรับความช่วยเหลือ จ านวน  ๙  โครงการ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

โครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถด าเนินการได้เอง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ปีที่ด าเนินการ งบประมาณ 

๑ โครงการปลูกป่าชุมชน  จัดชุดเฝ้าระวังป่า ปลูกป่าชุมชน 
๒๐ ไร่  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๗,๘๐๐.๐๐ 

๒ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวน
ครัวเพื่อลดรายจ่าย  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๑,๘๐๐.๐๐ 

๓ โครงการผลิตน้ าหมักชีวภาพ
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  

ตั้งกลุ่ม และส่งเสริมให้คนในชุมชน
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๖,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและคนพิการ  

จัดสวัสดิการให้ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุและดูแลสุขภาพคนใน
ชุมชน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๘,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการชุมชนขาวสะอาด
ปลอดยาเสพติด  

จัดอบรมกลุ่มเสี่ยง และ
ประชาสัมพันธ์  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการตลาดนัดชุมชน  ส่งเสริมอาชีพในชุมชน จัดให้มี
ตลาดนัดในการแบ่งปัน และขาย
สินค้าของชุมชน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 

๗ โครงการหมั่นจดหมั่นจ าท า
บัญชีครัวเรือน  

จัดอบรมการท าบัญชีครัวเรือน 
เพ่ือการวางแผนค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๑,๐๐๐.๐๐ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ปีที่ด าเนินการ งบประมาณ 

๘ โครงการทุนการศึกษาเด็กเรียน
ดีแต่ยากจน  

จัดสวัสดิการของชุมชนให้
ทุนการศึกษาแก่สมาชิกที่ยากจน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๙ โครงการฟังธรรมทุกวันพระ  ส่งเสริมวัฒนธรรม และเน้นธรรม
ทุกวันพระ  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีชุมชน  

จัดให้มีการสืบสานวัฒนธรรมการ
ทอผ้าพื้นเมือง ประเพณีต่างๆ ใน
ชุมชน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๘,๕๐๐.๐๐ 

๑๑ โครงการชุมชนปลอดภัยร่วมใจ
เฝ้าระวัง  

จัดชุดเฝ้าระวังเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยและป้องกันอุบัติภัย  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒,๕๐๐.๐๐ 

๑๒ โครงการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยาย
โอกาสให้กับชุมชน  

 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๔,๕๐๐.๐๐ 

๑๓ โครงการปลูกพืชสมุนไพร  คนในชุมชนรู้จักการพ่ึงพาตนเอง
และสุขภาพดี  
 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๗,๕๐๐.๐๐ 

๑๔ โครงการเลี้ยงหมูหลุมเป็น
รายได้เสริม  

 

ชุมชนร่วมกันท าโรงเลี้ยงหมูหลุม
เพ่ือการเรียนรู้  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒๖,๐๐๐.๐๐ 

๑๕ โครงการศูนย์สุขภาพชุมชนสู่
ความยั่งยืน  

 

ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน  ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒,๗๐๐.๐๐ 

๑๖ โครงการชุมชนปลอดมลพิษสู้
โอโซนบริสุทธิ์  

จัดอบรมและให้ความรู้ผู้ติดบุหรี่
และตั้งเป้าการงดบุหรี่ในชุมชน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๔,๐๐๐.๐๐ 

๑๗ โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ปลอด
อบายมุก  

ชุมชนร่วมกันรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม่ในครัวเรือน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๖,๐๐๐.๐๐ 

๑๘ โครงการออมสวัสดิการชุมชน  สร้างสวัสดิการในชุมชนเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๕,๕๐๐.๐๐ 

๑๙ โครงการสถาบันการเงินชุมชน
(ธนาคารชุมชน)  

ท าให้ชุมนเกิดความเข้มแข็ง มีทุน
หมุนเวียน  

 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ปีที่ด าเนินการ งบประมาณ 

๒๐ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือลด
รายจ่ายในชุมชน  

ครัวเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือลดรายจ่าย 
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๕๕,๐๐๐.๐๐ 

๒๑ โครงการทุนการศึกษาเด็กเรียน
ดีแต่ยากจน  

จัดสวัสดิการของชุมชนให้
ทุนการศึกษาแก่สมาชิกที่ยากจน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๒๒ โครงการฟังธรรมทุกวันพระ  ส่งเสริมวัฒนธรรม และเน้นธรรม
ทุกวันพระ  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๓ โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีชุมชน  

จัดให้มีการสืบสานวัฒนธรรมการ
ทอผ้าพืน้เมือง ประเพณีต่างๆ ใน
ชุมชน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๘,๕๐๐.๐๐ 

๒๔ โครงการชุมชนปลอดภัยร่วมใจ
เฝ้าระวัง  

จัดชุดเฝ้าระวังเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยและป้องกันอุบัติภัย  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒,๕๐๐.๐๐ 

๒๕ โครงการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยาย
โอกาสให้กับชุมชน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๔,๕๐๐.๐๐ 

๒๖ โครงการปลูกพืชสมุนไพร  คนในชุมชนรู้จักการพ่ึงพาตนเอง
และสุขภาพดี  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๗,๕๐๐.๐๐ 

๒๗ โครงการเลี้ยงหมูหลุมเป็น
รายได้เสริม  

ชุมชนร่วมกันท าโรงเลี้ยงหมูหลุม
เพ่ือการเรียนรู้  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๑๖,๐๐๐.๐๐ 

๒๘ โครงการศูนย์สุขภาพชุมชนสู่
ความยั่งยืน  

ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน  ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒,๗๐๐.๐๐ 
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โครงการที่ชุมชนร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ปีที่ด าเนินการ งบประมาณ 

๑ โครงการผู้พิทักษ์และ
อนุรักษ์ป่าชุมชน  

จัดชุดเฝ้าระวังป่าชุมชนเดือนละ ๔ ครั้ง 
และท าป้ายเตือนประชาสัมพันธ์  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒๘,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการสู่ศูนย์ฝึกอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน
โฮมสเตย์  

ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการสร้างฝายทดน้ า
ขนาดเล็ก  

สร้างฝายทดน้ าขนาดเล็กในเขตป่า
ชุมชนเพ่ือรักษาสภาพป่า  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการบ่อหมักก๊าซ
ชีวภาพจากมูลโค  

สร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลโค 
จ านวน ๕ บ่อเพ่ือลดรายจ่าย  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน  

คนในชุมชนได้รับความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน  

เพ่ือให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมช่วย
คนในครอบครัว  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๗ โครงการขยายเขตประปาสู่
พ้ืนที่ทางการเกษตร  

ให้ทุกครัวเรือนมีน้ าอุปโภคบริโภคและ
ใช้ในการเกษตร  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๖๕,๐๐๐.๐๐ 

๘ โครงการสร้างโรงผลิตปุ๋ย
อินทรีอัดเม็ด  

ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี 
ทุกครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
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โครงการที่ชุมชนขอความช่วยเหลือ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ปีท่ีด าเนินการ งบประมาณ 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่
พ้ืนที่ทางการเกษตรสายภู
ไท-ภูเงิน  

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร 
รวมระยะทาง ๒ กม.  

๒๕๕๔-๒๕๕๖ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการรางระบายน้ าใน
ชุมชน  

สร้างรางระบายน้ าระยะทาง ๔๐ เมตร 
เพ่ือแก้ปัญหาน้ าไหลหลากในชุมชน  

๒๕๕๔ ๔๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการสร้างโรงสีชุมชน  สร้างโรงสีขนาดเล็กเพ่ือสีข้าวและขาย
ข้าวในราคาถูกเพ่ือลดรายจ่ายใน
ชุมชน  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายภูไท-ซับ
ยาง  

สร้างถนนลาดยาง  ๒.๕ กม.เพ่ือสัญจร
ไปมาและขนส่งสินค้าทางการเกษตร  

๒๕๕๕-๒๕๕๖ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการประปาชุมชนสูบ
น้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  

ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือลด
รายจ่ายชุมชน  

๒๕๕๔ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการสร้างลานชุมชน  เพ่ือรวบรวมผลผลิตในชุมชน  ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๗ โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาในชุมชน  

เพ่ือคนในชุมชนออกก าลังกายห่างไกล
ยาเสพติดและอบายมุข  

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๘ โครงการสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน  

สร้างถนนคอนกรีต ๖๐๐ เมตร  ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายภูไท-   
ภูเงิน  

สร้างถนนลาดยาง ๒ กม.  ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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ส่วนที่ ๖ 
ข้อเสนอแนะของส่วนราชการต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๓ พบว่า มีตัวชี้วัดทีบ่รรลุเป้าหมาย จ านวน ๔๒ ข้อจากข้อมูล กชช. ๒ค 
มีตัวชี้วัดที่มีปัญหามาก จ านวน ๑ ตัวชี้วัด และตัวชีว้ัดที่มีปัญหาปานกลาง    จ านวน   ๑  ตัวชี้วัด ตวัชี้วัดเหล่านี้ มี
แนวทางท่ีจะได้รับการแก้ไขแล้วโดยก าหนดเป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนชุมชนแล้ว ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด (กชช.๒ค) กิจกรรมที่อยู่ในแผนชุมชน 

ผลผลิตจากการท านา  -เพ่ิมทักษะในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่  

การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่
ท่องเที่ยว  

-การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน  

-ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี  
-การส่งเสริมครัวเรือนรับรองนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์  
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การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของส่วนราชการ 
 

ดา้น แนวทางการพัฒนา บทวิเคราะห์ของส่วนราชการ 

ด้านเศรษฐกิจ  -จัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต  

-เพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ  
-ฝึกอบรมให้ความรู้  
-เพ่ิมมาตรฐานการผลิต  
-จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์เพ่ือต่อรองราคา
ผลผลิต  

-จากปัญหาของหมู่บ้านที่พบในเวทีประชาคมปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ อนัได้แก่แหล่งจ าหน่ายผลผลิตไม่แน่นอน 
ผลผลิตราคาตกต่ า อาจเนื่องมาจากผลผลิตออกสู่
ท้องตลาดมากเกินไป หรือผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน 
แนวทางแก้ปัญหาอาจมีการเพ่ิมมาตรฐานการผลิตโดย
การเพ่ิมความรู้หรือทักษะในการผลิตจากหน่วยงานทั้ง
ภาคราชการและภาคเอกชน  

ด้านสังคม  -เสริมสร้างจิตส านึกคนในชุมชน  

-โครงการรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด
ในหมู่บ้าน  
-โครงการส่งเสริมสวัสดิการแก่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม  

- ปัญหาด้านสังคมโดยรวมของบ้านภูไทพัฒนาจะเป็น
ปัญหาด้านการขาดจิตส านึกดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องเร่งให้ประชาชนได้สร้างจิตส านึกในด้านต่างๆ
รวมถึงส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ด้านสิ่งแวดล้อม  -เสริมสร้างจิตส านึกคนในชุมชน  

- โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน  
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม  

- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่พบจะเป็นปัญหาด้านการ
ขาดจิตส านึก  
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ส่วนที่ ๗ 
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต าบลวังไทร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ๑. ประวัติองค์กร 
  ๑.๑  ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลวังไทร  ที่ตั้ง  ส านักงานเทศบาลต าบล   
         วังไทร  หมู่ที่ ๑๖  ต าบลวังไทร อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  
          ๓๐๑๓๐ 

  ๑.๒  จดแจ้งการจัดตั้ง ศอช.ต.วังไทร เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

  ๑.๓  ศอช.ต.วังไทร  ด าเนินการในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลทั้งหมด 
  ๑.๔  คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์ชุมชนต าบลวังไทร  ประกอบด้วย 
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๑.๕  คณะท างานส่งเสริม ศอช.ต. ระดับต าบลวังไทร ประกอบด้วย 

  ๑.๕.๑  นายกเทศมนตรีหรือผู้แทน   ประธาน 

  ๑.๕.๒  ก านัน     รองประธาน 

  ๑.๕.๓  สาธารณสุขต าบล    คณะท างาน 

  ๑.๕.๔  เกษตรต าบล    คณะท างาน 

  ๑.๕.๖  ครู กศน.ต าบล    คณะท างาน 

  ๑.๕.๗  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ประสานงานต าบล คณะท างาน/เลขานุการ  
๑. ผลงานดีเด่นขององค์กร 

 ๒.๑  จัดให้มีสถานที่ซึ่งเป็นที่ท าการศูนย์ได้อย่างเป็นทางการ  ด้วยประโยชน์ของทุกฝ่ายรวมทั้ง
สนับสนุนให้จัดท าระบบฐานข้อมูลต าบลวังไทร 

 ๒.๒  ร่วมบูรณาการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล  ประสานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังไทร 

 ๒.๓  ประสานงานระหว่างเทศบาลระหว่างเทศบาลต าบงวังไทรในการด าเนินงานตามแผนงานและ
กิจกรรม 

 ๒.๔  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๒.๕  สนับสนุนให้มีกองทุนและสวัสดิการในชุมชน 

 ๒.๖.  ส่งเสริม  และประสานให้มีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 ๒.๗  สนับสนุน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมการยุติความขัดแย้งในชุมชน  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  และความมั่นคงของประเทศ เพ่ือให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขความสมานฉันท์ 
 ๒.๘  จัดประชุมสัญจรร่วมกับกลุ่มองค์กรอ่ืนๆ ในต าบลวังไทร เป็นประจ าทุกเดือน 

 ๒.๙  ประสานงาน และสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนรวมทั้งการน าแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ 
 ๒.๑๐ รณรงค์ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 

 ๒.๑๑ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.๑๒ การส่งเสริมประชาธิปไตย 

 ๒.๑๓ การป้องกันยาเสพติด 

 ๒.๑๔ คณะท างานในการจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

 ๑.๑๕ จัดท าแผนปฏิบัติการท างานขององค์กร 
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ส่วนที่ ๘ 
กลุ่มสตรีแมบ่้านภูไทพัฒนา 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

๑. ผู้น าสตรี 
 

 ๑.๑  นางทอง  ทองศร  บ้านเลขท่ี ๓๑/๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูไทพัฒนา  ต าบลวังไทร  อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐ 

 
๒. การพัฒนาตนเอง 

 

 ๒.๑  สมัครเข้าระบบมาตรฐานงานชุมชน(ระบบ มชช.) 
ประจ าปี ๒๕๕๒ 

 ๒.๒  พัฒนาบุคลิกภาพและเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

 
 

๓. ผลการด าเนินงาน 

 ๓.๑  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านภูไทพัฒนา 

 ๓.๒  เหรัญญิกกรรมการพัฒนาสตรีต าบลวังไทร 

 ๓.๓  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มสตรีแม่บ้านภูไท-พัฒนา 
สมาชิก ๓๐ คน เงินสัจจะ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔  เป็นแกนน าจัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีผ้าทอมือ    ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ประเภทผู้ผลิตท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มประกอบการ
พิจารณาการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น ปี 
๒๕๕๒ ได้รับรางวัล OTOP  ๓ ดาว 

 ๓.๕  คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล 

 ๓.๖  คณะท างานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕๒  ของหมู่บ้าน 

 ๓.๗  คณะท างานในการจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน  ของหมู่บ้าน 

 ๓.๘  เป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านเรือนตนเองและปลูกต้นไม้ 

 ๓.๙  เป็นต้นแบบในการน้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 ๓.๑๐ รณรงค์ให้ราษฎรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

 ๓.๑๑ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  สอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด 

 ๓.๑๒ จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตของกลุ่มสตรีแม่บ้านภูไทพัฒนาโดยขอรับงบการ
สนับสนุนจากกองทุน กจพ.ตามโครงกรดังกล่าววงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี ๒๕๔๗ 
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ส่วนที่ ๙ 
ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ชาย-หญิง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ชาย) 
 
 

 นายถาวร   ลั่นหม่ืนไวย์    บ้านเลขท่ี   ๓๗๙  หมู่ที่   ๒   ต าบลวังไทร   อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๓๐ 

 

 การพัฒนาตนเอง 

 สมัครเข้าระบบมาตรฐานงานชุมชน (ระบบ มชช.) ประจ าปี ๒๕๒๒ 

 พัฒนาบุคลิกภาพ และเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

 

 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดผลงานหลักผู้น า อช. ที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 

 คณะท างานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕๒  ระดับต าบล 

 คณะท างานจัดท าแผนชุมชนของต าบลวังไทร 

 คณะท างานในการจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่เทศบาลต าบลวังไทร 

 เป็นต้นแบบในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 รณรงค์ให้ราษฎรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

 เป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านเรือนตนเองและปลูกต้นไม้ 
 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  สอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
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   ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (หญิง) 

 
 นางลัดดา   ธูปขุนทด  บ้านเลขที่  ๓๙๗  หมู่ที่ ๒  ต าบลวงัไทร   อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐ 

 

 การพัฒนาตนเอง 

 สมัครเข้าระบบมาตรฐานงานชุมชน (ระบบ มชช.) ประจ าปี ๒๕๒๒ 

 พัฒนาบุคลิกภาพ และเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

 

 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดผลงานหลักผู้น า อช.ที่กรมพัฒนาชุมชนก าหนด 

 คณะท างานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕๒  ระดับต าบล 

 คณะท างานจัดท าแผนชุมชนของต าบลวังไทร 

 คณะท างานในการจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่เทศบาลต าบลวังไทร 

 เป็นต้นแบบในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 รณรงค์ให้ราษฎรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

 เป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านเรือนตนเองและปลูกต้นไม้ 
 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



32 

 

ส่วนที่ ๑๐ 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 

 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภูไทพัฒนา  หมู่ที่  ๑๔  ต าบลวังไทร  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ศาลา
ประชาคมบ้านภูไทพัฒนา  เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภูไทพัฒนา ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

   
 
 
 
 
 

โดยมีที่ปรึกษา  ดังนี้ 
 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวังไทร 

 ก านันต าบลวังไทร 

 ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบล 

 พัฒนากรผู้ประสานงานต าบล 

 เกษตรผู้ประสานงานประจ าต าบล 

 สาธารณสุขประจ าต าบล     

 ครู กศน.ประจ าต าบล      

  

 กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภูไทพัฒนา 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง รอบๆ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจะมีบ่อสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์ การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงกบ การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพและผ้าทอ
พ้ืนเมือง ร้านค้าชุมชน  บ้านภูไทพัฒนานอกจากเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” เป็น
ต้นแบบแล้วยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอปากช่อง 


