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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลทั่วไปชุมชนวดัศิริพุทธาราม 
๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน   

               - เดิมมีชื่อว่า บ้านท่าควาย หมู่ 7 ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความเป็นมา
ของบ้านท่าควาย ตามประวัติ มีผู้รู้แจ้งว่า มีควายอยู่ 1 ฝูงไปหากินหญ้าและหน่อค า (ทองค า) ที่บ้านอ่างค า  
ต าบลนาทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม พอเวลาบ่ายก็เดินมาดื่ มกินน  าบริเวณท่าน  าของหมู่บ้าน                  
ท่าควายจึงเป็นที่มาของหมู่บ้านท่าควาย เชื อชาติภาษา ประชาชนของบ้านท่าควายประกอบด้วยชนเผ่า
พื นเมืองดั งเดิมและส่วนหนึ่งได้อพยพข้ามแม่น  าโขงมาจากฝั่งประเทศลาว ส่วนภาษาใช้ภาษาไทยอีสานเป็น
ภาษาพูด 

     ค าขวัญชุมชน : ข้าวโพดหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย รวยปลากระชัง โด่งดังเรือเทพศิริชัย 
การปกครอง               
             - บ้านท่าควายเริ่มก่อตั งมาเมื่อประมาณ 400 ปี โดยมีพระภิกษุเป็นผู้น ามีหลวงพ่อทับหน้าและ
หลวงพ่อทุยเป็นผู้น า และเมื่อปี พ.ศ. 2374 ได้พากันก่อสร้างวัดขึ นมีชื่อว่า วัดศิริพุทธาราม ต่อมาเมื่อ
ประชากรมีมากขึ นจึงมีการเลือกตั งผู้ใหญ่บ้านขึ น ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายมั่น  ดวงสา และผู้ใหญ่บ้านคน
สุดท้าย คือ นายวินัย  ดวงตา เมื่อปี พ.ศ. 2523  เทศบาลเมืองนครพนม ได้ขยายเขตการปกครองออกไป
จึงได้รวมเอาพื นที่บางส่วนของต าบลอาจสามารถ ได้แก่ หมู่ที่ 7 (บ้านท่าควายเหนือ), หมู่ที่ 8 (บ้านกกต้อง)  
และหมู่ที่ 12 (บ้านท่าควายใต้) และเทศบาลเมืองนครพนม ได้ตั งชื่อชุมชนตามชื่อวัด จึงได้ชื่อ ชุมชนวัดศิริ     
พุทธาราม ตั งแต่นั นเป็นต้นมา    
             - ท าเนียบประธานชุมชน 
               1. นายทุ่ม  ค าแสง 
               ๒. นายผาบแพ้  ชนะดิษฐ์ 
               ๓. นายสุพจน์  พงษ์สุภา 
               4. นายพิบูลย์  ดวงสา    ตั งแต่  พ.ศ. 2552  จนถึงปัจจุบัน    

1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน     23๖   ครัวเรือน 
  -  ชาย ๓๑๕ คน   หญิง  ๓๔๙  คน  รวมประชากร ๖๖๔  คน    
  - อาชีพหลัก  (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                   คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
                                      (๒)  เกษตรกรรม                               คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
                                      (๓)  นักเรียน/นักศึกษา                        คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
                                      (๔)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
                                      (๕)  รับจ้างทั่วไป                               คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
                                      (๖) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๙.๕                                            
                                      (๗) ว่างงาน                                      คิดเป็นร้อยละ ๐.๕  
                    - อาชีพเสริม   (1) เลี ยงปลากระชังในแม่น  าโขง จ านวน  12 ครัวเรือน 
1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน   

  -  พื นที ่๖๔๓ ไร่ ๑ งาน ๖๒ ตารางวา ท านาปีละ   1    ครั ง 
  -  วัด 1 แห่ง  : วัดศริพุิทธาราม 
  -  ไฟฟ้า ๒๓๖ ครัวเรือน ร้อยละ 100 
  -  หอกระจายข่าวชุมชน 1 แห่ง (ล าโพง ๑๕ จุด)    
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1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
❖ งานประเพณี 

       -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี   วันขึ นปีใหม่   ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด  
       -  เดือน  เมษายน      บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
       -  เดือน  กรกฎาคม    บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษา ชุมชนจะจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 

       -  เดือน  ตุลาคม       บญุ/งานประเพณี   วันออกพรรษา ชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ ง 
                                                                   งานประเพณีไหลเรือไฟ  
                                                                   ประเพณีการแข่งขันเรือยาวสานสัมพันธ์ ไทย-ลาว                        
               -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี  บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระทง 

❖ ร้านอาหาร    
- ร้านเรือนริมน  า สาขา ๒ รองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง ๒๐๐ คน 

❖ สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน/โบราณสถาน/โบราณวัตถ ุ
- อุโบสถวัดศิริพุทธาราม 

❖ โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์/ที่พัก 
- โรงแรม ๖๙  

❖ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ/ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น/OTOP 
- ปลาน  าโขง  

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 
  1  นายพิบูลย์  ดวงสา  ประธานกรรมการชุมชน 
  2  นายประสาท  พรหมหา รองประธานกรรมการชุมชน 
  3.  นายสุนันท์ชัย โกพลรันต์ กรรมการฝ่ายปกครอง 
  4  นายสายัณ  ภู่นาค  กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  5. นางบุหงา  หลาบเงิน กรรมการฝ่ายการศึกษา/เลขานุการ 
   6  นางเกสร  เหมเมือง กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  7. นางสมพัฒ  ไกยนา  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  8. นายอนุสรณ์  ดวงสา  กรรมการฝ่ายการคลัง 
  9. น.ส.พรทิพย์  สมอุดม   กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน   1. นางบานเย็น  อัตตพงษ,์ 2. นายผาบแพ้  ชนะดิษฐ์, ๓. นางวินัย  ดวงตา 
                                      ๔. นายสง่า  หลาบเงิน,      ๕. นายอิทธิพล  สาระวันท์ 

1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
๑. นางสาวสุกใจ โสพระ                      ๒. นางบุหงา            หลาบเงิน 
๓. นางอวยพร จันทร์ดี                     ๔. นางรุ่งกาล           โกพลรัตน์ 
๕. นางทัศนีย์ บุญอุดม                    ๖. นางสมพัฒ       ไกยนา 
๗. นางปูนา  เทพกรรณ ์                 ๘. นางสว่างจิต       ศรีสมมาตรวนิช 
๙. นางคาย           สาสอน                    ๑๐. นางสาวพรทิพย์     สมอุดม 
๑๑. นางอนันต์        หลาบเงิน                 ๑๒. นางประหยัด       พงษ์สภุา 
๑๓. นางบุญกอง ดวงสา                    ๑๔. นางเกษร       เหมเมือง 
๑๕. นางทองแถว กาญจนโกมล            ๑๖.นางสมพร       พงษ์สุภา 
๑๗. นางช านาญ พรหมมา                 ๑๘. นางทิพวัลย์       ธนายุวรรณ 
๑๙. นายพูลสวัสดิ์ พงษ์สุภา                 ๒๐. นายประสาท         พรหมมา 
๒๑. นางจินตนา       เสนสวน 
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                           ส่วนที่ 2 
            ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

1) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่ ชื่อ -สกุล อายุ บ้านเลขที่ ลักษณะเด่น 
1 นายผาบแพ้ ชนะดิษฐ์ 

 
   

 
-สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
-บริหารงานกองทุนด้วย
ความเข้มแข็ง 

๒ นายประสาท  พรหมหา ๕๑ ๕๕ ถ.นครพนม - ท่าอุเทน -ความเชี่ยวชาญในการเลี ยง
ปลาในกระชัง 

 
2) จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน/ชุมชนเช่น แหล่งน  า/ป่า/

สถานที่ท่องเที่ยว สาธารณและการใช้ประโยชน์) 
    ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ           ลักษณะการใช้ประโยชน์            หมายเหตุ 
- แม่น  าโขง - แหล่งน  า เพื่อการเกษตร  

-สถานที่ท่องเทียว เพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ 

- แหล่งน  าสาธารณะ 
 
 

 2.2  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
 
          เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน       มีผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไร 
            ควรจะท าอย่างไร 

- ใช้เครื่องจักรกลและสารเคมี
การเกษตร 
 

-ต้นทุนการผลิตสูง -น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

 
 2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 

เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 
แม่น  าโขง 
 

-สามารถท าการเกษตรได้ 
ทุกฤดูกาล 

-วางแผนการผลิตกสิกรรมการ
เกษตรในพื นที่ชลประทานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
-อาชีพประมงปลีกย่อยได้  

 

  ๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
-  การจั ดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประชาชนขาดทุนและทรัพยากร 
ในการสร้างอาชีพที่มั่นคง 

-มีกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนวดัทุ่งประชานารถ 

1.1 . ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน(บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้น าในการจัดตั งหมู่บ้าน, 
จ านวนผู้น าหมู่บ้าน,และผู้น าหมู่บ้านปัจจุบัน) 

                 - เป็นหมู่บ้านหนึ่งของต าบลอาจสามารถ  เดิมชื่อว่าบ้านท่าควาย  หมู่ที่  12  นับตั งแต่เทศบาล
เมืองนครพนม  สมัยท่านประศาสตร์  รัตนโยธิน เป็นนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้ขยายเทศบาลเมืองออกไป 
ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของเขตปกครองต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม เมื่อปี พ.ศ.2523  มีการ
คัดเลือกผู้น าชุมชน เพ่ือเป็นผู้บริหารชุมชนทั งหมด 7 คน  ดังต่อไปนี    

 ท าเนียบประธานคณะกรรมการชุมชน 
1. นายทอก   พันแสน          เป็นประธานชุมชนคนแรก พ.ศ. 2523 
2. นายทองจันทร์  ทัศศรี 
3. นายบุญมา    พงษ์สุภา 
4  นางพะยอม      ศาสตราศรัย 
5. นายชาญชัย    ทัศศร ี
6 นายประทวน     ภิรมย์ 
7 นายชาญณรงค์  เทพกรรณ์  พ.ศ. 2549  - พ.ศ. 2555 
8 นายสาโรจน์     เทพกรรณ ์           พ.ศ. 2555   - พ.ศ. ๒๕๖๒  
๙ นางโชติมา       เทพกรรณ์                 พ.ศ. ๒๕๖๒ - ถึงปจัุจบัน 
 

                                     ค าขวัญของชุมชนวัดทุ่งประชานารถ 
 - ทิวทัศน์ริมโขงสวยตระการ ข้าวสารขาวเลิศรส ข้าวโพดหวานโอชา แตงกวากรอบจัง ปลาเผาะกระชัง

ส่งนอก สุดยอดงอบเครื่องจักสาน เบ่งบานประชาธิปไตย 
1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
-    จ านวนครัวเรือน   ๑๓8  ครัวเรือน 
- ชาย  1๕๓  คน  หญิง  1๗8  คน  รวมประชากร 3๓๑ คน   
-    อาชีพหลัก   
                                      (๑)  เกษตรกรรม                               คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
                                      (๒)  รับจ้างทั่วไป                               คิดเป็นร้อยละ ๒๐  
                                      (๓)  นักเรียน/นักศึกษา                        คิดเป็นร้อยละ ๑๕  
                                      (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                   คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
                                      (๔)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
                                      (๖) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๙                                            
                                      (๗) ว่างงาน                                      คิดเป็นร้อยละ ๑  
-   อาชีพเสริม  (1)   เลี ยงปลาในกระชังริมแม่น  าโขง         (2)   ท าการเกษตรนอกฤดู เช่น ปลูกข้าวโพด   
                      (3)  เลี ยงสัตว์ เช่น โค –กระบือ-เป็ด-ไก ่     
1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน   

  -  พื นที่ ๓๑๙ ไร่ ๖๙ ตารางวา ท านาปีละ   1    ครั ง 
  -  วัด 1 แห่ง  : วัดทุ่งประชานารถ 
  -  ไฟฟ้า ๑๓๘ ครัวเรือน ร้อยละ 100 
  -  หอกระจายข่าวชุมชน 1 แห่ง (ล าโพง ๑๕ จุด)    
             -  ที่ท าการชุมชน     1  แห่ง  
             - สนามฟุตซอล/ลานออกก าลังกาย ๑ แห่ง        
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1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
 -  เดือน  มกราคม     บุญ/งานประเพณี   งานขึ นปีใหม่ 
 -  เดือน  เมษายน     บุญ/งานประเพณี  วันสงกรานต์, ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
 -  เดือน  กรกฎาคม   บุญ/งานประเพณี  วันเข้าพรรษา, ชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 
 -  เดือน  สิงหาคม     บุญ/งานประเพณี   งานบุญห่อข้าวประดับดิน 
 -  เดือน  กันยายน     บุญ/งานประเพณี  งานบุญห่อข้าวสารท 
 -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี  วันออกพรรษา, ชุมชนจดัขบวนแห่ปราสาทผึ งประกวด 
                                                             งานประเพณีไหลเรือไฟ  
                                                             ประเพณีการแข่งขันเรือยาวสานสัมพันธ์ ไทย-ลาว                        
           -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี  บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระทง 
  สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

 ๑. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร   
➢ ชมการเลี ยงปลาในกระชังริมเขื่อนแม่น  าโขง 
➢ ชมกลุ่มเพาะเห็ดและศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      2.  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติวิวฝั่งโขง  
      ๓. ร้านอาหาร : ร้านปลาจุ่ม (ข้างที่ท าการชุมชน), ร้านส้มต าปองเต (สาขา ๒) 
1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
 1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน    
  ๑. นางโชติมา    เทพกรรณ ์    ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. น.ส.ประภาพร  พันแสน รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นางบังอร       พงษ์สุภา กรรมการฝ่ายปกครอง  
  ๔. นายปนัดดา   สาสอน กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นางศิริพร   ขาวสะอาด กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. นางวิจิตรา     อ้ังโก๊ะ  กรรมการฝ่ายพัฒนา 

๗. นางสงวนศรี   พันแสน กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นางศิริพร   ต้นสวรรค์ กรรมการฝ่ายการคลัง/เลขานุการ 
  ๙. นางวาสนา   พรมด ี กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นางบุญม ี        แสงสุริยจันทร์  
                     ๒. นางส าอาง    ชารีพันธ์  
                     ๓. นายทา           พรมหัส 
                     ๔. นายสวัสดิ์        คานสี 
                     ๕.นายประเทือง     ชิดตะค ุ

1.5.2 รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
๑. นางสนิท     พรหมพันธ์                 ๒. นายธราธิป      ภิรมย ์

                     ๓. นายทองจันทร์   ทัศศร ี                      ๔. นางวรรณภา    พรมด ี
                     ๕. นางวาสนา     พรมด ี                     ๖. นางบังอร      พงษ์สุภา 
                     ๗. นางต้อย     ตนายะพันธ์               ๘. นางประภาพร   พันแสน 
                     ๙. นางสงวนศรี     พันแสน                  ๑๐. นายวิศิษฐ์      ขัวปัญญา 
                    ๑๑. นางศิริพร     สายเรือง                 ๑๒. นางพวงเพชร    เทพกรรณ ์
                    ๑๓. นายสถาพร     สาล ี
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพของชุมชน 

 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคลกลุ่ม สิ่งแวดล้อม 
ภูมปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืนๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง 

1) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
   ที ่         ชื่อ  -  สกุล  อายุ  บ้านเลขท่ี    ลักษณะเด่น 
   1. นายเด่นชัย  ไตรยะถา   121/1 ถ.นครพนม – ท่าอุเทน -เป็นบุคคลที่มีภูมิปัญญา

ท้องถิ่น คิดค้นด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม เป็นทรัพยากร
บุคคลที่ชนรุ่นหลังควรเอา 
เป็นแบบอย่าง 

                 ๒) การประสานงานระหว่างคนในชุมชน คนในชุมชนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามัคคีกัน 
๒.๒ จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน) 
         เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน      มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร          ควรจะท าอย่างไร 
-ท าการเกษตรนอกฤดูกาลท าได้
เพียงระยะสั นๆ 

-ไม่คุ้มต้นทุนในการผลิต -ปล่อยน  าคลองสูบน  าด้วยระบบ
ไฟฟ้าให้เกษตรกรเพ่ือท า
การเกษตรให้ได้ผลเก็บเก่ียว
มากกว่านี  
-ขยายเวลาในการปล่อยน  า 

 

๒.๓ โอกาสของชุมชน (ปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

-เขื่อนแม่น  าโขง -สามารถเลี ยงปลาเป็นอาชีพเสริม
ได้และเป็นแหล่งธรรมชาติที่ชุมชน 
และชุมชนใกล้เคียงท ามาหากินได้ 

-วางแผนผลิตการเลี ยงปลาใน
กระชังเพ่ิมให้เป็นอาชีพเสริมให้
ทั่วถึง และให้เกิดประโยชน์กับคน
ในชุมชนให้มากที่สุด 

-เขตส่งน  าด้วยระบบไฟฟ้า -ท าการเกษตรนอกฤดูเก็บเกี่ยวได้
ทุกระบบของการเกษตร เช่นท า
สวนครัวปลูกข้าวโพด ปลูกแตง 
และท าสวนอื่น ๆ ได้  

-วางแผนทางการเกษตรให้ได้ทุก
ฤดู กาลและให้ เป็ น เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

  ๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
-  การจั ดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประชาชนขาดทุนและทรัพยากร 
ในการสร้างอาชีพที่มั่นคง 

-มีกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนกกต้อง 

1.2 .ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน(บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้น าในการจัดตั งหมู่บ้าน, จ านวน
ผู้น าหมู่บ้าน,และผู้น าหมู่บ้านปัจจุบัน) 

     - เมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านป่าทึบที่มีสวน และที่นาล้อมรอบ และในป่าทึบแห่งนี มีต้น ไม้ใหญ่กว่า             
ทุกต้นอยู่หนึ่งต้น คือ ต้นกระท้อป่า (กกต้อง) มีที่นาที่สวนล้อมรอบป่านี เป็นของผู้เฒ่าอินธิแสง  ผู้เฒ่ากิ  ผู้เฒ่า
พาลี ผู้เฒ่าแอด และผู้เฒ่าทิดท า  ซึ่งมีครอบครัวอยู่บ้านอ่ืน จึงไม่สะดวกต่อการไปมา  จึงชักชวนกันอพยพ
ครอบครัวมาปลูกบ้านเรือนอยู่ในที่สวนที่นาของตนเอง  แล้วตั งชื่อหมู่บ้านนี ว่า “บ้านกกต้อง” โดยเอาต้น
กระท้อนใหญ่ ต้นนี เป็นสัญลักษณ์ ต่อมาผู้เฒ่าอินธิแสง ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้น า “ผู้ใหญ่บ้าน” คนแรกของกกต้อง
หมู่ที่ 8 ต าบลอาจสามารถ และสืบเนื่องต่อกันมาอีกจ านวน 5 คน  ต่อมาได้เข้ามาอยู่ในเขตการปกครองของ
เทศบาลเมืองนครพนม 
                    - ประธานกรรมการชุมชน คือ นางอารีรัตน์  พ่อบุตรดี ตั งแต่ พ.ศ. 25๖๑ จนถึงปัจจุบัน 
1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
-    จ านวนครัวเรือน   ๖๗๒  ครัวเรือน 
- ชาย  ๖๓๕  คน  หญิง  ๖8๑  คน  รวมประชากร ๑,๓๑๖ คน   
-    อาชีพหลัก   
                                      (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                   คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗ 
                                      (๒)  เกษตรกรรม                               คิดเป็นร้อยละ ๒๔ 
                                      (๓)  รับจ้างทั่วไป                               คิดเป็นร้อยละ ๑๕  
                                      (๔)  นักเรียน/นักศึกษา                        คิดเป็นร้อยละ ๑๕      
                                      (๔)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
                                      (๖) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๑๐                                            
                                      (๗) ว่างงาน                                      คิดเป็นร้อยละ ๐.๓ 
-  อาชีพเสริม  (1) เลี ยงไก,่ (2) เลี ยงหม,ู (3)  เลี ยงวัว  
1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน   

  -  พื นที่ ๑๑๖๕ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวา ท านาปีละ 1 ครั ง 
             -  โรงเรียน 1 แห่ง (ระบุ) คือโรงเรียนเทศบาล 6 (ยงใจยุทธ) 
  -  วัด ๒ แห่ง  : 1. วัดกกต้อง   2. วัดป่าไตรรัตน์วนาราม 
  -  ไฟฟ้า ๖๗๒ ครัวเรือน ร้อยละ 100 
  -  หอกระจายข่าวชุมชน 1 แห่ง (ล าโพง ๑๕ จุด)    

1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
 -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี    งานขึ นปีใหม่ 
 -   เดือน  กุมภาพันธ์  บุญ/.งานประเพณี  งานประจ าปี    บุญป้ันข้าวจี่ที่วัดกกต้อง 
 -  เดือน  เมษายน       บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์     ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
 -  เดือน  กรกฎาคม     บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษา ชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด   
           -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี    วันออกพรรษา   ชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ ง 
                                                                งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  
          -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี     บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระทง 
  สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

1. วัดกกต้อง 
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1.5 ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
 1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

๑. นางอารีรัตน์  พ่อบุตรดี ประธานกรรมการชุมชน 
๒. นางสมพร  โยธาศรี  รองประธานกรรมการชุมชน 
๓. นายบัวทัน  กีกาศ  กรรมการฝ่ายปกครอง 
๔. นายสมภพ  กีกาศ  กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
๕. นางอรทัย  เพชรทอง กรรมการฝ่ายการศึกษา/เลขานุการ 
๖. นายอนันต์  ฉายเรือง กรรมการฝ่ายพัฒนา 

                               ๗. นางพิชพรรณ  วิเศษโวหาร กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
๘. นางไสว  ชูรัตน์  กรรมการฝ่ายการคลัง 
๙. นายสิทธิพงษ์  ส ารองพันธ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 

     ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
   ๑. นายไพทูรย์   โยธาศรี 
   ๒. นายสมคิด ฝ่ายหมื่นไวย์ 
   ๓. นายสมหมาย กีกาศ 
                   ๑.๕.๒ รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
                               ๑. นางเงิน         เอฟวา 

๒. นางสมพร      โยธาศรี 
๓. นางบังอร      เทพวงษา 
๔. นางปรียา      ศรีษะนา 
๕. นางประภาพร      โสระเวช 
๖. นางสาวสุมาล ี     กุลีสูงเนิน 
๗. นางดอกไม้      กีกาศ 
๘. นางหวั่น      กีกาศ 
๙. นางอารีรัตน์      พ่อบุตรดี 
๑๐. นายอนันต์      ฉายเรือง 
๑๑. นางไสว      ชูรัตน ์
๑๒. นางสาวทศพร   เรืองสิทธิ์ 
๑๓. นางพิชพรรณ    วิเศษโวหาร 
๑๔. นางฉลาด      เกตุแก้ว 
๑๕. นางทานตะวัน   ณ ตาก 
๑๖. นางอรทัย      เพชรทอง 
๑๗. นางสาวตรีรัตน์     เจริญโชติวัฒน์ 
๑๘. นายไพฑูรย ์      โยธาศรี 
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                       ส่วนที่ 2 
                 ศักยภาพของชุมชน 
         ๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคลกลุ่ม  
        สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

   ๑. จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล อายุ บ้านเลขท่ี ลักษณะเด่น 
1. นางอารีรัตน์    พ่อบุตรดี     58 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจ าชุมชน 

- ผู้น าร าศรีโคตรบูรณ์ 
- ผู้น าด้านจัดท าบายศรี 
- ท าเครื่องประดับคริสตัล 

๒. นางใจ            อินธิโส  1 - ผู้น าด้านจัดท าบายศรี 
๓. นางทา       ดีเหมาะ  194 - ผู้น าด้านจัดท าบายศรี 
๔. นางสร้อยสุวรรณ  วรราช  10 - เป็นผู้น าในงานบายศรีให้ชุมชน

และวัดในงานประเพณีต่าง ๆ 
   ๒. จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน 

        (เป็นลักษณะของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้าง    
        ขึ นมาเพ่ือก ากับดูแลชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน) 

ประเพณี/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 
- จัดท ากฎระเบียบการใช้
ถนนในชุมชน 

-รักษาถนนสายส าคัญในชุมชน
เพ่ือไม่ให้ช ารุด 

-ห้ามมิให้รถ 10 ล้อบรรทุกหนัก
ผ่านโดยใช้ถนนเส้นอ่ืนแทน 

- ประเพณีบุญเดือน 9  
(ห่อข้าวประดับดิน) 

-เพ่ือให้เกิดจิตส านึกกตัญญูต่อ
บุพการีสร้างคุณธรรมพื นฐานให้
มีในจิตใจตลอดเวลา 

-ท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ลูกหลาน 

- ประเพณีบุญข้าวจี่ - เพ่ือให้รู้ประเพณีฮีดสิบสอง
ครองสิบสี่ (ประเพณีโบราณ) 

-ให้ลูกหลานได้รักษาประเพณี
โบราณไว้ตลอดไป 

 
2.2 จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน) 

เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 
- ชุมชนขาดท่ีท าการ
เอนกประสงค์ 

- ไม่มีสถานที่ท ากิจกรรมในชุมชน
ซึ่งเป็นหลักส าคัญ 

- ชุมชนจัดประชาคมเลือก
พื นที่ในการจัดตั งที่ท าการ
ชุมชน  
- เทศบาลสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณ 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

10 ขอ้มูลพ้ืนฐานชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนม 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนวดัสว่างสุวรรณาราม 

๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน  (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ,ผู้น าในการจัดตั งหมู่บ้าน 
จ านวนผู้น า  หมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้านปัจจุบัน) 
           - เดิมเป็นหมู่บ้านโพนแดง  ผู้คนอยู่รวมกันมากมาย  พอเกิดโรคห่า (กาฬโรค) เลยแตกเหล่าแตกกอ
ออกเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนในปัจจุบัน คือชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม  
           - ท าเนียบประธานกรรมการชุมชน  คือ 

 1.  นายพร    นนบุญ 
 2.  นายเลิง    อินธิโส 
 3.  นายประเทือง   นนบุญ 
 4  นายประยูร    อินธิโส 
 5  นายกร    นนบุญ 
 6 นางพิมนภัทร์    เทพวงษา 
 7  นางสมร    อินธิโส 
 8  นายกร    นนบุญ    
 8. นายสุบรรณ    อุดมสุวรรณ   พ.ศ. 2558 - ๒๕๕๙ 
           ๙. นายสุรชัย    จันทรวงษ์    พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
         ๑๐. นางจงกล           สุขีตา          พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน 

1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 

  -  จ านวน ครัวเรือน     ๖๑๐    ครัวเรือน 
  -  ชาย  6๔๓  คน    หญิง  ๗๑๐  คน   รวมประชากร  1,3๕๓  คน    

-    อาชีพหลัก   
                                      (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                   คิดเป็นร้อยละ  ๒๕ 
                                      (๒)  พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  ๒๐                                          
                                      (๓)  เกษตรกรรม                               คิดเป็นร้อยละ  ๒๐ 
                                      (๔)  รับจ้างทั่วไป                               คิดเป็นร้อยละ  ๑๕  
                                      (๕)  นักเรียน/นักศึกษา                        คิดเป็นร้อยละ  ๑๕      
                                      (๖)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ 
                                      (๗) ว่างงาน                                      คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ 
  - อาชีพเสริม (1)  ทอผ้ามุก เย็บเสื อผ้า  จ านวน  12 ครัวเรือน 
1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน   

  -  พื นที่ ๗๒๕ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวา ท านาปีละ 1 ครั ง 
             -  โรงเรียน 1 แห่ง (ระบุ) คือโรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ    วัด ๑ แห่ง  : วัดสว่างสุวรรณาราม   
  -  ไฟฟ้า ๖๑๐ ครัวเรือน ร้อยละ 100         หอกระจายข่าวชุมชน 1 แห่ง (ล าโพง ๑๕ จุด)    

          - ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน  1  แห่ง (วัดสว่างสุวรรณาราม)   
1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
 -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี    งานขึ นปีใหม่ 
 -  เดือน  เมษายน       บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์     ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
 -  เดือน  กรกฎาคม     บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษา ชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด   
           -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี    วันออกพรรษา   ชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ ง 
                                                                งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  
          -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี     บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระทง 
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สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
 1.  วัดสว่างสุวรรณาราม 
          ๒. ศูนย์หัตถกรรมทอผ้ามุก (ต้นต าหรับ)  แห่งแรกของจังหวัดนครพนม 
          ๓.  พระพุทธสุวรรณมิ่งมงคล  รูปเหมือนหลวงปู่อดีตเจ้าอาวาส 
          ๔.  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ : สวนหลวง ร.9 
 1.5  ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นางจงกล      สุขีตา   ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นางเรือง   หอมจัด  รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นายประพนธ์   อินธิโส   กรรมการฝ่ายปกครอง 
  ๔. นายวิชัย   เทพวงษา  กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นายนวธร   นนท์ค าวงศ ์  กรรมการฝ่ายการศึกษา 
                     ๖. นายอภิเดช   ตระกูลพล  กรรมการฝ่ายพัฒนา 
                     ๗. นายวีระศิลป์   เทพรังสฤษฎิ์  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. น.ส.พิสมัย   ศรีใส   กรรมการฝ่ายการคลัง/เลขานุการ 
  ๙. นายประยูร   รูปดี   กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายประยูร  อินธิโส 
  ๒. นายบัวลี ใชยลา 
  ๓. นายค าเบ้า สีใส 
  ๔. นายสุรชัย จันทวงษ ์
  ๕. นายกร นนบุญ 
 1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
                     ๑. นายสุรชยั      จันทวงษ ์
                     ๒. นางสมคิด มีบุญ 
                     ๓. นางฉวีวรรณ บุญปัญญา 
                     ๔. นางอุไรวรรณ หงส์โพธิ์ 
                     ๕. นางเรือง หอมจัด 
                     ๖. นางสมร อินธิโส 
                     ๗. นางสมจิตร แสนอุบล 
                     ๘. ดาบต ารวจวีระศิลป์ เทพรังสฤษฏิ์ 
                     ๙. นางพิมนภัทร  เทพวงษา 
                   ๑๐. นางพองพูน  นนท์บุญ 
                   ๑๑. นางจงกล  สุขีตา 
                   ๑๒. นางสมควร  นครังสุ 
                   ๑๓. นางจุฑามาศ  เพ็งสิน 
                   ๑๔. นางสาวพิศมัย  ศรีใส 
                   ๑๕. นายจรวย  สุขีตา 
                   ๑๖. นายสุบรรณ อุดมสุวรรณ 
                   ๑๗. นางดวงใจ น้อยพรหม 
                   ๑๘. นางปรินดา เมืองซ้าย 
                   ๑๙. นางพรรฑิภา  พงษ์พัฒน์ 
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                         ส่วนที่ 2 
         ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่ม 
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

1) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่        ชื่อ -สกุล              ลักษณะเด่น 
1 พระราชสิริวัฒน์  

เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม 
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ฝ่ายมหานิกาย 

-เป็นผู้ก่อตั งชมรมวัฒนธรรมประเพณีประจ า
ชุมชนคือ 
1. กลองยาววัดสว่างสุวรรณาราม 
2. ศูนย์ทอผ้ามุก-ผ้าไหม-ผ้ามัดหมี่ 

๒) จุดเด่นด้านภูมิปัญญาชุมชน 
ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ - สกุล ประโยชน์ต่อชุมชนด้านใด 

-เครื่องจักสาน - นายประยูร  อินธิโส 
- นายสว่าง    ใจสุข 
- นายสมศักดิ์  พรมดี 
- นายถวิล      สีเงิน 

- ชุมชนได้ใช้เครื่องจักสานที่มีคุณภาพและ
ราคาถูก ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ 

- สิ่งทอ (หัตถกรรม) - นางวรรณี     สวุรรณ 
- นางนงลักษณ์  อาจวิชัย 
- นางรัตติยา     อินธิโส 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เสริมก่อให้เกิด
การสร้างกลุ่มเครือข่ายไปทุกอ าเภอใน
จังหวัดนครพนม 

- ตัดเย็บเสื อผ้า - นางบังอร     สีดา - ก่อให้เกิดกองทุนหมุนเวียนในชุมชน 
       ๓) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน   

ประเพณี /  กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 
- ประเพณีบุญมหาชาติ  
(บุญพระเวส) 

-เพ่ือให้ชุมชนน าเอาหลักธรรม
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความสามัคคี 

-มีคติสอนใจในการปฏิบัติต่อครอบครัว 
บ้านเมือง 

- ประเพณีบุญเดือน 9  
ห่อข้าวประดับดิน 

- เพ่ือให้เกิดจิตส านึกต่อบุพการี  -ท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน 

2.2 จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน) 
เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 

- เยาวชนขาดการสานต่อ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อยเลือนราง
หายไป 

- ชุมชนและเทศบาล ต้องบูรณาการ
จัดท าโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
2.๓ โอกาสของชุมชน (ปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 

เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชน 
ควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

 

-มี กศน. เทศบาลเมืองนครพนม 
รวมถึงส่วนราชการอ่ืน ๆ เข้ามา 
ให้การสนับสนุนในพื นที่  
หาอาชีพ หารายได้ สร้างโอกาส
แก่ชุมชน อย่างแพร่หลาย 

- น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนในทุกช่วงวัย 
พัฒนาให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน  

-ควรมีความเสียสละต่อส่วนรวม
และให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมให้มากยิ่งขึ น 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนหนองแสง 1 

๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน  (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ,ผู้น าในการจัดตั งหมู่บ้าน 
จ านวนผู้น า  หมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้านปัจจุบัน) 
              - เมื่อหลายสิบปีก่อนในชุมชนหนองแสง  มีหนองน  าที่ใหญ่พอสมควร และมีปลาชุกชุมผู้เฒ่าผู้แก่               
ในหมู่บ้านหนองแสง ในสมัยนั น ก็อาศัยหนองน  านี หาปูหาปลา มาเลี ยงครอบครัว ซึ่งตามริมหนองน  าจะมีต้นแสง
เกิดขึ น จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหนองแสง (ซึ่งปัจจุบันนี ได้สร้างหนองแสงเป็นสวนหลวง ร.9 ในปัจจุบัน) คือ
ชุมชนหนองแสง 1 ประธานกรรมการชุมชน คือ 

 1.  นายบริวาร   พันธุวรรณ 
 2.  นายสง่า   หมู่ม ี
 3.  นายประพิศ   ขาวดีเดช 
 4  นายเข็มวิทย์   สนมศรี 
 5  นายทองสุข   วัฒนา 
 6  นางทัศนีย์       พลแก้ว 
 7  นายนัง           อนุปันนะ 
 8. นายสุรศักดิ์        เมืองงาม   พ.ศ. 2552 - ๒๕๖๒ 
            ๙. นายสมชาย        ไตรยจักร   พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจบุัน 

1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ  
  -  จ านวน ครัวเรือน  ๒45  ครัวเรือน 
  -  ชาย 3๐๖ คน   หญิง  3๔๐ คน  รวมประชากร 6๔๖ คน    
                    -    อาชีพหลัก   
                                      (1) รับจ้างทั่วไป                               คิดเป็นร้อยละ ๒๕  
                                      (๒) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                  คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
                                      (๓) เกษตรกรรม                                คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
                                      (๔)  นักเรียน/นักศึกษา                        คิดเป็นร้อยละ ๑๕      
                                      (๕)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
                                      (๖) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๙.๗                                            
                                      (๗) ว่างงาน                                      คิดเป็นร้อยละ ๐.๓ 
  - อาชีพเสริม (1) ปลูกผักตามริมโขง         จ านวน  12  ครัวเรือน 

  1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน   
  -  พื นที่ ๒๐๘ ไร่ ๒๓ ตารางวา  
  -  แหล่งน  าสาธารณะ   2  แห่ง 
  -  โรงเรียน  1   แห่ง   คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) 
  -  วัด (โบสถ์) 1 แห่ง   คือ วดันักบุญอันนา   (โบสถ์หนองแสง) 
  -  ไฟฟ้า   ๒๔๕  ครัวเรือน    ร้อยละ  100  
  -  หอกระจายข่าวชุมชน 1 แห่ง (ล าโพง ๑๕ จุด)    
  -  ที่ท าการชุมชน   1  แห่ง     

1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
 -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี    งานขึ นปีใหม่ 
 -  เดือน  เมษายน       บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์     ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
           -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี    งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  
 -  เดือน  ธันวาคม       บุญ/งานประเพณี   คริสต์มาส 
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สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
1. โบสถ์ วัดนักบุญอันนา 
2. สวนหลวง ร. 9 
3. อุโมงค์นาคราช, ทางจักรยาน 
4. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เขื่อนริมโขง  

 1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน    
  ๑. นายสมชาย ไตรจักร   ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นางนงคราญ เมหิ   รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นายจงดี มณีรัตน์   กรรมการฝ่ายปกครอง 
  ๔. นายค ารณ แก้วมาลา  กรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นางนวลศรี ยศพรรษา  กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. นายนัฐพล โยยันติ   กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. นายมงคล กันยุตะ   กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นางประพิน จันทร์คายโครต  กรรมการฝ่ายการคลัง/เลขานุการ 
  ๙. นางขวัญหทัย  ไชยพรม  กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นางชม    ขาวดี 
  ๒. นางอุไรวรรณ    ดอกไม ้
  ๓. นางพิกุล    ดอกไม ้
  ๔. นางบัวลี    อมาตยกุล 
  ๕. นางศุภลักษณ ์   ค าด ี
 1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
                    ๑. นางเอียน    สุวรรณวงศ ์
                    ๒. นางสถิตย์    วัฒนา 
                    ๓. นางสัมพันธ์    สุวันด ี

๔.นางนงคราญ    เมหิ 
๕.นางแสงจันทร์    วัฒนา 
๖.นายกิจติพงค์    สุดประเสริฐ 
๗. นางอ าพร    ไตรธิเลน 
๘. นายสมชาย       ไตรจักร 
๙. นางขวัญหทัย     ไชยพรม 
๑๐. นายณัฐพล     โยยันต ิ   
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                         ส่วนที่ 2 
         ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

๑) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่ ชื่อ -สกุล อายุ บ้านเลขท่ี โทรศัพท์ ลักษณะเด่น 
1 นายสมคิด     ไตรจักร 62 10 

 
- -เขียนหนังสือ 

แผ่นป้ายโฆษณา 
 

2. นายวิเศษ  หมู่มี 61 18 - - งานช่างไม้ รับ
ก่อสร้างทั่วไป 
 

3 นายมงคล   กันยุตะ 58 4899 - - ช่างไฟฟ้า 
 

๒) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน  
ประเพณี /  กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 

➢ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุทุก ๆ ปี - เพ่ือให้ก าลังใจผู้สูงอายุ - ให้ทุกครัวเรือน 
มีส่วนร่วม 

➢ ตรวจสุขภาพทุก ๆ ปี - เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง - 
➢ รณรงค์โรคต่าง ๆ - เพ่ือป้องกันเชื อโรค - ตรวจสอบดูแลที่มาของ

โรคไข้เลือดออกอ่ืน ๆ  
๒.๒ จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน) 
         เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน      มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร          ควรจะท าอย่างไร 
-ท าการเกษตรนอกฤดูกาลท าได้
เพียงระยะสั นๆ 

-ไม่คุ้มต้นทุนในการผลิต -ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ร่วมกัน 

 

๒.๓ โอกาสของชุมชน (ปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

-เขื่อนแม่น  าโขง เป็นแหล่งธรรมชาติที่ชุมชน และ
ชุมชนใกล้เคียงท ามาหากิน  

- ว า งแผนท า กา รประมงและ
การเกษตร ให้เกิดประโยชน์กับคน
ในชุมชนให้มากที่สุด 

 

  ๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

เรื่องท่ีเป็นข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 
- อปท. มีงบประมาณสนับสนุน
อาชีพจ ากัด 
 
 

-ส่งเสริมอาชีพไม่ทั่วถึง -ส่งเสริมรายบุคคลที่มีความพร้อม
ก่อน 
- เสนอขอรับงบประมาณจาก
แหล่งอื่น 
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                                          ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนหนองแสง 2 

 

1.1  ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน  (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ,ผู้น าในการจัดตั งหมู่บ้าน     
    จ านวนผู้น า หมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้านปัจจุบัน) 

      - ชุมชนหนองแสง 2  เป็นชุมชนรวมกับชุมชนหนองแสง 1 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2530  เนื่องจากจ านวน
ประชากร มีจ านวนมาก และมีพื นที่กว้างประชาชนในชุมชนมีผู้น าคือ นายเหิบ  วิพัฒนะพร  ได้ประสานกับทาง
เทศบาลเมืองนครพนม  ขอแยกจากชุมชนหนองแสง 1  ตั งเป็นชุมชนหนองแสง 2 

   ประธานกรรมการชุมชนในอดีตถึงปัจจุบันมี   ดังนี  
 1.  นายเหิบ      วิพัทธนะพร 
 2.  นายเจริญ      บุตรสิงขรณ์ 
 3.  นายปรารถนา     พละมา 
 4.  นางส่องหล้า       ตันสังวรณ์ 
 5.  นางละมัย       จัตวัฒนกุล 
 6.  นายเกียรติศักดิ ์   กาละวัน 
            7.  นางสาวสุดารัตน์     ศิริสวัสดิ์  พ.ศ. 2557 – ๒๕๕๙ 
            ๘.  นางสมจิต              สุวัณณกีฎะ  ได้รับแต่งตั ง พ.ศ. 25๖๐ - ปัจจุบัน  

1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน   ๓๖๗  ครัวเรือน 
  -  ชาย  2๘๐  คน     หญิง  ๒๙๙  คน รวมประชากร  5๗9   คน    
                    -    อาชีพหลัก   
                                      (๑) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                  คิดเป็นร้อยละ ๒๗ 
                                      (๒) รับจ้างทั่วไป                               คิดเป็นร้อยละ ๒๓  
                                      (๓) เกษตรกรรม                                คิดเป็นร้อยละ ๑๘ 
                                      (๔)  นักเรียน/นักศึกษา                        คิดเป็นร้อยละ ๑๒      
                                      (๕)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๑๑ 
                                      (๖) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๘.๕                                            
                                      (๗) ว่างงาน                                      คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ 
  - อาชีพเสริม (1) เกษตรกร เลี ยงปลา         จ านวน  23  ครัวเรือน 

                    (2) ปลูกผักตามริมโขง          จ านวน  12  ครัวเรือน 
  1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน   
  -  พื นที่ ๑๖๘ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา  
  -  แหล่งน  าสาธารณะ 2 แห่ง 
  -  โรงเรียน ๒ แห่ง   คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง), โรงแรมเซนต์โยเซฟ นครพนม 
  -  วัด (โบสถ์) 1 แห่ง   คือ วดันักบุญอันนา   (โบสถ์หนองแสง) 
  -  ไฟฟ้า   ๓๖๗  ครัวเรือน    ร้อยละ  100  
  -  หอกระจายข่าวชุมชน 1 แห่ง (ล าโพง ๑๕ จุด), -  ที่ท าการชุมชน   1  แห่ง     

1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
 -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี    งานขึ นปีใหม่ 
 -  เดือน  เมษายน       บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์     ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
           -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี    งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  
 -  เดือน  ธันวาคม       บุญ/งานประเพณี   คริสต์มาส 
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สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
1. โบสถ์ วัดนักบุญอันนา 
2. เขื่อนริมโขง 
❖ ร้านอาหาร    

- ร้านเรือนริมน  า รองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง ๑๐๐ คน 
- ร้านกูบาเฮาร์ (รูปแบบเชิงยุโรป), ร้านกาแฟ 6๙A 

❖ สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน/โบราณสถาน/โบราณวัตถ ุ
- โบสถ์ วัดนักบุญอันนา, ร้านกูบาเฮาร์ (รูปแบบเชิงยุโรป) 

❖ โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์/ที่พัก 
- โรงแรม The Room 

❖ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ/ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น/OTOP 
- ผ้าพื นเมือง, กระเป๋าสไตล์ท้องถิ่น จ าหน่าย ณ ร้านกูบาเฮาร์ 

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน    
  ๑ .นางสมจิตร สุวัณณกีฏะ  ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นายค าพอง ศรีชมพ ู   รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นายชวลิต รัตนโกเศศ  กรรมการฝ่ายปกครอง/เลขานุการ 
  ๔. นายสมควร ศึกษากิจ  กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นางศิวิไล มงคลสวัสดิ์  กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. นางสิริกานดา  มงคลสวัสดิ์  กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. น.ส.สุภาพรรณ ทองโพธิ์กลาง  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นางแดง เวียรชัย   กรรมการฝ่ายการคลัง 
  ๙. นายวิชัย วู้วัน   กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม/เลขานุการ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายบุญเลิง เดชะคุณ 
  ๒. นายเสถียร วิพัทนะพร 
  ๓. นายชิดชัย วิพัทนะพร 
 1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
                     ๑. นายค าพอง   ศรีชมภู 
                     ๒. นางมนตรี   วิพัทนะพร 
                     ๓. นางล ี    โกษาแสง 
                     ๔. นางแดง     เวียรชัย 
                     ๕. นางสิริกานดา    มงคลภัสศรี 
                     ๖. นางมณีกุล    เวียรชัย 
                     ๗. นางสมจิตร    สุวัณณกีฎะ 
                     ๘. นายชวลติ     รัตนโกเศศ 
                     ๙. นางศิวิไล     มงคลสวัสดิ์ 
                   ๑๐. นางสาวสุภาพรรณ    ทองโพธิ์กลาง 
                   ๑๑. นายนัฐพงษ์    พิลากุล 
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                         ส่วนที่ 2 
         ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

๑) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่ ชื่อ -สกุล อายุ บ้านเลขท่ี ลักษณะเด่น/ภูมิปัญญา 
1 นายพีรพล     เวียรชัย 6๙ ปี ๗ ถ.อภิบาลบัญชา 

 
-ผู้น าทางพิธีศาสนา (พิธีกร)  

๒ นายชิดชัย     วิพัทนะพร   ๖๖ ป ี ๔๒ ถ.สุนทรวิจิตร 
 

-ผู้น าทางพิธีศาสนา (พิธีกร)  
เป็นผู้ประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการกับชุมชน 

          2) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน (เป็นลักษณะ
ของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือก ากับดูแล
ชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน)  
      ประเพณี /  กิจกรรม       วัตถุประสงค์           ต้องท าอะไรบ้าง 
- ประเพณีวันคริสมาสต์ 
 

-เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว 

-จัดแห่ดาว 
-ท าพิธีทางศาสนา 

 
๒.๒ จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน) 
         เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน      มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร          ควรจะท าอย่างไร 
- เยาวชนคนรุ่นหลัง ประชาชน
บางส่วน ยังให้ความส าคัญกับการ
ประชาคมน้อยเกินไป 

-ได้แนวคิดหรือโครงการที่ไม่
ครอบคลุมความต้องการของชาว
ชุมชน  

-ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ร่วมกัน 

 

๒.๓ โอกาสของชุมชน (ปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

-เขื่อนแม่น  าโขง เป็นแหล่งธรรมชาติที่ชุมชน และ
ชุมชนใกล้เคียงท ามาหากิน  

- ว า งแผนท า กา รประมงและ
การเกษตร ให้เกิดประโยชน์กับคน
ในชุมชนให้มากที่สุด 

 

  ๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

เรื่องท่ีเป็นข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 
- บางปีงบประมาณ อปท.  
มีงบประมาณในเรื่องของงบลงทุน 
ที่จ ากัด ตลอดจนงบในการ
สนับสนุนอาชีพรวมถึงระเบียบข้อ
กฎหมายของส่วนราชการ 

- -ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ร่วมกัน 
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                                         ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนหนองบึก 

1.1  ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน  (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ,ผู้น าในการจัดตั งหมู่บ้าน 
จ านวนผู้น า  หมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้านปัจจุบัน) 

            -  ประวัติชุมชนหนองบึก รู้มาเพียงสั นๆ  ว่าเมื่อประมาณ พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2468 มีฐานะเป็น
อ าเภอหนองบึก  ต่อมาได้รับการจัดตั งให้เป็นชุมชนย่อยของเทศบาลเมืองนครพนม  เรียกว่าชุมชนหนองบึก  
จ านวนหัวหน้าคุ้ม/ประธานกรรมการชุมชนจนถึงปัจจุบัน มี 8 คน ดังนี       

 1   นายยอด เขาหลวง 
2.  นายสมคิด บุญวงศ ์  
3.  นายทองใบ กาสีวงศ ์
4.  นายบุญมา ชาดีกรณ์ 
5.  ร.ต โสภณ สมจิตรสกุล 
6.  นางจอมแจ้ง พิณราช 
7.  ร.ต.โสภณ สมจิตรสกุล 
8.  นายเพทาย  สิงห์พรหมสาร  พ.ศ. 2557 - ๒๕๕๙ 
๙. นายเอกราช  นาราช พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑   
๑๐. นางเกตุแก้ว  พรมลา  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน 

  

1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน     ๘๔๕   ครัวเรือน 
  -  ชาย ๗๖๓ คน   หญิง  ๑,๒๖๔  คน  รวมประชากร ๒,๐๒๗  คน    
  - อาชีพหลัก  (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                  คิดเป็นร้อยละ ๓๑ 
                                      (๒) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๒๔                                            
                                      (๓)  นักเรียน/นักศึกษา                        คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
                                      (๔)  รับจ้างทั่วไป                               คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
                                      (๕)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
                                      (๖)  เกษตรกรรม                               คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ 
                                      (๗) ว่างงาน                                      คิดเป็นร้อยละ ๐.๒   
  - อาชีพเสริม (1) การประมง   จ านวน       15      ครัวเรือน 

                    (2) ปลูกผักสวนครัว   จ านวน       27      ครัวเรือน 
          ( 3) เลี ยงเป็ด ,ไก ่   จ านวน        39     ครัวเรือน  
          ( 4 ) เลี ยงปลา   จ านวน        11     ครัวเรือน 

1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
-  พื นที่ ๑,๐๗๓ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา ท านาปีละ  1  ครั ง 

  -  โรงเรียน  3   แห่ง  คือ อนุบาล ตชด., กศน.นครพนม, วิทยาลัยพยาบาลฯ 
  -  วัด 1 แห่ง  คือ วัดป่ามงคลสันติสุข 
  -  ไฟฟ้า   ๘๔๕  ครัวเรือน    ร้อยละ  100 
  -  หอกระจายข่าว  1  แห่ง   (ล าโพง ๑๕ จุด) 
  -  ศาลาประชาคม  1  แห่ง   (วัดป่ามงคลสันติสุข), ที่ท าการชุมชน ๑ แห่ง 
             - สวนสาธารณะ, ลานออกก าลังกาย : สวนสาธารณะหนองบึก ๑ แห่ง 
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1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
❖ งานประเพณี 

       -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี   วันขึ นปีใหม่   ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด  
       -  เดือน  เมษายน      บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
       -  เดือน  กรกฎาคม    บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษา ชุมชนจะจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 

       -  เดือน  ตุลาคม       บญุ/งานประเพณี   วันออกพรรษา ชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ ง 
                                                                   งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว 
               -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี  บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระท 

❖ สถานที่ท่องเที่ยว/โบราณสถาน/โบราณวัตถ ุ
       1. สวนสาธารณะหนองบึก 

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 
   ๑. นางเกตุแก้ว      พรมลา ประธานกรรมการชุมชน 
   ๒. นายพิทักษ์      รัตนโกเศศ รองประธานกรรมการชุมชน 
   ๓. นายปัญญา      ชาดีกรณ์ กรรมการฝ่ายปกครอง 
   ๔. นายประวิทย์      ท าด ี กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๕. นางปุณิกา      แสงสว่าง กรรมการฝ่ายการศึกษา 
   ๖. นายสัมพันธ์ศักดิ์  ผาไชย กรรมการฝ่ายพัฒนา 
   ๗. นางสุจิตรา      ค าจันทร์สี กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
   ๘. นางอาภรณ์     ชาดีกรณ์ กรรมการฝ่ายการคลัง 
   ๙. น.ส.กัลยกร     ไวยพัฒน์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม/เลขานุการ 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
   ๑. นางอมรา    สายวิลัย        
                               ๒. นางประหยัด    อภัยโส 
   ๓. น.ส.นวลจันทร์  ไวยพัฒน์        
                               ๔. นางสมจิตร    เครือสุคนธ์ 
   ๕. นายประพันธ์    โด่งดัง 
 1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
                                ๑. นางเกตุแก้ว    พรมลา         ๒. นางสมจติร    เครือสุคนธ์ 
                                ๓. นางค าสี    เผ่าพันธุ์        ๔. นางอาภรณ์    ชาดีภรณ ์
                                ๕. นางประไพ    ไวยพัฒน์       ๖. นางหวา     กาสีวงศ ์
                                ๗. นางทัศนีย์    คอนซ้าย       ๘. นางจอน     ปัญญะ 
                                ๙. นางแดง    ศรรักษ์         ๑๐. นางนิลวรรณ    ศิริส ารองรัตน์ 
                              ๑๑. นางสายใจ    เกษมราษฏร์   ๑๒. นางรัชน ี     มากกลาง 
                              ๑๓.นางอมรา    สายวิลัย        ๑๔. นางแสงทอง    พิลา 
                              ๑๕. นางสุจิตรา   ค าจันทร์สี       ๑๖. นางจอมแจ้ง    พิณราช 
                              ๑๗. นายประคอง   ชินหงส์           ๑๘. นางน้อย     ท าด ี
                              ๑๙. นางลัดดา   ฮองต้น           ๒๐.นางโสภา     พรมลา 
                              ๒๑. นางสาวอิทธิพัทธ์     ศิริสวัสดิ์ 
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                                     ส่วนที่ 2 
         ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 
          ๑) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 

๒) จุดเด่นด้านภูมิปัญญาชุมชน 
    ประเภทภูมิปัญญา               ชื่อ – สกุล ประโยชน์ต่อชุมชนด้านใด 
- ท าบายศรีใบตอง นางอู๊ด   สนณรงค์ - สืบสานประเพณีการเย็บบายศรี 

ใบตอง  การถนอมอาหาร 
- ท าปลาร้า -นางเบญจมาศ  หงส์โต - การถนอมอาหาร 
- ผ้ามัดหมี -นายวิรัตน์    ไสยนา -  การอนุรักษ์ประเพณีการทอผ้า 

    ๓) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน (เป็นลักษณะ
ของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือก ากับ
ดูแลชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน)  
      ประเพณี /  กิจกรรม       วัตถุประสงค์           ต้องท าอะไรบ้าง 
- จัดท ากฎระเบียบการใช้หนอง
น  าสาธารณะหนองบึก 
 

-เพ่ือให้ชุมชนมีความเท่าเทียม
กันในการใช้ประโยชน์ 
- เพ่ือให้ชุมชนร่วมกันรักษา 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
- ดูแลไม่ให้ใครฝ่าฝืน 

- งานบุญประเพณีท้องถิ่น -ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดงานประเพณี 

- สืบสานวัฒนธรรม 
ตามประเพณี 

๒.๒ จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 

-บุคลากรในชุมชนไม่เห็น
ความส าคัญในการรวมกลุ่ม 

-จัดตั งกลุ่มอะไรไม่ค่อยได้ -มีการอบรมและพัฒนา 
ให้ความรู้ 

- ชุมชนไม่อยู่ในแหล่งที่เอื อ 
อ านวยต่อการประกอบอาชีพ 

- มีรายไดไ้ม่เพียงพอ -พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
หาแหล่งตลาดให้  

๒.๓ โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้ 
       เรื่องที่เป็นโอกาส       มีผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไร 
ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

- ชลประทานตัวเขื่อนและ 
ท าคลองส่งน  าผ่านพื นที่
การเกษตร 

-สามารถท าการเกษตร 
ให้ทุกฤดูกาล 

- วางแผนการผลิตกสิกรรมการ
เกษตรในพื นที่ชลประทานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 2.4  ข้อจ ากัดของชุมชน (ปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขท่ีจะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย) 
           ข้อจ ากัด   มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร       จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
- ขาดทุนและงบประมาณ
สนับสนุนในการประกอบอาชีพ 

-ท าให้คนในชุมชนได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพไม่ทั่วถึง 

-ขอสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล อายุ บ้านเลขที่ โทรศัพท์ ลักษณะเด่น 
๑ นายวิรัตน์    ไสยนา  29 ซ.ประชาสุขสันต์ - - ท าผ้ามัดหมี่ 
๒ นางอมรา   สายวิสัย 64 47 ซ.ประชาสุขสันต์ - -แพทย์แผนไทยภูมิปัญญา 
๓ นางเกตุแก้ว  พรมลา 54 7 ซ.ร่วมพัฒนา - -นวดฝ่าเท้า. 
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                                                ส่วนที ่1 
     ข้อมูลทั่วไปชุมชนหนองบึกท่า 

1.1  ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน  (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ,ผู้น าในการจัดตั งหมู่บ้าน 
จ านวนผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้านปัจจุบัน) 

             - ชุมชนหนองบึกท่า เป็นชุมชนที่แยกตัวออกจากชุมชนหนองบึก  เนื่องจากชุมชนหนองบึกมีพื นที่
กว้าง จ านวนประชาชนมาก เป็นการยากแก่การดูแลให้ทั่วถึง ชุมชนหนองบึกท่าตั งขึ นช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมี
นายชาติชาย จันทร์วงค์ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานชุมชนชั่วคราว ต่อมาในปี พ .ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการเลือกตั ง
ประธานชุมชนใหม่ครั งแรก ชาวบ้านได้เลือกนางจุฑาพร  รัตนโยธิน เป็นประธานชุมชน  

-  ท าเนียบประธานชุมชน 
         ๑.  นายชาติชาย      จันทร์วงค์                 พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ 
         ๒.  นางจุฑาพร        รัตนโยธิน                 พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖ 
         ๓.  นางสาววันเพ็ญ   ปานสูง                    พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ 
        ๔. นายบุญส่ง         ค ากรฤาชา               พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ 
         ๕. นางจุฑาพร        รัตนโยธิน                  พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน  

1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน     ๘๐๐   ครัวเรือน 
  -  ชาย ๕๗๐ คน   หญิง  ๖๔๙  คน  รวมประชากร ๑,๒๑๙  คน    
  -  อาชีพหลัก  (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                  คิดเป็นร้อยละ ๒๙ 
                                      (๒) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๒๔                                            
                                      (๓)  นักเรียน/นักศึกษา                        คิดเป็นร้อยละ ๑๗ 
                                      (๕)  รับจ้างทั่วไป                               คิดเป็นร้อยละ ๑๔ 
                                      (๔)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 
                                      (๖)  เกษตรกรรม                               คิดเป็นร้อยละ ๓.๖ 
                                      (๗) ว่างงาน                                      คิดเป็นร้อยละ ๐.๔   
1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 

-  พื นที่ ๔๐๓ ไร่ ๑ งาน ๗๔ ตารางวา  
  -  โรงเรียน ๑ แห่ง  คือ โรงเรยีนสุนทรวิจิตร 
  -  ไฟฟ้า   ๘๐๐  ครัวเรือน    ร้อยละ  100 
  -  หอกระจายข่าว  1  แห่ง   (ล าโพง ๑๕ จุด) 
       -  ที่ท าการชุมชน ๑ แห่ง (บ้านพักประธานชุมชน) 
              -  หอสมุดแห่งชาติ ๑ แห่ง 

1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
❖ งานประเพณี 

       -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี   วันขึ นปีใหม่   ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด  
       -  เดือน  เมษายน      บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
                  - เดือน  พฤษภาคม     บุญ/งานประเพณี   คารวะเจ้าพ่อค าแดง   
       -  เดือน  กรกฎาคม    บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษา ชุมชนจะจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 

       -  เดือน  ตุลาคม       บญุ/งานประเพณี   วันออกพรรษา ชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ ง 
                                                                   งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  
               -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี  บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระทง 
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❖ สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
1. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า 
2. หอสมุดแห่งชาติ 
3. ศาลเจ้าพ่อค าแดง  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน 
4. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  ท่องเที่ยวตามริมเขื่อนแม่น  าโขง, Bike lane 

❖ ร้านอาหาร    
- ร้านส้มต าสามอนงค์ 
- ร้านส้มต า คุณแต๋ว รองรับนักท่องเที่ยวได้ ๑๕๐ คน 
- ร้านก๊วยเตี๋ยวต้มย าลมโขง 
- ร้านอาหารอดุลยทาน  

❖ โรงพยาบาล/ศูนย์สาธารณสุข/คลินิก : ศูนย์สาธารณสุขเทศบาล, คลินิก ๗ แห่ง  
❖ โรงแรม : ๑๐ แห่ง  

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

๑. นางจุฑาพร    รัตนโยธิน ประธานกรรมการชุมชน 
๒. นายมานิจ    ทันประโยชน์  รองประธานกรรมการชุมชน 
๓. นายกฤตติเดช   ติธรรม กรรมการฝ่ายปกครอง 
๔. นางสุวรรณา    ตั้งรุ่งเรื่อง กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
๕. น.ส.ศศิธร    พุทธี  กรรมการฝ่ายศึกษา 
๖. น.ส.นัฎยา       ค าสุข  กรรมการฝ่ายพัฒนา 
๗. นางนิภา    แสงเชื้อพ่อ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
๘. น.ส.โยทกา    ค าสุข  กรรมการฝ่ายการคลัง 
๙. นางศิริลักษณ์    สุขอมรรัตน์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม/เลขานุการ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
๑. น.ส.วันเพ็ญ ปานสูง          ๒. นางฉวีวรรณ ธรรมชาติ 
๓. นางดารณ ี ตั้งตรงมิตร         ๔. น.ส.รัตน์ชฎา    ตั้งพงศ ์

1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๑.นางสาววิไลรักษ์ สมเทพ                ๒.นางบัวค า      ศรีกุล 
๓.นางตวงรัตน์ รัตนภรภัทร          ๔.นางวิมลศรี      จันทร์ศรี 
๕.นางสุวรรณา ตั งรุ่งเรือง             ๖.นางวทิยา      สิงห์ศร ี
๗.นางรัชฎาภรณ ์ สายยงค ์              ๘.นายเอกราช       นาราช 
๙.นางนิภา แสงเชื อพ่อ          ๑๐. นางสาววันเพ็ญ   ปานสูง 
๑๑.นางรัชดา รัตนโยธิน            ๑๒. นางฉันทนา       บุตรโคตร 
๑๓.นางสมหมาย นาราช               ๑๔. นายจรุเกียรติ      ศิระวงศ์ 

          ๑๕.นางษุกัญญภิมล ค าฤาชา              ๑๖. นางศุภกร        ปัจจสุานนท์ 
     ๑๗.นายประเสริฐสินธุ ์ ทองสิงห์             ๑๘. นางสุดปรารถนา   บัวดี 
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                                              ส่วนที่ 2 
            ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

1) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่ ชื่อ -สกุล อายุ บ้านเลขที่ ลักษณะเด่น 
1 นายเฉลียบ  เข็มธนู ๘๔ ๒๖ ซ.จันทร์วงค์  

ถ.สุนทรวิจิตร 
 

-หมอสูตรขวัญ 
- เป็นผู้น าพิธีการบายศรี 

๒ นายนิวัฒน์  โรจนาพงษ์ ๗๖ ๔ ถ.สมุทรบรรหาร -ผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัด 
และมีความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม
ประเพณี 

        ๒) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน (เป็นลักษณะ 
ของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือก ากับดูแล
ชุมชนให้ด าเนินไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน) 
    ประเพณี/กิจกรรม               วัตถุประสงค์            ต้องท าอะไรบ้าง 
- คารวะศาลเจ้าพ่อค าแดง - เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชุมชน 
- ท ากิจกรรมร่วมกันและมีความ
สามัคคี 
 

2.2  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
 
          เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน       มีผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไร 
            ควรจะท าอย่างไร 

- เยาวชนคนรุ่นหลัง ประชาชน
บางส่วน ยังให้ความส าคัญกับการ
ประชาคมน้อยเกินไป 

-ได้แนวคิดหรือโครงการที่ไม่
ครอบคลุมความต้องการของชาว
ชุมชน  

-ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ร่วมกัน 

 
 2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 

เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาส
อย่างไร 

แม่น  าโขง 
 

-สามารถท าการเกษตรได้ 
ทุกฤดูกาล 

- วางแผนปลูกผักปลอดสาร 
- ท าอาชีพประมงปลีกย่อยได้ 

Bike lane, ววิโขง -ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน -สร้างที่พัก, โฮมสเตย์  
 

  ๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
-  การจั ดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประชาชนขาดทุนและทรัพยากร 
ในการสร้างอาชีพที่มั่นคง 

-มีกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนโพนบก 

๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน 

            เดิมชื่อว่า บ้านโพนบก บ้านโพนบกหมู่ที่ 2 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม มีผู้ใหญ่บ้าน และ
ก านันเป็นผู้ปกครองระดับต าบล จนเข้าสู่ชุมชนโพนบก ภายใต้การปกครองของเทศบาลเมืองนครพนม และ
ปัจจุบันประธานกรรมการชุมชนคือ นางปลิ มจิตร  บัวสาลี ได้รับการแต่งตั ง  เมื่อปี พ.ศ. 2548 จนถึง
ปัจจุบัน   
            ชุมชนโพนบกหรือบ้านโพนบก  อพยพมาจากประเทศเวียดนาม (เมืองฮาติง)  เข้าใจว่าหนีโรคร้าย
มาโรคระบาด ประชาชนล้มตายเป็นจ านวนมาก บรรพบุรุษเชื่อเป็นต้นตระกูล “ศิริสวัสดิ์” ซึ่งเป็นตระกูลที่
ได้รับพระราชทานนามสกุล พร้อมกับพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั งประเทศ ในขณะนั นอพยพเดินด้วยเท้า
สมบัติ (พิสูจน์ได้จากเครื่องของใช้อาทิพานทองเหลือง ถ้วยชามลายคราม เป็นต้น ) ครั งแรกตั งรกรากที่ 
โรงเรียนเทศบาล 4 ส่วนหนึ่งแยกไปที่บ้านนาราชควาย ส่วนหนึ่งแยกย้ายมาที่บ้านโพนบกซึ่งเป็นที่ราบสูง  
น  าท่วมไม่ถึง มีต้นไม้ใหญ่คือต้น หมากบก จึงเป็นที่มาของขุมชนโพนบก จนถึงปัจจุบัน 

1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน  ๔๑๑  ครัวเรือน 
  -  ชาย  ๓๐๙  คน   หญิง  ๓๑๔  คน  รวมประชากร  ๖๒๓  คน    
  -  อาชีพหลัก  (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                      คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
                                       (๒) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง      คิดเป็นร้อยละ ๒๒                                            
                                       (๓)  รับจ้างทั่วไป                                 คิดเป็นร้อยละ ๑๘  
                                       (๔)  นักเรียน/นักศึกษา                          คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
                                       (๕)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                       คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
                                       (๖)  เกษตรกรรม                                 คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ 
                                       (๗) ว่างงาน                                       คิดเป็นร้อยละ ๐.๕  

1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
-  พื นที่ ๕๒๔ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา  

  -  โรงเรียน ๑ แห่ง  คือ โรงเรยีนนครพนมวิทยาคม 
  -  ไฟฟ้า ๔๑๑ ครัวเรือน    ร้อยละ  100 
  -  หอกระจายข่าว  1  แห่ง   (ล าโพง ๑๕ จุด)    
             -  ศาลาประชาคม ๑ แห่ง 

1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
❖ งานประเพณี 

       -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี   วันขึ นปีใหม่   ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
      -  เดือน   กุมภาพันธ์  บุญ/งานประเพณี   เทศกาลตรุษจีน  

       -  เดือน  เมษายน      บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
      -  เดือน  พฤษภาคม  บุญ/งานประเพณี  บวงสรวงก่อนท านา  

       -  เดือน  กรกฎาคม    บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษา ชุมชนจะจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 
       -  เดือน  ตุลาคม       บญุ/งานประเพณี   วันออกพรรษา ชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ ง 
                                                                   งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  
               -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี  บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระทง 
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❖ สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
                   1.  ป่าช้าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มาของคนในชุมชน 
                   2.  ศาลเจ้าพ่อดึกเพิด เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี 
                   3.  แหล่งน  าธรรมชาติ 1 แห่ง คือ ห้วยหนองหมากเห็บ เนื อที่ประมาณ 6 ไร่ 

❖ ตลาด, ร้านอาหาร   : ตลาดนัดชุมชนโพนบก 

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
 1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นางปลื้มจิตร บัวสาลี   ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นางอุทินพร บุญชวลิต  รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นางอุไรรัตน ์ เจริญธนกุล  กรรมการฝ่ายปกครอง 
  ๔. น.ส.ตุ๊กตา ใจกล้า   กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นางรัตนา ไตรทิพย์   กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. น.ส.สายสมร เจริญรัตน์  กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. น.ส.รินดา วิชัยวงษ์สกุล  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นางนวลศรี ยอดบุญฤทธิ์  กรรมการฝ่ายการคลัง 
  ๙. น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริสวัสดิ์   กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม/เลขานุการ 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายอุทัย     เจริญธนกุล 
  ๒. นายธงชัย     ศิริสวัสดิ์ 
  ๓. นายจักรพงษ ์     ศิริสวัสดิ์ 
  ๔. นายนิราศ     ศิริสวัสดิ์ 
  ๕. นายประพนธ์     บุญชวลิต 

1.5.2  รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
     ๑. นางปลื มจิตร      บัวสาล ี
     ๒. นางรินดา      วชิัยวงษ์สกุล 
     ๓. นางจุฑาทิพย์      ศิริสวัสดิ ์

           ๔. นางสาวสายสมร   เจริญรัตน์ 
           ๕. นางนวลศร ี         ยอดบุญญฤทธิ์ 
           ๖. นางตุ๊กตา          ใจกล้า 

                ๗. นางอุไรรัตน์       เจริญธนกุล 
                ๘. นางอุทินพร       บุญชวลิต 
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคลกลุ่ม สิ่งแวดล้อม 
ภูมปิัญญา วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
       จุดเด่นหรือจุดแข็งด้านวัฒนธรรมประเพณี ชุมชนมีศาลเจ้าดึกเพิด เป็นที่ประกอบพิธีบวงสรวงและเชิญเจ้า
ประทับทรง ซึ่งรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและเป็นที่เคารพ - บูชาของประเพณีเดิมเก่าแก่ของ
ชุมชน และมีป่าช้าเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื อที่ประมาณ 20  ไร่  เป็นที่เรียนรู้และประวัติความเป็นมาของชุมชน 

๑) จุดเด่นด้านบุคคล (ทรัพยากรบุคคล) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ลักษณะเด่น 

1 
2. 
3 

นายอุทัย         เจริญธนกุล 
นางอุทินพร      บุญชวลิต 
นางรัตนา         ไตรทิพย์ 

วัฒนธรรมและประเพณี 
ด้านวิชาการ 
ศิลปะ 

๒) จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน/ชุมชนเช่นแหล่งน  า/
ป่า/สถานที่ท่องเที่ยว  สาธารณะและการใช้ประโยชน์) 
 ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ      ลักษณะการใช้ประโยชน์              หมายเหตุ 

-หนองหมากเห็บ -แหล่งน  าเพ่ือการเกษตร    
         ๓)  จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน 
         (เป็นลักษณะของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้าง  
         ขึ นมาเพ่ือก ากับดูแลชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ  เป็นกฎของหมู่บ้าน) 

         ประเพณี/
กิจกรรม 

          วัตถุประสงค์               ต้องท าอะไรบ้าง 

-บุญประเพณีบุญเดือน ๓ 
-บุญเดือน 6 

-เป็นที่รวมกลุ่มของประชาชน  
เพ่ือรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

-จัดของเช่นไหว้เชิญเจ้าประทับทรง  

 

2.2  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
          เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน       มีผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไร 
            ควรจะท าอย่างไร 

- เยาวชนคนรุ่นหลัง ประชาชน
บางส่วน ยังให้ความส าคัญกับการ
ประชาคมน้อยเกินไป 

-ได้แนวคิดหรือโครงการที่ไม่
ครอบคลุมความต้องการของชาว
ชุมชน  

-ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ร่วมกัน 

2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

ถนนตัดผ่าน สาย ค., ง. -ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน -สร้างที่พัก, โฮมสเตย์, ตลาดชุมชน  
  ๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
- การจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประชาชนขาดทุนและทรัพยากร 
ในการสร้างอาชีพที่มั่นคง 

-มีกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนอัมพร 2 

1.1.  ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน 
      -  เดิมเป็นพื นที่ทุ่งนา ประมาณ ปี พ.ศ.2537  ได้รับการสร้างถนนเลี่ยงเมือง นายประเดิม ณ นครพนม  
ได้ซื อที่ดินบริเวณนี แล้วถมที่เพ่ือแบ่งขายพร้อมรับปลูกบ้าน จึงมีข้าราชการและประชาชนมาซื อบ้านมีประมาณ 
400 หลัง โดยประชาชนส่วนใหญ่รับราชการ เนื่องจากภรรยาของนายประเดิม ชื่ออัมพร และเป็นหมู่บ้านแห่งที่ 
2 ที่นายประเดิมได้จัดแบ่งที่ขาย จึงตั งหมู่บ้านนี ว่าหมู่บ้านอัมพร 2 ซึ่งมีพื นที่ตั งอยู่ใน 2 เขตพื นที่ คือส่วนหนึ่ง
จะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในเขตของหมู่ที่ 9 บ้านนาสมดีปัจจุบันส่วนที่อยู่ ในเขต
เทศบาลเมืองนครพนมได้ถูกจัดตั งขึ นเป็นชุมชนที่ 23 ตามที่ประชาชนในหมู่บ้านอัมพร 2 ได้ลงชื่อเพ่ือจัดตั งเป็น
ชุมชนที่ 23 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชน คือ นายนิวัฒน์  รุ่งรัตน์ชีวิน  
ด ารงต าแหน่งตั งแต่ 10 มีนาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน 

1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน  ๒๕๖  ครัวเรือน 
  -  ชาย  ๓๑๘  คน   หญิง  ๓๕๗  คน  รวมประชากร  ๖๗๕  คน    
  -  อาชีพหลัก  (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                      คิดเป็นร้อยละ ๕๘ 
                                       (๒) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง      คิดเป็นร้อยละ ๑๓                                            
                                       (๓)  รับจ้างทั่วไป                                 คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 
                                       (๔)  นักเรียน/นักศึกษา                          คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
                                       (๕)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                       คิดเป็นร้อยละ ๓.๘ 
                                       (๖)  เกษตรกรรม                                 คิดเป็นร้อยละ ๒.๖ 
                                       (๗) ว่างงาน                                       คิดเป็นร้อยละ  ๐.๖  

1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
-  พื นที่ ๓๓๔ ไร่ ๓ งาน ๖๑ ตารางวา  

  -  ไฟฟ้า ๒๕๖ ครัวเรือน    ร้อยละ  100 
  -  หอกระจายข่าว  1  แห่ง   (ล าโพง ๑๕ จุด)    
             -  ที่ท าการชุมชน ๑ แห่ง 

1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
❖ งานประเพณี 

       -  เดอืน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี   วันขึ นปีใหม่   ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
      -  เดือน   กุมภาพันธ์  บุญ/งานประเพณี   เทศกาลตรุษจีน  

       -  เดือน  เมษายน      บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
      -  เดือน  พฤษภาคม  บุญ/งานประเพณี  บวงสรวงก่อนท านา  

       -  เดือน  กรกฎาคม    บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษา ชุมชนจะจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 
       -  เดือน  ตุลาคม       บญุ/งานประเพณี   วันออกพรรษา ชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ ง 
                                                                   งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  
               -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี  บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระทง 

❖ ตลาด, ร้านอาหาร   : ร้านค้าหน้าที่ท าการชุมชน 
❖ อพาร์เม้นท์ : ๓ แห่ง 
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1.5  ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน 
 

 1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน    
   ๑. นายนิวัฒน์     รุ่งรัตนชีวิน ประธานกรรมการชุมชน   080-7425111 
   ๒. นายบุญช่วย     จุ่นหัวโทน รองประธานกรรมการชุมชน 
   ๓. นายคมชาญ     ป้อมอาษา กรรมการฝ่ายปกครอง 
   ๔. ด.ต.จุลดิษฐ     รัตนเมธี กรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๕. นางกนกพร      ไชยอากร กรรมการฝ่ายการศึกษา/เลขานุการ 
   ๖. นางพัชรี      รุ่งรัตนชีวิน กรรมการฝ่ายพัฒนา 
   ๗. นางนวลจันทร์     เรืองกิจ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
   ๘. นางวิลาสลักษณ์   วิเชียรสาร กรรมการฝ่ายการคลัง 
   ๙. นางสุพินยา      ตัวดี  กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
   ๑. นายพิทักษ์     หงษ์ภักดี 
   ๒. นายอภิวัฒน์     ศิริสุข 
   ๓. นางมะลิ     หงษ์ค าดี 
 

 1.5.2  รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
                               ๑. นายนิวัฒน์       รุ่งรัตนชวีิน 
                               2. นายบุญช่วย       จุ่นหวัโทน 
                               3. นางมะลิ              หงส์ค าดี 
                               4. นางสวาสดิ์       จุ่นหวัโทน  
                               5. นางสาวชุลีพร        วงศ์สีดา 
                               6. นางสุพินยา        ตวัดี 
                               7. นางกนกพร        ไชยอากร 
                               8. นางวิลาสลักษณ์    วิเชียรสาร 
                               9. นางนวลจันทร์      เรืองกิจ 
                               10. นางพัชรี           รุ่งรัตนชวีนิ 
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพของชุมชน 

2.1  ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน  (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคลกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อม ภูมปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืนๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง 
       จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล อายุ บ้านเลขท่ี ลักษณะเด่น 
๑. นายประเดิม  ณ นครพนม ๘๔ ๔๕๕ -อดีตสรรพากรจังหวัด

ข้าราชการบ านาญ 
-ผู้ก่อตั งบ้านอัมพร ๒ 

๒. นายนิวัฒน์  รุ่งรัตนชีวิน   -ประธานชุมชน ผู้น าจิตอาสา 
 

2.2  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
          เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน       มีผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไร 
            ควรจะท าอย่างไร 

- เยาวชนคนรุ่นหลัง ประชาชน
บางส่วน ยังให้ความส าคัญกับการ
ประชาคมน้อยเกินไป 
- ประชาชนในหมู่บ้านส่วนมาก
เป็นข้าราชการ เวลาในการ
ประชุมประชาคมไม่เอื ออ านวย 

-ได้แนวคิดหรือโครงการที่ไม่
ครอบคลุมความต้องการของชาว
ชุมชน  

-ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ร่วมกัน 

 

2.๓ โอกาสของชุมชน (เปน็ปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

ถนนตัดผ่าน สาย ค., ง. -ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน - สร้างที่พัก, โฮมสเตย์, ตลาดชุมชน 
 
2.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (ปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
- ขาดงบประมาณในการบริหาร
ชุมชน 

-ท างานอย่างล าบากเพราะไม่มี
วัสดุและเครื่องมือในการท างาน 

- ให้เทศบาล บูรณาการ วางแผน
ร่วมกันในส่วนของการบริหาร
จัดการชุมชน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนดอนเมอืง 

1.1  ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน  (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ,ผู้น าในการจัดตั งหมู่บ้าน 
จ านวนผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าหมู่บ้านปัจจุบัน) 
             - ชุมชนดอนเมืองสมัยก่อนฝนตกน  าท่วมในตัวเมือง ชาวบ้านจึงอพยพมาอยู่ที่สูงเพ่ือหนีน  าท่วม                  
ในสมัยก่อน ต่อมาก็มีชาวบ้านเข้ามาอยู่เพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ จนมีหลายครอบครัว จึงได้ตั งชื่อว่า หมู่บ้านดอนเมือง  
เพราะอยู่ในตัวเมือง จังหวัดนครพนม ต่อมามีการกระจายอ านาจและเปลี่ยนการปกครองในรูปแบบท้องถิ่น                   
จึงได้ตั งชื่อว่า ชุมชนดอนเมือง อยู่ภายใต้เขตการปกครองของเทศบาลเมืองนครพนม มาจนถึงทุกวันนี   

 1.  นายสมาน 
 2.  นายเสงี่ยม  มีระหงษ ์
 3.  นายอุทัย  ไตรยะราช 
 4.  นายสมดี  แสงเสน 
 5.  นางสมเกียรติ ณ นครพนม 
 6.  ร.ต.ท.ยุทธนา สีนาทอง 
 7.  นายอ าพล  ไชยต้นเทือก 
 8.  นายโสภณ  ยอดใบ 
 9.  นายส ารอง  รัตนะ 
         10. นายโสภณ  ยอดใบ 
         11. นายณัฐวัตร ์  ศรีบัณฑิตย์ 
         12. นางระวิวรรณ ปัญญะ               พ.ศ. 2557 - ๒๕๕๙ 
         1๓. นายณรงค ์           ตั งประสงค์          พ.ศ. 25๕๙ – ๒๕๖๑ 
         ๑๔. นายณัฐวัตร์  ศรีบัณฑิตย์          พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน  

1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน     ๖๓๙   ครัวเรือน 
  -  ชาย ๓๙๓ คน   หญิง  ๔๑๖  คน  รวมประชากร ๘๐๙  คน    
  - อาชีพหลัก   (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                  คิดเป็นร้อยละ ๒๔ 
                                       (๒) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                    คิดเป็นร้อยละ ๒๒ 
                                       (๓) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๒๑                                           
                                       (๔) นักเรียน/นักศึกษา                       คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
                                       (๕) รับจ้างทั่วไป                              คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
                                       (๖) เกษตรกรรม                              คิดเป็นร้อยละ ๒ 
                                       (๗) ว่างงาน                                    คิดเป็นร้อยละ ๑   
  - อาชีพเสริม : ค้าขาย 

1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
-  พื นที่ ๒๔๐ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา  

  -  ไฟฟ้า  ๖๓๙  ครัวเรือน    ร้อยละ  100 
  -  หอกระจายข่าว  1  แห่ง   (ล าโพง ๑๕ จุด) 
  -  ที่ท าการชุมชน ๑ แห่ง 
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   1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
❖ งานประเพณี 

       -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี   วันขึ นปีใหม่   ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
       -  เดือน  เมษายน      บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
       -  เดือน  กรกฎาคม    บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษา ชุมชนจะจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 

                - เดือน สิงหาคม       ประเพณีบุญเดือน 9 (ห่อข้าวประดับดิน) 
       -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี   วันออกพรรษา ชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ ง 
                                                                   งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  
               -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี  บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระทง 

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายณัฐวัตร์ ศรีบัณทิตย์            ประธานกรรมการชุมชน 
                     ๒. นายอ าพล ไชยต้นเทือก            รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นายทวีศักดิ์ เพ่ิมทอง             กรรมการฝ่ายปกครอง 
  ๔. นายธนโชติ ศรีบัณทิตย์  กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นางกันย์สินี เบล์ซิอุศ             กรรมการฝ่ายการศึกษา/เลขานุการ 
  ๖. นายฉัตรชัย ไตรยราช   กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. นางวัฒนา จิตตธรรม   กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นายจักรพงษ ์ เก่งปรีชา   กรรมการฝ่ายการคลัง 
  ๙. นายณรงค์ฤทธิ์  เสนเพ็ง   กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายชยุตม์ โสรินทร์ 
  ๒. นางเกสรแก้ว สุนทรารักษ์  

1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
๑. นางสมเกียรติ    ณ นครพนม 
๒. นางสุดใจ      ไชยมงคล 
๓. นางนิตยา      เครือแตง 
๔. นางกฤตลักษณ ์ อภิบาลศรี 
๕. นางเกสรแก้ว     สุนทรารักษ์ 
๖. นายวุฒิชัย       ปัญญะ 
๗. นายณรงค์      ตั งประสงค ์
๘. นางเมตา      วิเศษสุนทร 
๙. นายปัญญา       บ าเพ็ญ 
๑๐. นางสาวจิรพร    ยอดใบ 
๑๑. นางดรุณี      ศรีสุพรรณ 
๑๒. นายวิชัย      ชนะบุญ 
๑๓. นางสุภาพร     สุภา 
๑๔. นายโชคชัย     ปัญญะ 
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                         ส่วนที่ 2 
         ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืนๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

 1) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่        ชื่อ -สกุล  อายุ บ้านเลขท่ี    โทรศัพท์              ลักษณะเด่น 
1 นายอ าพล   ไชยต้นเทือก           - - วิทยากรสร้างชุมชนเข้มแข็ง  

สร้างประชาธิปไตยในชุมชน 
๒ นายโชคชัย    ปัญญะ    -ความรู้ด้านป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัย  
 

2) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน (เป็น
ลักษณะของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือก ากับ
ดูแลชุมชนให้ด าเนินไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน) 
    ประเพณี/กิจกรรม               วัตถุประสงค์            ต้องท าอะไรบ้าง 
- ชุมชนมีการจัดกิจกรรมประเพณี
ทุก ๆ ปี 

- เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 

- ท ากิจกรรมร่วมกันเช่นจัดท าต้น
เทียนพรรษา 
 

- ประเพณีบุญเดือน 9 (ห่อข้าว
ประดับดิน) 
 

- เพ่ือให้เกิดจิตส านึกกตัญญูต่อ
บุพการี สร้างคุณธรรมพื นฐานให้มี
ในจิตใจตลอดเวลา 

- ท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ลูกหลาน 

 

2.2  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
          เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน       มีผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไร 
            ควรจะท าอย่างไร 

- เยาวชนคนรุ่นหลัง ประชาชน
บางส่วน ยังให้ความส าคัญกับการ
ประชาคมน้อยเกินไป 

-ได้แนวคิดหรือโครงการที่ไม่
ครอบคลุมความต้องการของชาว
ชุมชน  

-ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ร่วมกัน 

2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

อยู่ละแวกหน่วยงานราชการ -ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน -สร้างที่พัก, ร้านค้า, ร้านอาหาร  

  ๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
- การจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประชาชนขาดทุนและทรัพยากร 
ในการสร้างอาชีพที่มั่นคง 

-มีกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนดอนเมอืง 2 

๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน   
             - ชุมชนดอนเมือง 2 เป็นชุมชนที่แยกมาจากชุมชนดอนเมือง เนื่องจากชุมชนดอนเมืองมีขนาดของ
ชุมชนใหญ่ ท าให้การดูแลของประธานไม่ทั่วถึงและตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดตั งชุมชนใหม่ขึ น โดยใช้เสียงประชามติจากประชาชนในชุมชน ในการแบ่งแยกชุมชน และเสนอชื่อ
ชุมชนใหม่ขึ นโดยได้ชื่อว่า “ดอนเมือง 2”  และมีผู้น าชุมชนคนแรกคือ ด.ต.แสวง   วันศร  ด ารงต าแหน่งเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2554 จวบจนถึงปัจจุบัน 
1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน     ๕๓๕   ครัวเรือน 
  -  ชาย ๔๙๕ คน   หญิง  ๕๑๓  คน  รวมประชากร ๑,๐๐๘  คน    
  - อาชีพหลัก   (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                  คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
                                       (๒) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                    คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
                                       (๓) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๑๕                                           
                                       (๔) นักเรียน/นักศึกษา                       คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
                                       (๕) รับจ้างทั่วไป                              คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
                                       (๖) เกษตรกรรม                              คิดเป็นร้อยละ  ๓ 
                                       (๗) ว่างงาน                                    คิดเป็นร้อยละ  ๒   
  - อาชีพเสริม : ค้าขาย, เกษตรกรรม 
1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 

-  พื นที่ ๓๗๓ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา ท านาปีละครั ง 
  -  ไฟฟ้า  ๕๓๕  ครัวเรือน  ร้อยละ  100 
  -  หอกระจายข่าว  1  แห่ง   (ล าโพง ๑๕ จุด) 
   1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
  -  เดือน  มกราคม        บุญ/งานประเพณี   วันขึ นปีใหม่   ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
  -  เดือน  เมษายน        บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
  -  เดือน  กรกฎาคม      บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษาชุมชนจะจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 

           - เดือน สิงหาคม         บุญ/งานประเพณี   ประเพณีบุญเดือน 9 (ห่อข้าวประดับดิน) 
  -  เดือน  ตุลาคม          บุญ/งานประเพณี   วันออกพรรษาชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ งประกวด  
                                                                 แข่งขันไหลเรือไฟตามล าแม่น  าโขง  บุญกฐินสามัคคี 
 - เดือน  พฤศจิกายน     บุญ/งานประเพณี  วันลอยกระทง 

❖ ร้านอาหาร    
- ครัวคนชุม (ย ารสเด็ด) 

❖ โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์/ที่พัก 
- โรงแรม ๑ แห่ง : U HOME  
- อพาร์ทเม้นท์, หอพัก ๑๐ แห่ง 

๑.พรีเมียมเพลส        ๒.ต้นขวัญ 
๓.บุศราวรรณ           ๔.สุดารัตน์เพลส 
๕.วัชรา                   ๖.นัทธิชา 
๗.บ้าน อ.โพณี           ๘.สหมิตรแมนชั่น 
๙.แฟมิลี่เพลส           ๑๐.NG เฮาร์ 

 



 

35 ขอ้มูลพ้ืนฐานชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนม 

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน  
        1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน   
   ๑. ด.ต.แสวง วันศร  ประธานกรรมการชุมชน 
   ๒. นายวัลลภ ศรีดาน้อย รองประธานกรรมการชุมชน 
   ๓. นายอินสอน จันทร์หลวง กรรมการฝ่ายปกครอง 
   ๔. นายวิลาศ สายพันธ์ กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๕. นายอุทิศชัย ไตรยะถา กรรมการฝ่ายการศึกษา 
   ๖. นายสุวรรณ สมตัว  กรรมการฝ่ายพัฒนา 
   ๗. นางเรวดี พงษ์เจริญ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
   ๘. นางส าราญ แก้วไกรสร กรรมการฝ่ายการคลัง/เลขานุการ 
   ๙. น.ส.แววตา วันศร  กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
   ๑. นายนพรัตน์    จิตตวิเชียร 
   ๒. นางรุจิรา    สุทธิกานต์ 
   ๓. พ.ต.ท.โชติรัตน์  บุญเย็น 
   ๔. นายสมชัย    สังเกิด 
   ๕. นายอ าพล    ไชยต้นเทือก 

1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
                ๑. นางกิ่งแก้ว        ไตรยราช 
                ๒. นางสุชาดา        ไตรยะถา 
                ๓. นายรัก       สุภามาตรา 

                                ๔. นางร าราญ     แก้วไกรสร 
                                ๕. นางเรวดี     พงษ์เจริญ 
                                ๖. นางศรีวรรณ     ช่วงทิพย์ 
                                ๗. นายอุทัศชัย     ไตรยะถา 
                                ๘. นางแววตา     วันศร 
                                ๙. นางสาวจรรยา   ทากิระ 
                               ๑๐. นายวิลาศ      สายพันธ ์
                               ๑๑. นางนภัสสร      ภักดีราช 
                               ๑๒. ด.ต.แสวง      วันศร 

 
 
  

   
- 
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            ส่วนที่ 2 
         ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑  ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่ม
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

1) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่        ชื่อ -สกุล  อายุ บ้านเลขท่ี    โทรศัพท์              ลักษณะเด่น 
1 ด.ต.แสวง      วันศร ๗๒ 10 ซ.  

จงกลอุทิศ 
        - -เป็นประธานกรรมการชุมชน 

จิตอาสา สร้างชุมชนเข้มแข็ง  
๒ นายสุวรรณ  สมตัว ๗๓ -         - -เป็นช่างไม้ช่างปูน ช่างก่อสร้างใน

ชุมชน เป็นคนมีศีลธรรมอันดีงาม 
๓ นางสุชาดา  ไตรยะถา    -การปฐมพยาบาลและการเป็น

พิธีกรในงานของชุมชน 
๔ นายอุทิศชัย  ไตรยะถา    -กิจกรรมนันทนาการ, ช่างภาพ 

ความรู้ในเรื่องของการจัดท า
แผนงานโครงการ 

           2) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน (เป็นลักษณะ
ของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือก ากับดูแล
ชุมชนให้ด าเนินไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน) 
    ประเพณี/กิจกรรม               วัตถุประสงค์            ต้องท าอะไรบ้าง 
- ชุมชนมีการจัดกิจกรรมประเพณี
ทุก ๆ ปี 

- เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 

- ท ากิจกรรมร่วมกันเช่นจัดท าต้น
เทียนพรรษา 

- ประเพณีบุญเดือน 9 (ห่อข้าว
ประดับดิน) 
 

- เพ่ือให้เกิดจิตส านึกกตัญญูต่อ
บุพการี สร้างคุณธรรมพื นฐานให้มี
ในจิตใจตลอดเวลา 

- ท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ลูกหลาน 

 

2.2  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
          เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน       มีผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไร 
            ควรจะท าอย่างไร 

- เยาวชนคนรุ่นหลัง ประชาชน
บางส่วน ยังให้ความส าคัญกับการ
ประชาคมน้อยเกินไป 

-ได้แนวคิดหรือโครงการที่ไม่
ครอบคลุมความต้องการของชาว
ชุมชน  

-ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ร่วมกัน 

2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

อยู่ละแวกหน่วยงานราชการ -ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน -สร้างที่พัก, ร้านค้า, ร้านอาหาร  

  ๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
- การจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประชาชนขาดทุนและทรัพยากร 
ในการสร้างอาชีพที่มั่นคง 

-มีกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนวดัโอกาส 

๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน  
 -  ชุมชนวัดโอกาส  เป็นชุมชนเขตเศรษฐกิจอยู่ใจกลางเมืองนครพนม มีวัดโอกาส(ศรีบัวบาน) ซึ่งมักจะ
เรียกกันว่า คุ้มวัดโอกาส ต่อมาเทศบาลเมืองนครพนม ได้ประกาศจัดตั งเป็นชุมชนวัดโอกาส เมื่อ                      
ปี 2530  โดยมีประธานชุมชนดังต่อไปนี   
   1. นายสวาท  กัณทวงศ์ 
   2. นายประสงค์  แสงสุริยประเสริฐ 
   3. นางประไพ  สุวรรณราช 
   4. นายชาญชัย  เวชกุล 
   5. นายอุดม  พรหมอารักษ์ 
   6. นางสุวัจนา  อ ามาตย์โคตร 
   7. นายสุเทพ  ศรีพนม 
   8. นางสราลี  คลีล้วน   
   ๙. นายอภิสิทธิ์  ณรงค์กิจพาณิช (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน)  

1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน     ๑,๔๓๐   ครัวเรือน 
  -  ชาย ๘๕๗ คน   หญิง  ๙๙๖  คน  รวมประชากร ๑,๘๕๓  คน    
  - อาชีพหลัก   (1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                    คดิเป็นร้อยละ ๓๙ 
                                       (๒) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                  คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 
                                       (๓) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๑๗                                           
                                       (๔) นักเรียน/นักศึกษา                       คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
                                       (๕) รับจ้างทั่วไป                              คิดเป็นร้อยละ  ๙ 
                                       (๖) เกษตรกรรม                              คิดเป็นร้อยละ  ๓.๕ 
                                       (๗) ว่างงาน                                    คิดเป็นร้อยละ  ๐.๕   
  - อาชีพเสริม : ค้าขาย 
1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 

-  พื นที่ ๑๙๔ ไร่ ๒ งาน ๙๕ ตารางวา  
  -  ไฟฟ้า  ๑,๔๓๐  ครัวเรือน  ร้อยละ  100 
  -  หอกระจายข่าว  1  แห่ง   (ล าโพง ๑๕ จุด), ทีท่ าการชุมชน ๑ แห่ง 

           - วัด ๑ แห่ง : วัดโอกาส, -  โรงเรียน 2 แห่ง คือ 1. โรงเรียนเทศบาล 2. 2.  โรงเรียนตงเจี่ย 
   1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
  -  เดือน  มกราคม        บุญ/งานประเพณี   วันขึ นปีใหม่   ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
             -  เดือน กุมภาพันธ์      บุญ/งานประเพณี    ฉลองตรุษจีน    
  -  เดือน  เมษายน        บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์                                  
             -  เดือน มิถุนายน         บุญ/งานประเพณี   ประเพณีบุญเดือน ๗ (บุญซ าฮะเมือง) 
  -  เดือน  กรกฎาคม      บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษาชุมชนจะจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 

           - เดือน สิงหาคม         บุญ/งานประเพณี   ประเพณีบุญเดือน 9 (ห่อข้าวประดับดิน) 
  -  เดือน  ตุลาคม          บุญ/งานประเพณี   วันออกพรรษาชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ งประกวด  
                                                                 แข่งขันไหลเรือไฟตามล าแม่น  าโขง  บุญกฐินสามัคคี 
 - เดือน  พฤศจิกายน     บุญ/งานประเพณี  วันลอยกระทง 
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สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
➢ วัดโอกาส : สถานที่ประดิษฐาน พระติ ว พระเทียม 
➢ เขื่อนริมโขง, Bike Lane 
➢ หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ 

อาหารท้องถิ่น  : แหนมเนือง  
1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
 1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายอภิสิทธิ์    ณรงค์กิจพานิช ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นายค า    สรรพกิจก าจร  รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นางวิลาวรรณ์    สุวรรณมาโจ  กรรมการฝ่ายปกครอง 
  ๔. นายยัน    เยือง   กรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นางปุณนิภัทร์    สุรสิท์กุลธนา  กรรมการฝ่ายการศึกษา/เลขานุการ 
  ๖. น.ส.สิราวรรณ   ทองจันทร์  กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. นางถาวร    อุดร   กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นางกาจญนา    ณรงค์กิจพานิช กรรมการฝ่ายการคลัง 
  ๙. นางสุวัจนา    อ ามาตย์โครต  กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นางอุดม   พรหมอารักษ ์

1.5.2  รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
๑. นางถาวร             อุดร 
๒. นายเจริญชัย          จตุชาติสุคนธ์ 
๓. นายอภิสิทธิ์          ณรงค์กิจพานิช 
๔. นางทองอินทร์        นามวงศ์ 
๕. นางสมใจ          ตั งตระกูล 
๖. นางกาญจนารัตน์    ณรงค์กจพานิจ 
๗. นางพูลสวัสดิ์         แง้มสุราช 
๘. นางพัชรา          เปี่ยมศิร ิ
๙. นางสุรภา          หาญประเสริฐ 
๑๐. นางรัชนี          เหลืองศิริ 
๑๑. นางสุวัจนา          อ ามาตย์โคตร 
๑๒. นางกฤษณา          ชว ู
๑๓. นางสาววนิดา        วุฒิพัฒนชัย 
๑๔. นางวิลาวรรณ์        สุวรรณมาโจ 
๑๕. นางเตือนใจ          ดั่งถ ิ
๑๖. นายณธีพัฒน์         วริศเจริญกุล 
๑๗. นางอุดม          พรหมอารักษ ์
๑๘. นายยัน          เยือง 
๑๙. นายค า          สรรพกิจก าจร 
๒๐. นางสาวปภิญญา     วิสิฏฐ์ยางกูร 
๒๑. นางปุณนิภัทร์        สุรสิทธิ์กุลธนา 
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                                       ส่วนที่ 2 
                                 ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑  ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่ม
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 
            จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน 
          (เป็นลักษณะของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านักร่วมของคนในชุมชนที่สร้าง   
          ขึ นมาเพ่ือก ากับดูแลชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน) 
 

    ประเพณี/กิจกรรม           วัตถุประสงค์            ต้องท าอะไรบ้าง 
- ประเพณีวันตรุษจีน 
- งานงิ ว 

เพ่ือให้ชุมชนได้สืบสานวัฒนธรรม
ของชาวไทยเชื อสายจีน เวียดนาม 

ท าบุญตักบาตรตามประเพณีจีน
เวียดนาม เช่นไหว้บรรพบุรุษ 

 

2.2  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
          เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน       มีผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไร 
            ควรจะท าอย่างไร 

- เยาวชนคนรุ่นหลัง ประชาชน
บางส่วน ยังให้ความส าคัญกับการ
ประชาคมน้อยเกินไป 

-ได้แนวคิดหรือโครงการที่ไม่
ครอบคลุมความต้องการของชาว
ชุมชน  

-ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ร่วมกัน 

2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

-พื นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ ดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง 

-ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน -สร้างที่พัก, โฮมเสตย์, โรงแรม 
ร้านค้า, ร้านอาหาร  

๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
-พื นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ การจัด
ระเบียบสังคมภายในชุมชน 
ด าเนินการค่อนข้างยาก 

- อาจเกิดปัญหาภายในชุมชน 
 

เทศบาล ภาคีเครือข่าย และชุมชน 
วางแผนและบูรณาการร่วมกัน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนโอกาส 2 

 
๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน   
                - เมื่อก่อนชุมชนนี  ได้อยู่รวมกันกับชุมชนวัดโอกาส แต่ชุมชนวัดโอกาสมีพื นที่กว้าง การดูแลไม่
ทั่วถึง ทางชุมชนเลยยื่นเรื่องขอแบ่งเขตชุมชนมาที่เทศบาลเมืองนครพนม และขอแยกจากชุมชนวัดโอกาส                
มาเป็นชุมชน “โอกาส 2”  เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545  การที่ไม่มีค าว่า “วัด” เพราะชุมชนโอกาส ๒ ไม่มีวัดอยู่
ในพื นฐานชุมชนนั่นเอง 
                ท าเนียบประธานชุมชน 

 1.  นางวิลัยวรรณ์ สุวรรณมาโจ 
 2  นายยุทธพงษ ์ โชติพันธ์ 
 3  น.ส.ชวัลลักษณ์ แซ่ย่อง 
 4.  นางศิริพร  เกียรติกุล   เริ่มเดือนกันยายน พ.ศ. 2558  จนถึงปัจจุบัน 

1.2 ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน     ๘๙๖   ครัวเรือน 
  -  ชาย ๖๑๑ คน   หญิง  ๖๒๐  คน  รวมประชากร ๑,๒๓๑  คน    
  - อาชีพหลัก   (1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คดิเป็นร้อยละ ๓๖ 
                                       (๒) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                  คิดเป็นร้อยละ ๒๙ 
                                       (๓) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๑๕                                           
                                       (๔) นักเรียน/นักศึกษา                       คิดเป็นร้อยละ ๑๑ 
                                       (๕) รับจ้างทั่วไป                              คิดเป็นร้อยละ  ๖ 
                                       (๖) เกษตรกรรม                              คิดเป็นร้อยละ  ๒.๕ 
                                       (๗) ว่างงาน                                    คิดเป็นร้อยละ  ๐.๕   
  - อาชีพเสริม : ค้าขาย 
1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 

-  พื นที่ ๑๕๕ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา  
  -  ไฟฟ้า  ๘๙๖  ครัวเรือน  ร้อยละ  100 
  -  หอกระจายข่าว  1  แห่ง   (ล าโพง ๑๕ จุด) 
   1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
  -  เดือน  มกราคม        บุญ/งานประเพณี   วันขึ นปีใหม่   ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
             -  เดือน กุมภาพันธ์      บุญ/งานประเพณี    ฉลองตรุษจีน    
  -  เดือน  เมษายน        บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
             -  เดือน มิถุนายน         บุญ/งานประเพณี   ประเพณีบุญเดือน ๗ (บุญซ าฮะเมือง) 
  -  เดือน  กรกฎาคม      บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษาชุมชนจะจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 

           - เดือน สิงหาคม         บุญ/งานประเพณี   ประเพณีบุญเดือน 9 (ห่อข้าวประดับดิน) 
  -  เดือน  ตุลาคม          บุญ/งานประเพณี   วันออกพรรษาชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ งประกวด  
                                                                 แข่งขันไหลเรือไฟตามล าแม่น  าโขง  บุญกฐินสามัคคี 
 - เดือน  พฤศจิกายน     บุญ/งานประเพณี  วันลอยกระทง 
สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

➢ ถนนคนเดินเทศบาลเมืองนครพนม (เปิดศุกร์ - อาทิตย์) 
(จ าหน่ายสินค้า,อาหารท้องถิ่น ผ้าพื นเมือง) 

➢ เขื่อนริมโขง, Bike Lane, ไปรษณีย์ไทย (จุดเช็คอิน) 
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โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์ที่พัก 

➢ โรงแรมตองเจ็ด 
➢ โรงแรมพอเพียง  

ร้านอาหาร 
➢ ร้านสบายดี@นครพนม 
➢ ร้านเตี๋ยวเต็มโต๊ะ 
➢ ร้านชิวกะวิว 
➢ ร้านจ าปาศักดิ์ 
➢ ร้านหอนาฬิกา 
➢ ร้านข้าวต้มสามเด้ง 

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
 1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นางศิริพร          เกียรติกุล  ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. น.ส.ชวัญลักษณ์       แซ่ย่อง              รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นางวนิดา          เกียรติทรงชัย กรรมการฝ่ายปกครอง/เลขานุการ 
                     ๔. น.ส.กนกวรรณ        แก้วกรต  กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย                      
                     ๕. นางสุรางค์          วรรณศิลป์ กรรมการฝ่ายการศึกษา 
                     ๖. นางวนิดา          เกียรติทรงชัย กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. นางจริยา          สร้อยสุวรรณ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นางจริยา               สร้อยสุวรรณ กรรมการฝ่ายการคลัง 
  ๙. น.ส.รุ่งนภา          ภัคศุภวัฒน์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นางพวงเพ็ญ   มุ่งสูงเนิน 
  ๒. นางนิตยา           ภูสิทธิ์ 
  ๓. นางอินทร์แปลง        จันทร์ฤทธิ์ 
  ๔. นางประภาวดี           ใสส่อง 

๑.๕.๒ รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
          ๑. นางรุ่งนภา          ภัคศุภวัฒน์ 
          ๒. นางวาสนา          ปิ่นประดับ 
          ๓. นางสุรางค์          วรรณศิลป์ 
          ๔. นางพวงเพ็ญ           มุ่งสูงเนิน 
          ๕. นางนิตยา           ภูสิทธิ์ 
          ๖. นางจริยา           สร้อยสุวรรณ 
          ๗. นางสลิลทิพย ์           ปิตโต 
          ๘. นางศิริพร           เกียรติกุล 
          ๙. นางอินทร์แปลง        จันทร์ฤทธิ์ 
        ๑๐. นางประภาวดี           ใสส่อง 
        ๑๑. นางกนกวรรณ  แก้วกรต 
        ๑๒. นางสาวกนกพร ส าราญเจริญจิตต์ 
        ๑๓. นางสาวนิดา           เกียรติทรงชัย 
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                                       ส่วนที่ 2 
                                 ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑  ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่ม
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

            จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน 
          (เป็นลักษณะของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านักร่วมของคนในชุมชนที่สร้าง   
          ขึ นมาเพ่ือก ากับดูแลชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน) 
 

    ประเพณี/กิจกรรม           วัตถุประสงค์            ต้องท าอะไรบ้าง 
- ประเพณีวันตรุษจีน 
- งานงิ ว 

เพ่ือให้ชุมชนได้สืบสานวัฒนธรรม
ของชาวไทยเชื อสายจีน เวียดนาม 

ท าบุญตักบาตรตามประเพณีจีน
เวียดนาม เช่นไหว้บรรพบุรุษ 

 

2.2  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
          เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน       มีผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไร 
            ควรจะท าอย่างไร 

- เยาวชนคนรุ่นหลัง ประชาชน
บางส่วน ยังให้ความส าคัญกับการ
ประชาคมน้อยเกินไป 

-ได้แนวคิดหรือโครงการที่ไม่
ครอบคลุมความต้องการของชาว
ชุมชน  

-ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ร่วมกัน 

2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

-พื นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ ดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง 

-ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน -สร้างที่พัก, โฮมเสตย์, โรงแรม 
ร้านค้า, ร้านอาหาร  

๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
-พื นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ การจัด
ระเบียบสังคมภายในชุมชน 
ด าเนินการค่อนข้างยาก 

- อาจเกิดปัญหาภายในชุมชน 
- อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม 
 

เทศบาล ภาคีเครือข่าย และชุมชน 
วางแผนและบูรณาการร่วมกัน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนวดัอรัญญิกาวาส 

๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน   
             เมื่อสมัยก่อน ชุมชนวัดอรัญญิกาวาส และชุมชนดอนเมือง และดอนเมือง ๒ เป็นชุมชนเดียวกันมีชื่อ
เรียกว่า “คุ้มวัดอรัญ” มีนายธง สิงห์ศรี เป็นหัวหน้าคุ้ม มีกรรมการบริหารคุ้มรวมทั งสอง ต่อมาความเจริญมีมาก
ขึ น เมื่อปี พ.ศ. 25๓7 เทศบาลเมืองนครพนม จึงแบ่งออกเป็น 2 ชุมชน คือชุมชนดอนเมือง และชุมชนวัด
อรัญญิกาวาส (ปัจจุบันดอนเมืองแบ่งเขตออกเป็น 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนดอนเมือง และ ชุมชนดอนเมือง 2) 
ในขณะนั นมีนายไพจิต  เหลือบุญชู เป็นประธานชุมชนวัดอรัญญิกาวาส  โดยมีนายอนันต์  พุฒิถาวรกุล เป็นเลขา
ชุมชน มีกรรมการบริหารร่วม 7 คน เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งมากยิ่งขึ น  สามารถพ่ึงตนเองได้  เพ่ือให้เทศบาลดูแล
ได้อย่างทั่วถึง  และเพ่ือความสะดวกในการประสานงานระหว่างเทศบาลและชุมชนได้รวดเร็ว  
             ค าขวัญชุมชน : สร้างสรรค์พัฒนา สร้างความความศรัทธา แก้ปัญหาของชุมชน อุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
 ท าเนียบประธานกรรมการชุมชน   
ล าดับ ชื่อ – สกุล ด ารงต าแหน่ง วัน เดือน ปี เกิด หมายเหตุ 

๑ นายไพจิตร  เหลือบุญชู พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๗ ๒ ต.ค. ๒๔๗๘ เสียชีวิตแล้ว 
๒ นายอนันต์  พุฒิถาวรกุล พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ ๙ ก.พ. ๒๔๙๓ รักษาการ 
๓ นายสมชัย  ค าเรือน พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๖ ๓๐ ธ.ค. ๒๔๙๕  
๔ นายธนกร   เจริญไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๔ ๒๐ ก.ย. ๒๔๙๒  
๕ นายเที่ยง  นครศรี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ๑๗ ก.ค. ๒๔๘๙ เสียชีวิตแล้ว 
๖ นายอนุพงษ์  เลาหวิโรจน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๗ ๑๗ ส.ค. ๒๔๙๕ รักษาการ 

(เสียชีวิตแล้ว) 
๗ นายธนวิทย์  พนมนันทชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน ๒๘ ก.พ. ๒๔๙๙  

1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 

-    จ านวนครัวเรือน   ๑,๐๖๑  ครัวเรือน 
- ชาย ๗๖๒ คน หญิง 8๐๒ คน รวมประชากร ๑,๕๖๔ คน   
-    อาชีพหลัก   
                                      (๑)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๔๙ 
                                      (๒)  รับจ้างทั่วไป                               คิดเป็นร้อยละ ๑๖  
                                      (๓) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                   คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
                                      (๔)  นักเรียน/นักศึกษา                        คิดเป็นร้อยละ ๑๐     
                                      (๕) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๙.๗                                            
                                      (๖) ว่างงาน                                      คิดเป็นร้อยละ ๐.๓ 

1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน   
  -  พื นที่ ๓๑๐ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา  
             -  โรงเรียน ๑ แห่ง (ระบุ) คือโรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) 
  -  วัด ๑ แห่ง  : 1.วัดอรัญญิกาวาส   
             -  ไฟฟ้า ๑,๐๖๑ ครัวเรือน ร้อยละ 100 
  -  หอกระจายข่าวชุมชน 1 แห่ง (ล าโพง ๑๕ จุด)    
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1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
 -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี    งานขึ นปีใหม่ 
 -  เดือน  เมษายน       บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์     ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
 -  เดือน  กรกฎาคม     บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษา ชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด   
           -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี    วันออกพรรษา   ชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ ง 
                                                                งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  
          -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี     บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระทง 
  สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

➢ เจดีย์หลวงปู่บุญมามหายโส  วัดอรัญญิกาวาส 
            ร้านอาหาร 

➢ ร้านไก่จ๋า, ก๋วยเตี๋ยวบ่าด่าง 
            ร้านค้า 

➢ พลอยซุปเปอร์, ต.อาตั ว, แพร์, ถาวรของฝาก 
            โรงแรม 

➢ เวียงอินทร์, ลักกี  
  1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายธนวิทย์ พนมนันทชัย  ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นายทอง เลขะพันธ์รัตน์  รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นายอนันต์ พุฒิถาวรกุล  กรรมการฝ่ายปกครอง/เลขานุการ 
  ๔. นายชุติเกียรติ ปรีชาอดุลหิรัญ  กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. น.ส.มารศรี อุสันสา   กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. น.ส.มนัสนันท์  โชตน์กุลสิริ  กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. นางวิณร์ นามประภากร  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นางวรารัตน์ พุกเปี่ยม   กรรมการฝ่ายการคลัง 
  ๙. นางเฟ่ืองฟ้า วรดิฐสกุลชัย  กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายอภิรักษ์ วรกุล                         ๒. นางดวงเดือน  สิทธิวิชัย 
  ๓. นายมงคล เวียงธนากร                  ๔. นายธนกร เจริญไทย 
  ๕. นายสงวน ธีระวงค ์
          ๑.๕.๒ รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

1. นายอนันต์ พุฒิถาวรกุล                    ๒. นายธนวิทย ์           พนมนันทชัย 
๓. นายธนกร เจริญไทย                       ๔. นางเฟ่ืองฟ้า           วรดิษฐ์สกุลชัย 
๕. นางสุวนันท ์ เวียงธนากร                     ๖. นางมนัสนันท์          โชตน์กุลสิริ 
๗. นางมารศรี อุสันสา                          ๘. นางสาวณัฐชานันท์ โชตน์กุลสิร ิ
๙. นางธิดา พานศิริกุล                     ๑๐. นางรุ่งนภา            ไทยวัชกุล 
๑๑. นางมณี ค าเรือน                        ๑๒. นางวิณร์            นามประภากร 
๑๓. นางสมศรี กิจธนศักดิ์                     ๑๔. นางบุญธิดา            พานสุวรรณด ี

          ๑๕. นางบรรจง ค าเรือน                        ๑๖. นางวรารัตน ์           พุกเปี่ยม 
     ๑๗. นางสาวกนกพร ปัสสาสัย 
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                                                   ส่วนที่ 2 
                                    ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

1) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่ ชื่อ -สกุล อายุ บ้านเลขที่ ลักษณะเด่น 
๑ นางวาณี     กุลสิงห์ ๙๕ ๑๖๒ ถ.เฟ่ืองนคร -รอบรู้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒ นางวิณร์     นามประภากร ๖๓ ๒๔๐ ถ.เฟ่ืองนคร - ผู้น าออกก าลังกาย (เต้นแอโรบิค) 
๓ นางบุญธิดา  พานสุวรรณดี ๖๓ ๑๐๒/๗ ซ.เจิดจ้า -สอนภาษาเวียดนาม 
๔ น.ส.มนัสนันท์  โชตน์กุลสิริ ๕๐ ๘๖๖/๑ ถ.อภิบาลบัญชา -อาหารเวียดนาม 
๕ นายอนันต์  พุฒิถาวรกุล ๗๐ ๖๘๘ ถ.อภิบาลบัญชา - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยเหลือสังคม  

รอบรู้เรื่องชุมชน 
๖ นายธนกร   เจริญไทย ๗๑ ๑๐๗/๖ ถ.ราชทัณฑ ์ พิธีกรงานต่าง ๆ  

 
    2) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน (เป็นลักษณะ 

ของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือก ากับดูแล
ชุมชนให้ด าเนินไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน) 
    ประเพณี/กิจกรรม               วัตถุประสงค์            ต้องท าอะไรบ้าง 
- วันบูรพาจารย์ (๖ สิงหาคม) - เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชุมชน  
- วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

- เข้าวัดท าบุญ ถวายภัตตาหาร 
ฟังเทศน์ ฟังธรรม 

 

2.2  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
          เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน      มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร             ควรจะท าอย่างไร 
- เยาวชนคนรุ่นหลัง ประชาชน
บางส่วน ขาดความรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาชุมชน ในการรักษา
ความสะอาด 

- ชุมชนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  -ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน 

2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

- เป็นชุมชนย่านธุรกิจการค้าขาย เศรษฐกิจในชุมชนดี -จัดตั งร้านค้า, ร้านอาหาร, แปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  

๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
-พื นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ การจัด
ระเบียบสังคมภายในชุมชน 
ด าเนินการค่อนข้างยาก 

- อาจเกิดปัญหาภายในชุมชน 
- อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม 
 

เทศบาล ภาคีเครือข่าย และชุมชน 
วางแผนและบูรณาการร่วมกัน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนวดัโพธิศ์ร ี

 

๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน 
     -  เมื่อในปี พ.ศ. 2529  ในระหว่างนั นเทศบาลเมืองนครพนม  ได้ยกระดับหัวหน้าคุ้มมาเป็น
ผู้น าชุมชน โดยมีนางเกษมสุข  สุวรรณธรรมา ได้รับการอบรมหลักสูตรผู้น าชุมชน และได้รับเลือกตั งเป็นผู้น า 
ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  เป็นคนแรกจนถึงปี พ.ศ. 2546 รวมระยะเวลาที่เป็นผู้น าชุมชนวัดโพธิ์ศรี 17 ปี หลังจากนั น
จะมีการเลือกตั งประธานชุมชนทุก ๆ ๒ ปี  
                      ท าเนียบประธานชุมชน  

1) นายทวีศักดิ์    ชาลีกุล      พ.ศ. 2548 - 2553   
2) นายสุรศักดิ์    อนนตะชัย  พ.ศ. 2553 – 255๗ 
3) นายวิรุลย์      ต้นเงิน       พ.ศ. 255๘ - ปัจจุบัน   

1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 

-    จ านวนครัวเรือน   ๕๕๓  ครัวเรือน 
- ชาย ๓๕๒ คน หญิง ๔๐๕ คน รวมประชากร ๗๕๗ คน   
-    อาชีพหลัก   
                                      (๑)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๕๓ 
                                      (๒)  รับจ้างทั่วไป/อาชีพอิสระ                คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
                                      (๓) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                   คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 
                                      (๔)  นักเรียน/นักศึกษา                        คิดเป็นร้อยละ ๑๑     
                                      (๕) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๘.๖                                            
                                      (๖) ว่างงาน                                      คิดเป็นร้อยละ ๐.๔ 
-   อาชีพเสริม : ค้าขาย, เกษตรกรรม 

1.3  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน   
  -  พื นที่ ๑๑๔ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา  
  -  วัด ๑ แห่ง  : วัดโพธิ์ศรี 
             - โรงเรียน ๑ แห่ง : เจียมจิตรเนอสเซอรี่   
             -  ไฟฟ้า ๕๕๓ ครัวเรือน ร้อยละ 100 
  -  หอกระจายข่าวชุมชน 1 แห่ง (ล าโพง ๑๕ จุด)    

1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
 -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี    งานขึ นปีใหม่ 
 -  เดือน  เมษายน       บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์     ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
 -  เดือน  กรกฎาคม     บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษา ชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด   
           -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี    วันออกพรรษา   ชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ ง 
                                                                งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  
          -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี     บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระทง 
  สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

➢ แลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช, วัดโพธิ์ศรี (พระทอง-พระเทียม)      
            ร้านอาหาร : ๒๐ แห่ง    
            โรงแรม : ๔ แห่ง 
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  1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน   
   ๑. นายวิรุลย์ ต้นเงิน  ประธานกรรมการชุมชน 
   ๒. นายธง ประวิทย์สิทธิกุล รองประธานกรรมการชุมชน 
   ๓. นายแท่งทอง วรภัทรเจริญ กรรมการฝ่ายปกครอง/เลขานุการ 
   ๔. นายกรกฤษณ์ พิมพานนท์ กรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๕. นายสิงหา พิมพ์พรหม กรรมการฝ่ายการศึกษา 
   ๖. นายสุรัตน์ นีราณิชกุล กรรมการฝ่ายพัฒนา 
   ๗. นางพรรณิภา คงชะสิงห์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
   ๘. นางกัลยา ต้นเงิน  กรรมการฝ่ายการคลัง 
   ๙. นายมณเทียร พนมวรพงศ ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
   ๑. นายศรีเงิน บุนนท ์
   ๒. นายเรียน สมอุดม 
   ๓. นางสุบรรณ์ พิมพา 
   ๔. นางนิศาชล ปทุมชาติ 
   ๕. นางสมศักดิ์ กิตติพงษ์ชัยกิจ 

          ๑.๕.๒ รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
                    ๑.  นางอารียา      ศักดาพิทักษ์ 
                               ๒. นางสุบรรณ์        พิมพา 
                               ๓. นางพรรณิภา      คงชะสิงห์ 
                               ๔. นายบวรศักดิ์      ศักดาพิทักษ์ 
                               ๕. นางสาวนิศาชล   ปทุมชาติ  
                               ๖. นายมณเฑียร      พนมวรพงษ์ 
                               ๗. นางนัตติกา        โรจน์เรืองนนท์ 
                               ๘. นายวิรุลย์          ต้นเงิน 
                               ๙. นายสิงหา          พิมพ์พรหม 
                             ๑๐. นางเกตุแก้ว       นาระถี 
                             ๑๑. นางกัลยา          ต้นเงิน 
                             ๑๒. นายสมพงษ์       สมตน 
                             ๑๓. นางดวงอนงค์     บ ารุงศิริ 
                             ๑๔. นายสุรัตน์         นีราณิชกุล                                                    
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                                            ส่วนที่ 2 
                              ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

1) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่ ชื่อ -สกุล อายุ บ้านเลขที่ ลักษณะเด่น 
๑ นางวาณี     กุลสิงห์ ๙๕ ๑๖๒ ถ.เฟ่ืองนคร -รอบรู้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒ นางวิณร์     นามประภากร ๖๓ ๒๔๐ ถ.เฟ่ืองนคร - ผู้น าออกก าลังกาย (เต้นแอโรบิค) 
๓ นางบุญธิดา  พานสุวรรณดี ๖๓ ๑๐๒/๗ ซ.เจิดจ้า -สอนภาษาเวียดนาม 
๔ น.ส.มนัสนันท์  โชตน์กุลสิริ ๕๐ ๘๖๖/๑ ถ.อภิบาลบัญชา -อาหารเวียดนาม 
๕ นายอนันต์  พุฒิถาวรกุล ๗๐ ๖๘๘ ถ.อภิบาลบัญชา - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยเหลือสังคม  

รอบรู้เรื่องชุมชน 
๖ นายธนกร   เจริญไทย ๗๑ ๑๐๗/๖ ถ.ราชทัณฑ ์ พิธีกรงานต่าง ๆ  

 
    2) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน (เป็นลักษณะ 

ของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือก ากับดูแล
ชุมชนให้ด าเนินไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน) 
    ประเพณี/กิจกรรม               วัตถุประสงค์            ต้องท าอะไรบ้าง 
- วันบูรพาจารย์ (๖ สิงหาคม) - เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชุมชน  
- วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

- เข้าวัดท าบุญ ถวายภัตตาหาร 
ฟังเทศน์ ฟังธรรม 

 

2.2  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 
          เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน      มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร             ควรจะท าอย่างไร 
- เยาวชนคนรุ่นหลัง ประชาชน
บางส่วน ขาดความรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาชุมชน ในการรักษา
ความสะอาด 

- ชุมชนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  -ให้เทศบาลและส่วนราชการ
รวมถึงชุมชน บูรณาการ วางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน 

2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

- เป็นชุมชนย่านธุรกิจการค้าขาย เศรษฐกิจในชุมชนดี -จัดตั งร้านค้า, ร้านอาหาร, แปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  

๒.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
-พื นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ การจัด
ระเบียบสังคมภายในชุมชน 
ด าเนินการค่อนข้างยาก 

- อาจเกิดปัญหาภายในชุมชน 
- อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม 
 

เทศบาล ภาคีเครือข่าย และชุมชน 
วางแผนและบูรณาการร่วมกัน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนวัดกลาง 

1.๑  ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน  
 -ชุมชนวัดกลาง  เทศบาลเมืองนครพนม  เดิมมีชื่อเรียกว่าบ้านโพธิ์ค า ในปี พ.ศ.2338 พระยามหา
อ ามาตย์ (ป้อม  อมาตยกุล)  ได้พิจารณาที่ตั งเมืองนครพนมอยู่ไต้บ้านหนองจันทร์นั น เป็นท าเลที่ไม่เหมาะเพราะ
มีหาดและดอนแก้วกองอยู่เหนือเมืองนานไปอาจท าให้เกิดหาดทรายพอกพูนขวางหน้าเมืองได้ จึงได้สั่งพระบรม
ราชาสุดตา ย้ายตัวเมืองมาตั งไว้ที่บ้านโพธิ์ค า ซึ่งเป็นท าเลที่เหมาะสมกว่าที่เก่า เป็นอันว่า “ชุมชนวัดกลาง” ที่ตั ง
อยู่ทุกวันนี  ตั งในสมัยพระบรมราชาสุดตา เมื่อปี พ.ศ.2538 และมีวัดคู่บ้าน คู่เมือง คู่ชุมชน “คือวัดกลาง”                
           วัดกลาง ซึ่งเป็นวัดสังกัดมหานิกาย ตั งอยู่บ้านเลขที่ 736 ถนนสุนทรวิจิตร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม  วัดกลางได้รับอนุญาตให้แต่งตั ง เมื่อปี พ.ศ. 2200 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2255 เดิมวัดกลางตั งอยู่บ้านหนองจันทร์ ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้ย้ายวัดตาม
พระบรมราชาสุดตา เมื่อปี 2540 เหตุที่ได้นามว่าวัดกลาง  เพราะมีร้านค้า ตลาด ล้อมรอบสร้างอยู่ในใจกลาง
เมือง ต่อมาจึงได้ตั งชื่อหมู่บ้านที่อยู่รอบ ๆ วัดกลางว่า ชุมชนวัดกลาง   
        ท าเนียบประธานชุมชน 
 1. นางเอ่ียม       อุดานนท์    ข้าราชการบ านาญ 
 2. นายวันชัย      ประชุม                    ปัจจุบันสมาชิกสภาเทศบาล 
 3. นางปัญญา     ศรีประเสริฐ             อาสาสมัครสาธารณสุข 
 4. นางสายจิตต์   แสงจันทร์            ข้าราชการบ านาญ 
 5. นางปัทมนิล    อรรคศรี            ข้าราชการบ านาญ 
 6. นายนาวี        ปาละเสริฐธัญกุล           ได้รับแต่งตั ง พ.ศ. 2559  จนถึงปัจจุบัน 

  

1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 

  -  จ านวน ครัวเรือน     ๓4๘    ครัวเรือน 
  -  ชาย  ๒๗๔  คน   หญิง   ๓0๕  คน   รวมประชากร   ๕๗๙  คน 
                    -    อาชีพหลัก   
                                      (๑)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                   คิดเป็นร้อยละ ๓๑ 
                                      (๒)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๒๗ 
                                      (๓) รับจ้างทั่วไป/อาชีพอิสระ                 คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 
                                      (๔)  นักเรียน/นักศึกษา                        คิดเป็นร้อยละ ๑๑     
                                      (๕) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๙.๕                                            
                                      (๖) ว่างงาน                                      คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ 

           - อาชีพเสริม  : ท าบายศรี, เสริมสวย, ซ่อมอิเลคโทรนิกส์    
 

๑.๓ ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  -  พื นที่ ๑๓๐ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา  
  -  วัด  1    แห่ง  (ระบุ)  วัดกลาง 
             - ศาลเจ้า ๑ แห่ง (ศาลเจ้าดึ๊กแท่งฮ่วง) 
  -  ไฟฟ้า   ๓๔๘  ครัวเรือน    ร้อยละ  100  
  -  หอกระจายข่าว   1   แห่ง  (ล าโพง ๑๕ จุด) 
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1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
 -  เดือน  มกราคม      บุญ/งานประเพณี    งานขึ นปีใหม่ 
 -  เดือน  มีนาคม       บุญ/งานประเพณี    บุญข้างจี่ 
 -  เดือน  เมษายน       บุญ/งานประเพณี   วันสงกรานต์     ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
 -  เดือน  กรกฎาคม     บุญ/งานประเพณี   วันเข้าพรรษา ชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด   
           -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี    วันออกพรรษา   ชุมชนจัดขบวนแห่ประสาทผึ ง 
                                                                งานประเพณีไหลเรือไฟ, ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  
          -  เดือน  พฤศจิกายน  บุญ/งานประเพณี     บุญกฐินสามัคคี (ตุลาคม – พฤศจิกายน), วันลอยกระทง 
  สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

➢ ริมเขือ่นแม่น  าโขง, Bike lane 
➢ หลวงพ่อองค์ตื อ, หลวงพ่อสังกัจจายน์ 

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 
   ๑.นายนาวี ปาละเสริฐธัญกุล   ประธานกรรมการชุมชน 
   ๒.นายสุรพงษ์ จันทร์บุญนะ      รองประธานกรรมการชุมชน 
   ๓.นายอภินันท ์ สานุศิษย์          กรรมการฝ่ายปกครอง 
   ๔.นายชัยวัฒน์ หนูผกา  กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๕.นายพนมศักดิ ์ ไชยธงยศ กรรมการฝ่ายการศึกษา 
   ๖.นายทองพูน อินทะนนท์ กรรมการฝ่ายพัฒนา 
   ๗.น.ส.พรทิพย์ ศรีวิไล  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข/เลขานุการ 
   ๘.น.ส.สุภาพร พงษ์ประเทศ กรรมการฝ่ายการคลัง 
   ๙.น.ส.นุชภางค์ บุตรโครต กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
   ๑. นายสุรเดช สิทธิโส              ๒. นายสุธรรม       สอนพิมพ์พ่อ 
   ๓. น.ส.สายสมร ชัยบุรมย์           ๔. นางรัชนีวรรณ     ประสพธัญญา 
   ๕. นายเสิมสุข วงค์ภูธร 
 1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
                       1.  นางอารีย์  พัฒนสิงห์                  2.  นางร าไพ  มีศรี 
                           3.  นางอัฐพร  สิทธิโส                     4.  นางปริญญา  โชติบุตร 
                           5.  นางสาวพรทิพย์  ศรีวิไล              6.  นางอภิญญา  ศรีวรขาน 
                           7.  นางสุวจี  เครือค า                      8.  นายประเสริฐ  บูรณพ์งค์ 
                           9.  นางสาวนุชภางค์  บุตรโคตร        10.  นางมะลิ  น้อยสา 
                         11.  นางนารินทน์  แช่มเอ่ียม            12.  นางนงลักษณ์  สิทธิรัตนเพชร 
                         13.  นางสาวสุภาภรณ์  พงษ์ประเทศ   14.  นายวันชัย  ประชุม 
                         15.  นางปัญญา  ศรีประเสริฐ            16.  นางสาวศรัญญา  สีดา 
                         17.  นางสายจิตต์  แสงจันทร์ 

1.5.3  รายช่ืออาสาสมัครเกษตร 
  1.  นายสุรพงษ ์  จันทร์บุญนะ        2.  นายอภินันท์     สานุศิษย์ 
  3  นายทองอินทร์ เลาป้อมวาปี 

1.5.4  รายช่ือปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตร 
  1.  นายชัยชนะ  บรมส าลี             2.  นายมะลิ   น้อยสา 
  3  ร.ต.ต.อนงค์  กุมลา 
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพของชุมชน 

    2.1)  ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคล กลุ่ม 
    สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืนๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 
     จุดเด่นด้านบุคคล และ ภูมิปัญญาชุมชน  

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ บ้านเลขท่ี โทรศัพท์ ลักษณะเด่น 
1. ร.ต.ต.สมสมัย  ชาญแสวง 6๔ 86/1  ท าบายศรีใบตองจ าหน่าย 
2. นางใส          ตันคง 5๖ 6  ท าบายศรีใบตองจ าหน่าย 
๓. นายอภินันท์   สานุศิษย์ ๖๔ ๕๔/๑  ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
๔. นายนาวี   ปาละเสริฐ 6๓ 339/8  ตอนกิ่งไม้ดอกไม้ประดับ 
๕. นายวิษณุ  กลางประพันธ์ 4๖   นวดแผนโบราณ 

 จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน (เป็นลักษณะ
ของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือ
ก ากับดูแลชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน)  
      ประเพณี /  กิจกรรม       วัตถุประสงค์           ต้องท าอะไรบ้าง 
- ปลูกผักปลอดสารพิษริม
แม่น  าโขง 
 
- บวชชีจ าศีลทุกวันพระ
ในช่วงเข้าพรรษา 

- ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
ของครัวเรือน ชุมชน
พ่ึงตนเองได้  
- เพ่ือสืบสานประเพณี
ตั งแต่ดั งเดิม 

- จัดระเบียบของชุมชนในการดูแลรักษา
และสนับสนุนอย่างจริงจัง ทั งภาครัฐและ
ชุมชนด้านความรู้และงบ 
- ท าวัตรเช้า-เย็น 

2.๒)  จุดอ่อนของชุมชน (ลักษณะจุดอ่อนหรือจุดด้อยของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน) 
เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 

-การปลูกพืชผักขาดทุนทรัพย์
งบประมาณไฟฟ้า 
 

- เครื่องสูบน  ารดผักพืชไม่มี 
- ผลผลิตราคาตกต่ า 

-ควรมีตลาดนัดขายพืชผักปลอด
สารพิษทุกวันที่ 15 หรือ 20 ของ
ทุกเดือน ตลอดฤดูกาลโดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
เพ่ือเป็นการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.๓)  โอกาสของชุมชน (ปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้) 
       เรื่องท่ีเป็นโอกาส    มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 
- พื นที่เหมาะแก่การปลูกพืชผัก
สวนครัวเกษตรริมเขื่อนแม่น  า
โขงตลอดแนวริมแม่น  าโขง 

-การปลูกพืชผักสวนครัว การ
สร้างรายได้ระยะสั น ประมาณ
เดือน ธ.ค.-พ.ค. ของทุกปี หรือ
ตามฤดูกาล 

- รัฐร่วมให้การสนับสนุนด้าน
ความรู้ และงบประมาณ พร้อม
การประชาสัมพันธ์ตลาด 

 
        2.4)  ข้อจ ากัดของชุมชน (ปัจจัยภายนอกท่ีจะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย) 

           ข้อจ ากัด   มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร       จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
- ขาดทุนตั งต้นในการ
ประกอบอาชีพ  
 
 
 

- ชุมชนไม่สนใจ ขาดความรู้ความ
เข้าใจและทุนในการประกอบอาชีพ 

- รัฐร่วมให้การสนับสนุนด้าน
ความรู้ และงบประมาณ พร้อมการ
ประชาสัมพันธ์ตลาด 
- อบรมให้ความรู้อาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได้ให้ยั่งยืนเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนวดัมหาธาตุ 

 

1.1  ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน 
            -  ในอดีต ชื่อชุมชนบ้านโพธิ์ค า เป็นชุมชนที่เกิดขึ นมาพร้อมกับเมืองนครพนม (ศูนย์กลางของ
อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ต่อเมื่อได้ก่อสร้างวัดชื่อว่า วัดมิ่งเมือง และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อวัดมหาธาตุ  ในปี 
พ.ศ. 2454 ในราว พ.ศ. 2463-2465  ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ และสร้างองค์พระธาตุขึ นใหม่ เป็นเจดีย์
สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 5.05 เมตร สูง 25 เมตร โดยการน าของพระยาพนมนครานุรักษ์ (อุ้ย)  นาครทรรพ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในสมัยนั น  และพระครูพนมคนาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดนครพนมองค์แรก                   
ได้ตั งชื่อวัดใหม่ว่า วัดมหาธาตุ โดยมีการจัดงานบุญประเพณี “บุญเดือน ๕” นมัสการพระธาตุนคร                    
เป็นประจ าทุกปี ในวันขึ น 15 ค่ า เดือน 5 ของทุกปี ตั งแต่นั นมา   
           ท าเนียบประธานชุมชน 
       -  นายอ่ า        ค าละคร 
           -  นายชาลี      ชาลกีุล 
           -  นายพิชัย      ประเสริฐ 
       -  นายบัวจันทร์  อนนตะชัย 
           -  นายระวี        มาตย์มูล 
           -  นายประมูล    สุวรรณศรี 
           -  นายพงษ์ศักดิ์  ชาลีกุล 
           -  นายประพันธ์   พิมพานนท์      ตั งแต่ปี พ.ศ. 2554  จนถึงปัจจุบัน                                   
1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 

  -  จ านวน ครัวเรือน   ๔๒๙  ครัวเรือน 
  -  ชาย  ๓๒๕  คน   หญิง  ๓๘๘  คน   รวมประชากร  ๗๑๓  คน 
                    -    อาชีพหลัก   
                         (๑)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                   คิดเป็นร้อยละ ๒๘ 
                         (๒) รับจา้งทั่วไป/อาชีพอิสระ                    คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 
                         (๓) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง       คิดเป็นร้อยละ ๑๘                                                                    
                         (๔ ) เกษตรกรรม                                  คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
                         (๕)  นักเรียน/นักศึกษา                           คิดเป็นร้อยละ ๑๓     
                         (๖)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                        คิดเป็นร้อยละ ๔.๕                      
                         (๗) ว่างงาน                                         คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ 

           - อาชีพเสริม  : เกษตรกรรม, เสริมสวย   
 

๑.๓ ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  -  พื นที่ ๒๐๔ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา  
  -  วัด  1  แห่ง  (ระบุ)  วัดมหาธาตุ  

-   โรงเรียน   1  แห่ง  (ระบุ)   โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ 
  -  ไฟฟ้า  ๔๒๙  ครัวเรือน    ร้อยละ  100  
  -  หอกระจายข่าว   1   แห่ง  (ล าโพง ๑๕ จุด) 

          -  ศาลาประชาคม / SML  1  แห่ง    
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1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
  -  เดือน   มกราคม    บุญ/งานประเพณี   งานขึ นปีใหม่ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
  -  เดือน  เมษายน     บุญ/งานประเพณี  วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ , 
                                 บุญเดือนห้า บูชาพระธาตุนคร 
            -  เดือน  กรกฎาคม   บุญ/งานประเพณี  วันเข้าพรรษาชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 
  -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี  - วันออกพรรษาชุมชนวัดขบวนแห่ปราสาทผึ ง
                        - งานประเพณไีหลเรือไฟ 
                                                                       - การแข่งขันเรือยาวตามล าแม่น  าโขง 
                                                                       - บุญกฐินสามัคคี  

 - เดือน  พฤศจิกายน   บุญ/งานประเพณี  วันลอยกระทง 
สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

1. วัดมหาธาตุ    
➢ เป็นสถานที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป 
➢ เป็นพระธาตุประจ าวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ 

          2.  หอพระไตรปิกฎและพิพิธภัณฑ์ของโบราณที่วัดมหาธาตุ 
          3.  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : สวนผักปลอดสาร/ไม้ดอกไม้ประดับริมโขง 

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
 1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายประพันธ์    พิมพานนท์  ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นายสุรัตน์    บุญศร ี  รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นายสมใจ    ชัยสาร  กรรมการฝ่ายปกครอง 
  ๔. นายอรรคพงษ์   ไชยตา  กรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นางทัศนีย์    สิทธิโส  กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. นายพรชัย    มณีพรรณ  กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. น.ส.ศิรินุช    ถาวร   กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นางจันทร์เพ็ญ   เสนะบุตร  กรรมการฝ่ายการคลัง/เลขานุการ 
  ๙. นางพรชัย    เสนะบุตร  กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. วันชัย ประชุม      
                     ๒. นายประมูล สุวรรณศรี 
  ๓. นายพิน ศรีมุกดา       
 1.5.2  รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
                     1.  นางสมจิตร  ใจสบาย                       2.  นางทัศนีย์  สิทธิโส 
                     3.  นายประพันธ์  พิมพานนท์                 4.  นางบุญมี  ไวว่อง 
                     5.  นางสาคร  ปาละเสริฐ                      6.  นางรมิดา  ชัยสาร 
                     7.  นางศิรินุช  ถาวร                            8.  นางสาวทัศนีย์  วงษ์พุฒ 
                     9.  นางพิลา  ธัมมา                            10.  นางสมใจ  ศรีเทพชัย 
                   11.  นางสาวสุภาภรณ์  สุรพันธ์พิชิต          12.  นางไสว  สังกาชาติ 
                   13.  นางประกายแก้ว  ใสส่อง                 14.  นางอุทัยวรรณ  ทองศรี 
                   15.  นางรุ่งนภา  พรหมเศรณี                 16.  นางสาวนิรมล  ปาละเสริฐ 
                   17.  นางสาวขวัญใจ  พลโรม 
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพของชุมชน 

 

2.1 ) ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั งด้านบุคคลกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อม ภูมปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง 
1) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล อายุ บ้านเลขที่ ลักษณะเด่น 

   1. นายสมคิด     พลโรม  -        - -ด้านการเกษตร 
    2. นายประพันธ์  พิมพานนท์ -        - -ประธานชุมชนจิตอาสา 

-มีความรู้ประเพณีท้องถิ่น 
    3. นายวันชัย   ประชุม -      - -ด้านวัฒนธรรมประเพณี 

-การเมืองการปกครอง 

   ๒) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน 
         (เป็นลักษณะของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้าง   
         ขึ นมาเพ่ือก ากับดูแลชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ  เป็นกฎของหมู่บ้าน) 

         ประเพณี/กิจกรรม           วัตถุประสงค์       ต้องท าอะไรบ้าง 
-ประเพณีบุญเดือนห้า 
บูชาพระธาตุนคร 

-เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณี
ของชุมชนให้ด ารงสืบไป 

- เจริญพระพุทธมนต์ 
- ร าบูชาองค์พระธาตุ 
- ผ้าป่าสามัคคี 

    

2.2)  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 

เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจ าท าอย่างไร 
- คนในชุมชนอพยพ
มาจากหลายแห่ง
รายได้แตกต่างกันมาก 

- เกิดความเหลื่อมล  าในสังคม -ปรับแนวความคิด และพัฒนา
ผู้ด้อยโอกาสก่อน โดยเน้นที่
การส่งเสริมอาชีพ  

   2.๓)  โอกาสของชุมชน (ปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้) 
       เรื่องท่ีเป็นโอกาส    มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 
- พื นที่เหมาะแก่การปลูกพืชผัก
สวนครัวเกษตรริมเขื่อนแม่น  า
โขงตลอดแนวริมแม่น  าโขง 

-การปลูกพืชผักสวนครัว การ
สร้างรายได้ระยะสั น ประมาณ
เดือน ธ.ค.-พ.ค. ของทุกปี หรือ
ตามฤดูกาล 

- รัฐร่วมให้การสนับสนุนด้าน
ความรู้ และงบประมาณ พร้อม
การประชาสัมพันธ์ตลาด 

 
        2.4)  ข้อจ ากัดของชุมชน (ปัจจัยภายนอกท่ีจะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย) 
 
 

 
 
 
 

 

           ข้อจ ากัด   มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร       จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
- เป็นพื นที่แห่งการ
ท่องเที่ยว  
 
 

- การควบคุมความสงบเรียบร้อย 
ในชุมชน ปัญหาคนเร่ร่อน และ
อาจก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม 

- เทศบาล หน่วยงานภาคี
เครือข่าย และชุมชน 
วางแผนร่วมกันในการ 
จัดระเบียบสังคม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนวดัพระอินทร์แปลง 

๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ ชุมชน  
             - ชุมชนวัดพระอินทร์แปลงเป็นชุมชนที่เก่าแก่ ในปัจจุบันได้มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ นภายในชุมชน
ได้แก่ หมู่บ้านขวัญนคร หมู่บ้านนพรัตน์ หมู่บ้านพิมพ์ศิริ  หมู่บ้านชมโขง   
         ท าเนียบประธานชุมชน 

  1. นายอุดม วรราช 
  2. นายมานิตย์   อ้วนไตร 
  3. นายโชคชัย อินทรเสนลา  พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน                                                         
1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน   ๕๔๑  ครัวเรือน 
  -  ชาย  ๔๗๖  คน   หญิง  ๕๖๕  คน   รวมประชากร  ๑๐๔๑  คน 
                    -    อาชีพหลัก   
                         (๑)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                   คิดเป็นร้อยละ ๒๗ 
                         (๒)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                        คิดเป็นร้อยละ ๒๔                     
                         (๓) รับจา้งทั่วไป/อาชีพอิสระ                    คิดเป็นร้อยละ ๑๙ 
                         (๔) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง       คิดเป็นร้อยละ ๑๕                                                                    
                         (๕)  นักเรียน/นักศึกษา                           คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 
                         (๖) เกษตรกรรม                                   คิดเป็นร้อยละ ๒.๕   
                         (๗) ว่างงาน                                         คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ 

           - อาชีพเสริม  : เกษตรกรรม, เสริมสวย   
๑.๓ ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 

  -  พื นที่ ๘๘๒ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา  
  -  วัด  1  แห่ง  (ระบุ)  วัดพระอินทร์แปลง  
  -  ไฟฟ้า  ๕๔๑ ครัวเรือน    ร้อยละ  100  
  -  หอกระจายข่าว   1   แห่ง  (ล าโพง ๑๕ จุด) 

          -  ศาลาประชาคม / SML  1  แห่ง    
1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
 -  เดือน   มกราคม    บุญ/งานประเพณี   งานขึ นปีใหม่ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
 -  เดือน  เมษายน     บุญ/งานประเพณี  วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์  
           -  เดือน  กรกฎาคม   บุญ/งานประเพณี  วันเข้าพรรษาชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 
 -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี  - วันออกพรรษาชุมชนวัดขบวนแห่ปราสาทผึ ง 
                       - งานประเพณไีหลเรือไฟ 
                                                             - การแข่งขันเรือยาวตามล าแม่น  าโขง 
                                                            - บุญกฐนิสามัคคี  

- เดือน  พฤศจิกายน   บุญ/งานประเพณี  วันลอยกระทง 
 
สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

1. วัดพระอินทร์แปลง 
2. สวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง 
3. ลานออกก าลังกาย (แลนด์มาร์คสวรรค์ชายโขง), Bike lane 
4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติริมโขง 
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1.5 ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
1.5.1   รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

              ๑. นายโชคชัย      อินทร์เสนลา  ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นางอุบลวรรณ    สนศิร ิ  รองประธานกรรมการชุมชน  
           ๓. นายชาญวิทย์     มังคละคีรี  กรรมการฝ่ายปกครอง 
           ๔. น.ส.อุทิศ     จันลุน  กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นางบุราวรรณ มังคละคีรี  กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. นางพิสมัย มาศพันธ์  กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. นางรัตนา มาตย์แพง  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. น.ส.บุณส่ง อินทร์เสนลา  กรรมการฝ่ายการคลัง/เลขานุการ 
  ๙. น.ส.ปองใจ อุ่นอาสา   กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายโชคดี  มังคละคีรี                    
              ๒.นายมานิตย์ อ้วนไตร 
  ๓. น.ส.เปรมจิตร  พรหมมา                     
              ๔.นางบุญลือ ภูมาศ 
  ๕. นางจินตนา แจ่มใส 

 1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
                 1.  นางอุทิศ  จันลุน 
                    2.  นางรัตนา  มาตย์แพง 
                    3.  นางจันทร์เพ็ญ  เชิญธงไชย 
                    4.  นางปาว ี รัตนจินดาวาล 
                    5.  นางนิตยา  พิมพ์พรหม 
                    6.  นางสะใบทิพย์  หอมจันทร์ 
                    7.  นางพร้อมพรรณ  นนท์สระเกด 
                    8.  นางจันทนา  จันทะเล 
                    9.  นางปิยนนันท์  ประจิมทิศ 
                  10.  นางอุบลวรรณ  สนศิริ 
                  11.  นางเครือมาส  ศิริขันธ์ 
                  12.  นางพิสมัย  มาสพันธ์ 
                  13.  นางสาวบุญส่ง  อินทร์เสนลา 
                  14.  นางปองใจ  อุ่นอาสา 
                  15.  นางสาววิไล  สุวรรณโพธิ์ศรี 
                  16.  นายโชคชัย  อินทรเสนลา 
                  17.  นางแสงสิทธ์  จันทรสาขา 
                  18.  นางสาวโศภิษฐ์  ธงวิชัย 
                  19.  นางปราณี  อนนตะชัย 
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพของชุมชน 

 

          ๒.๑) ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน  
 

1)  จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล อายุ บ้านเลขท่ี ลักษณะเด่น 
1 นายประสิทธิ์       สุวรรณโพธิ์ศรี - - งานใบตองและดอกไม้ 
2 นายปฤษณ         จันลุน - - การท าหมูกรอบอบสมุนไพร 
๓ นายคันที           พันธุออน   เป็นพิธีกร ในพิธีกรรมทางศาสนา

ในวัดและชุมชน 
๔ พระครูอินทธรรมโกวิท 

เจ้าอาวาสวัดพระอินทร์แปลง  

- - การท าเทียนพรรษาและการท า
ปราสาทผึ ง 

 
              ๒)  จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน  

ประเพณี /กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 
-มีการเข้าร่วมกิจกรรม  
ประเพณีต่าง ๆ ที่ทางเทศบาล
จัดขึ น 

-เพ่ือรักษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

-มีการส่งเทียนพรรษาเข้าร่วม
ประกวดในวันเข้าพรรษา 
-ส่งปราสาทผึ งเข้าร่วมประกวด 
ในวันออกพรรษา 

  

2.2)  จุดอ่อนของชุมชน (บอกลักษณะจุดอ่อนของชุมชนด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชน 

เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจ าท าอย่างไร 
-ประชาชนบางส่วน  
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การเลี ยงชีพ  

- อาจก่อให้เกิดสภาพปัญหาทาง
สังคม  

- เทศบาล และชุมชน 
วางแผนบูรณาการร่วมกัน
ในการพัฒนาส่งเสริม
อาชีพในชุมชน  

   2.๓)  โอกาสของชุมชน (ปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้) 
       เรื่องท่ีเป็นโอกาส    มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 
- พื นที่เหมาะแก่การปลูกพืชผัก
สวนครัวเกษตรริมเขื่อนแม่น  า
โขงตลอดแนวริมแม่น  าโขง 
- แหล่งน  าเอื ออ านวย 

-การปลูกพืชผักสวนครัว การ
สร้างรายได้ระยะสั น ประมาณ
เดือน ธ.ค.-พ.ค. ของทุกปี หรือ
ตามฤดูกาล 

- รัฐร่วมให้การสนับสนุนด้าน
ความรู้ และงบประมาณ พร้อม
การประชาสัมพันธ์ตลาด 

 
        2.4)  ข้อจ ากัดของชุมชน (ปัจจัยภายนอกท่ีจะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย) 
 
 
 
 
 
 

           ข้อจ ากัด   มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร       จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
- เป็นพื นที่แห่งการ
ท่องเที่ยว  
 
 

- การควบคุมความสงบเรียบร้อย 
ในชุมชน ปัญหาคนเร่ร่อน และ
อาจก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม 

- เทศบาล หน่วยงานภาคี
เครือข่าย และชุมชน 
วางแผนร่วมกันในการ 
จัดระเบียบสังคม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนเอื้ออาทร 

1.1  ประวัติหมู่บ้าน/ ชุมชน  
                     - เมื่อปี พ.ศ. 25๔7 การเคหะแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มี
การด าเนินการก่อสร้างโครงการบ้านเอื ออาทรนครพนม ซึ่งอยู่ในพื นที่ชุมชนวัดสารภาณนิมิต รวมจ านวน 480  
หลังคาเรือน  โครงการหมู่บ้านเอื ออาทรก่อแล้วเสร็จเมื่อปี 2550  ต่อมาการเคหะแห่งชาติได้โอนสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื ออาทรนครพนม ให้เทศบาลเมืองนครพนม เป็นผู้รับผิดชอบเมื่อปี 2556  
และเทศบาลเมืองนครพนม ได้มีประกาศจัดตั งหมู่บ้านเอื ออาทรเป็น ชุมชน “บ้านเอื ออาทร” ขึ น  

ท าเนียบประธานชุมชน 
1. นายสุชิน  อ่ าคุ้ม  พ.ศ. 2556 - ๒๕๕๘  

  2. นางพรทพิย์  เพชรลิตร   พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
  ๓. นางยุภา  ราชม   พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
  ๔. นางพรทิพย์  เพชรลิตร   พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน 

1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน   ๔๘๐  ครัวเรือน 
  -  ชาย  ๓๘๒  คน   หญิง  ๔๒๙  คน   รวมประชากร  ๘๑๑  คน 
                    -    อาชีพหลัก   
                         (๑)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                           คิดเป็นร้อยละ ๓๙                                             
                         (๒) รับจา้งทั่วไป/อาชีพอิสระ                       คิดเป็นร้อยละ ๓๖ 
                         (๓)  นักเรียน/นักศึกษา                              คิดเป็นร้อยละ ๑๒                                             
                         (๔) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง          คิดเป็นร้อยละ ๙                                                                    
                         (๕)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                      คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ 
                         (๖) เกษตรกรรม                                      คิดเป็นร้อยละ ๑.๓   
                         (๗) ว่างงาน                                            คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ 

           - อาชีพเสริม  : เกษตรกรรม, ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป     

๑.๓ ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  -  พื นที่ ๔๙ ไร่ ๕๔ ตารางวา  
  -  ไฟฟ้า ๔๘๐ ครัวเรือน    ร้อยละ  100  
  -  หอกระจายข่าว   1   แห่ง  (ล าโพง ๑๕ จุด) 

          -  ที่ท าการชุมชน  1  แห่ง     
 
1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
 -  เดือน   มกราคม    บุญ/งานประเพณี   งานขึ นปีใหม่ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
 -  เดือน  เมษายน     บุญ/งานประเพณี  วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ , 
           -  เดือน  กรกฎาคม   บุญ/งานประเพณี  วันเข้าพรรษาชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 
 -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี  - วันออกพรรษา ชุมชนวัดขบวนแห่ปราสาทผึ ง 
                       - งานประเพณไีหลเรือไฟ 
                                                             - การแข่งขันเรือยาวตามล าแม่น  าโขง 
                                                            - บุญกฐนิสามัคคี  

- เดือน  พฤศจิกายน   บุญ/งานประเพณี  วันลอยกระทง 
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1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

  ๑. นางพรทิพย์ เพชรลิตร  ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นายธนา แสนโชติ   รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นายวิชัย ศรีสงคราม  กรรมการฝ่ายปกครอง 
  ๔. นายค าใส ลอยด ี   กรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นางศศิธร นุสเส   กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. นายสายัณ์ ขาวสังข ์  กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. นางแดง ประเชิญเชื้อ  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นางโสภาวดี เข็มนางรอง  กรรมการฝ่ายการคลัง/เลขานุการ 
  ๙. นางอภิญญา แสนโชติ   กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายวิเชียร ค าอุเทน 
  ๒. นายเล้ง ประเชิญเชื้อ 
   

1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
                    1. นางสาวชลธิชา  ลอยดี 
                    2.  นางอรดา  ประสานศักดิ์ 
                    3. นางพรทิพย์  เพชรลิตร 
                    4.  นางสาวเยาวลักษณ์  ภักดี 
                    5.  นางสาวศิริพร  เวียงจันทร์ 
                    6.  นางศรีสุวรรณ  ลอยดี 
                    7.  นางแดง  ประเชิญเชื อ 
                    8.  นางพานพิศ  ถิตย์ฤทธิ์ 
                    9.  นางจุฬาภรณ์  วดีศิริศักดิ์ 
                  10.  นางรัตนา  วณิชศิโรรัตน์ 
                  11.  นางศศิธร  อักฒศรี 
                  12. นางอัจฉรา  โสหนองบัว 
                  13.  นางอนัญญา  สีหาคีม 
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพของชุมชน 

 

2.1 ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งที่มีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั ง ด้านบุคคล กลุ่ม
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 

1) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่         ชื่อ  -  สกุล  อายุ บ้านเลขท่ี โทรศัพท์     ลักษณะเด่น 
1 นางพรทิพย์ เพชรลิตร 

  
      - - ผู้น าชุมชน จิตอาสา 

- นักพัฒนา  
- เป็นพิธีกรในกิจกรรมชุมชน  

2 นางแดง       ประเชิญเชื อ 
  

       - -ดูแลความสะอาดในชุมชน 

                  2) จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ(ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน ชุมชน/แหล่งน  า/
ป่า/สถานที่ท่องเทียว สาธารณะและการใช้ประโยชน์) 

ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณ์การใช้ประโยชน์ 

- ชุมชนมีพื นที่สีเขียว กระจายอยู่ในชุมชน  
ไว้เป็นสถานที่นั่งเล่น ออกก าลังกาย   

 - สวนหย่อม เป็นที่ส่วนกลางเพ่ือใช้ออกก าลังกาย  
พักผ่อนหย่อนใจ                    

                    3) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน   
(เป็นลักษณะของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือ
ก ากับดูแลชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน 

ประเพณี /กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 
- การประกวดซอยดีเด่น - เพ่ือให้ชาวชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการรักษาความสะอาด 
- ร่วมกันรักษาความสะอาด 
- ร่วมกันจัดท าแผนงาน 

โครงการ เพ่ือพัฒนาชุมชน 

๒.๒ จุดอ่อนของชุมชน  
ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 

- เป็นชุมชนบ้านจัดสรร  
ที่มีประชากรมาจากหลายพื นที่ 
หลายอาชีพ หลายเผ่าพันธุ์ 

 

- ท าให้การเชื่อมสัมพันธ์อาจจะ
ไม่ต่อเนื่อง ขาดการให้ความ
ร่วมมือในการมาร่วมกิจกรรม
เพ่ือส่วนร่วมอยูบ้าง 

-ต้องใช้เวลาในการสร้าง
ความสัมพันธ์กันยาวนานอยู่บ้าง  

2.๓ โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

จังหวัดและเทศบาลยกระดับ
เศรษฐกิจภายในตัวเมืองได้ดีขึ น 

- มีโอกาสยกระดับเศรษฐกิจ 
ในชุมชน 

- เช่นการจัดท า ตลาดนัดชุมชน 

2.๔ ข้อจ ากัดของชุมชน (ปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย) 
ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 

- ขาดงบประมาณในการบริหาร
ชุมชน 

-ท างานอย่างล าบากเพราะไม่มี
วัสดุและเครื่องมือในการท างาน 

- ให้เทศบาล บูรณาการ วางแผน
ร่วมกันในส่วนของการบริหาร
จัดการชุมชน 
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ส่วนที่  1 
         ข้อมูลทั่วไปชุมชนวัดสารภาณนิมิต 

๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน   
                     - ชุมชนสารภาณนิมิต เดิมชื่อว่า บ้านน้อยหนองเค็ม หมู่ 3 ต.หนองญาติ  อ.เมือง จ.นครพนม  

 มีผู้ใหญ่บ้าน คือนายลือ  บัวเคน  เดิมมีบ้านแค่ 37 หลังคาเรือน  ประชากร 300 คน  และมีการเปลี่ยนแปลง  
    ในปี พ.ศ. 2533 ภายใต้การปกครองของเทศบาลเมืองนครพนม โดยเปลี่ยนชื่อเป็นชุมชน “วัดสารภาณนิมิต”  
    มีประธานชุมชนทั งหมด ๗ คน  ดังนี  

 1.  นายพันมหา    ทุมประเสน 
 2.  ร.ต.ต.เทียม    สอนพิมพ์พ่อ 
 3.  นางวาสนา    ฉายาเวทย์ 
 4.  นางนวลอนงค ์  สุทธิอาจ 
 5.  นายวันชัย    บุญทศ       
 6.  นายสมชาย    หนุ่มชยัภูมิ      พ.ศ. 2558 – ๒๕๖๒ 
            ๗. นางพวงทอง       สีหนาท          พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน 
❖ ค าขวัญชุมชน : ชุมชนเข้มแข็ง เร่งรัดพัฒนา น าพาความสุข มุ่งมั่นเกษตรพอเพียง 

1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน   ๙๖๒  ครัวเรือน 
  -  ชาย  ๙๖๖  คน   หญิง  ๙๓๕  คน   รวมประชากร  ๑,๙๐๑  คน 
                    -    อาชีพหลัก  
                         (๑) รับจา้งทั่วไป/อาชีพอิสระ                       คิดเป็นร้อยละ ๓๒ 
                         (๒) เกษตรกรรม                                      คิดเป็นร้อยละ ๑๘  
                         (๓)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                      คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
                         (๔)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                           คิดเป็นร้อยละ ๑๓                                            
                         (๕)  นักเรียน/นักศึกษา                              คิดเป็นร้อยละ ๑๒                                             
                         (๖) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง          คิดเป็นร้อยละ ๙.๗                                                                    
                         (๗) ว่างงาน                                            คิดเป็นร้อยละ ๐.๓ 
   -  อาชีพเสริม  : เกษตรกรรม, ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป                     
๑.๓ ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  -  พื นที่ ๑,๖๒๗ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา  
  -  ไฟฟ้า  ๙๖๒  ครัวเรือน  ร้อยละ  100  (ประปา : ประมาณร้อยละ ๙๘)  
  -  ที่ท าการชุมชน  1  แห่ง    -  หอกระจายข่าว   1   แห่ง  (ล าโพง ๑๕ จุด)  
                     -  วัด ๑ แห่ง คือ วัดสารภาณนิมิต          
                     -  โรงเรียน  1  แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล ๕  (สมพรอภัยโส) 
 1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
          -  เดือน   มกราคม    บุญ/งานประเพณี   งานขึ นปีใหม่ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
 -  เดือน  เมษายน     บุญ/งานประเพณี  วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ , 
          -  เดือน  กรกฎาคม   บุญ/งานประเพณี  วันเข้าพรรษาชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 
          -  เดือน สิงหาคม      บุญ/งานประเพณี   บุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน 
 -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี  - วันออกพรรษา ชุมชนวัดขบวนแห่ปราสาทผึ ง 
                       - งานประเพณไีหลเรือไฟ,แข่งขันเรือยาวตามล าแม่น  าโขง 
           - เดือน  พฤศจิกายน   บุญ/งานประเพณี  วันลอยกระทง, บุญกฐินสามัคคี  
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❖ สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
1. นมัสการหลวงปู่จันทร์ 
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ และวิถีชีวิตชาวบ้าน  

❖ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ/ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                    ๑. ลูกประคบท าจากสมุนไพร ๙ ชนิด    ๒. สบู่สมุนไพร 
                    ๓. ผ้าอาบน  าฝน                             ๔. การย้อมผ้าคราม 
1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน    
  ๑. นางพวงทอง สีหนาท  ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นางทนาพรปภา   ดวงสุภา รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นายล าไพ ทุมประเสน       กรรมการฝ่ายปกครอง 
  ๔. นายสรุพงษ์ เทพกรรณ ์       กรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย/เลขานุการ 
                        ๕. นางรัตนา ไตรทิพย์           กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. นายสุวัฒน์ มณีโชติ  กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. นางสวรรค์ ตันนาดี  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. น.ส.ณัฐกัญญา  ทุมประเสน กรรมการฝ่ายการคลัง 
  ๙. นายประดิษฐ์ กองเกิด  กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายโสภา   กิ่งคาน         ๒. นายจ าเนียร  วโิกสม    ๓. นางจินตนา   สิทธิกานต ์        
                     ๔. นายสมถวิล เทพกรรณ ์  ๕. นางวาสนา   ฤทธิ์ชัย 
 1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
                     1.  นางนันท์นภัส  ดอนประทุม 
                     2.  นางสมถวิล  เทพกรรณ์ 

3.  นางวาสนา  ฉายาเวทย์ 
4.  นางจริยา  ใบศรี 
5.  นางปลื มจิต  ทุมประเสน 
6.  นางสุคันทา  หงษาวงค์ 
7.  นางพวงทอง  สีหนาท 
8.  นางทองสุข  พุทธวันท์ 
9.  นายวรวิทย์  คะลีล้วน 
10.  นายวชัระ  พระเสนา 
11.  นางอ้อมใจ  สีลา 
12.  นางจันทจร  พรมศรีจันทร์ 
13.  นางพรพิศ  กิ่งคาน 
14.  นางสวรรค์  ตันนาดี 
15.  นางจันเพ็ญ  หินอ่อน 
16.  นางสุกาญณี  ทอนฮามแก้ว 
17.  นางนงคราญ  พุทธชาด 
18.  นางอนันท์  ทุมอ้น 
19.  นางสุรภา  จันทร์เต็ม 
20.  นางเพ็ญพร  เสนาจันทร์ 
21.  นางทนาพรปภา  ดวงสุทา 
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ส่วนที่ 2 
                                    ศักยภาพของชุมชน 

2.1   ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน  
        ๑) จุดเด่นดา้นบุคคล  (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ ลักษณะเด่น 

๑. นางพวงทอง      สีหนาท  - การเกษตร           - การท าลูกประคบ 
- ท าสบู่สมุนไพร      - การย้อมผ้า 

๒ นางสุคันทา       หงษาวงค์  - ท าบายศรีสู่ขวัญ     - ผ้าอาบน  าฝน 

๓. นางนันท์นภัส     ดอนประทุม  - ดอกไม้ประดิษฐ์ 

๔. นางวาสนา        ฉายาเวทย์  -การเมืองการปกครอง  -พิธีกร 

        ๒) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน (เป็นลักษณะ
ของพื นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือก ากับดูแล
ชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบ คุณค่าแนวคิดของชุมชนนั น ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน)  

      ประเพณี /  กิจกรรม       วัตถุประสงค์           ต้องท าอะไรบ้าง 
- ตบพระทาย  
ขนทรายเข้าวัด 

-อนุรักษ์ สืบทอดประเพณีอันดี
งามสู่ลูกหลาน 
- เพ่ือรดน  าด าหัวผู้สูงอายุ 

- สร้างความสามัคคีในชุมชน 

  

2.2  จุดอ่อนของชุมชน  
เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 

-ประชาชนบางส่วน 
ไม่มีความก้าวหน้า 
ด้านเทคโนโลยี 
 
 

- ไม่ทันข่าวสารยุคใหม่ 
- การต่อยอดอาชีพตามยุคสมัย 
ท าให้มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อ
การเลี ยงชีพ 
 

เทศบาล และชุมชน  
บูรณาการร่วมกัน เทศบาล 
ให้ความรู้ และชุมชนต่อยอด 
จากสิ่งที่ได้รับ 
 

   2.๓  โอกาสของชุมชน (ปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้สามารถพัฒนาได้ 
    เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาส

อย่างไร 
- ชลประทานตัวเขื่อนและ
ท าคลองส่งน  าผ่านพื นที่
การเกษตร 

-สามารถท าการเกษตร 
ให้ทุกฤดูกาล 

- วางแผนการผลิตกสิกรรม 
การเกษตรในพื นที่ชลประทาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   2.๔  ข้อจ ากัดของชุมชน (ปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขท่ีจะท าให้การพัฒนาชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย) 
ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 

- เทศบาลมีงบประมาณ
สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ
จ ากัด 

-การส่งเสริมอาชีพไม่ทั่วถึง 1. ส่งเสริมรายบุคคลที่มีความ
พร้อมก่อน 
2. เทศบาลและชุมชน วางแผน    
ในการจัดท าโครงการร่วมกัน 

-การประปาไม่ครอบคลุม 
ทั งพื นที่  

-การด าเนินชีวิตเป็นไป                    
อย่างล าบาก ในซอยมรดกอีสาน 

ลงชื่อและเสนอยื่นเรื่องขยายเขต
ประปากับ กปภ.นครพนม 
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ส่วนที่  1 
         ข้อมูลทั่วไปชุมชนน้อยใต ้

๑.๑ ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน   
  ชุมชนน้อยใต้เป็นชุมชนเก่าแก่อายุราว ๒๐๐ ปี มีพ่อเฒ่าค า และแม่เฒ่าเงิน รูนา สองสามี
ภรรยา เป็นผู้มาก่อตั้งรกรากคนแรก และตั้งชื่อ “บ้านน้อยค าภูนา” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านน้อยโพธิ์ค า               
ซึ่งเรียกตามศาลาเจ้าพ่อโพธิ์ค า ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและยังเรียกชื่อหนึ่งว่า “บ้านน้อยธาตุฝุ่น” เหตุ                
ที่เรียกเพราะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพระธาตุฝุ่นปัจจุบัน เหลือให้เห็นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากหักพังและเหตุ
ที่หมู่บ้านอยู่ทางทิศใต้บ้านน้อยเหนือ และบ้านน้อยกลาง จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านน้อยใต้ มาจนถึงทุกวันนี้ 
  ท าเนียบประธานชุมชน 

1. พ่อเฒ่าค าภู 
  2. พ่อเฒ่าปาน 
  3. พ่อเฒ่าบุ่ง 
  4. พ่อเฒ่าปาน      ศรีสุธรรม 
  5.  ผู้ใหญ่วัน 
  6.  ผู้ใหญ่พา      วงศ์ศรีแก้ว 
  7.  ผู้ใหญ่ปัดชา      วงศ์ศรีแก้ว 
  8.  นายเลิศ      พ่ัวพวง 
  9.  นายโฮม      ทิศทา 
  10. นายประจักร    พิมพ์อ้วน 
  11. นายติ ง       ทิศทา 
  12. นายมานิตย์      นพเคราะห์ 
  13. นางศศิธร      เชียงนวน 
  14. ด.ต.สุริยวงค์     แทนพลกรัง 
  15. นายฉัตรชัย      แข็งข้อ           พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ 
                     ๑๖. นายส าราญ      ทิศทา            ตุลาคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน 
1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน   ๙๕๕  ครัวเรือน 
  -  ชาย  ๑,๐๐๔  คน   หญิง  ๑,๐๗๓  คน   รวมประชากร  ๒,๐๗๗  คน 
                    -    อาชีพหลัก  
                         (๑) รับจา้งทั่วไป/อาชีพอิสระ                       คิดเป็นร้อยละ ๒๔ 
                         (๒) เกษตรกรรม                                      คิดเป็นร้อยละ ๒๓  
                         (๓)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                      คิดเป็นร้อยละ ๑๘ 
                         (๔)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                           คิดเป็นร้อยละ ๑๓                                            
                         (๕)  นักเรียน/นักศึกษา                              คิดเป็นร้อยละ ๑๓                                             
                         (๖) พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง          คิดเป็นร้อยละ ๘.๖                                                                    
                         (๗) ว่างงาน                                            คิดเป็นร้อยละ ๐.๔                  
๑.๓ ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  -  พื นที่ ๑,๔๕๕ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา  
  -  ไฟฟ้า  ๙๕๕  ครัวเรือน  ร้อยละ  100   
  -  ที่ท าการชุมชน  1  แห่ง, หอกระจายข่าว   1   แห่ง  (ล าโพง ๑๕ จุด)   
                     -  วัด ๒ แห่ง คือ วัดน้อยโพธิ์ค า, วัดธาตุฝุ่น    
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1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
          -  เดือน   มกราคม    บุญ/งานประเพณี   งานขึ นปีใหม่ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
 -  เดือน  เมษายน     บุญ/งานประเพณี  วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์ , 
          -  เดือน  กรกฎาคม   บุญ/งานประเพณี  วันเข้าพรรษาชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 
          -  เดือน สิงหาคม      บุญ/งานประเพณี   บุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน 
 -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี  - วันออกพรรษา ชุมชนวัดขบวนแห่ปราสาทผึ ง 
                       - งานประเพณไีหลเรือไฟ,แข่งขันเรือยาวตามล าแม่น  าโขง 
           - เดือน  พฤศจิกายน   บุญ/งานประเพณี  วันลอยกระทง, บุญกฐินสามัคคี  

❖ สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถ ุ
๑. นมัสการพระใหญ่ (วัดน้อยโพธิ์ค า) 
๒. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิตชาวบ้าน  

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน    
  ๑. นายส าราญ ทิศทา   ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นายวิทยา เชียงที   รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นายวสันต์ ทองทา   กรรมการฝ่ายปกครอง/เลขานุการ 
  ๔. นายบัญหาร บุณเต็ม   กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นายสิทธิรัตน์ บุดศร ี   กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. นายไชย ไชยสิทธิ์   กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. น.ส.พัทราพร อนนตะชัย  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นายชัยมงคล ตันนาดี   กรรมการฝ่ายการคลัง 
  ๙. นายทองด ี บรรหาร   กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายสุพร      วรชัย 
  ๒. ร.ต.ท.อ าพล หรพร้อม 
  ๓. นายพิชิต อัครศรีวร 
  ๔. นายแอ๊ด อ่อนตา 
  ๕. นายธวัช พ่ัวพวง 
 1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
                     1.  นางบัญหาร  บุญเต็ม                    2.  นางรักคณา  เชียงที 
                     3.  นางพัสวี  เหนือโชติ                     4.  นางมอนไทย  สมอุดม 
                     5.  นางพัทราพร  อนนตชัย                6.  นางชุติปภา  สอนสุภาพ 
                     7.  นางหนึง่ฤทัย  ตันนาดี                  8.  นางสาวบัณฑิตา  เชียงที 
                     9.  นางอุลิต  สุภาดี                       10.  นางสมร  เชียงนวน 
                   11.  นางสาวจีระพร  เชียงที               12.  นางจรัญญา  อินตระกูล 
                   13.  นางสุภทัตรา  บุดศรี                  14.  นางวัฒนา  เชียงนวน 
                   15.  นางศุภวรรณ  เชียงที                 16.  นายเด่นชัย  พิลาคง 
                   17.  นางบังอร  ดอกไม้ 
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน   

               1) จุดเด่นด้านบุคคล   (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล อายุ บ้านเลขท่ี ลักษณะเด่น 
1 นายสมพงษ์     ภู่กลาง 

 
    138 งานใบตองและดอกไม้ 

๒ นายฉัตรชัย   แข็งข้อ   ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 

             ๒)  จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน  
ประเพณี /กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 

-มีการเข้าร่วมกิจกรรม  
ประเพณีต่าง ๆ ที่ทาง
เทศบาลจัดขึ น 

- เพ่ือรักษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

- ร่วมกิจกรรมเพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี  

  

2.2  จุดอ่อนของชุมชน  
เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 

-ประชาชนบางส่วน 
ไม่มีความก้าวหน้า 
ด้านเทคโนโลยี 
 
 

- ไม่ทันข่าวสารยุคใหม่ 
- ขาดการต่อยอดอาชีพ 
ตามยุคสมัยใหม่ 

เทศบาล และชุมชน  
บูรณาการร่วมกัน เทศบาล 
ให้ความรู้ และชุมชนต่อยอด 
จากสิ่งที่ได้รับ 

 2.๓  โอกาสของชุมชน (ปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้สามารถพัฒนาได้ 
    เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาส

อย่างไร 
- ชลประทานตัวเขื่อนและ
ท าคลองส่งน  าผ่านพื นที่
การเกษตร 

-สามารถท าการเกษตร 
ให้ทุกฤดูกาล 

- วางแผนการผลิตกสิกรรม 
การเกษตรในพื นที่ชลประทาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

-การจัดตั งของหมู่บ้าน
จัดสรร 

-เศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ น -จัดท าตลาดสินค้าชุมชน  
-แปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 2.๔  ข้อจ ากัดของชุมชน (ปัจจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขท่ีจะท าให้การพัฒนาชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย) 
ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 

- เทศบาลมีงบประมาณ
สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ
จ ากัด 

-การส่งเสริมอาชีพไม่ทั่วถึง 1. ส่งเสริมรายบุคคลที่มีความ
พร้อมก่อน 
2. เทศบาลและชุมชน วางแผน    
ในการจัดท าโครงการร่วมกัน 

-การจัดตั งของหมู่บ้าน
จัดสรร ท าให้แรงดัน
น  าประปาต่ าลง 
  

-บางช่วงมีน  าประปาไม่เพียงพอ 
ต่อการด าเนินชีวิต 

ลงชื่อและเสนอยื่นเรื่องขยายเขต
ประปากับ กปภ.นครพนม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนวดัศรีเทพประดิษฐาราม 

   1.1. ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน   
    -  ชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม เดิมชื่อคุ้มวัดศรีคูณเมือง และเปลี่ยนมาเป็น คุ้มศรีเทพประดิษฐาราม 
ในปี พ.ศ. 243๐ โดยมีคุณตายุ่น  มังคละคีรี แล้วต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม                               
พ.ศ 2529  โดยมี จ.ส.ต.ทวีชัย  สุยอย เป็นประธานชุมชนคนแรก นับตั งแต่ตั งชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม
จนถึงปัจจุบัน มีประธานชุมชนทั งหมด 4 คน  ดังนี   
               1. จ.ส.ต.ทวีชัย  สุยอย   
               2. นายอัมพร  ไชยคราม   
               3. นายวิจิตร มังคละคีรี  
               ๔. นายสมปรารถ  ไกยสิทธิ์  ตั งแต่ปี พ.ศ. 2547  จนถึงปัจจุบัน 
1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน   ๓๙๕   ครัวเรือน 
  -  ชาย  ๓๗๕  คน   หญิง  ๓๙๙  คน   รวมประชากร  ๗๗๔  คน 
                    -    อาชีพหลัก  
                        (๑)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                      คิดเป็นร้อยละ ๓๑                         
                        (๒)  พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง          คิดเป็นร้อยละ ๒๔                                                                       
                        (๓)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                            คิดเป็นร้อยละ ๒๓                 
                        (๔)  นักเรียน/นักศึกษา                               คิดเป็นร้อยละ ๑๒          
                        (๕) รับจ้างทั่วไป/อาชีพอิสระ                        คิดเป็นร้อยละ ๗.๗                                      
                        (๖) เกษตรกรรม                                       คิดเป็นร้อย      ๒                      
                        (๗) ว่างงาน                                            คิดเป็นร้อยละ ๐.๓                  
๑.๓ ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  -  พื นที่ ๑๐๒ ไร่ ๓ งาน ๔๔ ตารางวา  
  -  ไฟฟ้า  ๓๙๕  ครัวเรือน  ร้อยละ  100   
  -  หอกระจายข่าว   1   แห่ง  (ล าโพง ๑๕ จุด)   
                     -  วัด ๑ แห่ง คือ วัดศรีเทพประดิษฐาราม    
                     -  โรงเรียน  1  แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3  (พินิจพิทยานุสรณ์) 
1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
          -  เดือน   มกราคม    บุญ/งานประเพณี   งานขึ นปีใหม่ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
 -  เดือน  เมษายน     บุญ/งานประเพณี  วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์  
 -  เดือน  พฤษภาคม   บุญ/งานประเพณี  เลี ยงศาลเจ้าพ่อสิบสอง 
          -  เดือน  กรกฎาคม   บุญ/งานประเพณี  วันเข้าพรรษาชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 
          -  เดือน สิงหาคม      บุญ/งานประเพณี   บุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน 
 -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี  - วันออกพรรษา ชุมชนวัดขบวนแห่ปราสาทผึ ง 
                       - งานประเพณไีหลเรือไฟ,แข่งขันเรือยาวตามล าแม่น  าโขง 
           - เดือน  พฤศจิกายน   บุญ/งานประเพณี  วันลอยกระทง, บุญกฐินสามัคคี                                       
        สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

1.  พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันทร์  หลวงพ่อพระแสง  วัดศรีเทพประดิษฐาราม     
                     ๒.  -ปูชนียสถานศิลปะสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของวัดศรีเทพประดิษฐาราม 

๓.  เขื่อนริมน  าโขง, Bike lane 
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 ร้านค้า/ร้านอาหารต่าง ๆ ในชุมชน (ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ) 
   - สวนอาหารออนซอนเด้      -ร้านส้มต า wifi   
   -ร้านอาหาร DE’ CAFÉ Bar&Bistro   -ร้านข้าวเปียกเส้นสด 
   -ร้านนิฮง –TELLACC      -ร้านเด็ดนคร 
   -ร้านไอซ์แลนด์        -ร้านโจ๊กข้าวกล้อง 
   -ติ๋มโภชนา       -ร้านผัดไทยบ้านใต้ 
 โรงแรม/อพาร์เมนต์/ที่พัก 
   -ปันสุขริมโขง 
 โรงพยาบาล/ศูนย์สาธารณสุข/คลินิก/ที่ท าการแพทย์ประจ าชุมชน 
   -ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดศรีเทพ 

1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน    
  ๑. นายสมปรารถ    ไกยสิทธิ์  ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. นางนงคราญ    อ่อนจงไกร  รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. พ.ต.ท.ค าดี    เฮียงบุญ  กรรมการฝ่ายปกครอง 
  ๔. นายเจษฎา    วิจิตรธนบดี  กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นางตุ้มทอง     ค าสุจริต  กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. นายบุญส่ง    ตรั่น   กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. นางสุมา    จันทะพันธ์  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข/เลขานุการ 
  ๘. น.ส.ธิดารัตน์    จันทนิตย์  กรรมการฝ่ายการคลัง 
  ๙. นางอรุณี     อรุณ   กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 
 1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 

1.  นางจิตตานันท์  ไกรไทสงจรัส 
2.  นางนฤมล       จันทะพันธ์ 
3.  นางสุมา         จันทะพันธ์ 
4.  นายคา          เลิมวัน 
5.  นางดวงเดือน   จันทนิตย์ 
6.  นางตุ้มทอง     ค าสุจริต 
7.  นางพิศวาส     มังคละคีรี 
8.  นางสาวแดง    จีรฉัตร 
9.  นางธิดารัตน์    จันทนิตย ์
10.  นางบุญน้อม  รักวุฒิ 
11.  นางอรุณี      อรุณ 
12.  นางนงคราญ  อ่อนจงไกร 
13.  นางสาวิตรี     จันทนิตย์ 
14.  นายสมปรารถ   ไกยสิทธิ์ 
15.  นางพรสวรรค์   พัฒนประสิทธิชัย 
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน   
 1) จุดเด่นด้านบุคคล   (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 

ล าดับ
ที ่

    ชื่อ-สกุล อาย ุ  ที่อยู/่สังกัด     ภูมิปัญญา 
/ความสามารถ 

  1 พระศรีวิสุทธินายก  
(โดม ป.ธ.9) 

๕๑ 368 ถ.ศรีเทพ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีเทพฯ 

เปรียญธรรมชั น 9 
  2 นายปัญญา  พันธุมัย ๖๗ 4/1ถ.ราชวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความสามารถ

ช่วยเหลือสังคม ที่ปรึกษา
ชุมชน 

  3 นายนครินทร์  เหลือบุญชู ๕๕ ผอ. ร.ร.เทศบาล 3 ผู้ทรงคุณวุฒิของชุมชน 
  4 นางศิริลัคนา  เปี่ยมศิริ ๖๒ 34,36ถ.พินิจรังสรรค์ หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน 
  5 น.ส.ธิดารัตน์  จันทนิตย์ ๕๕ 20 ซ.อนุสรณ์สามัคคี นวดแผนไทย 
  6 นางกรองกาญจน์ จันทนิตย์ ๗๓ 12 ซ.อนุสรณ์สามัคคี ท าขนมไทย ดอกไม้

ประดิษฐ์ ของข าร่วย 
  7 นางเยาวมาลย์ แสงเขียว ๔๙ 8 ซ.ศรีเทพ ท าบายศรี ท าดอกไม้สด 

 ๒)  จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน  
ประเพณี /กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 

-มีการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง
งานประเพณีต่าง ๆ ที่ทาง
ชุมชนและเทศบาลจัดขึ น 

- สร้างความสามัคคีในชุมชน  
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือรักษา
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

- ร่วมกิจกรรมของชุมชน 
รวมถึงสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี  

  

2.2  จุดอ่อนของชุมชน  
เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 

-การจัดการขยะในชุมชนยัง
ท าได้ไม่ดี 
 

- ส่งกลิ่นเหม็นภายในชุมชน 
 

เทศบาล และชุมชน  
บูรณาการร่วมกัน เทศบาล 
ให้ความรู้ในการจัดการขยะ 

2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

- เป็นชุมชนย่านการท่องเที่ยว
ธุรกิจการค้า การลงทุน 

เศรษฐกิจในชุมชนดี -จัดตั งร้านค้า, ร้านอาหาร, แปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

2.4  ข้อจ ากัดของชุมชน (ปัจจัยภายนอกที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย) 

 

           ข้อจ ากัด   มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร       จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
- เป็นพื นที่ย่านการท่องเที่ยว  
 
 

- การควบคุมความสงบเรียบร้อย 
ในชุมชน ปัญหาคนเร่ร่อน และ
อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม 

- เทศบาล หน่วยงานภาคี
เครือข่าย และชุมชน วางแผน
ร่วมกันในการจัดระเบียบสังคม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนศรีเทพทุ่ง 

   1.1. ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน   
          -  ชุมชนศรีเทพทุ่งเป็นชุมชนที่ 22 ของเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งแยกตัวมาจากชุมชนวัด                  
ศรีเทพประดิษฐาราม เมื่อ พ.ศ. 2549 เดิมเป็นพื นที่ทุ่งนาประธานชุมชนคนแรกคือ นายโภคพล รามางกูร  
                     ท าเนียบประธานชุมชน 
                        ๑. นายโภคพล รามางกูร 
                        ๒. นายสุรชัย  พรหมประกาย 
                        ๓. นายพนม  รัตนวิรุฬห์ 
                        ๔. นายสุรชัย  พรหมประกาย  
                        ๕. นายเผด็จ   ลองจ านงค์           พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
                        ๖. นายสุรชัย  พรหมประกาย       พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน 

1.2  ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน  ๕๗๒  ครัวเรือน 
  -  ชาย  ๕๖๓  คน   หญิง  ๖๓๒  คน   รวมประชากร  ๑,๑๙๕  คน 
                    -    อาชีพหลัก  
                        (๑)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                      คิดเป็นร้อยละ ๒๘                         
                        (๒)  พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง          คิดเป็นร้อยละ ๒๕                                                                       
                        (๓)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                            คิดเป็นร้อยละ ๒๒                 
                        (๔)  นักเรียน/นักศึกษา                               คิดเป็นร้อยละ ๑๒          
                        (๕) รับจ้างทั่วไป/อาชีพอิสระ                        คิดเป็นร้อยละ   ๘                                      
                        (๖) เกษตรกรรม                                       คิดเป็นร้อย    ๔.๙                      
                        (๗) ว่างงาน                                            คิดเป็นร้อยละ ๐.๑                   

๑.๓ ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  -  พื นที่ ๒๖๐ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา  
  -  ไฟฟ้า  ๕๗๒  ครัวเรือน  ร้อยละ  100   
  -  หอกระจายข่าว   1   แห่ง  (ล าโพง ๑๕ จุด)   
                     -  วัด ๑ แห่ง คือ วัดศรีเทพประดิษฐาราม    
           - หนองกระตืก เป็นแหล่งน้ าท าประโยชน์ในชุมชนและชาวชุมชนได้ท ามาหากิน 

1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
          -  เดือน   มกราคม    บุญ/งานประเพณี   งานขึ นปีใหม่ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
 -  เดือน  เมษายน     บุญ/งานประเพณี  วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์  
 -  เดือน  พฤษภาคม   บุญ/งานประเพณี  เลี ยงศาลเจ้าพ่อสิบสอง 
          -  เดือน  กรกฎาคม   บุญ/งานประเพณี  วันเข้าพรรษาชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 
          -  เดือน สิงหาคม      บุญ/งานประเพณี   บุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน 
 -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี  - วันออกพรรษา ชุมชนวัดขบวนแห่ปราสาทผึ ง 
                       - งานประเพณไีหลเรือไฟ,แข่งขันเรือยาวตามล าแม่น  าโขง 
           - เดือน  พฤศจิกายน   บุญ/งานประเพณี  วันลอยกระทง, บุญกฐินสามัคคี                                       
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         สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
1.  พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันทร์  หลวงพ่อพระแสง  วัดศรีเทพประดิษฐาราม     

                     ๒.  -ปูชนียสถานศิลปะสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของวัดศรีเทพประดิษฐาราม 
        ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า/ร้านอาหาร ในชุมชน  
   - ห้างเทสโก้โลตัส 
   - เมกะโฮม     -  
         โรงแรม/อพาร์เมน้นต์/ที่พัก 
   -ราชวงศ์อพาร์ทเมนท ์                                                          
1.5  ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
  1.5.1  รายช่ือคณะกรรมการชุมชน    

๑. นายสุรชัย  พรหมประกาย ประธานกรรมการชุมชน 
๒. นางไพจิตร  วงค์วันดี รองประธานกรรมการชุมชน 
๓. นางจิระภา  จันทรโพธิ์ศรี กรรมการฝ่ายปกครอง/เลขานุการ 
๔. นายจ าเริญ   วรหาญ       กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
๕. นางวาสนา   แพรศรี กรรมการฝ่ายการศึกษา 
๖. นายเลมอน   นวลงาม กรรมการฝ่ายพัฒนา 
๗. นางอุทัยวรรณ  แก้วศรชัย กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
๘. นางวิลาวัลย์   บุญเริง  กรรมการฝ่ายการคลัง 
๙. นางสุขทวี   รัตนวิรุฬห์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
   ๑. ร.ต.ต.ประจักษ์  เรืองแสน 
   ๒. นายชวลิต  วัชรมโนกานต์ 
   ๓. นายเผด็จ  ลองจ านงค ์
 1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 

1.  นางวิลาวลัย์  บุญเริง 
2.  นางไข่ทอน  นวลงาม 
3.  นางอุทัยวรรณ  แก้วศรชัย 
4.  นางสายสมร  เทอ ารุง 
5.  นางวารุณี  ดีพรหม 
6.  นางเลียม  หะไว 
7.  นางบังอร  ดีพรหม 
8.  นางวาสนา  แพรศรี 
9.  นางมลิวัล  โพชราช 
10. นางไพจิตร  วงค์วันดี 
11. นายสุรชัย  พรหมประกาย 
12. นางสาววชิุดา  วงศ์แก้ว 
13.  นางจิระภา  จันทร์โพธิศ์รี 
14.  นายวโิรจน์  โพชราช. 
15.  นางจรรยา  สวุรรณภาชย์ 
16.  นางสุขทวี  รัตนวิรุฬห์ 
17.  นางกานดา  ภูริปิติโชตน์โภคิน 
18.  นางปัทมนิล  อรรคศรี 
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน   
 1) จุดเด่นด้านบุคคล   (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 

ล าดับ
ที ่

    ชื่อ-สกุล อาย ุ  ที่อยู/่สังกัด     ภูมิปัญญา 
/ความสามารถ 

  1 นายสุรชัย   พรหมประกาย   ความเชี่ยวชาญด้านการช่าง 
  2 นายเผด็จ    ลองจ านงค์   ความเชี่ยวชาญด้านการช่าง 

 ๒)  จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน  
ประเพณี /กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 

-มีการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง
งานประเพณีต่าง ๆ ที่ทาง
ชุมชนและเทศบาลจัดขึ น 

- สร้างความสามัคคีในชุมชน  
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือรักษา
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

- ร่วมกิจกรรมของชุมชน 
รวมถึงสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี  

  

2.2  จุดอ่อนของชุมชน  
เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 

-การจัดการขยะในชุมชนยัง
ท าได้ไม่ดี 
 

- ส่งกลิ่นเหม็นภายในชุมชน 
 

เทศบาล และชุมชน  
บูรณาการร่วมกัน เทศบาล 
ให้ความรู้ในการจัดการขยะ 

2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

- เป็นชุมชนธุรกิจการค้า 
การลงทุน 

- มี TESCO LOCUS และ 
MEGA HOME 

เศรษฐกิจในชุมชนดี -จัดตั งร้านค้า, ร้านอาหาร, แปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
-ตั งอพาร์ทเม้นท์, หอพัก 

2.4  ข้อจ ากัดของชุมชน (ปัจจัยภายนอกที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย) 

 
 
  
  
 

           ข้อจ ากัด   มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร       จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
- เป็นพื นที่ย่านการลงทุน 
 
 

- มีประชาชนแฝงจ านวนมาก 
- การควบคุมความสงบเรียบร้อย 
ในชุมชน ปัญหาคนเร่ร่อน และ
อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม 

- เทศบาล หน่วยงานภาคี
เครือข่าย และชุมชน วางแผน
ร่วมกันในการจัดระเบียบสังคม 

- เทศบาลมีงบประมาณสนับสนุน
การส่งเสริมอาชีพจ ากัด 

-การส่งเสริมอาชีพไม่ทั่วถึง 1. ส่งเสริมรายบุคคลที่มีความพร้อม
เรื่องทรัพยากรก่อน 
2. เทศบาลและชุมชน วางแผน    
ในการจัดท าโครงการร่วมกัน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปชุมชนวดัป่าศรีสมพร 

1.1. ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน   
                 - ชุมชนเดิม “บ้านน้อยหนองเค็ม”  เป็นชื่อหนองน  าที่ตั งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน หน้าแล้งน  า
จะแห้งขอด ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ในอดีต บ้านน้อยหนองเค็มอยู่ในเขตการปกครองกับต าบลหนองญาติ               
มีครัวเรือนประมาณ 10  ครัวเรือน มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อว่านายอาจ  เทพวงศ์ษา  ได้เสียชี วิตไปแล้วต่อมาได้
แบ่งเขตการปกครองขึ นใหม่ ขึ นตรงกับเทศบาลเมืองนครพนม และเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นชุมชนวัดป่าศรีสมพร           
                    ท าเนียบประธานชุมชน 
                     ๑. นายนวล 
  2. นายปริทัศน์   ใจตรง 
  3. นายสมจิตร   นามเรือง 
  4. นายบุญมาก   เรืองชา 
  5. นางรัตนา        วงศ์ค าสาย 
  6. นางวารี          ดีนาน 
  7. นางชุมพร       ชาติชนะ 
  8. นายสุวรรณ     ธนเจริญปนชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐   
                     ๙. นายมานิต  เจริญวงศ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน                                                           
 
1.2. ข้อมูลประชากร และการประกอบอาชีพ 
  -  จ านวน ครัวเรือน  ๓๔๙  ครัวเรือน 
  -  ชาย  ๑๙๔  คน   หญิง  ๑๗๗  คน   รวมประชากร  ๓๗๑  คน 
                    -    อาชีพหลัก  
                        (๑)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                      คิดเป็นร้อยละ  ๓๓                         
                        (๒)  พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานจ้าง          คิดเป็นร้อยละ  ๓๐                                                                       
                        (๓)  นักเรียน/นักศึกษา                               คิดเป็นร้อยละ  ๑๓          
                        (๔)  รับจา้งทั่วไป/อาชีพอิสระ                       คิดเป็นร้อยละ  ๑๒                          
                        (๕)  เกษตรกรรม                                      คิดเป็นร้อย       ๗                      
                        (๖)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                            คิดเป็นร้อยละ  ๔.๕                             
                        (๗)  ว่างงาน                                            คิดเป็นร้อยละ ๐.๕                   

๑.๓ ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  -  พื นที่ ๑๑๐๘ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา  
  -  ไฟฟ้า  ๓๔๙  ครัวเรือน  ร้อยละ  100   
  -  หอกระจายข่าว   1   แห่ง  (ล าโพง ๑๕ จุด)   
                     -  วัด ๑ แห่ง คือ วัดป่าศรีสมพร  
            -  โรงเรียน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนอินเตอร์เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
                     - ที่ท าการชุมชน ๑ แห่ง 
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1.4  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
          -  เดือน   มกราคม    บุญ/งานประเพณี   งานขึ นปีใหม่ร่วมกันท าบุญตักบาตรที่วัด 
 -  เดือน  เมษายน     บุญ/งานประเพณี  วันสงกรานต์  ชุมชนแห่ขบวนนางสงกรานต์  
 -  เดือน  พฤษภาคม   บุญ/งานประเพณี  เลี ยงศาลเจ้าพ่อสิบสอง 
          -  เดือน  กรกฎาคม   บุญ/งานประเพณี  วันเข้าพรรษาชุมชนจัดขบวนแห่ต้นเทียนประกวด 
          -  เดือน สิงหาคม      บุญ/งานประเพณี   บุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน 
 -  เดือน  ตุลาคม       บุญ/งานประเพณี  - วันออกพรรษา ชุมชนวัดขบวนแห่ปราสาทผึ ง 
                       - งานประเพณไีหลเรือไฟ,แข่งขันเรือยาวตามล าแม่น  าโขง 
           - เดือน  พฤศจิกายน   บุญ/งานประเพณี  วันลอยกระทง, บุญกฐินสามัคคี 

        ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า/ร้านอาหาร : ห้าง Big C 
                                        
๑.๕ ข้อมูลด้านการบริหารชุมชน 
        ๑.๕.๑ รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายมานิต     เจริญวงศ ์  ประธานกรรมการชุมชน 
  ๒. น.ส.วนัญชน์ญา  ใจใส   รองประธานกรรมการชุมชน 
  ๓. นางฉลาด    พลค้อ  กรรมการฝ่ายปกครอง 
  ๔. นายสมคิด    สุคันธ์        กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๕. นางฉลาด    พลค้อ  กรรมการฝ่ายการศึกษา 
  ๖. นายสมคิด    สุคันธ์   กรรมการฝ่ายพัฒนา 
  ๗. นางค าเขียน    อูฐยาว  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
  ๘. นางอ านวย    วงศ์พุทธา  กรรมการฝ่ายการคลัง 
  ๙. นางชรินทิพย ์   ยะกะสะ  กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม/เลขานุการ 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
  ๑. นายปริทัศน์    ใจตรง 
  ๒. นายสมจิตร    นามเรือง 
  ๓. นายเกศ    รื่นเทียน 
     
1.5.2  รายช่ืออาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 

     ๑. นางฉลาด             พลค้อ 
     ๒. นางวนัญชน์ญา      ใจใส 

              ๓. นางสาวอ านวย      วงศ์พุทธา 
          ๔. นางสังวาล            ศรีพลภา 
          ๕. นางผ่องศรี        ชัยศรี 
          ๖. นางจันทจอน        วงศ์ค าสาย 
          ๗. นางค าเขียน        อูฐยาว 

               ๘. นางสาวชรินทิพย์    ยะสะกะ 
               ๙. นางสุระพร       สภุิรมย์ 

1.5.3  รายช่ือปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร 
  1. นายวาร ี  ดีนาน 
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ส่วนที่ 2 
ศักยภาพของชุมชน 

 

2.1     ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชน  
            ๑) จุดเด่นด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 

ที ่         ชื่อ  -  สกุล บ้านเลขที่ โทรศัพท์     ลักษณะเด่น 
1 นายมานิตย์  เจริญวงค์ 1/6 - - ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเหลือสังคม 

-มีความเชี่ยวชาญเรื่องดนตรี 
๒ นายปริทัศน์   ใจตรง 1 - - ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเหลือสังคม 
๓ นางฉลาด     พลค้อ 14 - - ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเหลือสังคม 
๔ นางสังวาล    ศรีพลภา 9 - - ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเหลือสังคม 
๕ นางสุรภา     ศรีภูวงศ ์ 31/6 - - ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเหลือสังคม 
๖ นางอ านวย   วงษ์พุทธธา - - - ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเหลือสังคม 
๗ นางค าเซียน   อูฐยาว - - - ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเหลือสังคม 

 

             ๒) จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณ์การใช้ประโยชน์          หมายเหตุ 
- หนองเค็ม 
- หนองหัวช้าง 
- หนองเบ็น 

- แหล่งน  าเพ่ือการเกษตร   
- แหล่งน  าเพ่ือการเกษตร 
- แหล่งน  าเพ่ือการเกษตร 

 - แหล่งน  าสาธารณะ 
-  แหล่งน  าสาธารณะ 
-  แหล่งน  าสาธารณะ 

  

2.2  จุดอ่อนของชุมชน  
เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 

-การจัดการขยะในชุมชนยัง
ท าได้ไม่ดี 
 

- ส่งกลิ่นเหม็นภายในชุมชน 
 

เทศบาล และชุมชน  
บูรณาการร่วมกัน เทศบาล 
ให้ความรู้ในการจัดการขยะ 

2.3 โอกาสของชุมชน (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้สามารถพัฒนาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

- เป็นชุมชนธุรกิจการค้า 
การลงทุน 

- มีห้าง Big C 

เศรษฐกิจในชุมชนดี -จัดตั งร้านค้า, ร้านอาหาร, แปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
-ตั งอพาร์ทเม้นท์, หอพัก 

2.4  ข้อจ ากัดของชุมชน (ปัจจัยภายนอกที่จะท าให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุเป้าหมาย) 
           ข้อจ ากัด   มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร       จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 
- เป็นพื นที่ย่านการลงทุน 
 
 

- มีประชาชนแฝงจ านวนมาก 
- การควบคุมความสงบเรียบร้อย 
ในชุมชน ปัญหาคนเร่ร่อน และ
อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม 

- เทศบาล หน่วยงานภาคี
เครือข่าย และชุมชน วางแผน
ร่วมกันในการจัดระเบียบสังคม 

- เทศบาลมีงบประมาณสนับสนุน
การส่งเสริมอาชีพจ ากัด 

-การส่งเสริมอาชีพไม่ทั่วถึง 1. ส่งเสริมรายบุคคลที่มีความพร้อม
เรื่องทรัพยากรก่อน 
2. เทศบาลและชุมชน วางแผน    
ในการจัดท าโครงการร่วมกัน 
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สรุปสภาพปัญหา, ความต้องการและโครงการที่ต้องการให้เทศบาลด าเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๑. ชุมชนวัดศิริพุทธาราม  

สภาพปัญหา ความต้องการ 
-ริมโขงในเขตชุมชนรกรุงรัง - ต้องการปรับทัศนียภาพให้สวยงามสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยว 
-ฌาปนสถานชุมชนทรุดโทรม - ซ่อมแซม/ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ฌาปนสถานชุมชน) 

- ก่อสร้างถนนเส้นทางเข้าฌาปนสถานชุมชน 
- ต้องการห้องน  าในฌาปนสถานพร้อมระบบประปาและไฟฟ้า 

-ระบบการระบายน  า - ต้องการระบบระบายน  าลงสู่แม่น  าโขง 
-ไม่มีไฟส่องสว่างซอยประทุมมาลา 
(ช่วงท้ายซอย) 

- ต้องการไฟส่องสว่างซอยประทุมมาลา (ช่วงท้ายซอย) 

-ระบบเสียงตามสายช ารุดเสียหาย 
(เกิดหลังช่วงพายุเข้า) 

-ต้องการให้ช่างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง 

๒. ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ  
สภาพปัญหา ความต้องการ 

-ไฟแสงสว่าง (ซอยพรพรหม) มืด -ติดตั งไฟแสงสว่าง (ซอยพรพรหม) 
-น  าท่วมขัง การระบายน  าไม่ดี  
➢ ซอยพรพรหม 
➢ ซอยริเวอร์บีช 
➢ ซอยสุขสวัสดิ์ 

 
➢ ขุดร่องน  า - ระบายน  า  ซอยพรพรหม 
➢ ขุดร่องน  า - ระบายน  า  ซอยริเวอร์บีช 
➢ ขุดร่องน  า - ระบายน  า  ซอยสุขสวัสดิ์ 

-กลิ่นสีจากอู่ซ่อมรถ (อู่ตั ม) ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
-ถังขยะไม่เพียงพอ ขอถังขยะในชุมชนเพ่ิมเติม 

โครงการที่ต้องการให้เทศบาลจัดท า 
๑. เทถนนแอสฟัสท์ติค  ๑.๑ ซอยพรพรหม, ๑.๒ ซอยหน่อแก้ว, ๑.๓ ซอยรีเวอร์บีช,  
                               ๑.๔ ซอยสุขสวัสดิ์ และ ๑.๕ ซอยร่วมพัฒนา  
๒. เทพื้น คศล. บริเวณศาลาพักศพ-ป่าช้าชุมชนวัดทุ่งประชานารถ 
๓. จัดท าป้ายช่ือซอยของชุมชนวัดทุ่งประชานารถ 

๓.ชุมชนกกต้อง  
สภาพปัญหา ความต้องการ 

- ระบบการระบายน  า - ร่องระบายน  า  
➢ ซอยรวมพลังอุทิศ (ซอยครองน  า) 
➢ ซอยแก่นจันทร์แดง 

- ไหล่ทางข้างเทศบาล 6 แคบ - ขยายไหล่ทางข้างเทศบาล 6 ด้านทิศตะวันตก 
-การจราจรไม่ปลอดภัย - ต้องการป้ายซอย,ป้ายลดความเร็ว  

➢ ป้ายลดความเร็ว ซอยสุขาวดี, ซอยกีกาศกิจ 
➢ ป้ายซอยแก่นจันทร์แดง  
➢ ป้ายห้ามรถบรรทุกผ่าน 

-ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ - ต้องการหลอดไฟ LED 
  *** ซอยสามัคคีสุขสันต์ (ทางโค้ง), ซอยสุขาวดี (ซอยหน้าวัดกก
ต้อง) 
➢ ซอยกีกาศกิจ (กลางซอย), ศาลาปากซอยชุมชนกกต้อง 

-อุปกรณ์ออกก าลังกายไม่เพียงพอ - ต้องการอุปกรณ์ออกก าลังกายเพิ่มเติม 
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๔.ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม  
สภาพปัญหา ความต้องการ 

-ผิวถนนขรุขระและ 
ไม่มีท่อระบายน้ า 
 

➢ ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมซอยสามัคคีสุขสันต์ 13  
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากและไม่มีท่อระบายน  า 

➢ ต้องการท่อระบายน  า  
ซอยสามัคคีสุขสันต์ 1 และ ซอยสว่างพัฒนา 2,3   

➢ เสียงตามสายไม่เพียงพอ ขอเพ่ิม 4 จุด 
➢ ถนนสามัคคีสุขสันต์ทางออกไปบายพาสไม่มีร่องน  ามีน  าขัง

ตลอดและเพ่ิมขยายเขตไฟฟ้าด้วย 
- ขยะในชุมชนเน่าเหม็น  

➢ จัดเก็บไม่เป็นเวลา 
➢ ชุมชนไม่คัดแยกขยะ 

 
➢ ต้องการให้เทศบาลแจ้งเวลาเก็บขยะที่แน่นอน 
➢ ให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์  

และจัดอบรมเก่ียวกับการคัดแยกขยะในชุมชน 
-ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ - ต้องการหลอดไฟ LED 

➢ หน้าอนุบาลนิลวรรณ 

๕. ชุมชนหนองแสง  ๑ 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

- น  าท่วมขังช่วงหน้าฝน  
  ชุมชนมีกลิ่นเหม็น 

➢ ต้องการท่อระบายน  าเร่งด่วน (ถนนประชาอุทิศ) 
➢ ลอกท่อระบายน  าซอยเดชประชา 

- การจราจรไมส่ะดวก  
  ผิวถนนขรุขระ 

➢ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหนองแสง  
(ท าเป็นถนนแอสฟัสก์) 

๖. ชุมชนหนองแสง  ๒ 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

- น  าท่วมขังช่วงหน้าฝน ไม่มีท่อ
ระบายน  า 

➢ ต้องการท่อระบายน  าเร่งด่วน (บริเวณซอยมงคล) 

- ป่าในซอยชัยมงคลสภาพรกร้างเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

➢ ต้องการให้ทางเทศบาลแจ้งเจ้าของให้มาดูแลพัฒนา 
ถากถางให้โล่งสะอาด 

-การจราจรไม่ปลอดภัย ➢ ขอให้ทางเทศบาลติดตั งไฟกระพริบบริเวณปากซอย 
และบริเวณถนนกลางเมืองตัดช่องสามแยก ถนน
อภิบาลบัญชา และทางร่วมทางแยกต่าง ๆ 

๗. หนองบึกทุ่ง 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

แสงสว่างไม่เพียงพอเส้นหลัง 
วิทยาลัยพยาบาล 

➢ ต้องการไฟ LED 

ถนนแคบ การสัญจรไม่สะดวก ➢ ต้องการขยายถนนหลังวิทยาลัยพยาบาล 
➢ ต้องการถนนคอนกรีตและท่อระบายน  า 

ข้างบ้านนายสัมพันธ์ศักดิ์ 
➢ ต้องการ ถนน ตชด. ให้เป็นถนนเชื่อมต่อกับข้าง

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
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ปัญหาเรื่องยาเสพติด 
ชุมชนพร้อมพันธ์ 
 

➢ อยากให้เทศบาลประสานต ารวจเพ่ือออกมาดูแล 
ปัญหายาเสพติด 

➢ ต้องการกล้อง CCTV ภายในชุมชน 
ปัญหาน  าท่วงขัง          ต้องการถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน  า 

➢ คุ้มพูลสมบัติ หน้าวัดป่ามงคลสันติสุขติดป่าช้าจีน 
➢ ซอยร่วมพัฒนา หน้าบ้านพัก ผอ.เขต ฯ 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน ➢ อยากให้เทศบาลปรับปรุงและพัฒนาสวนหนองบึก 
ให้กลับมาสวยงาม มีชีวิตชีวา  

 
๘. ชุมชนโพนบก  

สภาพปัญหา ความต้องการ 
ท่อระบายน  าอุดตันถนนพิทักษ์สันติ ➢ ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลส ารวจและด าเนินการ 
ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ  
ไม่ปลอดภัยในการสัญจร 

➢ ต้องการเพิ่มไฟฟ้าซอยสวัสดิ์สุขสันต์ 

ผิวถนนขรุขระ ต้องการให้เทศบาลปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมท่อระบายน  า 
➢ ถนนสว่างนคร 
➢ ถนนสวัสดิ์สุขสันต์ 

ปัญหาเรื่องยาเสพติด 
 

➢ อยากให้เทศบาลประสานต ารวจเพ่ือออกมา 
สอดส่องดูแลปัญหายาเสพติด 

ปัญหาการว่างงานที่เพ่ิมขึ น ➢ โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
(โครงการเพาะเห็ดโคน) 

๙. ชุมชนหนองบึกท่า  
สภาพปัญหา ความต้องการ 

ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค  
-ผิวถนนขรุขระและ 
ปัญหาน  าท่วมขัง 

 
➢ ซอยจันทวงศ์ : ต้องการให้ปรับปรุงลูกระนาดเสียงดัง 
➢ ขอให้ท าถนนและท่อระบายน  าถนนอภิบาลบัญชา 

ซอยร่วมมิตรเพราะหน้าฝนน  าท่วมไม่มีท่อระบายน  า  
ปัญหาในเรื่องของขยะ 

➢ ขยะในชุมชนเน่าเหม็น  
และจุดทิ้งขยะไม่เพียงพอ 

➢ จัดเก็บไม่เป็นเวลา 
➢ ชุมชนไม่คัดแยกขยะ 
➢ มีขยะอันตรายจากคลีนิก

เป็นจ านวนมาก 

 
 
 

➢ ต้องการให้เทศบาลแจ้งเวลาเก็บขยะที่แน่นอน 
➢ ให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์  

และจัดอบรมเก่ียวกับการคัดแยกขยะในชุมชน 
➢ ก าหนดจุดทิ งขยะอันตรายต่างหาก 

-ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ➢ ขอไฟฟ้าเสาหงส์ริมโขง 
➢ ขอให้ทางเทศบาลช่วยเปลี่ยนไฟฟ้าส่องสว่างในซอยสุข

สันต์และซอยรุ่งโรจน์ข้างโรงแรมดาหลาถนนอดุลยทาน 
➢ ขอไฟฟ้าสามแยกสุนทรวิจิตรติดกับถนนศาลากลาง 
➢ ขอไฟฟ้าตรงเสาไฟฟ้าที่ท าการกทท.ให้ด้วย 

-ปัญหาสภาพแวดล้อม ➢ ขอให้ทางเทศบาลช่วยมาปรับภูมิทัศน์ถนนสุนทรวิจิตร 
แถวจวนผู้ว่าหลังเก่าไปทางเหนือ 
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๑๐.ชุมชนอัมพร ๒ 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

ท่อระบายน  าอุดตัน (ทุกซอย) ➢ ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลส ารวจและด าเนินการ 
สายเคเบิ ลไม่เป็นระเบียบ ➢ ให้เทศบาลแจ้งหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ไฟ LED ไม่เพียงพอ  
ไม่ปลอดภัยในการสัญจร 

➢ ต้องการไฟ LED เพ่ิมเติม 
➢ ต้องการไฟกระพริบบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 
➢ ต้องการกล้อง CCTV ภายในหมู่บ้าน 

ถนนทางเข้าหมู่บ้าน, ภายในหมู่บ้าน  
ขรุขระ, ไม่สะดวกในการสัญจร 

➢ ปรับปรุงผิวถนนทางเข้าหมู่บ้าน 

๑๑. ชุมชนดอนเมือง ๑ 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค  
- ผิวถนนขรุขระ ถนนแคบ

และปัญหาน  าท่วมขัง 
 

 
❖ ขอขยายและปรับปรุงผิวถนนสว่างนคร 
❖ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน 

➢ ซอยราชทัณฑ์ 2 
➢ ซอยราชทัณฑ์ 9 
➢ ซอยราชทัณฑ์ 8 
➢ ซอยแหลมทอง 

❖ ถนนยังไม่มีร่องระบายน  า  
➢ ซอยราชทัณฑ์ 2  
➢ ซอยราชทัณฑ์ 6 

๑๒. ชุมชนดอนเมือง 2 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค  
- ผิวถนนขรุขระและ 

ปัญหาน  าท่วมขัง 
- ตะแกรงเหล็กปิดท่อระบาย

น  าสภาพช ารุด ถูกกัดกร่อน
มาก อาจก่อปัญหาต่อการ
เกิดอุบัติเหตุได้ 

 
1. โครงการท าท่อระบายน  าในซอยจงกลอุทิศ  180 เมตร 
2. โครงการท าท่อระบายน  าในซอยวิบูลย์มัจฉา 180 เมตร 
3. โครงการท าท่อระบายน  าในซอยสมานมิตร  200 เมตร 
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสว่างนคร 1,500 เมตร 
❖ ให้เทศบาลส ารวจและด าเนินการเปลี่ยนตะแกรงเหล็กปิด

ท่อระบายน  า 
ปัญหาในเรื่องของขยะ  
จุดทิ้งขยะไม่เพียงพอ 

➢ จัดเก็บไม่เป็นเวลา 
➢ ชุมชนไม่คัดแยกขยะ 

 
➢ ต้องการให้เทศบาลแจ้งเวลาเก็บขยะที่แน่นอน 
➢ ให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์  

และจัดอบรมเก่ียวกับการคัดแยกขยะในชุมชน 
๑๓. ชุมชนวัดโอกาส 

สภาพปัญหา ความต้องการ 
➢ ปัญหาน  าท่วมขัง, น  าเน่าเสีย 
➢ ปัญหากลิ่นเหม็นจากรถขยะ 
➢ ไม่มีทางเท้าให้กับนักเรียน 

 

➢ ลอกท่อระบายน  า  ในชุมชน 
➢ ให้เทศบาลฉีดน  าล้างถนนหลังรถเทศบาลเก็บขยะแล้ว 
➢ ขอฟุตบาธ ถนนร่วมจิตรถวายและถนนธ ารงประสิทธิ์ 
➢ ของบประมาณ จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ  

สานตะกร้า-กระเป๋า และท าดอกไม้ 
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๑๔. ชุมชนโอกาส ๒ 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

ปัญหาในเรื่องของขยะ 
➢ ขยะในชุมชนเน่าเหม็น  

และจุดทิ้งขยะไม่เพียงพอ 
➢ จัดเก็บไม่เป็นเวลา 
➢ ชุมชนไม่คัดแยกขยะ 

 
➢ ต้องการให้เทศบาลแจ้งเวลาเก็บขยะที่แน่นอน 
➢ ให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์  

และจัดอบรมเก่ียวกับการคัดแยกขยะในชุมชน 
 

สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล  
ไม่เป็นระเบียบ  

➢ ให้มีการประสานงานกับทางผู้ประกอบการรวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดการให้เป็นระเบียบ 

คลองระบายน้ ามีกลิ่นเหม็น      มีการขุดลอกคลองให้บ่อยขึ นและมีการใช้ EM ในการดับกลิ่น 
❖ ถนนอภิบาลบัญชา 
❖ ซอยเจิดจ้า 
❖ ถนนบ ารุงเมือง 
❖ กมลอุทิศ 

๑๕. ชุมชนวัดอรัญญิกาวาส 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค  
- ผิวถนนขรุขระและ 

ปัญหาน  าท่วมขัง 
- ไม่มีฟุตบาธทางเท้า 
- ตะแกรงเหล็กปิดท่อระบาย

น  าสภาพช ารุด ถูกกัดกร่อน 

 
๑.ก่อสร้างฟุตบาธข้างก าแพงวัดอรัญญิกาวาส (ถนนอนุสรณ์อุทิศ) 
๒.ปูแอสฟัสท์ติกถนน ซ.วิเนืองอุทิศ ตัดกับซอยขวัญเมือง 
๓.ขยายเขตไฟฟ้าซอยวิเนืองอุทิศ 
๔.วางท่อระบายน  าและขยายผิวจราจรซอยวัฒนาอุทิศ ๑ (หลัง
โรงแรมลักกี ) 
๕.วางท่อระบายน  า ถ.อรัญญิกาวาส บริเวณ 
๖.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครพนมถึงทางเข้าโรงเรียนเทศบาล ๔ 
(ประตูทิศเหนือ) 
๗.วางท่อระบายน  าทางเข้าตลาดสดเทศบาล ตั งแต่ทางเข้าถึงร้าน
ทวีทรัพย์การค้า 

๑๖. ชุมชนวัดโพธิ์ศรี 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

- ปัญหาการจราจร 
- ผิวถนนขรุขระและ 

ปัญหาน  าท่วมขัง 
- ไม่มีฟุตบาธทางเท้า 

๑. ต้องการไฟจราจร สี่แยกอู่สมาน (หลังวัดโพธิ์ศรี) 
๒. ต้องการถนนแอสฟัสก์ติก ซอยพิพิธพจนา 
๓. ต้องการถนนพร้อมท่อระบายน  า ซอยสมศักดิ์ ถนนศรีเทพ 
๔. ท าฟุตบาธ ถนนโพธิ์ศรี ตลอดสาย 
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๑๗. ชุมชนวัดกลาง 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

- เครื่องออกก าลังกายไม่เพียงพอ 
- ผิวถนนขรุขระ แตกร้าว 

o ซอยราชกิจภักดี 
o ถนนธานีสพสันต์ 

- ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์
รวมถึงเสียงรบกวนจากการ 
เลี ยงสัตว์ 

- บริเวณท่ีทิ้งขยะ (ถังขยะ) 
พนักงานอัดบีบอัดขยะมีน้ าจาก
รถไหลออกมาท าให้มีกลิ่นเหม็น 

- ป่ารกร้างในพ้ืนที่ส่วนบุคคล 
ทีเ่จ้าของที่ไม่ได้อยู่อาศัย 
ในพ้ืนที่เป็นเวลานาน ๑๐ ปี 
ขาดการดูแลเอาใจใส่ 

- ตัดต้นไม้ ใบไม้ไม่มีที่ท้ิง 

๑. ให้เทศบาลจัดหาเครื่องออกก าลังกายให้เพียงพอ 
๒. ซ่อมแซมผิวถนน 

o ซอยราชกิจภักดี 
o ถนนธานีสพสันต์ 

๓. ให้มีตัวแทนชุมชน คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยตัดสิน
จากเทศบาล เพ่ือลดกรณีปะทะด้วยอารมณ์โกรธเคือง
ต่อกัน 
ในกรณีปัญหาไม่พึงประสงค์จากการเลี้ยงสัตว์ 

๔. ให้เทศบาลฉีดน  าล้างถนนหลังรถเทศบาลเก็บขยะผ่าน
แล้ว 

๕. ให้เทศบาลประสานและจัดการพื้นที่รกร้างไม่ขัดต่อ
กฎหมาย  

๖. ให้เทศบาลจัดซื อเครื่องบดตัดกิ่งไม้,ต้นไม้ให้ชุมชน 
 

 
๑๘. ชุมชนวัดมหาธาตุ 

สภาพปัญหา ความต้องการ 
- การจัดการขยะในชุมชน 

 
- มีแม่ค้าที่ไม่ใช่กลุ่มปลูกผัก

ปลอดสารพิษ มาขายของ 
- ปัญหาเกี่ยวกับสังคม 

o ปัญหายาเสพติด 
o ปัญหาคนเร่ร่อน 
o ปัญหาหมาจรจัด 

- อุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องใช้ 
ในวัดมหาธาตุ ไม่เพียงพอ  

๑. ให้เทศบาลให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน 
ตลอดจนการก าหนดจุดทิ้งขยะและเวลาเก็บขยะให้
ชัดเจน 

๒. ให้เทศบาลและเกษตรจังหวัด ออกใบรับรองให้
เกษตรกร และจัดระเบียบสถานที่จ าหน่ายผักปลอด
สารพิษในชุมชน 

๓. ให้เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินงานจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 

๔. จัดผ้าป่าหรือกฐินสามัคคีให้วัดมหาธาตุ 
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๑๙.ชุมชนวัดพระอินทร์แปลง 

 
๒๐. ชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม 

สภาพปัญหา ความต้องการ 
❖ ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

o ปัญหาน้ าท่วมขัง 
o ผิวถนนขรุขระ  
o ไม่มีป้ายซอย

อนุสรณ์ 
o ไม่มีบันไดทางลง 

เขื่อนริมโขง 
❖ ปัญหาการจัดการขยะ 
➢ จุดทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ 
➢ ปัญหาขยะจากร้านค้า 
❖ ปัญหาเรื่องเสียงจาก

ร้านอาหารเส้นริมโขง 
❖ ปัญหาความสงบเรียบร้อย 

ในชุมชน 

 
๑. ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนราชวงศ์  

ซอยอนุสรณ์สามัคค,ี ซอยศรีเทพ 
๒. จัดท าป้ายถนนราชวงศ์ (ริมโขง) และป้ายซอยอนุสรณ์  

(ริมโขงถนนสุนทรวิจิตร) 
๓. ก่อสร้างบันไดทางลง เขื่อนริมโขง (ปากทางถนน

ราชวงศ์) 
๔. ให้เทศบาลจัดท าโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ขยะและธนาคารขยะในชุมชน ตลอดจนการก าหนดจุด
ทิ้งขยะและเวลาเก็บขยะให้ชัดเจน 

๕. จัดท าโครงการคัดแยกขยะ และธนาคารขยะ 
๖. โครงการกล้องวงจรปิด ตรงจุดส าคัญของชุมชน (CCTV) 

 - สี่แยกราชวงศ์+ถนนพินิจรังสรรค์ 
 - สี่แยกราชวงศ์+ถนนศรีเทพ 

 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหา ความต้องการ 
- ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

o ปัญหาน้ าท่วมขัง 
o ผิวถนนขรุขระ  

- ปัญหาเกี่ยวกับสังคม 
o ปัญหาคนเร่ร่อน 
o ปัญหาสุนัขจรจัด 

- ปัญหาการจัดการขยะ 
➢ จุดทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ 
➢ รถขยะบีบน้ าสกปรกกลิ่นเหม็น 
➢ ปัญหาที่ทิ้งอุปกรณ์ก่อสร้าง 
➢ ไม่มีการแยกขยะอันตราย   

 
๑. ก่อสร้างระบบระบายน้ า ค.ศ.ล. ซอยแยกจาก ถ.พินิจ

รังสรรค์ 
๒. ซ่อมแซมผิวถนนหมู่บ้านขวัญนคร 
๓. ให้เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินงานจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
๔. ให้เทศบาลให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน 

ตลอดจนการก าหนดจุดทิ้งขยะและเวลาเก็บขยะให้
ชัดเจน 
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๒๑. ชุมชนศรีเทพทุ่ง 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

❖ ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
o ผิวถนนขรุขระ  
o ปัญหาน้ าท่วมขัง 

 
๑.ขอให้ท าถนนซอยสหมิตรใหม่พร้อมท่อระบายน  า 
เนื่องจากถนนทรุดจากการรถบรรทุกผ่านประจ า  
๒.ท าร่องระบายน  า ซอยราชวงศ์ 6,7   
3. เปลี่ยนฝาท่อระบายน  าจากเหล็กเป็นคอนกรีต ซอยราชวงศ์ 8 
4. ต้องการให้เทศบาลมีการลอกท่อระบายน  าใหญ่ในชุมชน 
    เพราะส่งกลิ่นเหม็น 
4.1  มีร้านอาหารมาก มีน  าขัง อยากให้ล้างไล่ออกท่อระบาย 
       เล็ก ๆ ไปจนถึงท่อระบายใหญ่ เพื่อไม่ให้ไขมันตกค้าง 

 
๒๒. ชุมชนวัดป่าศรีสมพร  

สภาพปัญหา ความต้องการ 
ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค  
-ผิวถนนขรุขระและ 
ปัญหาน  าท่วมขัง 

 
➢ ต้องการท่อระบายน้ าซอยร่วมมิตร ๑   
➢ ต้องการถนนลาดยางซอยเจริญจิตร 
➢ ซ่อมแซมผิวถนนซอยร่วมมิตร ๑ 

ปัญหาในเรื่องสภาพแวดล้อม 
 

➢ ปรับปรุงสวนหย่อมของชุมชนวัดป่าศรีสมพร  
(ซ.ร่วมมิตรและปากทาง) 

เครื่องออกก าลังกายไม่เพียงพอ ➢ ขอเครื่องออกก าลังกายที่ท าการชุมชนพร้อม 
เทคอนกรีตรอบที่ท าการชุมชน 

๒๓. ชุมชนวัดสารภาณนิมิตร  
สภาพปัญหา ความต้องการ 

ปัญหาเรื่องการสัญจรและ
สาธารณูปโภค  
-ไม่มีสัญญาณไฟจราจรแยกส าคัญ 
-ปัญหาน  าท่วมขัง 

 
➢ ไฟจราจรแยกทัศนปทุม (มุมวัดสารภาณนิมิต) 
➢ ไฟสัญญาณจราจร (ปากทางทัศนปทุม) 
➢ ต้องการท่อระบายน  า (ข้างวัดสารภาณนิมิต) 

ปัญหาน้ าประปาไม่เพียงพอ 
และไฟฟ้าไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 
 

➢ ขยายไฟฟ้า ประปา (ซอยมรดกอิสาน) 
 

ประชาชนมีรายได้น้อย  
และเยาวชนประสบปัญหาว่างงาน 

➢ โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
o ท าขนม ไทยโบราณ 
o ต่อยอดผ้าอาบน  าฝน, ท าเหรียญโปรยทาน 
o เลี ยงปลา ไก่ กบ 
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๒๔. ชุมชนน้อยใต้  
สภาพปัญหา ความต้องการ 

ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค  
-ถนนแคบ ผิวถนนขรุขระ เกิด
อุบัติเหตุบ่อยและปัญหาน  าท่วมขัง 

 
➢ ขยายถนนประชาร่วมมิตรและท าร่องระบายน้ า  

 
ปัญหาน้ าประปาไม่เพียงพอ ➢ ขยายเขตและเพ่ิมแรงดันน้ าประปา 
ปัญหาการจัดการขยะ 
➢ ถังขยะไม่เพียงพอ 
➢ ไม่มีการคัดแยกขยะ 

➢ ให้เทศบาลจัดท าโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
และธนาคารขยะในชุมชน ตลอดจนการก าหนดจุดทิ้งขยะ
และเวลาเก็บขยะให้ชัดเจน 

ประชาชนมีรายได้น้อย  
และเยาวชนประสบปัญหาว่างงาน 

➢ จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ 
➢ พัฒนาวัดน้อยโพธิ์ค า (วัดพระใหญ่) เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 

๒๕. ชุมชนเอ้ืออาทร  
สภาพปัญหา ความต้องการ 

❖ ปัญหาน  าท่วมขัง 
❖ ถังขยะไม่เพียงพอ  
❖ กิ่งไม้เก่ียวสายไฟ 
❖ เครื่องออกก าลังกาย 

ไม่เพียงพอ 

➢ ต้องการลอกท่อระบายน้ าบริเวณทางหลักเช้าหมู่บ้าน 
➢ ขอเพ่ิมอีก 2 ถัง จาก 14 ถัง เป็น 16 ถัง 
➢ ตัดแต่งต้นไม้ (เกี่ยวสายไฟ) 
➢ เครื่องออกก าลังกาย บริเวณสนามเด็กเล่น 
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โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เทศบาลเมืองนครพนม จะด าเนินการโดยใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ล าดับ                      โครงการ                รายละเอียด งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางหลวง

เทศบาล (เทศบาลจากถนนประชาร่วมมิตร) 
(ชุมชนน้อยใต้) 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.ยาว 39 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 156 ตรม. 

93,000 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดาบวงค์ 
(ชุมชนบ้านน้อยใต้) 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 ม.ยาว 228 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 798 ตรม. 

477,000 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกจาก
ซอยบุญเทียน (ชุมชนสารภาณนิมิต) 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.ยาว 88 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตรม. 

209,000 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยตรงข้ามบ้านนายครรชิต เกษรราช  
ถนนประชาร่วมมิตร (ชุมชนสารภาณนิมิต) 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 108 ตรม. 

62,000 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยร่วมจิตรพัฒนา (ช่วงสนามชนไก่)  
ถนนประชาร่วมมิตร(ชุมชนน้อยใต้) 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4 ม. ยาว 191 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 764 ตรม. 

454,000 

6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า 
ซอยรวมพลังอุทิศเชื่อมกับซอยสุขาวดี
(ชุมชนกกต้อง) 

ก่อสร้างวางท่อระบายน  า คสล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ยาว 118 ม. พร้อมก่อสร้างผิวถนน คสล. 
กว้าง 1 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 110 ตรม. 

406,000 

7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ซอยราชกิจภักดีจากถนนสุนทรวิจิตรเชื่อม
ถนนพินิจรังสรรค์ (ชุมชนวัดกลาง) 

ปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6-6.50 
ม. ยาว 210 ม.หนา 0.04 ม. หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกว่า 1,330 ตรม. 

452,000 

8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ซอยพินิจพจนาจากถนนสุนทรวิจิตร 
เชื่อมถนนพินิจรังสรรค์ (ชุมชนวัดโพธิ์ศรี) 

ปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 8 ม. 
ยาว 147 ม.หนา 0.04 ม. หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 1,150 ตรม. 

461,000 

9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
ซอยศรีเทพประดิษฐาราม จาก ถ.สุนทร
วิจิตรเชื่อม ถ.พินิจรังสรรค์(ชุมชนวัดโพธิ์ศรี) 

ปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 8 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,255 ตรม. 

486,000 
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ล าดับ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอย
อนุสรณ์สามัคคีจากถนนสุนทรวิจิตรเชื่อม
ถนนพินิจรังสรรค์(ชุมชนวัดกลาง) 

ปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.50 
-9 ม. ยาว 194 ม. หนา 0.04 ม. หรือ             
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตรม. 

460,000 

11. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ซอยวรวัฒน์พัฒนา ถนนประชาร่วมมิตร
(ชุมชนบ้านน้อยใต้) 

ปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม.
ยาว 250 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. 

322,000 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกจาก
ซอยบุญเทียน (ชุมชนสารภาณนิมิต) 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 50 
ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
194 ตรม.พร้อมวางท่อระบายน  า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.44 ม. 

181,000 

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน  าซอยแยกถนนสามัคคีสุขสันต์ 
(ซอยบ้านนายศราวุ  วังริยา) ประชาราษฎร์ 
(ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม 

ปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 8-10 ม. ยาว 399 ม.  
หนา 0.05 ม. หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
3,820 ตรม. 

1,312,000 

14. โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า 
ซอยจงกลอุทิศ (ชุมชนดอนเมือง) 

ก่อสร้างระบบระบายน  า คสล. 
กว้าง 1 ม. ยาว 148 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน  าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 132 ม. 

343,000 

15. โครงการขยายผิวจราจรถนนธ ารงค์ประสิทธิ์ ปูขยายผิวจราจร กว้าง 0.80-1.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 350 ม. 

1,536,000 

16. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 7.50-12 ม.  ยาว 260 ม. 

1,511,000 

17. โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนอรัญญิกาวาส 

ปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6-12 ม. ยาว 540 ม. 

1,764,000 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยอนุสรณ์อุทิศ (ต่อจากโครงการเดิม
เชื่อมถนนเฟ่ืองนคร) 

ก่อสร้างถนนกว้าง 6.50 ม. ยาว 52 ม. 
หนา 0.15 พื นที่ 333 ตรม. 

232,000 

๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิชิตพัฒนา 
ถนนทัศนปทุม (ชุมชนวัดมหาธาตุ) 

ก่อสร้างถนนกว้าง 3.50 ม. ยาว 97 ม. 
หนา 0.15 ม. พื นที่ 339 ตรม. 

192,000 

๒๐. โครงการก่อสร้างระบบระบายน  าพร้อม 
บ่อพัก คสล.ซอยราชวงศ์ 6 

ก่อสร้างระบบระบายน  าพร้อมบ่อพัก 
คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 140 ม.  
หนา 0.15 ม. วางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 127 ม. 

479,000 
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ล าดับ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

๒๑. โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวาง 
ท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก คสล.  
ซอยประชาสามัคคี 2 

ขยายผิวจราจร กว้าง 0.80 เมตร ยาว 
138 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน  าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตร ยาว 252 เมตร 

402,000 

๒๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยประชาสามัคคี 1 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 360 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

403,000 

๒๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยกีกาศกิจ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 280 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

326,000 

๒๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอยจันทวงศ์ 1 (ช่วงถนน
อภิบาลบัญชาเชื่อมถนนสุนทรวิจิตร) 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.20 เมตร ยาว 321 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

499,000 

๒๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยรุ่งโรจน์
จากถนนบ ารุงเมืองถนนธ ารงค์ประสิทธิ์ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 144 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

199,000 

๒๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ซอยวรชัยอุทิศ ถนนพินิจรังสรรค์ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 139 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

150,000 

๒๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยราษฎร
สามัคคี จากถนนอภิบาลบัญชา ถึงถนน
บ ารุงเมือง 

งวดปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 224 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

228,000 

   ๒๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยขวัญเมือง-
วิเนืองอุทิศ จากถนนอภิบาลบัญชา ถึง 
ถนนอรัญญิกาวาส 

ปรับปรุงผิวจราจรปูฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 3.00-4.50 เมตร ยาว 460 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

499,000 

   ๒๙. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน 
ค.ล.ส.พร้อมวางท่อระบายน  าและปรับปรุง
ผิวจราจรถนน 
สว่างนครช่วงถนนพิทักษ์สันติถึงถนน
ประชาราษฎร์ (ชุมชนโพนบก) 

ก่อสร้างขยายผิวจราจรกว้าง 1 เมตร 
ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่าระบายน  า คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาว 211 เมตร และปรับปรุงผิวจราจร
ปูแอสฟัสทติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 229 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 916  ตร.ม จ านวน 
1 สาย (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

713,000 

   ๓๐. โครงการก่อสร้างระบบระบายน  าซอย
พรหมพร (ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ) 

ก่อสร้างระบบระบายน  า คสล. กว้าง
ประมาณ 1.00  เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบระบาย
น  า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จ านวน 1 สาย ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

113,000 
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ล าดับ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

๓๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า 
ซอยปทุมมาลา (ชุมชนวัดศิริพุทธาราม) 

ก่อสร้างระบบระบายน  า คสล. กว้าง
ประมาณ 1.00 เมตร ยาวประมาณ 
62 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ระบบระบายน  า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 
1 สาย ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

335,000 

๓๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยแยกต่อยบุญเทียน 2  
(ชุมชนวัดสารภาณนิมิตร) 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 
3.00 เมตร ยาวประมาณ 74 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื นที่ประมาณ 222 
ตารางเมตร จ านวน 1 สาย ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด 

126,000 

๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยแยกจากถนนพินิจรังสรรค์  
(ข้างบ้านนายโชคชัย อินทร์เสนลา)  
(ชุมชนวัดพระอินทร์แปลง) 

ก่อสร้างระบบระบายน  า คสล. กว้าง
ประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 
34 เมตร หนา 0.15 เมตร พื นที่
ประมาณ 99 ตารางเมตร จ านวน 1 
สาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 

105,000 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น (สิบห้าล้านห้าแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) ๑๕,๕๓๐,๐๐๐ 
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                  ข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ, เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
                             และการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 

ล าดับที่ ชุมชน จ านวน 
ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ (คน) 

จ านวน 
ผู้รับเบี้ยความพิการ (คน) 

๑ วัดศิริพุทธาราม ๗๐ ๒๕ 
๒ วัดทุ่งประชานารถ ๓๘ ๕ 
๓ วัดกกต้อง ๑๒๘ ๑๗ 
๔ วัดสว่างสุวรรณาราม ๑๑๙ ๒๒ 
๕ หนองแสง ๑ ๙๔ ๒๑ 
๖ หนองแสง ๒ ๗๗ ๑๒ 
๗ หนองบึก ๑๔๐ ๓๐ 
๘ หนองบึกท่า ๑๐๖ ๑๔ 
๙ โพนบก ๗๑ ๑๑ 

๑๐ อัมพร ๒ ๔๑ ๑ 
๑๑ ดอนเมือง  ๑๙๕ ๓๖ 
๑๒ วัดโอกาส ๔๔๖ ๒๗ 
๑๓ โอกาส ๒ ๑๘๒ ๑๗ 
๑๔ วัดอรัญญิกาวาส ๓๐๖ ๒๐ 
๑๕ วัดโพธิ์ศรี ๑๕๗ ๑๕ 
๑๖ วัดกลาง ๑๐๙ ๒๒ 
๑๗ วัดมหาธาตุ ๑๐๑ ๑๖ 
๑๘ วัดพระอินทร์แปลง ๑๒๕ ๑๘ 
๑๙ วัดสารภาณนิมิต ๒๑๙ ๓๘ 
๒๐ น้อยใต้ ๑๖๘ ๒๔ 
๒๑ วัดศรีเทพประดิษฐาราม ๑๐๒ ๑๖ 
๒๒ ศรีเทพทุ่ง ๑๘๐ ๒๙ 
๒๓ วัดป่าศรีสมพร ๔๑ ๓ 

จ านวนรวมทั้งสิ้น (คน) ๓,๒๑๕ ๔๓๙ 
 
จ านวนผู้รับเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ : ๑๕ คน 
จ านวนผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด : ๕๔๔ คน  
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ข้อมูลประธานคณะกรรมการชุมชน 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชุมชน เบอร์ติดต่อ 

๑ นายพิบูลย์         ดวงสา วัดศิริพุทธาราม ๐๘๘-๐๖๒๙๐๐๑ 
๒ นางโชติมา         เทพกรรณ์ วัดทุ่งประชานารถ ๐๖๒-๔๗๔๒๒๔๖ 
๓ นางอารีรัตน์       พ่อบุตรดี วัดกกต้อง ๐๘๗-๙๕๐๓๔๐๔ 
๔ นางจงกล          สุขีตา วัดสว่างสุวรรณาราม ๐๘๖-๒๓๔๕๗๑๘ 
๕ นายสมชาย        ไตรจักร หนองแสง ๑ ๐๙๘-๕๘๕๖๘๑๖ 
๖ นางสมจิต          สุวัณณกีฏะ หนองแสง ๒ ๐๘๘-๒๙๖๖๔๑๔ 
๗ นางสาวเกตุแก้ว   พรมลา หนองบึกทุ่ง ๐๘๗-๘๕๙๙๘๕๐ 
๘ นางจุฑาพร        รัตนโยธิน หนองบึกท่า ๐๘๖-๘๕๔๖๘๒๑ 
๙ นางปลื มจิตร       บัวสาลี โพนบก ๐๘๓-๒๖๒๘๕๑๘ 

๑๐ นายนิวัฒน์         รุ่งรัตนชีวิน อัมพร ๒ ๐๘๐-๗๔๒๕๑๑๑ 
๑๑ นายณัฐวัตร        ศรีบัณฑิตย์ ดอนเมือง ๐๖๓-๘๙๓๔๓๑๐ 
๑๒ ด.ต.แสวง           วันศร ดอนเมือง ๒ ๐๘๔-๖๐๒๖๑๙๙ 
๑๓ นายอภิสิทธิ์        ณรงค์กิจพาณิช วัดโอกาส ๐๘๒-๘๕๐๒๐๓๑ 
๑๔ นางศิริพร           เกียรติกุล โอกาส ๒ ๐๘๗-๔๓๐๕๒๑๓ 
๑๕ นายธนวิทย์         พนมนันทชัย วัดอรัญญิกาวาส ๐๘๑-๕๔๖๔๖๐๐ 
๑๖ นายวิรุลย์           ต้นเงิน วัดโพธิ์ศรี ๐๘๗-๘๔๕๗๕๔๓ 
๑๗ นายนาวี             ปาละเสริฐธัญกุล วัดกลาง ๐๘๓-๑๕๑๕๘๐๙ 
๑๘ นายประพันธ์       พิมพานนท์ วัดมหาธาตุ ๐๖๑-๑๑๘๐๓๗๓ 
๑๙ นายโชคชัย         อินทร์เสนลา วัดพระอินทร์แปลง ๐๖๑-๐๘๓๒๐๖๑ 
๒๐ นางพรทิพย์        เพชรลิตร บ้านเอื ออาทร ๐๙๙-๖๖๕๕๗๑๙ 
๒๑ นางพวงทอง        สีหนาท วัดสารภาณนิมิตร ๐๘๓-๔๑๘๐๑๙๙ 
๒๒ นายส าราญ         ทิศทา น้อยใต้ ๐๘๙-๐๔๕๕๐๒๖ 
๒๓ นายสมปรารถ      ไกยสิทธิ์ วัดศรีเทพประดิษฐาราม ๐๘๘-๐๓๑๘๕๓๗ 
๒๔ นายสุริยา           พรหมประกาย ศรีเทพทุ่ง ๐๖๒-๙๙๑๗๔๘๖ 
๒๕ นายมานิต          เจริญวงศ์ วัดป่าศรีสมพร ๐๘๘-๕๙๙๒๘๔๒ 
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