
 

แผนชุมชน 
บ้านกลาง 

ส่วนที่ 1  บทนํา : ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
         บ้านนาป้อกลางเป็นหมู่บ้านท่ีแยกใหม่จากหมู่ท่ี 1 บ้านเกาะปริง ตําบลควนปริงเม่ือ ปี พ.ศ. 2550ราษฎร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักทําการเกษตรปลูกยางพารา รับจ้าง และค้าขาย 
แผนที่หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไปของหมูบ่้าน 
        อณาเขต 
        ทิศเหนือ   จดหมู่ท่ี  2  ตําบลควนปริง 
        ทิศใต้        จดหมู่ท่ี  2  ต.บางหมาก  อําเภอกันตัง 
        ทิศตะวันออก จดหมู่ท่ี 8 ตําบลควนปริง 
      ทิศตะวันตก  จดหมู่ท่ี 1  ตําบลควนปริง 
       ถนน เปน็ถนนลาดยาง 2 สาย ถนนคอนกรีต  1 สายและถนนหินคลุก 2 สาย 
 
ที่ตั้ง    
              อยู่หา่งจากอําเภอเมืองตรัง ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ   5  กิโลเมตร 
พ้ืนที่    
              มีพ้ืนท่ีท้ังหมด   940 ไร่ 



ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมอิากาศ  ฤดูกาล   
              มีลักษณะดังนีเ้ป็นท่ีราบสูงและมีท่ีราบลุ่มเป็นบางส่วน อากาศร้อนชื้น มี 2 ฤดู   คือฤดูฝนและฤดูร้อน 
ประชากร   
              รวมท้ังสิ้น  794   คน  แยกเป็น ชาย   399 คน  เป็นหญิง  395 คน   จํานวนครัวเรือนท้ังสิน้ 156 
ครัวเรือน 
การนับถือศาสนา   
              ประชากรสว่นใหญ่ในหมู่บ้านนับถือศาสนา   อิสลาม . และมีประชากรบางส่วนนับถือศาสนา พุทธ 
สภาพทางเศรษฐกิจ   
              รายได้เฉลี่ยของคนในหมู่บ้าน  เป็นเงิน   35,279 บาท / คน / ปี 
              อาชีพหลัก  ( รายได้หลัก ) ของคนในหมู่บ้านคือ สวนยางพารา 
              อาชพีรอง   ( รายได้รอง )  ของคนในหมู่บ้านคือ  รับจ้าง 
              อาชีพเสริม  ( ทํากิน  ทําใช้ในครัวเรือน / รายได้เสริม ) ของคนในหมู่บ้าน  คือ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก 
ประมงน้ําจืด 
แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่บริการที่น่าสนใจในหมู่บ้าน  มี     แห่ง  คือ 

1. มัศยิด  1 แห่ง 
2. โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  1 แห่ง 
3. กลุ่มอาชีพทําขนม  1 แห่ง 
4. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง 
5. แหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. หอกระจายข่าว  1  แห่ง 
7. ร้ายค้าของชําและร้านจําหน่ายอาหาร 

 
ผลิตภัณฑ์ / สินค้าที่มีช่ือเสียงหรือน่าสนใจของหมู่บ้าน  มีดังนี้ 
        ผลิตภัฒฑ์ขนม 
งานประเพณี / เทศกาลสําคัญ / การละเล่นพ้ืนบ้านที่น่าสนใจของหมู่บ้าน  มีดังนี้ 

1. วันตรุษอิสลาม ปีละ 2 ครั้ง 
2. วันเมาลิดิลนป ี
3. พิธีเข้าสุนัด 
4. การเข้าสุเหร่าเพ่ือทํากิจศาสนา 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูจากการสังเคราะห ์ จปฐ. / กชช  2  ค 

ข้อมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือนท้ังหมู่บ้าน     156    ครัวเรือน 
ได้ทําการสํารวจจัดเก็บข้อมูล    154  ครัวเรือน 
ประชากรท่ีทําการสํารวจข้อมูล รวม   974   คน 
แยกเป็น  ชาย   399   คน      หญิง    395  คน 
การจําแนกวัยของประชากร 
๑. เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ( แรกเกิด – 6 ปี )                    จํานวน         78  คน 
๒. เยาวชน ( 7 – 20 ปี )                                               จํานวน        221  คน 
๓. วัยแรงงาน ( 21 – 60 ปี )                                        จํานวน        611   คน 



๔. วัยสูงอายุ ( 60 ปีข้ึนไป )                                        จํานวน           64  คน 
ผู้พิการทางกายหรือสมอง / ผู้สูงอายุท่ียากจน ด้อยโอกาส / เด็กท่ีกําพร้า หรือยากจน  ด้อยโอกาส   จํานวน   72  
คน     ดังนี ้
       - ได้รับการช่วยเหลือแล้วจากหน่วยงาน / วงเงิน 
      - ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและความต้องการให้ช่วย  จํานวน  12 ราย 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล อายุ ท่ีอยู่ 
ลักษณะผู้ด้อยโอกาสพิการ / สูงอายุ / 

ยากจน   เป็นต้น 
1 นางสาวจําปี  หะจ ิ 20 10/1 พิการ 
2. น.ส.ใหม่หมู่นะ  หนูคง 23 4/2 พิการ 
3. นายหมัน เหมสัน 67 57 พิการ 
4. น.ส.สอดะ  หงษ์ทอง 31 18 พิการ 
5. ด.ช. รฐั  โรมิน 14 54 พิการ 
6. นายอับดลมาลิก  อินะมูนา 39 1 พิการ 
7. นายเลาะ  หนูคง  4/2 พิการ 
8. นางร้อเก๊ียะ  อินะมูนา  1 พิการ 
9. นางละเอียด  เหมสัน  16 พิการ 
10 นายสุกิจ  หนูรัง  6/1 พิการ 
11 นางนารี  จันช่วย  6 พิการ 
 
ข้อมูลอาชีพ 

อาชีพหลักของครัวเรือนส่วนใหญ่   คือ   ทําสวนยางพารา 
อาชีพรองของครัวเรือน   ได้แก่  รับจ้างท่ัวไปและในสถานประกอบการ 
อาชีพเสริมของครัวเรือน  ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ประมงน้ําจืด กลุ่มทําขนม 
คนวัยแรงงาน  มีงานทําประจํา     611 . คน 
คนวัยแรงงาน  ว่างงาน  จํานวน   -  คน 
              สาเหตุเพราะ .................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
ข้อมูลทรัพยากร 
              ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีในพ้ืนท่ี    อาทิ 
แหล่งน้ํา 
    คลองเมือง. 
ป่าไม้ 
- 
พืชเศรษฐกิจ 
ยางพารา ผักต่างๆ 
สัตว์ 
      วัว แพะ เป็ด ไก่ 
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ 



รวมรายได้ของทุกครัวเรือน    ปีละ  ...................... บาท 
ท่ีมารายได้หลัก  ได้แก่   ดังนี ้
ท่ีมาของรายได้      จํานวนครัวเรือน        รวมเงินรายได้ต่อปี  
1. ทําสวนยางพารา         16        600,000 
2. รับจ้าง        118     7,310,000 
3. เลี้ยงสัตว ์           15        750,000 
4. ค้าขาย              6        650,000 
5.ปลูกผัก              7          90,000 
6. รับราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ             12        410,000 
 

ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
ข้อมูลสุขภาพ 

สวัสดิการรักษาพยาบาล  ดังนี ้
1.บัตรสุขภาพ                 632   คน 
2.บตัรผู้สูงอายุ                   64  คน 
3.ประกันสังคม                   86 คน 
4.สวัสดิการข้าราชการ / เจ้าหน้าท่ีของรัฐ      12   คน 
5.อ่ืนๆ ระบุ .......................................................................................................... คน 

ปัญหาหลักด้านสุขภาพ ( โรค )  ในพื้นท่ี 
          1. โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ไข้เลือดออก 
          2.  โรคหัวใจ.  

   สาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีทําให้คนในครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพ  มีดังนี ้
          1.  การบริโภค 
          2.  การออกกําลังกาย/การับรู้ข่าวสาร 
ภูมิปัญญา  ผู้รู้  ปราชญ์ชาวบ้าน 

ท่ี 
รายละเอียดข้อมูลภูมิปัญญา/ 

ความเช่ียวชาญ 
ช่ือ – สกุล  ผู้รู้ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 มีดพร้า นายว่าเหตุ  แอโสะ   
2 หมอนวดแผนโบราณ นายเหระ  หนูคง   
3 เครื่องจักสาน นางอยู่โสะ  สิริรักษ์   
4 ด้านศาสนา นายเอียด  หงษ์ทอง   
5 อาหารเครื่องเทศ นางสารา ชุงาน   
6 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก นายปัญญา  ขาวเหมาะ   
7 งานฝีมือเหล็กดัด นายสวาท สัญวงค ์   
8. ช่างก่อสร้าง นานยุทธชัย  ไกรทอง   

 
 
 
 
 
 



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

ท่ี ช่ือกลุ่ม ลักษณะงาน 
จํานวนสมาชิก 

( คน ) 
รายละเอียด
กิจกรรมท่ีทํา 

ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

1. กองทุนหมู่บ้าน ให้กู้ยืม 78   
2 กองทุนปุ๋ย เงินทุนหมุนเวียน 54   
3 กลุ่มทําขนม ส่งเสริมอาชีพ 20   
4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ 15   

 
สว่นที่ 3  ข้อมูลจากการวิเคราะห์บัญชีครัวเรือน 

รวมเงินออมของทุกครัวเรือน  ปีละ    520,000 บาท  จากแหล่งเงินออมดังนี้ 
แหล่งเงินออมหลักของครัวเรือน  ธกส. สถาบันการเงินธนาคารต่างๆ 
รายจ่ายของครัวเรือน  ( อาทิ  ค่าอาหาร  ค่าการศึกษา   ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สุขภาพ  ค่าใช้จ่ายได้สาธารณูปโภคและน้ํามันเชื้อเพลิงรายจ่ายท่ัวไป ฯลฯ ) 
                 ( ให้เรียงตามลําดับจากรายจ่ายมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดของครัวเรือนในหมู่บ้าน ) 

1.ค่าอาหาร 
2.การศึกษา 
3.วัสดุ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 

หนี้สินของทุกครัวเรือน   เป็นเงนิ    3,000,000  บาท 
แหล่งเงินกู้หลักของครัวเรือน  ( ให้เรียงตามลําดับจากแหล่งเงินกู้ท่ีสําคัญท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดของครัวเรือนใน
หมู่บ้าน ) 

1.กองทุนหมู่บ้าน 
3..เงินกู้นอกระบบ 
4..สถาบันการเงินของรัฐ  ธกส. สหกรณ์ 

ปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดหนี้สิน ( ให้เรียงตามลําดับสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดของครัวเรือนใน หมู่บ้าน ) 
1.ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ. 
2. การพนัน 
3.การศึกษา 
4.ท่ีทํากินน้อย 

 
ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัญหา/ อุปสรรค ( จุดอ่อน ของหมู่บ้าน ) และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/ อุปสรรค ( จุดอ่อน ของหมู่บ้าน ) และแนวทางแก้ไข 
ปัญหา/ อุปสรรค ( จุดอ่อน)   หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งใหม่  จะต้องปรับโครงสร้างต่างๆของหมู่บ้านอย่าง
มากมายโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ   จะต้องกระตุ้นให้ราษฎรมีการทํางานเพ่ือสร้างรายได้  แต่ปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาสร้างกลุ่มอาชีพนั้นหมู่บ้านยังขาดเงินทุนและทรัพยากร 



แนวทางแก้ไข   จะต้องมีหน่วยงานของภาครัฐซึ่งเป็นบุคลากรในด้านให้ความรู้ พร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณ  ลง
มากระตุ้นทําให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้  ให้ราษฎรได้มีงานทํา  อย่างม่ันคงและยั่งยืน  จนทําให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง อย่างรวดเร็ว 
ความต้องการของหมู่บ้าน 
               อยากให้ภาครัฐให้ความสําคัญกับหมู่บ้านนี้ให้มากเพราะเป็นหมู่บ้านท่ีตั้งใหม่  โดยเฉพาะด้าน
งบประมาณตามท่ีทางหมู่บ้านเสนอโครงการขอสนับสนุน 
ศักยภาพของหมู่บ้าน  ( จุดแข็งของหมู่บ้าน )  
หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านท่ีมีศักยภาพมากเพราะเป็นแหล่งท่ีมาของตํานานภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือมีดพร้านาป้อเพราะมี
กลุ่มรองรับตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน  ไว้เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้แล้วจํานวน  3  กลุ่ม 
ทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้านในอนาคต 

( วิเคราะห์สิ่งท่ีหมู่บ้านทําอยู่  ประกอบกับทรัพยากร  ฝีมือ  ทักษะ  ความถนัด และความรู้ความสามารถของ
ประชาชนในหมู่บ้าน   เพ่ือกําหนดเส้นทางการพัฒนา/ กรสร้างมูลค่าเพ่ิมหรืออาชีพ   เพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้ท่ี
ยั่งยืนในอนาคต 
ส่วนที ๕ แนวทาง / โครงการ / แผนหมู่บ้าน 
แผนชุมชนประเภททีห่มูบ่้านดําเนินการเอง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ปีท่ี

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ   กรรมการหมู่บ้าน 
2.โครงการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน   กรรมการหมู่บ้าน 
3.โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน   กรรมการหมู่บ้าน 
4.โครงการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน   กรรมการหมู่บ้าน 
5.โครงการประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุม   กรรมการหมู่บ้าน 
6.โครงการประชุมสมาชิก อสม.สถานีอนามัย   กรรมการหมู่บ้าน 
7.โครงการจัดชุด ชรบ.อยู่จุดตรวจ   กรรมการหมู่บ้าน 
8.โครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กรรมการหมู่บ้าน 
9.โครงการกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี   กรรมการหมู่บ้าน 
10.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาป้อ   กรรมการหมู่บ้าน 
11.โครงการจัดกิจกรรวันตรุษอิดิลฟิตริ(ออกบวช)   กรรมการหมู่บ้าน 
12.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจําปี   กรรมการหมู่บ้าน 
13.โครงการจัดกิจกรรมวันตรุษอิดิลอัฎฮา(ตรุษประกอบฮัจย)์   กรรมการหมู่บ้าน 
14.โครงการจัดกิจกรรมงานเมาลิดประจําปี   กรรมการหมู่บ้าน 
15.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์หมู่บ้าน   กรรมการหมู่บ้าน 
16.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจํามัสยดิ 

  กรรมการหมู่บ้าน 

17.โครงการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   กรรมการหมู่บ้าน 
18.โครงการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน   กรรมการหมู่บ้าน 
19.โครงการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกเดือน   กรรมการหมู่บ้าน 
20.โครงการงานสารสนเทศชุมชน   กรรมการหมู่บ้าน 
21.โครงการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง   กรรมการหมู่บ้าน 
22.โครงการดําเนินงาน OTOP   กรรมการหมู่บ้าน 
23.โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ   กรรมการหมู่บ้าน 



24.โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี   กรรมการหมู่บ้าน 
24.โครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยแก่ประชาชน   กรรมการหมู่บ้าน 
25.โครงการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล   กรรมการหมู่บ้าน 
26.โครงการรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง   กรรมการหมู่บ้าน 
27.โครงการประชุมราษฎรประจําเดือนของหมู่บ้าน   กรรมการหมู่บ้าน 
28.โครงการประชุมสมาชิกกองทุนประจําเดือน   กรรมการหมู่บ้าน 
29.โครงการประชมุคณะกรรมการมัสยิดประจําเดือน   กรรมการหมู่บ้าน 
30.โครงการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   กรรมการหมู่บ้าน 

 
 


