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บทนํา
พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) หมายถึง พื้นที่ที่สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
รวมขับเคลื่อนในการศึกษารวมดําเนินงาน ติดตามและถอดบทเรียน เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชารัฐเพื่อสังคมในชุมชนโดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเจาภาพ สรางชุมชนจัดการตนเอง เริ่มที่การ
จัดการขอมูล ชวยเหลือคุมครอง ปองกัน นําสูการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมอยางเปนระบบ โดยมี
เปาหมายมุงพัฒนาสังคมทุกชวงวัย สรางครอบครัวอบอุม ชุมชนเขมแข็ง สูตนแบบชุมชนแหงความสุข
(Happiness Community)
การยกระดับความเปนอยูของประชาชนโดยใชกิจกรรมหลักสูตรสรางชุมชนตนแบบครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็งเปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกลาวซึ่งเปนการดําเนินงานโดยการใชฐานขอมูลของจังหวัด เชน
ขอมูลประชากร ขอมูลภาคประชาสังคม ขอมูลภาคีเครือขาย ขอมูลทุนทางสังคม สถานการณทางสังคม
จังหวัด ขอมูลการจัดเก็บ ขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมรายครัวเรือนเพื่อพัฒนาทางสังคมพื้นที่ปฏิบัติการ
ทางสังคม เปนตน เพื่อเสริมสรางชุมชนตนแบบในระดับพื้นที่โดยการบูรณาการกับทุกภาคสวนในพื้นที่และ
เปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กําหนดใหทุกจังหวัดมีรูปแบบพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) ตาม
นโยบายการขับเคลื่อนพื้นที่/จังหวัด 1 ตําบล โดยมอบหมายใหทีมการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัด (One Home)
ในจังหวัดเปนผูดําเนินการและมีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 เปนผูกําหนดกรอบแนวคิดและ
ประสานงานหลักนอกจากนี้กิจกรรมสรางชุมชนตนแบบครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็ง ไดสอดรับกับนโยบาย
รัฐบาลการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนอีกดวย
ทีมการขับเคลื่อนพื้นที่ / จังหวัด (One Home) ระดับจังหวัดไดมีมติการประชุมการคัดเลือกพื้นที่
ตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี พื้นที่ตําบลนํ้าตาล อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี พื้นที่ตําบล
มะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท พื้นที่ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค พื้นที่ตําบล
หนองไผแบน อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ตําบลหนองปลอง อําเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร เปนพื้นที่ศูนยปฏิบัติการทางสังคมเชิงบูรณาการสรางชุมชนตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
และมอบหมายสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 เปนหนวยงานหลัก เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนิน
งานและประสานงานหลักใหเกิดการบูรณาการภาคีเครือขายเสริมสรางชุมชนตนแบบดังกลาว ในการนี้สํานัก
งานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ7 เพื่อกําหนดรูปแบบพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(Social Lab) เพื่อเสริมสรางชุมชนตนแบบครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ในพื้นที่เปาหมายและเพื่อรวมดํา
เนินงานเสริมสรางชุมชนตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งในพื้นที่เปาหมายโดยบูรณาการการปฏิบัติ
งานกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนในระดับพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
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สารบัญ
บทนํา
ศูนยปฏิบัติการทางพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการจังหวัดลพบุรี
ศูนยปฏิบัติการทางพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการจังหวัดสิงหบุรี
ศูนยปฏิบัติการทางพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการจังหวัดชัยนาท
ศูนยปฏิบัติการทางพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการจังหวัดนครสวรรค
ศูนยปฏิบัติการทางพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการจังหวัดพิจิตร
ศูนยปฏิบัติการทางพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี
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จังหวัดลพบุรี
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ตราประจําจังหวัดลพบุรี คือ รูปพระนารายณสี่กร ประทับยืนหนาพระปรางคสามยอด รูปพระนารายณประทับ
เหนือพระปรางคสามยอด
หมายถึง การระลึกถึงสมเด็จพระนารายณมหาราชผูสรางเมืองลพบุรีขึ้นใหม เมื่อ พ.ศ. 2208 และสราง
ความเจริญใหกับแผนดินลพบุรีนับอเนกอนันต สวนพระปรางคสามยอดเปนโบราณสถานที่ถือเปนสัญลักษณของ
เมืองลพบุรี
คําขวัญ
จังหวัดลพบุรี

วั ง นารายณ คู บ า น
ศาลพระกาฬคู เ มื อ ง
ปรางค ส ามยอดลื อ เลื่ อ ง
เมื อ งแห ง ดิ น สอพอง
เขื่ อ นป า สั ก ชลสิ ท ธิ์ เ กริ ก ก อ ง
แผ น ดิ น ทองสมเด็ จ พระนารายณ
ประวัติความเปนมา
ลพบุรี เปนจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย แบงการปกครองออกเปน 11 อําเภอ มีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดอื่น ๆ จํานวน 8 จังหวัด โดยวนตามเข็มนาิกาจากทิศเหนือ ไดแก เพชรบูรณ ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี และนครสวรรค ลพบุรีเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ยุทธศาสตรทางการทหารที่สําคัญ
แหงหนึ่งของประเทศ เนื่องจากตั้งอยูตรงกึ่งกลางของประเทศไทยมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและการเพาะปลูก ลพบุรีเปนจังหวัดที่มีความสําคัญในดานประวัติศาสตรโดยมีการคนพบโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และการตั้งถิ่นฐานของคนยุคกอนประวัติศาสตรและในอดีตเคยเปนที่ตั้งของศูนยกลางอาณาจักรละโว
ลพบุรีเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน เพราะปรากฏรองรอยการอยูอาศัยของมนุษยติดตอกันนาน
นับแตยุคกอนประวัติศาสตรไมนอยกวา 3,000 - 4,000 ปมาแลวจากการคนพบหลักฐานทางโบราณคดี จํานวนมาก
รวมทั้งมีหลักฐานเอกสารและจารึกตาง ๆ กลาวถึงเมืองลพบุรีอยูหลายชิ้น เชนในพุทธศตวรรษที่ 11-15 มีหลักฐาน
คือพงศาวดารเหนือ กลาวถึงพระยากาฬวรรรณดิศไดใหพราหมณยกพลมาสรางเมืองละโวตั้งแต พ.ศ. 1002
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นอกจากนี้ยังมีตํานานชินกาลมาลีปกรณกลาวถึงการสรางเมืองหริภุญไชยใน พ.ศ. 1204 (2 ป) ตอมา
คือ พ.ศ. 1206 ไดสงทูตลองลํานํ้าปงไปเมืองลวปุระทูลขอเชื้อสายกษัตริยลวปุระใหไปปกครองกษัตริยลวปุระจึงได
พระราชทานพระนางจามเทวี พระราชธิดาใหไปครองเมืองหริภุญไชย ทรงสรางวัดจามเทวีที่เมืองหริภุญไชยชื่อเมือง
ลวปุระในตํานานชินกาลมาลีปกรณเปนที่ยอมรับวาคือเมืองลพบุรีในปจจุบัน
จึงสรุปไดวา ลพบุรีคงเปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่งแวนแควนอื่นจึงไดยอมรับและขอเชื้อสายไปปกครอง
ในระยะราวพุทธศตวรรษที่ 16–18 ละโวหรือลพบุรีตกอยูภายใตอํานาจทางการของอาณาจักรเขมรเปนครั้งคราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 เกิดความออนแอในอาณาจักรเขมรทําใหรัฐตางๆที่เคยอยูใตอํานาจปลีกตัวเปนอิสระรวม
ทั้งละโวดวย ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 ปรากฏหลักฐานวา เมืองลพบุรีนาจะเปนเมืองที่พระเจาอูทองเคยครองราชย
มากอนที่จะยายไปสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้เองที่ลพบุรีเจริญรุงเรืองที่สุดเพราะสมเด็จ
พระนารายณมหาราช (ครองราชย พ.ศ.2199-2231) ไดสถาปนาลพบุรีเปนราชธานีที่สองหลังแผนดินสมเด็จพระ
นารายณมหาราชแลวลพบุรีก็ขาดความสําคัญลงมาก จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดโปรดสถาปนาเมืองลพบุรี
สมเด็จพระนารายณมหาราช

ลิงลพบุรี
มีจํานวนมาก
จึงไดชื่อวาเปนเมืองลิง

ประตูเมืองลพบุรี
จากเมืองเกาสูเมืองใหม
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จังหวัดลพบุรีตั้งอยูในภาคกลางของประเทศไทยอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือประมาณ
155 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร มีพื้นที่ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
4,116,668 ไร จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดตาง ๆ 8 จังหวัดดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต ติดกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดสิงหบุรี

แผนที่ภาพจังหวัดลพบุรี
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ภูมิประเทศจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่อยูในลุมแมนํ้า 3 สวน ดังนี้

ลุมแมนํ้าปาสัก
สะพานขามแมนํ้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่ภาพจังหวัดลพบุรี

ลุมแมนํ้าชี
เรือขามฟากที่แมนํ้าชี

ภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี แบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ ที่ราบลุม มีพื้นที่ 1,170 ตารางกิโลเมตร เปน
พื้นที่ของอําเภอทาวุงทั้งหมดตอนกลางและตะวันตกของอําเภอเมืองลพบุรีตอนกลางและตะวันตกเฉียงใตของอําเภอ
โคกสําโรง และสวนใหญของอําเภอบานหมี่ พื้นที่ราบตอนกลางของอําเภอเมืองลพบุรี บริเวณหมูบานสะพานอิฐและ
หมูบานหินสองกอนจะมีดินสีขาวที่สามารถนํามาทําดินสอพองไดและดินสอพองของจังหวัดลพบุรีไดชื่อวาเปนดินสอ
พองที่ดีที่สุดของเมืองไทย
ที่ราบสลับเนินเขาและภูเขามีเนื้อที่ 4,816.67ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ดานตะวันออกของอําเภอเมือง
ลพบุรีทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอบานหมี่บางสวนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันออกของอําเภอโคกสําโรง
และอําเภอทาหลวงมีแมนํ้าสําคัญไหลผาน นั่นคือ แมนํ้าปาสัก โดยมีการสรางเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เพื่อกักเก็บนํ้า และ
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับชาวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกลเคียง รวมทั้งยังมีแมนํ้าลพบุรีผานทางฝงตะวัน
ตกของจังหวัดดวย รวมทั้งมีระบบคลองชลประทานที่เปนประโยชนในทางเกษตรกรรมอีกดวย
ภูมิอากาศ
สภาพโดยทั่วไป มีภูมิอากาศแบบรอนชื้นอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และยังไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไตฝุนอีกดวยโดยเฉพาะในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือน
กันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยปละประมาณ 1,147 มิลลิเมตร สําหรับฤดูกาล
ตาง ๆ มี 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน ระหวางเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะรอน และแหงแลง
ฤดูฝน ระหวางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุมชื้นในเดือนกันยายน
ฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศรอน
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ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดลพบุรีเคยปกคลุมไปดวยปาไมที่มีคาทางเศรษฐกิจคอนขางสมบูรณ เปนปาดิบแลงผืนใหญในบริเวณ
ลุมแมนํ้าปาสัก ปาเบญจพรรณ และปาแดงหรือปาเต็งรังในเขตเชิงเขาทรัพยากรปาไมในจังหวัดลพบุรีนับวามีสภาพ
เสื่อมโทรมกรมปาไมไดอนุรักษปาที่ยังมีสภาพสมบูรณไว ปจจุบันมีปาสงวนแหงชาติอยูในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งหมด
มี 4 แหง รวมเนื้อที่ 1,110,108.25 ไร (1,776.17 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอน ไดแก ปา
ซับลังกา ปาวังเพลิง ปาชัยบาดาล และปาเขาเพนียด

เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา

ปาสงวนแหงชาติในจังหวัดลพบุรี ไดแก ปาสงวนแหงชาติปาซับลังกา มีพื้นที่ 248,987.50 ไร, ปาสงวนแหง
ชาติปาวังเพลิงมวงคอมลํานารายณ มีพื้นที่ 447,081.25 ไร, ปาสงวนแหงชาติปาชัยบาดาลมีพื้นที่ 396,562.50 ไร,
และปาสงวนแหงชาติปาเขาเพนียดมีพื้นที่ 17,477 ไร

ปาสงวนแหงชาติปาเขาเพนียด

เขตรักษาพันธุสัตวปาในจังหวัดลพบุรี ไดแก
1. เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา
2. เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน

สัญลักษณประจําจังหวัด

ดอกพิกุล

ตนพิกุล
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แผนที่อําเภอในจังหวัดลพบุรี

หนวยการปกครอง
จังหวัดลพบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน 11 อําเภอ, 121 ตําบล, 1,122 หมูบาน
1.อําเภอเมืองลพบุรี
7.อําเภอทาหลวง
2.อําเภอพัฒนานิคม
8.อําเภอสระโบสถ
3.อําเภอโคกสําโรง
9.อําเภอโคกเจริญ
4.อําเภอชัยบาดาล
10.อําเภอลําสนธิ
5.อําเภอทาวุง
11.อําเภอหนองมวง
6.อําเภอบานหมี่
การปกครองสวนทองถิ่น
ในดานการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดลพบุรีประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง คือ
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี, เทศบาลเมือง 3 แหง ไดแก เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และ
เทศบาลเมืองบานหมี่, เทศบาลตําบล 19 แหง, และองคการบริหารสวนตําบล 103 แหง
ประชากรในจังหวัดลพบุรีมีดวยกันหลายกลุม เชน ไทยภาคกลาง ไทยพวน (เดิมเรียก ลาวพวน) และไทยเบิ้ง
(หรือไทยเดิ้ง) ไทยอีสาน (พูดภาษาอีสาน) ไทยมอญ นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
จํานวนไมนอยอีกดวย
ประชากรของจังหวัดลพบุรีสวนใหญเปนชาวไทยเชื้อสายลาว แตปจจุบันจังหวัดลพบุรีมีหลายกลุมมีความเปน
ไทย ชาวไทยภาคกลางนั้นจะหนาแนนแถบอําเภอเมืองใกลรอยตอระหวางจังหวัดลพบุรี พระนครศรีอยุธยาและจัง
หวังอางทอง รอบนอกเมืองลพบุรีสวนใหญจะมีเชื้อสายลาวทุกอําเภอ ซึ่งแตเดิมปรากฏวามีการใชภาษาลาวดวย แต
ปจจุบันหลายชุมชนในอําเภอเมืองมีแนวโนมในการใชภาษาลาวลดลง และมีชนเชื้อสายจีนปะปนอยูทั่วไป
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นอกจากนี้ที่ลพบุรียังมีชนเชื้อสายลาวพวน สวนใหญอยูในทองที่อําเภอบานหมี่ มีบางในตําบลถนนใหญ
และโคกกระเทียม ในอําเภอเมืองชนเชื้อสายมอญอาศัยอยูในเขตทองที่ตําบลบางขันหมากสวนลาง (สวนบนสวนใหญ
เปนชาวไทย) อําเภอเมืองลพบุรี นอกจากนี้ยังมีชาวไทเบิ้งซึ่งเปนชนกลุมเดียวกับชาวไทยโคราช ที่สวนใหญอาศัยใน
อําเภอพัฒนานิคม สวนชาวอีสานนั้นเขามาทางตะวันออกซึ่งติดกับจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดชัยภูมิ และอาศัย
ทางโคกเจริญ ชัยบาดาล ฯลฯ ชาวไทยเชื้อสายปากีสถานและอินเดียก็อาศัยในอําเภอเมืองและชัยบาดาล ซึ่งชนเชื้อ
สายตางๆ นี้ยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูดที่เปนเอกลักษณของตนเองลักษณะนิสัยตาง ๆ
จึงแตกตางกัน แตก็สามารถปรับตัวใหเขากับประชากรสวนใหญไดดีจํานวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดลพบุรี
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร, ทํานา, ทําไรขาวโพด, ขาวฟาง, ออยนํ้าตาล, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง

วงเวียนศรีสุริโยทัยหรือวงเวียนสระแกว

วงเวียนศรีสุริโยทัยหรือที่ชาวลพบุรีนิยมเรียกกันจนติดปากวา (วงเวียนสระแกว) ซึ่งเปนวงเวียนขนาดใหญ
สถาปตยกรรมชิ้นนี้ถูกสรางขึ้นใน ปพุทธศักราช 2481ในสมัยที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนงนายรัฐมนตรี

วงเวียนเทพสตรีหรือวงเวียนพระนารายณ
มหาราชลพบุรี

วงเวียนเทพสตรีหรือวงเวียนพระนารายณมหาราช ลพบุรี เปนบริเวณที่เรียกวา เมืองใหม เปนยานธุรกิจ
การคาศูนยราชการตาง ๆ ยานหางสรรพสินคา ซึ่งตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของเมืองลพบุรี
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วัฒนธรรม
ระบําลพบุรี เปนระบําโบราณคดีเพลงหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยเลียนแบบลักษณะทาทางของเทวรูป ภาพเขียน
ภาพแกะสลัก รูปปน รูปหลอโลหะ และภาพศิลาจําหลัก - ทับหลังประตู ตามโบราณสถานที่ขุดพบในสมัยลพบุรี
ระหวางพุทธศตวรรษที่ 16-19 ศิลปวัตถุโบราณประเภทนี้อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ปราสาทหินพิมาย
ในจังหวัดนครราชสีมา พระปรางคสามยอดลพบุรีแลวนํามากําหนดยุคสมัยตามความเกาแกของโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุแลวมาสรางเปนระบําสมัยนั้น ลีลาทาทางของศิลปวัตถุเปนภาพนิ่ง(ทาตาย)เหมาะเปนทาเทวรูปมากกวา
เมื่ออาศัยหลักทางดานนาฏศิลปเขามาดัดแปลงเปนทารํา ทําใหมีความออนชอย สวยงาม

ระบําลพบุรี

เทศกาลงานประจําป
- งานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช จัดขึ้นในชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ ของทุกปเพื่อเปนการรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณมหาราชที่มีตอจังหวัดลพบุรี ณ พระนารายณราชนิเวศน
- เทศกาลทุงทานตะวันบาน ที่ลพบุรี ชวงเวลาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
- เทศกาลลอยกระทง ยอนยุคไปในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม จัด ณ วงเวียนสระแกว ลพบุรี
- งานเทศกาลกระทอนหวานและของดีเมืองลพบุรี ชวงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลผลิตกระทอนของอําเภอเมืองลพบุรี
- เทศกาลโตะจีนลิง เปนหนึ่งใน 10 เทศกาลแปลกที่สุดในโลก งานเลี้ยงโตะจีนลิง จัดขึ้นทุกวันอาทิตย สัปดาห
สุดทายของเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางคสามยอด ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว
ชาวไทยและชาวตางชาติ รวมไปถึงสื่อตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศอีกดวย
- เทศกาลกินเจลพบุรี
- งานฤดูหนาวลพบุรี จัดระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ของทุกป ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
- งานกาชาดลพบุรี
- เทศกาลงานแสดงไมดอกไมประดับจังหวัดลพบุรี ในเดือนตุลาคมของทุกป
- ประเพณีชักพระศรีอาริย 14 คํ่า เดือน 6 ของทุกป
- ประเพณีกําฟา ตรงกับวันขึ้น 2 คํ่า เดือน 3
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ทางหลวงแผนดินในจังหวัดลพบุรีมีดังนี้
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 21 (ถนนคชเสนีย)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 311 (ถนนนารายณมหาราช, ถนนลพบุรี–ชัยนาท)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 366 (ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2089 (สายมวกเหล็ก–ลํานารายณ)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2129 (ทางเขาลํานารายณ)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2256 (สายถนนโคง–กุดมวง)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2321 (สายบานใหมสามัคคี–สระโบสถ)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3015 (สายสถานีรถไฟทาแค-รพ.อานันทมหิดล)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3016 (สายคายเอราวัณ-สถานีรถไฟปาหวาย)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3017 (สายสามแยกนิคม–วังมวง)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3019 (สายสถานีรถไฟโคกกะเทียม-สามแยกโคกกะเทียม)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3024 (สายถนนพหลโยธิน-ถนนเทศบาล อําเภอบานหมี่
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3027 (สายทาวุง–บานเบิก อําเภอไชโย)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3196 (สายดงพลับ อําเภอตาคลี – เจาปลุก อําเภอมหาราช)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3562 (สายลพบุรี–ปาหวาย) บานปาหวาย – วงเวียนพลรม– วงเวียนสระแกว–
สี่แยกสะพาน 7
สถานีรถไฟลพบุรี
สถานีรถไฟลพบุรีมีทางรถไฟที่ผานจังหวัดลพบุรีจํานวนสองสาย สายแรกคือทางรถไฟสายเหนือกรุงเทพมหานคร–เชียงใหม) โดยผานสถานีรถไฟและที่หยุดรถไฟตามเสนทางเที่ยวขึ้น ไดแก สถานีรถไฟบานปาหวาย, สถานี
รถไฟลพบุรี, สถานีรถไฟทาแค, สถานีรถไฟโคกกระเทียม, สถานีรถไฟหนองเตา, สถานีรถไฟหนองทรายขาว, สถานี
รถไฟบานหมี่, สถานีรถไฟหวยแกวและที่หยุดรถไฟไผใหญ สายที่สองคือทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชวงชุม
ทางแกงคอย–ชุมทางบัวใหญ) โดยผานสถานีรถไฟและที่หยุดรถไฟตามเสนทางเที่ยวขึ้น ไดแก สถานีรถไฟแกงเสือ
เตน, ที่หยุดรถไฟเขื่อนปาสักชลสิทธิ์, ที่หยุดรถไฟบานหนองบัว,สถานีรถไฟโคกสลุง, สถานีรถไฟสุรนารายณ,ที่หยุด
รถไฟโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต, ที่หยุดรถไฟเขายายกะตา,ที่หยุดรถไฟตลาดลํานารายณ, สถานีรถไฟลํานารายณ,
ที่หยุดรถไฟบานเกาะรัง, สถานีรถไฟแผนดินทอง,ที่หยุดรถไฟบานจงโกและสถานีรถไฟโคกคลี ปจจุบันมีโครงการ
กอสรางรถไฟทางคูชวงลพบุรี–ปากนํ้าโพ สําหรับจังหวัดลพบุรีนั้นมีการกอสรางเสนทางรถไฟใหมเปนเสนทางรถไฟ
เลี่ยงเมืองลพบุรี ชวง บานกลับ–โคกกระเทียม ระยะทาง 29 กม. และทางคูชวงทาแค–ไผใหญ โดยโครงการคาดวา
จะเสร็จในป พ.ศ. 2566

SOCIAL LAB

หน้า 11

ทางอากาศ
จังหวัดลพบุรีไมมีทาอากาศยานเชิงพาณิชยใหบริการแตมีทาอากาศยานที่อยูในสังกัดของกองทัพบก และ
กองทัพอากาศ สนามบินโคกกระเทียม หรือ ฐานทัพอากาศโคกกะเทียม กองบิน 2 กองพลบินที่ 1 กองบัญชาการ
ยุทธทางอากาศสังกัดกองทัพอากาศ,สนามบินทหารอากาศอยูที่อําเภอทาหลวง,อําเภอทาวุง,สนามบินสระพรานนาค
โรงเรียนการบินศูนยการบินทหารบก คายสมเด็จพระศรีนครินทรา, สนามบินคายวชิราลงกรณ สังกัดกองทัพบก
สนามบินบานหมี่ ตําบลดอนดึง อําเภอบานหมี่ ภายใตการกํากับดูแลของมูลนิธิอนุรักษและพัฒนาอากาศยานไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ, สนามบินฝกใชอาวุธทางอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ, สนามบินโคกสลุง
การทหาร
ปจจุบันจังหวัดลพบุรีเปนที่ตั้งของกองกําลังทั้งทหารบกและทหารอากาศหลายหนวยเปนศูนยกลางทาง
ดานการทหาร กองกําลังทางการรบซึ่งจังหวัดลพบุรีนั้นมีภูมิประเทศที่เหมาะสมคืออยูบริเวณจุดกึ่งกลางของประเทศ
จึงทําใหเปนศูนยกลางทางดานการทหารซึ่งสามารถที่กระจายหรือแจกจายกําลังพลอาวุธยุทธโทปกรณ ไปยังภูมิภาค
ตาง ๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองลพบุรีไดรับการทํานุบํารุงอีกขึ้นใหมอีกครั้ง
สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี และนอกจากนั้นไดมีการวางผังเมืองใหมและตั้งหนวยทหารขึ้นมา
ในเมืองลพบุรี ซึ่งมีหนวยทหารที่สําคัญ ไดแก ศูนยการทหารปนใหญ, ศูนยการบินทหารบก,หนวยบัญชาการสงคราม
พิเศษ, ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร, หนวยรบพิเศษ เปนตน
ดังนั้น เมืองลพบุรีจึงไดชื่อวาเปนเมืองทหารเพราะมีหนวยทหารที่สําคัญตั้งอยูถึง 11 หนวย ลพบุรีในปจจุบันจึงเปน
เมืองเศรษฐกิจ เมืองทองเที่ยว ศูนยการศึกษาของภาคกลางตอนบน และยังเปนเมืองทหารอีกดวย จังหวัดลพบุรี
เปนเมืองยุทธศาสตรที่สําคัญของประเทศมาตั้งแตสมัยโบราณ ดังนั้นจึงถูกเลือกใหเปนที่มั่นแหงที่ 2 ของประเทศมา
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา การพัฒนาดานการทหารของจังหวัดลพบุรี ปรากฏวาเดนชัดในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ชื่อจริงคือ แปลก พิบูลสงคราม ตอนที่ทานดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีทําใหกิจการดานการทหารของลพบุรี
มีความสําคัญมากเปนอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตย ราว พ.ศ. 2480 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดพัฒนาเมืองลพบุรีใหเปนศูนยกลางทางการทหาร และมี
การวางผังเมืองใหม โดยแยกชุมชนและสถานที่ราชการออกจากเมืองเกา ทําใหเมืองมีความสงางามมากกวาเดิมและ
ไดสรางสิ่งกอสรางศิลปะแบบอารตเดโดขึ้นหลายแหง เชน ตึกชาโต ตึกเอราวัณ โรงภาพยนตร ทหารบก เปนตน
ลพบุรี จึงเปนเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งที่อุดมดวยคุณคาทางประวัติศาสตรชาติไทยและมีความเปนอมตะนครไมหายไป
จากความทรงจําของทุกยุคทุกสมัย และมีการวางผังเมืองใหมโดยยายศาลากลางจังหวัดจากบริเวณพระนารายณราช
นิเวศนมายังสถานที่ตั้งในปจจุบัน นาภูมิใจในจังหวัดลพบุรี นอกจากไดชื่อวาเปนเมืองทหาร ซึ่งมีทหารบกหลายเหลา
ไดแก เหลาทหารราบ เหลาปนใหญ หนวยรบพิเศษ และทหารอากาศ ไดแก กองบิน 2 และสนามฝกซอมใชอาวุธ
มวงคอมแลว นอกจากนี้ลพบุรียังมีสนามบินของกองทัพบกและกองทัพอากาศอยูหลายที่ ลพบุรียังชื่อไดวาเปน
ศูนยกลางการบินเฮลิคอปเตอรของไทยอีกดวยเพราะศูนยกลางการบินเฮลิคอปเตอรทั้งทหารบกและทหารอากาศ
ตางตั้งอยูในจังหวัดลพบุรี
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
เทศบาลตําบลโพตลาดแกว ประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลโพตลาดแกว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2540 มีการปรับขนาดชั้นจากองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก เปนขนาดกลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.
2550 และไดประกาศเปลี่ยนฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลโพตลาดแกวเปนเทศบาลตําบลโพตลาดแกว เมื่อวัน
ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ที่ตั้ง
เทศบาลตําบลโพตลาดแกว มีเนื้อที่โดยประมาณ 19.76 ตารางกิโลเมตร หรือจํานวน 12,350 ไร เขตการ
ปกครองแบงออกเปน 10 หมูบาน ประกอบดวยหมูบาน หมู 1 บานคลองโพธิ์ , หมู 2 บานคลองโพธิ์ , หมู 3
บานแหลมทอง (โพตลาดแกว) , หมู 4 บานโพตลาดแกว , หมู 5 บานบางกระบือ , หมู 6 บานบางกระบือ , หมู 7
บานบางกระบือ , หมู 8 บานดอนทอง , หมู 9 บานดอนกระตาย , หมู 10 บานดอนทอง
สภาพสังคม
ประชาชนในพื้นที่ตําบล มีการดํารงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัด
เปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักใครสามัคคีกลมเกลียวกันนอกจากนี้
ประชาชนในตําบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟอเผื่อแผพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันปฏิบัติตนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ รัชกาลที่ 9
สถาบันและองคกรทางศาสนา
การนับถือศาสนา
ศาสนาพุทธ
รอยละ 99.07
ศาสนาคริสต
รอยละ 0.13
ศาสนาอิสลาม
รอยละ 0.80
ศาสนสถาน
วัดสนามไชย
หมู 3
วัดโพธิ์แกว
หมู 1
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การศึกษาในชุมชน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพตลาดแกว
โรงเรียนวัดสนามไชย
โรงเรียนวัดดอนทอง
โรงเรียนดอนทองราษฎรวิทยา
โรงเรียนไฉไลพร
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หมูที่ 3
หมูที่ 3
หมูที่ 10
หมูที่ 10
หมูที่ 2
สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพตลาดแกว (รพ.สต.)
จํานวน 1 แหง
อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า รอยละ 100

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
งานประเพณีสงกรานต วันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกป
งานเเหเทียนพรรษา
วันที่ 20 กรกฎาคมของทุกป
งานประเพณีลอยกระทง(ยอนยุค) วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกป
บริการขั้นพื้นฐาน
ถนน
ถนน คสล.
จํานวน 66 สาย
ถนนลูกรัง
จํานวน 28 สาย
ทาหลวงหมายเลข 311 ลพบุรี – สิงหบุรี จํานวน 1 สาย
ถนนเลี่ยงเมือง จํานวน 1 สาย
สะพาน
สะพาน คสล.
จํานวน 4 สาย
สะพานเหล็ก
จํานวน 1 สาย
แหลงนํ้าในชุมชน
มีแหลงนํ้าสาธารณะที่ใชสําหรับอุปโภค – บริโภค จํานวน 13 แหง
แหลงนํ้า 1 แหงเคยเปนแหลงนํ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาล
ไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางขึ้นใหม เพื่อเพียงพอกับการอุปโภค
และบริโภคของประชาชน ดังนี้
หนองนํ้า
จํานวน 13 แหง
แมนํ้า
จํานวน
1 แหง
ประปา
จํานวน 16 แหง
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ไฟฟาในชุมชน
มีครัวเรือนที่ไดรับบริการไฟฟา ตามอาคารบานเรือน/ที่พัก
อาศัยรอยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด
มีไฟฟาสาธารณะสองสวางตามถนนสายหลักในเขตพื้นที่
ครอบคลุม รอยละ 80 – 90
การสื่อสารในชุมชน
โทรศัพท การสื่อสารโทรคมนาคม
หอกระจายขาว จํานวน 16 แหง
เสียงตามสายจากเทศบาล จํานวน 1 แหง
โทรศัพทบาน (องคการฯ, ทีโอที) จํานวน 92 หมายเลข
ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสงและวัสดุ ครุภัณฑ
มีไปรษณียอําเภอทาวุง
จํานวน 1 แหง
ประปาในชุมชน
มีครัวเรือนที่ไดรับบริการนํ้าประปา รอยละ 100 ของพื้นที่
จํานวนครัวเรือนและประชากรในตําบลโพตลาดแกว
จํานวนหลังคาเรือน
:
1,243 หลังคาเรือน
จํานวนประชากร
:
4,507 คน
จํานวนเด็กแรกเกิดถึง 6 ป
:
150 คน
จํานวนสตรีตั้งครรภ
:
16 คน
จํานวนสตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป
:
735 คน
จํานวนผูสูงอายุ
:
557 คน
จํานวนผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง :
103 คน
จํานวนผูสูงอายุที่ชวยตนเองไมได :
24 คน
จํานวนผูพิการ
:
71 คน

แผนที่เทศบาลตําบลโพตลาดแกว

หน้า 16

SOCIAL LAB

ธุรกิจในชุมชน
โรงแรม
จํานวน 2 แหง
ปมนํ้ามัน จํานวน 2 แหง
โรงสี
จํานวน 1 แหง
โรงหลอพระ จํานวน 2 แหง
ทําขนมแซนวิส จํานวน 1 แหง
ทําขนมนางเล็ด จํานวน 1 แหง
ผลิตขาวหลาม จํานวน 4 แหง
รานอาหาร
จํานวน 4 แหง
รานคาและบริการ จํานวน 96 แหง
ทําวุนมะพราว
จํานวน 1 แหง
นํ้าดื่ม
จํานวน 1 แหง
สถานที่สําคัญ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลโพตลาดแกว

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโพตลาดแกว

วัดสนามไชย

โรงเรียนผูสูงอายุโพตลาดแกว

โรงเรียนสนามไชย

ศาลาตาหลวง

วัดโพธิ์แกว

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) (สวนสมุนไพร จ.ลพบุรี)
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การพัฒนาศักยภาพดานอาชีพของผูสูงอายุ
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พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
“กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพดานอาชีพของผูสูงอายุ ตําบลโพตลาดแกว”
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) รวมกับทีม One Home ไดจัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพดานผูสูงอายุตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี พื้นที่ดําเนินการ ณ หองประชุมเทศบาล
ตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ไดจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุมเปาหมาย
1.ผูแทนกลุมอาชีพในพื้นที่ตําบลโพตลาดแกว
2.ผูแทนจากกลุมผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลโพตลาดแกว
3.เจาหนาที่เทศบาลตําบลโพตลาดแกว กํานัน ผูใหญบาน ที่ขับเคลื่อนงานดานพัฒนาสังคม
และจัดสวัสดิการสังคม
4.บุคลากรในหนวยงานทีม One Home พม. ในจังหวัดลพบุรี
5.บุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี)
วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม
1.เพื่อศึกษา วางแผน รวมดําเนินงานติดตามและถอดบทเรียน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพดานอาชีพของผูสูงอายุในชุมชน
3.เพื่อใหผูสูงอายุไดเห็นความสําคัญของตนเองในการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสังคม
กระบวนการดําเนินการ
1.กิจกรรมระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนในหัวขอ
หัวขอที่ 1 สถานการณทั่วไป,สถานการณผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลโพตลาดแกว
หัวขอที่ 2 บริบททุนทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตําบลโพตลาดแกว
หัวขอที่ 3 วิเคราะหสถานการณการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพของผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลตําบลโพตลาดแกว
- จุดออน-จุดแข็ง (ภายใน)
- โอกาสและอุปสรรค (ภายนอก)
- ปจจัยความสําเร็จ
หัวขอที่ 4 แนวทาง/ความตองการและความคาดหวังในการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนา
อาชีพสําหรับผูสูงอายุ โดย ดร.ณรงค ศรีธรรมา ที่ปรึกษา
2.กิจกรรมนําเสนอและสรุปผลการระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียน
สรุปผลการเขารวมประชุม
ผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 35 คน ประกอบดวยบุคลากรในหนวยงานทีม One Home พม. ในจังหวัดลพบุรี
บุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) เจาหนาที่เทศบาลตําบลโพตลาดแกว ผูแทน
ภาคประชาชน กํานันผูใหญบาน ผูแทนผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลโพตลาดแกว
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กิจกรรมระดมความคิดเห็น
หัวขอที่ 1 สถานการณทั่วไปในพื้นที่ตําบลโพตลาดแกว
ตําบลโพตลาดแกว เดิมชื่อ โพหวี บริเวณบานคลองโพ หมู 1 ราวปพ.ศ.2442 เคยเปนที่ตั้งของที่วาการ
อําเภอมากอน แตตอมาที่วาการอําเภอไดยายมาสรางที่ตําบลทาวุง จนถึงปจจุบันจากสภาพบริเวณหมูบานมีตนโพธิ์
ขึ้นอยูทั่วไปและคอนขางมากจึงทํามาตั้งเปนชื่อบาน ชื่อตําบล พื้นที่เปนที่ราบลุม มีแมนํ้าลพบุรีไหลผาน ราษฎร
สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร ทํานา ทําสวนมะลิ สวนดอกรักและดาวเรือง อาชีพเสริมรอยพวงมาลัย ดอก
มะลิสด ทําริบบิ้นพวงมาลัย
หัวขอที่ 2 บริบท ทุนทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตําบลโพตลาดแกว
ตําบลโพตลาดแกว มีการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพของผูสูงอายุ โดยการจัดตั้ง
ชมรม, โรงเรียนผูสูงอายุ, กลุมอาชีพ, กองทุนในการใหการชวยเหลือผูสูงอายุในดานอาชีพมีชมรมเคลื่อนที่แนะนําให
ความรูแกผูสูงอายุที่ไมสามารถมารวมกิจกรรมไดมีกลุมอาชีพที่หลากหลาย เชน จักสาน ,โบวบิ้น , ยาหมอง, กระถาง
พวงแกว, สวนกลวย และการทําขนมไทย มีการรวมกลุมอาชีพเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดรับการ
สนับสนุนการดําเนินงานจากหนวยงานภาคีเครือขาย เชน เทศบาล , รพ.สต., วัด , โรงเรียน และภาคเอกชน
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หัวขอที่ 3 วิเคราะหสถานการณการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพของผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลตําบลโพ
ตลาดแกว
- จุดออน-จุดแข็ง (ภายใน) /โอกาสและอุปสรรค (ภายนอก)

- ปจจัยความสําเร็จ
1.กลุมผูสูงอายุมีความเชื่อมโยงกันของกลุมอาชีพในชุมชน
2.กลุมผูสูงอายุมีการพัฒนาตอยอด/แปรรูปสินคา
หัวขอที่ 4 แนวทาง/ความตองการและความคาดหวังในการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงอายุ
1.กลุมอาชีพในชุมชนตองการตอยอดสินคาและแปรรูปสินคา
2.กลุมผูสูงอายุตองการใหมีตลาดรองรับสินคาเพิ่มมากขึ้น สามารถวางสินคาขายไดทุกวัน
3.กลุมผูสูอายุตองการใหหนวยงานเขามาสนับสนุนงบประมาณในการฝกอบรมวิชาชีพสําหรับผูสูงอายุในชุมชน
4.กลุมผูสูงอายุในชุมชนตองการใหหนวยงานจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อมาตอยอดในชุมชน
5.ตองการใหหนวยงานแนะแนวทางในการเขียนโครงการของบประมาณสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของผูสูงอายุ
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TOWS Matrix

จากการวิเคราะห SWOT ดานการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพของผูสูงอายุ ตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง
จังหวัดลพบุรี จะเห็นไดวาจุดเดนของพื้นที่ตําบลโพตลาดแกว คือ ผูบริหารและบุคคลากรของหนวยงานมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการทํางานรวมกับผูสูงอายุในชุมชนมีความเขมแข็ง มีการสืบทอดและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของ
คนในชุมชนสืบตอกันมา พื้นที่ของตําบลโพตลาดแกวยังเหมาะสําหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร เชน การทํานา
ทําสวนมะลิ สวนดอกรัก และดาวเรือง มีการจัดตั้งกลุมอาชีพหลากหลาย เชน จักสาน, โบวบิ้น , ยาหมอง, กระถาง
พวงแกว, สวนกลวย และการทําขนมไทย สรางอาชีพเสริมใหกับผูสูงอายุในชุมชนถือเปนการตอยอดจากสิ่งที่มีอยูใน
ชุมชนนํามาสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ ไดแก รอยพวงมาลัยดอกมะลิสด ทําริบบิ้น พวงมาลัย มีการรวมกลุมที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง มีสถาบัน
ทางการศึกษาเขามาศึกษาคนควา วิจัย ในดานตาง ๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุในชุมชน นําไปสูการกําหนดกลยุทธเชิงรุก
โดยใหมีการจัดตั้งศูนยภายในชุมชนขึ้นเพื่อเปนการรวบรวมผลงานตาง ๆ ใหแกเยาวชนไดศึกษานํามาสูการพัฒนา
ชุมชนในอนาคตได กลยุทธเชิงปองกันใหมีการจัดทําฐานขอมูล เพื่อใชในการติดตามผูสูงอายุ และประเมินทักษะใน
การใชชีวิตโดยจัดกลุมผูสูงอายุในแตละประเภท กลยุทธเชิงแกไขจัดเวทีเสวนาผูสูงอายุรวมกับเยาวชนและหนวยงาน
ทองถิ่นเพื่อสรางความเขมแข็งของคนในชุมชน กลยุทธเชิงรับจัดอบรมการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล Video
Conference กับผูนําชุมชน และเจาหนาที่ในทองถิ่น
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ความหมายตราประจําจังหวัด
เมื่อเดือน ๓ ปลายประกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวสิงหบุรี เมืองวิเศษชัยชาญและสรรคบุรี โดยการนําของคนไทย
ชั้นหัวหนาสําคัญ ๑๑ คน ไดซองสุมชาวบานรวม ๖๐๐ คนมาพึ่งพระอาจารยธรรมโชติผูทรงวิทยาคมตั้งคายสูรบกับ
ทหารของเนเมียวสีหบดีแมทัพพมาที่บานบางระจันเขตเมืองสิงหบุรีดวยความรักชาติ สามัคคี และเสียสละสามารถ
เอาชนะทหารพมาไดถึง ๗ ครั้ง แตดวยกําลังพลและอาวุธที่เสียเปรียบมาก ในการรบครั้งที่ ๘ เมื่อวันจันทร ปจอ
พ.ศ. ๒๓๐๙ พมาจึงตีคายบางระจันไดสําเร็จ รัฐบาลโดยกรมศิลปากร ไดสรางอนุสาวรียวีรชนชาวบานบางระจันขึ้น
เพื่อใหลูกหลานไทยไดรําลึกถึงตลอดไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
อนุสาวรีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ทางราชการจังหวัดสิงหบุรีพรอมดวยประชาชนทุกหมูเหลา
ตํารวจและทหารสามเหลาทัพไดพรอมใจกันทําพิธีสักการะสดุดีวีรชนชาวบานบางระจันสิงหบุรีในวันที่ ๔ กุมภาพันธ
ของทุกป
รูปแบบ
เปนรูปโครงราง ๑๑ วีรชนสีดํา อยูบนพื้นสีแดงภายในโล (เครื่องปองกันอาวุธ) ชนิดกลม ขอบโลถัดจาก
ภาพพื้นสีแดง มีวงกลมสีขาว สีนํ้าเงิน และสีแดง มีขนาดและสัดสวน เชนเดียวกับพื้นแถบธงชาติไทยออกไปตาม
ลําดับใตรูปโครงรางวีรชน มีขอความจังหวัดสิงหบุรีเปนอักษรสีดําโคงไปตามสวนลางของขอบโลกรณีประดับตรา
ประจําจังหวัดบนผืนธงใหตราอยูกึ่งกลางผืนธงพื้นสีแดงขนาดมาตรฐานธงชาติไทย และใหตัดวงกลมสีแดงวงนอกสุด
ออกเพื่อกลมกลืนกัน
คําขวัญประจําจังหวัด

"ถิ่นวีรชนคนกลา คูหลาพระนอน
นามกระฉอนชอนแมลา
เทศกาลกินปลาประจําป"
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แผนที่ภาพจังหวัดสิงหบุรี
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ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสิงหบุรี
สิงหบุรีเปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งสันนิษฐานวาเปนเมืองเกาแกกอนสุโขทัย สรางขึ้นราว พ.ศ. 1650 โดย
พระเจาไกรสรราช โอรสพระเจาพรหม (พระเจาศรีธรรมไตรปฎก) ซึ่งครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) ไดสรางขึ้นครั้งเมื่อ
เสด็จพาไพรพลมาครองเมืองลพบุรีตามรับสั่งพระราชบิดาซึ่งเขาใจวาคงจะมาพักขึ้นบก ณ ที่เปนที่ตั้งเมืองสิงหเดิม
คือตั้งอยูลํานํ้าจักรสีห ตําบลจักรสีห อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี ในปจจุบันใกลวัดหนาพระธาตุ มีเมืองเกาเรียกวา
"บานหนาพระลาน" เพื่อที่พระองคจะเดินทางลงเรือที่วัดปากนํ้า แมนํ้าลพบุรีตอมาไดยายเมืองไปตั้งทางแมนํ้านอย
ตําบลโพสังโฆ ใตวัดสิงห ปจจุบันอยูในทองที่อําเภอคายบางระจัน
ครั้น พ.ศ. 2310 เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมาแลว จึงยายเมืองสิงหมาตั้งทางแมนํ้าเจาพระยา ริมปาก
คลองนกกระทุง ตําบลบางมอญ (ปจจุบัน คือ ตําบลตนโพธิ์ จังหวัดสิงหบุรี) การยายครั้งนี้นาจะเปนสมัยเดียวกับการ
ตั้งเมืองอางทองในสมัยธนบุรีตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรราว พ.ศ. 2473 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว) ไดมีการจัดรูปการปกครองเมืองระบอบมณฑลเทศาภิบาลจึงไดจัดตั้งกรุงเกา (มณฑลอยุธยา) ขึ้นประกอบ
ดวยเมือง 8 เมือง คือ กรุงเกา พระพุทธบาท พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง และอินทรบุรีใน พ.ศ.24392440 ไดมีการยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทรบุรีลงใหเปนอําเภอขึ้นกับเมืองสิงหบุรี และยายไปตั้งที่ตําบลบางพุทรา
อันเปนที่ตั้งจังหวัดสิงหบุรีในปจจุบันเนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีกวาเดิมเพราะพื้นที่เปนเนินสูง นํ้าทวมไมถึง

ขนาดที่ตั้ง
จังหวัดสิงหบุรี ตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822.478 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 514,049 ไร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ ติดอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
ทิศตะวันออก ติดอําเภอบานหมี่ และอําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต ติดอําเภอไชโย อําเภอโพธิ์ทอง และอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
ทิศตะวันตก ติดอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางธรณี
1.ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสิงหบุรีมีพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอน
บริเวณแมนํ้าเจาพระยาเปนเวลานาน มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดินเหมาะแกการทําเกษตรกรรมพื้นที่กวา
รอยละ 80 เปนที่ราบเรียบกวางขวางมีความลาดเอียงของพื้นที่นอยมาก จึงเกิดเปนหนองบึงขนาดตางๆ ทั่วไปพื้นที่มี
ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 17 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ดังนั้นในฤดูนํ้าหลากจึงมักมีนํ้าทวมขังเปนเวลานานพื้นที่
ทางดานทิศตะวันตกและดานทิศตะวันออกเฉียงใตมีสภาพคอนขางราบพื้นดินเปนลูกคลื่นลอนลาดอันเกิดจากการ
กัดเซาะของนํ้าบนผิวดิน
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2.ลักษณะทางธรณีสัณฐานของพื้นที่แบงออกไดเปน 4 แบบ คือ
1.พื้นที่ที่เปนคันดินตามธรรมชาติอยูตามสองฝงแมนํ้าเจาพระยา แมนํ้านอยและรองนํ้าเกามีลักษณะเปนที่
ราบแคบ ๆกวางไมเกินหนึ่งกิโลเมตรมีความยาวขนานตามแนวลํานํ้ามีระดับคอนขางสูงกวาที่ราบขางเดียวสวนมาก
เปนที่อยูอาศัยของประชาชนและเปนแหลงชุมชนใหญๆเชนอําเภอเมืองสิงหบุรี อําเภออินทรบุรี อําเภอพรหมบุรีและ
อําเภอทาชาง
2.พื้นที่เปนที่ราบลุมนํ้าทวมถึงอยูใกลแมนํ้าหลังคันดินธรรมชาติเกิดจากการเออลนของนํ้าจึงมีแนวราบเรียบ
กวางขวางมีระดับคอนขางตํ่า มักมีนํ้าทวมในฤดูนํ้าหลาก ใชเปนพื้นที่ทําการเกษตรพวกนาขาว
3.พื้นที่เปนลอนลาด อยูทางดานทิศตะวันตกบริเวณอําเภอคายบางระจันและบางสวนของอําเภอ บางระจัน
มีลักษณะเปนลูกระนาด หรือลูกคลื่นลอนลาดเกิดจากนํ้าผิวพื้นพัดพามากัดเซาะจนเปนรองกวาง มีระดับคอนขางสูง
นํ้าทวมไมถึงใชเปนพื้นที่เพื่อการเกษตรพวกพืชไร เชน ออย ขาวโพด เปนตน
4.พื้นที่เปนหนองบึงอยูทางตอนกลางของพื้นที่ใกลแมนํ้า คลองและที่ราบลุม นํ้าทวมถึง มีลักษณะเปนที่ราบ
ลุมตํ่ามีนํ้าขังอยูตลอดเวลาพื้นที่มีระดับตํ่ามาก นํ้าจากบริเวณขางเคียงจึงไหลมารวมกันในบริเวณที่มีระดับนํ้าขังคอน
ขางตื้น มักใชทํานานํ้าลึก สวนที่มีนํ้าขังมาก ๆ มักปลอยใหวางเปลา
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปคลายกับจังหวัดอื่นในภาคกลาง แบงเปน 3 ฤดู คือฤดูรอน ตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ-เมษายน ฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
การปกครองและประชากร
แบงการปกครองออกเปน 6 อําเภอ 43 ตําบล 364 หมูบาน 14 ชุมชน ดังนี้
1) อําเภอเมืองสิงหบุรี มี 8 ตําบล 58 หมูบาน 14 ชุมชน
2) อําเภออินทรบุรี มี 10 ตําบล 105 หมูบาน
3) อําเภอพรหมบุรี มี 7 ตําบล 42 หมูบาน
4) อําเภอบางระจัน มี 8 ตําบล 77 หมูบาน
5) อําเภอทาชาง มี 4 ตําบล 23 หมูบาน
6) อําเภอคายบางระจัน มี 6 ตําบล 59 หมูบาน
การปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง จํานวน 2 แหง เทศบาล
ตําบล จํานวน 6 แหง และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 33 แหง
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ขอมูลเทศบาลในจังหวัดสิงหบุรี

ประชากร
จังหวัดสิงหบุรีมีประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 214,661 คน แยกเปนชาย จํานวน
102,606 คน หญิง จํานวน 112,055 คน สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อําเภออินทรบุรี มีจํานวน
60,030 คน รองลงมาไดแก อําเภอเมืองสิงหบุรี จํานวน 56,657 คน และอําเภอบางระจัน จํานวน 36,894 คน
สําหรับอําเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองสิงหบุรี 504.16 คนตอตารางกิโลเมตร รอง
ลงมาไดแก อําเภอทาชาง 456.40 คนตอตารางกิโลเมตร และอําเภอคายบางระจัน 329.02 คนตอตารางกิโลเมตร
ศาสนา
จังหวัดสิงหบุรีมีวัดในศาสนาพุทธ จํานวน 178 แหง โบสถคริสต 2 แหง วัดคริสต 1 แหง มัสยิด 2 แหง
จํานวนผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98.80 จํานวนผูนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 1.02 จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต
รอยละ 0.18
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พระอารามหลวง
วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตําบลจักรสีห อําเภอเมืองสิงหบุรี
วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตําบลพิกุลทอง อําเภอทาชาง
วัดโบสถ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตําบลอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี (ธรรมยุติกนิกาย)

การขนสง
การคมนาคมของจังหวัดสิงหบุรี มี 2 ทาง คือ ทางบก ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ( บางปะอิน พยุหะคีรี) จากกรุงเทพมหานครถึงสิงหบุรี ระยะทาง 142 กิโลเมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (วังนอยสิงหบุรี) ผานจังหวัดอางทอง ระยะทาง 144 กิโลเมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข 311 (ลพบุรี - ชัยนาท) เชื่อม
ตอทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 ไปยังจังหวัดชัยนาท ทางนํ้า ใชแมนํ้าเจาพระยาเปนเสนทางเดินเรือเพื่อขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรจากกรุงเทพมหานครถึงสิงหบุรี ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร หรือมาทางแมนํ้านอยแยก
จากแมนํ้าเจาพระยาที่อําเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทผานอําเภอสรรคบุรีอําเภอบางระจันอําเภอคายบางระจัน
อําเภอทาชาง ถึงจังหวัดสิงหบุรี
ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอําเภอตางๆ
อําเภอบางระจัน 10 กิโลเมตร
อําเภอพรหมบุรี 15 กิโลเมตร
อําเภอคายบางระจัน 18 กิโลเมตร
อําเภออินทรบุรี 19 กิโลเมตร
อําเภอทาชาง 20 กิโลเมตร
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สถานที่ทองเที่ยว
Ø วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร
Ø อนุสาวรียชาวบานบางระจันและวัดโพธิ์เกาตน
Ø แหลงเตาเผาแมนํ้านอย
Ø อุทยานแมลามหาราชานุสรณ
Ø คูคายพมา
Ø เมืองโบราณบานคูเมือง
Ø พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอินทรบุรี
Ø วัดพิกุลทอง หลวงพอแพ เขมังกโร
Ø เมืองสิงหบุรี
Ø ลําแมลา
Ø วัดหนาพระธาตุ
Ø หนังใหญ วัดสวางอารมณ
Ø วัดมวงชุม
Ø วัดดาวเรือง
Ø โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ
หนองลาด
Ø ศาลหลักเมืองสิงหบุรีและ
ศาลาเกาสิงหเกจิอาจารย
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Ø ศาลากลางจังหวัดสิงหบุรีและศาลจังหวัดสิงหบุรี
หลังเกา
Ø ไกรสรราชสีห
Ø วัดประโชติการาม หลวงพอทรัพย หลวงพอสิน
Ø วัดสิงหพระพุทธฉาย
Ø วัดชีปะขาวหลวงพอซวง อภโย
Ø วัดโคกงู
Ø วัดไทร
Ø วัดพระแกวเจดียกลางทุง
Ø ตลาดบานแปง
Ø ตลาดปากบาง
Ø ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน
Ø ตลาดเกษตร (วันอาทิตยชวงเชา)
Ø ตลาดนัดคลองถมสอง (วันเสารและวันอาทิตย
ชวงเย็น)
Ø ตลาดผา (วันจันทรชวงเชา)
Ø เทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงหบุรี
(ชวงปลายเดือน ธ.ค.)
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ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าตาล
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ประวัติตําบลนํ้าตาล อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
บานนํ้าตาล นายซง คงรักษ อยุ 85 ป ไดเลาวาหมูบานนํ้าตาลในสมัยกอนประชากรในหมูบาน นั้นนิยมปลูก
ตนตาลเปนจํานวนมาก แลวมีคนสวนมากทําโรงหีบออย ซึ่งเปนอาชีพหนึ่งของชุมชนนอกจากนั้นก็มีผลิตภัณฑตาง ๆ
อาทิ เชน นํ้าตาลเมา (นิยมทํากันมากในแถบบานไร) ในเวลาที่มีงานรื่นเริงก็จะนํามาเลี้ยงกันเพื่อเปนการแสดงความ
ยินดี ตอมาจากพื้นที่ ๆปลูกตนตาลก็เปลี่ยนมาเปนการทํานา ทําสวน ทําใหตนตาลมีจํานวนนอยลง โรงหีบออยการ
ทํานํ้าตาลเมาก็หมดไป นอกจากนั้น นายสมัย เขียวรอด อายุ 82 ป ไดเลาใหฟงวา "บานนํ้าตาล" เมื่อยังไมมีเขื่อน
เจาพระยา ชาวบานในเขตตําบลนํ้าตาล จะนิยมทําไรออยเปนสวนใหญ เนื่องจากที่ดินแถบนี้เปนที่ลุม สามารถปลูก
พืชผักอื่น ๆ ไดนอกจากไรออย จากการที่ชาวบานปลูกไรออยอยางเดียว จึงทําใหทุกครัวเรือนมีแตออย ชาวบานจึง
คิดแปรสภาพปนนํ้าตาลสีรําและนําไปจําหนายในตางถิ่น เมื่อคนในหมูบานอื่น ๆรับประทานแลวติดใจก็บอกกันตอๆ
ไปวาซื้อมาจากบานนํ้าตาลคนในหมูบานจึงเรียกหมูบานตนเองวา "บานนํ้าตาล"
ที่ตั้งและอาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลนํ้าตาล ตั้งอยูฝงขวาของแมนํ้าเจาพระยา ทางดานทิศเหนือของอําเภออินทรบุรี
จังหวัดสิงหบุรีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนํ้าตาล ตั้งอยูเลขที่ 26 หมูที่ 4
ระยะทางหางจากอําเภออินทรบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 32 ตารางกิโลเมตร
จํานวนประชากร
จํานวนประชากรทั้งหมด 3,542 คน แยกเปน
· ชาย จํานวน 1,663 คน คิดเปนรอยละ 46.95
· หญิง จํานวน 1,879 คน คิดเปนรอยละ 53.05
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,330 ครัวเรือน ความหนาแนนเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดตอ
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สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุมฝงแมนํ้าเจาพระยาเหมาะสมแกการทําเกษตรกรรม
อาชีพของประชาชน
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเปน
ฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน อุณหภูมิ เฉลี่ยประมาณ 36.30 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,047.27 ม/ป
ฤดูหนาว ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส
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เขตการปกครอง
ขอมูลจากสํานักบริหารการเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

สภาพสังคม
การตั้งถิ่นฐานอาคารบานเรือนของตําบลนํ้าตาลมีลักษณะการเกาะกลุมกัน มีความสัมพันธแบบเครือญาติ
นับถือลําดับอาวุโส สภาพชุมชนแบบกึ่งชนบทกึ่งเมืองมีความสามัคคีและสงบเรียบรอย
สถาบันและองคกรทางศาสนา
วัดมีจํานวน 5 แหง ไดแก 1. วัดราษฎรบํารุง อยูหมูที่ 4 , 2. วัดทอง อยูหมูที่ 1 , 3. วัดศรีสําราญ อยูหมูที่ 4
, 4. วัดศรีจุฬามณี อยูหมูที่ 1 , 5.วัดโฆสิทธาราม อยูหมูที่ 7
การศึกษาในตําบล
โรงเรียน จํานวน 3 แหง
โรงเรียนวัตโมสิทธาราม
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน 1 แหง
วิทยาลัยอาชิวศึกษาสิงหบุริ
โรงเรียนวัดทอง
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การสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนํ้าตาล
อัตราการบริการและใชสวมราดนํ้า รอยละ 100
ความปลอดภัยในตําบล
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินภายในเขตตําบลนํ้าตาล ไดแก สายตรวจประจําตําบล
1 แหง ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 1 ศูนย (อปพร.)
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมชาวบานตําบลนํ้าตาลดําเนินการใชชีวิตแบบเรียบงายมีประเพณีประจําหมูบาน
ดังที่เคยมีในอดีต คือ
เดือนอาย มิงานบุญเผาขาวหลาม
เดือน 3 งานบุญมาฆบูชา
เดือน 4 ประเพณีตรุษจีน
เดือน 5 ประเพณีสงกรานต (จะจัดงานรถนํ้าดําหัวผูอาวุโสประจําหมูบานในวันที่ 15 เมษายน ของทุกป)
เดือน 6 งานบุญวันวิสาขบูชา
เดือน 8 เขาพรรษา
เดือน 11 ออกพรรษา ตักบาตรเทโว
เดือน 12 ลอยกระทง
และมีงานไหวพระไหวศาลเจาตามโอกาส ซึ่งทําใหประชาชนมีโอกาสพบปะพูดคุย สรางความผูกพันอัน
นําไปสูความรวมมือรวมใจกันพัฒนาหมูบาน
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
ถนนคอนกรีต
จํานวน
52
ถนนลูกรัง
จํานวน
19
ถนนลาดยาง
จํานวน
2
แหลงนํ้าในตําบล
แหลงนํ้าธรรมชาติ แมนํ้าเจาพระยาและคลอง 4 สาย คือ 1.คลองทิ้งนํ้า 2.คลองมหาราช 3.คลอง
หออด 4.คลองวัว
เเหลงนํ้าที่สรางขึ้นหนองนํ้าและที่สาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน คือ หนองหญาปลอง เนื้อที่ 50 ไร,
หนองหญาไทร เนื้อที่ 50 ไร, หนองสะเเก เนื้อที่ 70 ไร
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ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ี
ไมมีทรัพยากรดานปาไม และแรธาตุ เนื่องจากสภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีคูคลองมากมายจึงทําใหมี
ทรัพยากรนํ้าที่อุดมสมบูรณ
สาธารณูปโภค
ไฟฟาในตําบล
ทุกครัวเรือนทุกหมูบานมีไฟฟาเขาถึง
ประปาในตําบล
ทุกครัวเรือนทุกหมูบานมีประปาเขาถึง
การสื่อสารในตําบล
เปนเสียงตามสายแบบไรสายที่ออกจากองคการบริหารสวนตําบลนํ้าตาลและมีการติดตามจุดตาง ๆ ภายใน
หมูบานทุกหมูบานเพื่อรับทราบขาวสารตางๆที่ทางองคการบริหารสวนตําบลแจงใหทราบ
หนวยธุรกิจในตําบล
โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑในตําบล
ตะกราเชือกปาน
ตะกราเชือกฟาน
สถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยว
องคพระอินทร
วัดศรีสําราญ
วัดศรีจุฬามณี
วัดราษฎรบํารุง
วัดทอง
หางฟลายนาว
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนวัดทอง
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
ตลาดบานไร 100 ป
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การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขาย
พัฒนาสังคมในพื้นที่ อบต.นํ้าตาล
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พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
องคการบริหารสวนตําบลนํ้าตาล อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
โครงการ “ตําบลตนแบบหวงใยไมทอดทิ้งกัน” และเวทีจุดประกายขายความคิด
ตามโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบงปนที่ยิ่งใหญ Shift and Share” ปงบประมาณ 2563
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) รวมกับทีม One Home องคการบริหารสวน
ตําบลนํ้าตาลจัดกิจกรรมโครงการ“ตําบลตนแบบหวงใยไมทอดทิ้งกัน”และเวทีจุดประกายขายความคิดตามโครงการ
“พัฒนาเพื่อการแบงปนที่ยิ่งใหญ Shift and Share” ปงบประมาณ 2563 พื้นที่ดําเนินการ ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตําบลนํ้าตาล ตําบลอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี จัดกิจกรรมวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โดย
มีกลุมเปาหมาย
1.บุคลากรในหนวยงานทีม One Home พม. ในจังหวัดสิงหบุรี
2.บุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี)
3.ผูแทนภาคประชาชน กํานัน ผูใหญบาน ครู นักเรียน ในตําบลนํ้าตาล อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
4.สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงหบุรี
วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมสนับสนุนครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น ใหยอมรับคนเรรอน คนไรที่พึ่งใหสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางปกติสุข และจัดเวทีจุดประกายขายความคิดตามโครงการพัฒนาเพื่อการแบงปนที่ยิ่งใหญ Shift and
Share เพื่อใหเด็ก เยาวชน ภาคีเครือขาย และประชาชนทั่วไปในตําบลเกิดความตระหนักรูเกิดการยอมรับ และเขา
มามีสวนรวมการจัดสวัสดิการสังคม
กระบวนการดําเนินการ
1.บรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. 2557” โดย ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง
จังหวัดสิงหบุรี
2.กิจกรรมแบงกลุมการจัดทําแผนการขับเคลื่อนงานดานการคุมครองคนไรที่พึ่ง
ดาน 1 การจัดสวัสดิการสังคม
ดาน 2 การเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ
ดาน 3 การรักษาพยาบาล
ดาน 4 การสงเสริมการศึกษาและอาชีพ
ดาน 5 การสงเสริมและสนับสนุนการสรางโอกาสในสังคม
ดาน 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดาน 7 การสนับสนุนใหคนไรที่พึ่งมีงานทํา
ดาน 8 การสนับสนุนใหคนไรที่พึ่งมีที่พักอาศัย
ดาน 9 การปองกันมิใหใชการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอคนไรที่พึ่งพรอมแบงกลุมปฏิบัติเปน 3 กลุม
โดยเจาหนาที่สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) รวมเปนพี่เลี้ยง
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กลุมที่ 1 จัดทําแผนการขับเคลื่อนงานดานที่ 1,2,3
ดาน 1 การจัดสวัสดิการสังคม
ดาน 2 การเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ
ดาน 3 การรักษาพยาบาล
กลุมที่ 2 จัดทําแผนการขับเคลื่อนงานดานที่ 4,5,6
ดาน 4 การสงเสริมการศึกษาและอาชีพ
ดาน 5 การสงเสริมและสนับสนุนการสรางโอกาสในสังคม
ดาน 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุมที่ 3 จัดทําแผนการขับเคลื่อนงานดานที่ 7,8,9
ดาน 7 การสนับสนุนใหคนไรที่พึ่งมีงานทํา
ดาน 8 การสนับสนุนใหคนไรที่พึ่งมีที่พักอาศัย
ดาน 9 การปองกันมิใหใชการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอคนไรที่พึ่ง
3.กิจกรรมกลุมการจัดทําแผนการขับเคลื่อนงานดานการคุมครองคนไรที่พึ่งพัฒนาเพื่อการแบงปนที่ยิ่งใหญ
Shift and Share และคัดเลือกกลุมเปาหมายจากฐานขอมูล
4.วางแผนการใหความชวยเหลือในรูปแบบ Protective Welfare และรูปแบบ Productive Welfare
สรุปผลการเขารวมประชุม
ผูเขารับการอบรม ทั้งสิ้น 45 คน ประกอบดวย บุคลากรในหนวยงานทีม One Home พม. ในจังหวัด
สิงหบุรี บุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) ผูแทนภาคประชาชน ครู นักเรียน
กํานัน ผูใหญบานในตําบลนํ้าตาล อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงหบุรี
กิจกรรมการแบงกลุม
ประเด็นดานที่ 1 การจัดสวัสดิการสังคม
- เยี่ยมบาน รับฟงปญหาประชาชนกลุมเสี่ยงในพื้นที่
- จัดตั้งกองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนตําบลนํ้าตาล (กองทุนวันละบาท)
- ติดตามและประเมินผลของคนไรที่พึ่งในพี้นที่
- สงเสริมอาชีพใหกับคนไรที่พึ่งในพื้นที่ เชน การทําไมกวาด การจักรสาน
ประเด็นดานที่ 2 การเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ
- ใหแตละหมูบานมีการประเมินทางรางกายจิตใจของคนไรที่พึ่งในหมูบาน
- คัดกรองคัดแยกคนไรที่พึ่งที่มีอาการปวยทางจิตและทางรางกาย
- จัดกิจกรรมเสริมสรางฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ เชน จัดกลุมออกกําลังกายและ
กลุมงานฝมือ
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ประเด็นดานที่ 3 การรักษาพยาบาล
- ใหไดรับการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องตน และสงตอกรณีเจ็บปวย
- ใหเขาถึงบริการสาธารณสุขตามหลักประกันสุขภาพที่มี
ประเด็นดานที่ 4 การสงเสริมการศึกษาและอาชีพ
- จัดอบรมดานอาชีพ
- ใหคําปรึกษาแนะนําและความชวยเหลือ
- แจงเบาะแสเจาหนาที่/โทรแจงเจาหนาที่
- ฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับผูไรที่พึ่ง
- พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพและปญหาของคนไรที่พึ่ง
- จัดใหโรงเรียนมีการประชาสัมพันธเรื่องการศึกษา
- ใหเรียนตอศูนยการศึกษานอกโรงเรียน กศน.
- สนับสนุนสื่อทุกประเภท
ประเด็นดานที่ 5 การสงเสริมและสนับสนุนการสรางโอกาสในสังคม
- สรางงาน สรางอาชีพ ใหผูไรที่พึ่ง
- ตั้งกลุมฝกอาชีพ
- รวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อชวยเหลือใหคนไรที่พึ่งสามารถใชชีวิตในสังคมได
- สงเสริมและสนับสนุนใหคนไรที่พึ่งไดรับโอกาสแสดงความสามารถ
- สงเสริมองคกรทองถิ่น สถาบันศาสนา
- ใหชุมชนเปดใจ ยอมรับคนไรที่พึ่ง
ประเด็นดานที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สงเสริมปจจัยทั้ง 4 ในการดํารงชีวิต เชน อาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุมหม
- สงเสริมสนับสนุนใหผูนําชุมชนมีตูปนสุข
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการปรับปรุงที่อยูอาศัย และ
เครื่องอุปโภคและบริโภค
- ไดรับการยอมรับจากครอบครัวและคนรอบขาง
ประเด็นดานที่ 7 การสนับสนุนใหคนไรที่พึ่งมีงานทํา
- มีการฝกอาชีพ เชน การทํานํ้ายาลางจาน จักรสาน ฯลฯ
- อบต.นํ้าตาล จัดการศึกษาดูงานใหกับกํานัน ผูใหญบาน อสม. เพื่อนํามาปรับใชในการทํางาน
- ปรับเปลี่ยนความคิดของคนไรที่พึ่งใหพึ่งพาตนเองมากกวาพึ่งพาผูอื่น
- สงเสริมดานการศึกษาใหกับคนไรที่พึ่ง
- ควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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ประเด็นดานที่ 8 การสนับสนุนใหคนไรที่พึ่งมีที่พักอาศัย
- คนในชุมชนรับแจงเบาะแสคนเรรอนที่เขามาในหมูบาน
- รวมติดตามหาญาติ
- มีการสํารวจขอมูล (จปฐ.) คนไรที่พึ่งแตละหมูบาน
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการใหความชวยเหลือดานที่พักอาศัยฯ
ประเด็นดานที่ 9 การปองกันมิใหใชการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอคนไรที่พึ่ง
- จัดใหมีการสอดแทรกเนื้อหาความรูแกคนไรที่พึ่งเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิตาง ๆ ที่ควรไดรับ
- คนในชุมชนจะไมยอมรับบุคคลที่เลือกปฏิบัติตอคนไรที่พึ่ง
- สรางความยุติธรรมใหกับชุมชน

วิเคราะหปญหา/สถานการณดาน
สังคมในพื้นที่
- ตกงาน
- พิการ
- สูงอายุ
- อาศัยที่อยูสาธารณะ
- ขาดรายไดจากอาชีพหลัก (ตกงาน)
- ครอบครัวแตกแยก
- ติดยาเสพติด

จัดหมวดหมูของปญหาเชิงพื้นที่เชิง
ประเด็นเชิงกลุมเปาหมาย
- ขาดรายไดจากอาชีพหลัก (เกษตร)
- กลุมเกษตรอําเภอนํ้าตาล (ภัยแลง)
- ผลกระทบจาก COVID-19
(ตกงาน,รายไดลดลง)
- ปญหาครอบครัว(ตกงาน,รายไดลด)
(ขาดสภาพคลองทางการเงิน)

แนวทางแกไขปญหาเชิงบูรณาการ
ใชทุนทางสังคมในพื้นที่จังหวัด
- รวมกลุมฝกอาชีพ
- ประสานหนวยงานภาครัฐ เอกชน
สนับสนุนงบประมาณ
- คนหาภูมิปญญาทองถิ่นขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ

กลุมที่ 1
จัดแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมสวัสดิการ
เพื่อดูแล
- จัดกิจกรรมฝกอาชีพ(ตามความถนัด)
- จัดทําโครงการประสานหนวยงานเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ
- จัดทําแบบสํารวจภูมิปญญาแตละ
หมูบาน
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วิเคราะหปญหา/สถานการณดาน
สังคมในพื้นที่
- ปญหาการตั้งครรภในวัยเรียน
- ภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง นํ้าทวม
โรคระบาด
- ความยากจน
- เด็กไมไดรับการศึกษาและอบรมที่ดี
- ปญหายาเสพติดในพื้นที่
- เด็กขาดความอบอุน ความรัก จาก
ครอบครัว
- ขาดความรูความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ
- ขาดทักษะทางดานอาชีพทําใหมี
รายไดนอย
- รายไดไมเพียงพอกับรายจาย
- ปญหาวางงาน
- ปญหาหนี้สินในครัวเรือน

จัดหมวดหมูของปญหาเชิงพื้นที่เชิง
ประเด็นเชิงกลุมเปาหมาย
- ขาดความรูความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ
- ปญหายาเสพติดในเยาวชนและใน
วัยทํางาน
- ภัยธรรมชาติสงผลตอการประกอบ
อาชีพ
- ปญหาในการตั้งครรภในวัยเรียนเกิด
กับเด็กและเยาวชนผูหญิงที่กําลังเรียน
และศึกษา

แนวทางแกไขปญหาเชิงบูรณาการ
ใชทุนทางสังคมในพื้นที่จังหวัด
- ขอเงินสนับสนุนจากกองทุนตางๆที่
มีในหมูบานเพื่อฝกอบรมทักษะดาน
อาชีพ
- ของบประมาณจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน อบต.
- ให อบท.จัดสรรงบประมาณเพื่อใช
ในการฝกอบรมจัดความรูแกเด็กและ
เยาวชนในเรื่องยาเสพติด,เรื่องการ
ปองกันการตั้งครรภในวัยเรียน

กลุมที่ 2

จัดแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมสวัสดิการ
เพื่อดูแล
- จัดอบรมสงเสริมอาชีพอยางนอยปละ
2 ครั้ง
- ฝกอบรมเด็กและเยาวชนอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง
- องคการบริหารสวนทองถิ่นสนับสนุน
เงินทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจน
ทุนละ 1,000บาท / ป/ 20 ทุน
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วิเคราะหปญหา/สถานการณดาน
สังคมในพื้นที่
- คนในชุมชนมีรายไดนอย
- คนไมมีที่อยูอาศัย
- ครอบครัวแตกแยก
- คนตกงานไมมีงานทํา
-เด็กขาดการศึกษา

จัดหมวดหมูของปญหาเชิงพื้นที่เชิง
ประเด็นเชิงกลุมเปาหมาย
- ดานอาชีพและการทํางานในชุมชน
ตําบลนํ้าตาลหัวหนาครอบครัวเปนผู
ทํางานคนเดียว
- ไมมีที่อยูอาศัยกลายเปนคนเรรอน
- ครอบครัวแตกแยก
- ปญหาทางดานการเงิน

แนวทางแกไขปญหาเชิงบูรณาการ
ใชทุนทางสังคมในพื้นที่จังหวัด
- ฝกอาชีพ
- ติดตอขอรับงบประมาณกับหนวย
งานที่เกี่ยวของ
- สรางความอบอุนในครอบครัว

กลุมที่ 3

จัดแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมสวัสดิการ
เพื่อดูแล
- จัดตั้งกลุมทํานํ้ายาลางจานและ
นํ้ายาปรับผานุม
- นําเขาแผน อบต.
- จัดกิจกรรมรวมกันในวันสําคัญ
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TOWS Matrix

จากการวิเคราะห SWOT ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลนํ้าตาล อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี จะเห็นไดวาจุดเดนพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าตาล คือการที่
มีผูบริหารหรือผูนําชุมชนมีศักยภาพมีความคิด และวิสัยทัศนกาวไกลพรอมกับผลักดันประชาชนใหมีการฝกอาชีพ
สรางรายไดเสริมใหประชาชนไมตองทํางานตางจังหวัด ประชาชนมีความขยันขันแข็ง ผูนําชุมชนประชาชนมีความรู
ประชาชนมีความรักและสามัคคีตอกัน สรางโอกาสในการแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรมรวมกันระหวาง
ประชาชนและหนวยงานรัฐ สรางอาชีพเสริมใหกับประชาชนรวมกับหนวยงานตาง ๆ ได นําไปสูการกําหนดกลยุทธ
เชิงรุกโดยการประเมินรางกายจิตใจของคนในชุมชน ทําการคัดกรองและแยกประเภทผูที่จะรับการชวยเหลือพรอม
ทั้งวางแผนการชวยเหลือ กลยุทธเชิงปองกันมีการจัดตั้งคณะทํางานในพื้นที่ในการเฝาระวังกลุมเรรอนและประเมิน
ความเสี่ยงในชุมชน กลยุทธเชิงแกไขจัดใหมีการจัดทําฐานขอมูลที่ไดจากการประเมินเพื่อเปนฐานในการชวยเหลือ
พรอมทั้งใหความรูในการประกอบอาชีพ กลยุทธเชิงรับจัดตั้งคณะทํางานเครือขายชุมชน เชน ผูนําชุมชน อพม. ครู
นักเรียน กํานัน ผูใหญบาน เปนตน เพื่อเปนผูประสานงานรวมกับหนวยงานทองถิ่นไดอยางรวดเร็ว

SOCIAL LAB

จังหวัดชัยนาท

หน้า 46

SOCIAL LAB

ความหมายตราประจําจังหวัด
ความหมายตราประจําจังหวัดชัยนาท รูปพระธรรมจักรรองรับดวยพญาครุฑ เบื้องหลังเปนแมนํ้าและภูเขา
ซึ่งหมายถึงสัญลักษณรูปพระธรรมจักรที่ประดิษฐานอยู ณ วิหารวัดธรรมามูลวรวิหาร ตั้งอยูบนไหลเขาธรรมามูล
คําขวัญประจําจังหวัด
หลวงปูศุขลือชา เขื่อนเจาพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก สมโอดกขาวแตงกวา
ตนไมประจําจังหวัด
มะตูม

สัตวนํ้าประจําจังหวัด
ปลาแดง

ดอกไมประจําจังหวัด
มะตูม

ธงชาติประจําจังหวัด
เปนรูปตราประจําจังหวัดบนพื้นสีบานเย็น

ประวัติจังหวัด
ชัยนาท แปลตามศัพทมีความหมายวา " เสียงบันลือแหงชัยชนะ " เปนเมืองโบราณเมืองหนึ่งตัวเมืองเดิม
อยูที่บริเวณฝงขวาแมนํ้าเจาพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชาใตปากนํ้าเกา สันนิษฐานกันวาคงจะสรางขึ้นในสมัย
พญาเลอไทครองกรุงสุโขทัย ระหวาง พ.ศ. 1860–1879 เมืองแหงนี้จึงไดชื่อวาเมืองแพรกหรือเมืองสรรคมีฐานะเปน
เมืองหนาดานทางใต เมื่อกรุงสุโขทัยเสื่อมอํานาจเมืองแพรกไดกลายเปนเมืองหนาดานทางตอนเหนือกรุงศรีอยุธยา
ตอมาไดเกิดชุมชนใหมไมไกลจากเมืองสรรค เมืองที่เกิดขึ้นใหมนี้เปนเมืองใหญ มีชื่อวา "ชัยนาท" ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดยายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยาง มาตั้งตรงฝงซายแมนํ้าเจาพระยาสวนเมือง
สรรคนั้นเสื่อมลงเรื่อย ๆ เพราะผูคนอพยพมาอยูที่ชัยนาทเปนสวนใหญ ในที่สุดก็กลายเปนเพียงอําเภอหนึ่งของ
ชัยนาทเทานั้น ชัยนาทเปนเมืองยุทธศาสตรที่สําคัญเคยใชเปนที่ตั้งทัพรับศึกพมาหลายครั้งและมีชัยทุกครั้งไปจึงเปน
ที่มาของชื่อเมืองชัยนาทแหงนี้
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ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุม มีพื้นที่ประมาณ 99.06 ของพื้นที่ทั้งหมด
ไดแก พื้นที่ตอนกลาง ตอนใต และตะวันออกของจังหวัด มีลักษณะเปนที่ราบจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีแมนํ้า
เจาพระยาแมนํ้าทาจีน แมนํ้านอย ไหลผานพื้นที่ตาง ๆ ทั่วทุกอําเภอ เชน
o แมนํ้าเจาพระยา ไหลผานอําเภอมโนรมย วัดสิงห เมืองชัยนาท และสรรพยา
o แมนํ้าทาจีน หรือแมนํ้ามะขามเฒา ไหลผานอําเภอวัดสิงห และหันคา
o แมนํ้านอย ไหลผานอําเภอสรรคบุรี
o คลองชลประทาน ซึ่งมีหลายสายไหลผานพื้นที่ตาง ๆ ไดแก คลองอนุศาสนนันท , คลองมหาราช , คลอง
พลเทพ เปนตน ลวนเปนแหลงนํ้าสําคัญสําหรับการเกษตรกรรมตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วไป
นอกจากลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบแลว ยังมีเนินเขาเล็กๆ ขนาดประมาณ 1–3 กิโลเมตร กระจาย
อยูทั่วไปที่สําคัญไดแก เขาธรรมามูลซึ่งถือเปนสัญลักษณสําคัญของจังหวัดชัยนาท เขาพลอง เขาขยาย เขากระดี่
เขาใหญ เขารัก เขาดิน เขาหลัก เขาไกหอย เขาสารพัดดี เขาราวเทียน เขาสรรพยา และเขาแกว เปนตน
อาณาเขตติดตอ
จังหวัดชัยนาทเปนจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง
สิงหบุรี ลพบุรี สระบุรี และชัยนาท ตั้งอยูบริเวณริมฝงซายของแมนํ้าเจาพระยาและเปนตอนเหนือสุดของภาคกลาง
บนเสนรุงที่ 15 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศาตะวันออก สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 16.854 เมตรและ
มีพื้นที่ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,543,591 ไรหรือเทากับรอยละ 15.5 ของพื้นที่ใน
ภาคกลางตอนบนเปนพื้นที่เกษตรกรรม 1,219,669 ไรหรือประมาณรอยละ 79.02 ของพื้นที่ทั้งหมดหางจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 195 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงคือ
o ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค
o ทิศใต ติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
o ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดสิงหบุรี
o ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดอุทัยธานี
การเมืองการปกครอง
หนวยการปกครอง การปกครองสวนภูมิภาค

แผนที่อําเภอในจังหวัดชัยนาท
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จังหวัดชัยนาทแบงการปกครองสวนภูมิภาคแบงออกเปน 8 อําเภอ 53 ตําบล 503 หมูบาน โดยอําเภอทั้ง 8
มีดังนี้
1. อําเภอเมืองชัยนาท
2. อําเภอมโนรมย
3. อําเภอวัดสิงห
4. อําเภอสรรพยา
5. อําเภอสรรคบุรี
6. อําเภอหันคา
7. อําเภอหนองมะโมง
8. อําเภอเนินขาม
การปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดชัยนาทมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวม 60 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
คือ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท, เทศบาลเมือง 1 แหง คือ เทศบาลเมืองชัยนาท, เทศบาลตําบล 38 แหง และ
องคการบริหารสวนตําบล 20 แหง โดยรายชื่อเทศบาลทั้งหมดจําแนกตามอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดชัยนาทมีดังนี้
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วัฒนธรรมและประเพณี
งานมหกรรมหุนฟางนก
เปนการนําฟางขาวที่ไมไดใชมาทําประโยชน มาประดิษฐเปนรูปนกขนาดใหญหลายชนิด โดยนกแตละชนิด
นํามาติดตั้งบนรถแตละคัน ซึ่งตกแตงไวอยางสวยงามเปนรูปขบวนหลังจากการ ประกวดหุนฟางนกทั้งหมดจะนํามา
ตั้งแสดงบริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด กําหนดจัดงานประมาณตนเดือนกุมภาพันธของทุกป นอกจากนี้ใน
บริเวณงานจะมีการออกรานจําหนายสินคาพื้นเมือง และผลิตผลทางการเกษตร
งานสมโอชัยนาท
ชัยนาทเปนจังหวัดที่สามารถปลูกสมโอทุกสายพันธุไดผลดี สมโอสายพันธุที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท คือ
สมโอพันธุขาวแตงกวาซึ่งมีลักษณะพิเศษดังนี้คือผลกลม ผิวเรียบ เปลือกบาง รสหวานกรอบอมเปรี้ยวนิดๆไมมีรสขม
ปจจุบัน จังหวัดสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนปลูกกันเปนอาชีพและจัดงานสมโอชัยนาทเปนประจําทุกปชวงระหวาง
ปลายเดือนสิงหาคมหรือตนเดือนกันยายนที่บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดชัยนาทมีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ ประกวด
สมโอ การจัดนิทรรศการใหความรูจากหนวยงานทางราชการการออกรานจําหนายกิ่งพันธุและผลสมโอของเกษตรกร
ชาวชัยนาท
การคมนาคม
ระยะทางจากตัวเมืองไปอําเภอตางๆ
อําเภอมโนรมย 17 กิโลเมตร
อําเภอสรรพยา 19 กิโลเมตร
อําเภอสรรคบุรี 19 กิโลเมตร
อําเภอวัดสิงห 20 กิโลเมตร
อําเภอหนองมะโมง 35 กิโลเมตร
อําเภอหันคา 39 กิโลเมตร
อําเภอเนินขาม 51 กิโลเมตร
สถานที่สําคัญ
อนุสาวรียขุนสรรค
สวนนกชัยนาท
วัดพระมหาธาตุ
วัดธรรมามูลวรวิหาร
วัดสองพี่นอง
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
วัดพระแกว
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชัยนาทมุนี
จังหวัดชัยนาท
วัดปากคลองมะขามเฒา
สวนลิงชัยนาท
ฟารมจระเขวสันต
วัดไกลกังวล
วัดอินทาราม
วัดพิชัยนาวาส
เขื่อนเจาพระยา
เขาพลองสเตเดียม
วัดกรุณา
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ประวัติตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท องคการบริหารสวนตําบลมะขามเฒา เดิมเปนสภา
ตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ตอมาไดรับการยกฐานะเปนองคการ
บริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540 และไดดําเนินการกอสรางอาคารที่ทําการเปนของตนเองเมื่อป พ.ศ.
2542
ที่ตั้งและอาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบละขามเฒาตั้งอยูบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ (บึงคลอมอญ) หมู 4 ตําบละขามเฒา
อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หางจากตัวเมืองจังหวัดชัยนาท 23 กิโลเมตรตามเสน
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3183 หางจากกรุงทพฯ ประมาณ 218 กิโลเมตร มีระยะหางจากที่วาการอําเภอวัตสิงห
ประมาณ 3 กิโลเมตร ตําบลมะขามเฒา มีเนื้อที่ประมาณ 21. 161 ไร หรือ 34.59 ตารางกิโลเมตร
จํานวนประชากร
จํานวนประชากรทั้งหมด 5,269 คน แยกเปน
ชาย จํานวน 2,526 คน คิดเปนรอยละ 47.94
หญิง จํานวน 2,743 คน คิดเปนรอยละ 52.06
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,164 ครัวเรือน ความหนาแนนเฉลี่ย 62.56 คน/ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดตอ
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สภาพภูมิประเทศ
มีพื้นที่แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดานทิศตะวันออกเปนที่ราบลุมติตกับแมนํ้าทาจีน และเมนํ้าเจาพระยา
ทําใหประสบปญหาอุทกภัยในฤดูนํ้าหลากเปนประจําทุกป ความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ดานมีลักษณะ
เปนที่ราบลุม ดินมิีลักษณะเปนดินรวนปนทราย แตมีระบบชลประทานทั่วถึงเต็มพื้นที่ประชากรสวนใหญจึงประกอบ
อาชีพเกษตรกร (ทํานา) เปนอาชีพหลัก
สภาพภูมิอากาศ
ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท โดยทั่วไปภูมิอากาศดี อากาศในจังหวัดใกลเคียงในภาค
กลางอยู ภาคใตอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผานประจําฤดู อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ 29 - 30 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส ตํ่าสุด 16 องศาเซลเซียส แบงเปน 3 ฤดู
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ
ฤดูรอน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม

หมายเหตุ :ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2557 ที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอวัดสิงห
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อาชีพของประชากรในชุมชน
เกษตรกรรม – ปศุสัตว
คิดเปนรอยละ 0.22
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คิดเปนรอยละ 0.35
รับจางทั่วไป
คิดเปนรอยละ 37.86
ธุรกิจสวนตัว
คิดเปนรอยละ 1.70
กําลังศึกษา
คิดเปนรอยละ 18.09
เกษตรกรรม – ทํานา
คิดเปนรอยละ 22.27
เกษตรกรรม – ทําสวน
คิดเปนรอยละ 0.48
เกษตรกรรม – ประมง
คิดเปนรอยละ 0.09
รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
คิดเปนรอยละ 4.52
พนักงานบริษัท
คิดเปนรอยละ 0.97
คาขาย
คิดเปนรอยละ 6.24
อาชีพอื่น
คิดเปนรอยละ 4.66
ไมมีอาชีพ
คิดเปนรอยละ 2.55
สภาพสังคม
สถาบันและองคกรทางศาสนา
ความเปนอยูของประชาชนในเขตตําบลมะขามเฒา อาศัยอยูรวมกันอยางเรียบงายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพราะการศึกษาสาธารณสุขที่ครบครัน ในตําบลนับถือศาสนาพุทธ มีวัดเปนศูนยรวมจิตใจ ประชาชนสวนใหญ
ทําเกษตรกรรมเปนหลักมีพื้นที่อุดมไปดวยทรัพยกรธรรมชาติที่สมบูรณ ประชาชนอยูกันอยางสงบสุข มีความ
สามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมา
การศึกษาในตําบล
ตําบลมะขามเฒา มีสถานศึกษาในตําบล ดังนี้
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลมะขามเฒา จํานวน 4 แหง
1.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห
2.โรงเรียนวัดคลองบุญ
3.โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห
4.โรงเรียนวัดหนองนอย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของ อปท. รวม 3 แหง
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปากดถองมะขามเฒา
2.ศูนยพัฒนาเด็กเด็กตําบลมะขามเฒา (วัดหนองนอย)
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลมะขามเฒา

SOCIAL LAB

หน้า 54

การสาธารณสุข
ตําบลมะะขามเฒาไมมีสถานีอนามัยประจําตําบล สืบเนื่องจาก
มีพื้นที่อยูใกลเคียงกับโรงพยาบาลวัดสิงห ซึ่งเปนโรงพยาบาลประจํา
อําเภอ อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า รอยละ 100
ความปลอดภัยในตําบล
มีสถานีตํารวจภูธรวัดสิงห ที่ดูแลครอบคลุมในพื้นที่ตําบล
มะขามเฒา รวมทั้งยังมีสถานีตํารวจชุมชนวัดปากคลองมะขามเฒา
บริเวณ หมูที่ 1 ที่พักสายตรวจตําบลมะขามเฒา บริเวณหมูที่ 10 และ
กลองวงจรปด CCTV ในหมูบานเพื่อใหประชาชนเกิดความมั่นใจใน
มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ควบคุมปญหาที่
อาจจะเกิดจากอาชญากรรมและปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน

บริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
ถนนสายวัดสิงห - ชัยนาท ขนาด 2 ชองทางจราจร ผานหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมะขามเฒา
รถยนตโดยสารปรับอากาศและรถตูโดยสาร สายวัดสิงห - กรุงเทพฯ ผานหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
มะขามเฒา
แหลงนํ้าในตําบล
แหลงนํ้าธรรมชาติ มีแมนํ้า จํานวน 2 สาย คือ 1.แมนํ้าทาจีน 2.แมนํ้าเจาพระยา
แหลงนํ้าที่สรางขึ้น ระบบประปาหมูบาน จํานวน 9 แหง
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา จํานวน 1 แหง
บอบาดาล
จํานวน 8 บอ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
-ประเพณีสงกรานต เดือนเมษายน มีกิจกรรมรดนํ้าดําหัวขอพรผูสูงอายุ
-ประเพณีแหเทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม กิจกรรมแหเทียน และถวายเทียนพรรษา
-ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน มีกิจกรรมเดินขบวนแหกระทง
-ปราชญชาวบาน จํานวน 1 คน นายสมพร รัตนวิจิตร (หมอเปา,พนนํ้ามนต หมอสมุนไพร) หมูที่ 8
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สถานที่ทองเที่ยว
วัดปากคลองมะขามเฒา หมู 1ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาทเปนวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงทาง
พระเครื่องคือ หลวงปูศุข ซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วประเทศ ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝพระหัตถของสมเด็จกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สําหรับนามมะขามเฒานี้มีตํานานเกาแกเลาวา แตกอนมีตนมะขามอายุนับรอยปอยูตรงหนาวัด
ริมฝงเมื่อตลิ่งพังตนมะขามจึงจมหายไป สิ่งสําคัญของวัดนี้อีกอยางหนึ่งของวัดนี้ก็คือมณทปวัดปากคลองมะขามเฒา
เปนมณทปแหงเดียว ที่มีวิธีการสรางแปลก กลาวคือ หลวงศุขไดใชวิชาอาคมของขลังสรางขึ้นอยางถูกตองตามวิธี
การเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปจจุบันไดรับการบูรณะซอมแชมเปนสถานที่สักการะแกลูกศิษยเเละประชาชนทั่วไป
สาธารณูปโภค
ไฟฟาในตําบล
มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ทุกหมูบาน
ประปาในตําบล
ประชาชนในตําบลมะขามเฒามีระบบประปาใชอยางทั่วถึงทุกหมูบาน
หนวยงานธุรกิจในตําบล
o โรงงานไอศกรีม หมูที่ 10 จํานวน 1 แหง
o โรงนํ้าแข็ง หมูที่ 3 จํานวน 1 แหง
โรงสีขาว/ลานตากขาว จํานวน 4 แหง
o หจก.ไชยาพงศพิพัฒนคาขาว หมูที่ 5
o โรงสีพวงพานิช หมูที่ 11
o ทาขาวไชยาพืชผล หมูที่ 10
o ลานตากขาวเจริญพันธขาวดี หมูที่ 7
o โรงงานหีบศพ บุญเหลือหีบศพ หมูที่ 3 จํานวน 1 แหง
o โรงงานไฟฟา ไบโอ-แม็ส เพาวเวอร (หมูที่ 10) จํานวน 1 โรง
o รานอาหารตามสั่งรนคาราโอกะ จํานวน 27 ราน
o รานขายของชําแถะสินคํ้าสําหรับการเกษตร จํานวน 53 ราน
o อูซอมรถละรานชอมเครื่องใชไฟฟา จํานวน 14 แหง
o โรงงานทํารูป จํานวน 4 เหง
o บานเชา จํานวน 9 ราย
o รานเสริมสวย/รานตัดผม จํานวน 6 ราน
o ปมนํ้ามัน จํานวน 7 แหง
o ฟารมหมู-ไก จํานวน 5 แหง
o รีสอรท จํานวน 3 แหง
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ผลิตภัณฑในตําบล
สวนสมโอลุงกลิ่น
สมโอบรรจง
กลุมสมุนไพรและศิลปะประดิษฐบานคลองมอญ
เปล ขนมไทย
ผลไมแปรรูป
กลุมสตรีบานหนองพญา
กลุมแมบานทาแห
กลุมแมบานตําบลมะขามเฒา
กลุมแมบานคลองใหญ
ฝาชีไมไผลายปลาตะเพียน
กลุมขนมไทยบานคลองมอญ
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การมีสวนรวมขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชน
อบต.มะขามเฒา
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พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
โครงการ “การมีสวนรวมขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชนตําบลมะขามเฒา”
ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) รวมกับทีม One Home ไดรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ตามโครงการ "การมีสวนรวมขับเคลื่อนงานดานเด็กและ
เยาวชนตําบลมะขามเฒา” พื้นที่ดําเนินการ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยมีกลุมเปาหมาย
1. บุคลากรในหนวยงานทีม One Home พม. ในจังหวัดชัยนาท
2. บุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ7 (จังหวัดลพบุรี)
3. ผูบริหาร เจาหนาผูนําชุมชน อบต.มะขามเฒา
4. ผูแทนภาคประชาชน กํานัน ผูใหญบาน ครู อพม. ในตําบลมะขามเฒา
วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางกลไกการคุมครองเด็กและเยาวชนในระดับตําบล
2.เพื่อศึกษากระบวนการและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาระบบคุมครองเด็ก
3.เพื่อศึกษาแนวทางปจจัยที่สงผลใหระบบคุมครองเด็กมีความยั่งยืน
4.เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาระบบคุมครองเด็กในจังหวัดชัยนาท
กระบวนการดําเนินการ
1.ชี้แจงสถานการณในพื้นที่ตําบลมะขามเฒาโดย ผูแทนแตละหนวยงานที่เขารวมประชุม
2.ชี้แจงกระบวนการจัดเก็บขอมูลการชวยเหลือ/สงเคราะห การคุมครอง การพัฒนา เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่
3.แลกเปลี่ยนความรูเรื่องของปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
4.ปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรม
5.การเขาไปสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดชัยนาท
6.การแลกเปลี่ยนความตองการในอนาคตของพื้นที่
สรุปผลการเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 20 คน ประกอบดวย บุคลากรในหนวยงานทีม One Home พม. ในจังหวัดชัยนาท
บุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) ผูบริหารเจาหนา อบต.มะขามเฒา ผูแทน
ภาคประชาชน กํานัน ผูใหญบาน ครู กองทุนสวัสดิการชุมชนในตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
หนวยงานในพื้นที่ดําเนินการ
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การเก็บขอมูลดานเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหา
- สถานการณที่ผานมาโรงเรียน/ สาธารณสุข/ ตํารวจ/ ผูปกครอง/ อบต./ ทองถิ่น/ ผญบ./ ครู รร.วัดสิงห
เงินสงเคราะหเด็กในครอบครัวยากจน 62-40 เด็กในพื้นที่หลักรอย ป 62 - 280 , ป 63 – 100 จัดเก็บขอมูลเด็กที่ได
รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในตําบลมะขามเฒา
- กระบวนการ เก็บขอมูล ชวยเหลือ/สวัสดิการ คุมครอง พัฒนา
- เด็กในพื้นที่อายุนอย แตเด็กในกลุมเปาหมายเปนเด็กที่มีปญหา
- ใชวิธีการสังเกตในบางขอ เพราะผูนําชุมชน
- ขอคําถามลอแหลม ตองใชจิตวิทยาในการสอบถาม
- ยังมีเด็กที่อยูกลุมเหลืองแดงอยู
- พอแมเขาใจในการจัดเก็บ บางขอคําถามผูจัดเก็บไมลวงลึก
- การชวยเหลือ ผานเกณฑ 3 ขอ บาง Case ผานเกณฑแค 2 ขอ ซึ่งยังไมไดรับการชวยเหลือตัวอยาง เด็ก
6-7 คน พอแม อยูกับตายายรับจางกอสราง
- แบบสอบถามมีความครอบคลุมในทุกมิติ ถาจัดเก็บทุกที่ไดจะดีมาก
- สงเสริมพัฒนาเด็ก
- โรงเรียนวัดสิงห SBQ สํารวจ EQ
- การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล – โดยมีครูเยี่ยมบาน และเฝาสังเกตุพฤติกรรม
- คัดกรองเด็กนักเรียนเปนรายบุคคล
- พัฒนานักเรียนตามความถนัด
- ปองกัน แกไขปญหา ชวยเหลือ
- สงตอภายใน , ฝายปกครอง ,ปญหาพฤติกรรมทางเพศ ยาเสพติด
- คดีเด็กและสตรี ไปมีเรื่อง มีบางแตตํารวจก็เขาไปตักเตือนทางบานแจงตํารวจเขาไปตักเตือน
- ขอมูลให ผญบ.11 หมูบาน เปนคนสอบถาม สังเกต ขอคําถาม ผูดูแลทําตอเนื่องกัน
- มีคลินิกวัยรุน คัดกรอง ทองไมพรอม 4 คน คนทองเรียนที่อื่น
- ปญหาครอบครัว การเลี้ยงดูของพอแม เงินคาเลาเรียนไมมีเงินซื้อโทรศัพทใหใชเรียน ทั้งที่พอแมไมมีเงิน
- ยาเสพติด ไมมีเลยในพื้นที่ตําบลมะขามเฒามีการตรวจในตอนเชาที่โรงเรียน
- ปญหาครอบครัวอันดับ 1 จัดโครงการสายใยรัก
- ทูบีนัมเบอรวัน TB ในวัยทํางาน มีเหตุมาจากวัยเด็ก
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ปจจัยความสําเร็จ
- มีการคืนขอมูล Health data center ทุกป งบกองทุน
- ทีมงานเขมแข็ง ทองที่/ทองถิ่น/หนวยงานภาคี ตร. รร. สธ./OH
- วิสัยทัศนผูบริหารทองถิ่น
- การสนับสนุนเริ่มจากแหลงอื่น เชน สป.สช / พมจ. /บพด. ทํางานเปนโครงการยอยเยอะประเมินผล
โครงการ แลวมีการปรับ PDCA
- เพิ่มเติมการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการเปาหมายที่เกี่ยวของ 13-14 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก บพด./งบประมาณของ รพ.สต.
- กิจกรรมที่ตอเนื่อง จาก สป.สช+ทองถิ่น อบต.ใหหนวยงานเขียนโครงการและของบประมาณของ อบต.
- การมีศูนยประสานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนในระดับชุมชน
ปญหาในอนาคต
- ทองไมพรอม สาเหตุ การดูแล/ผูดูแล ขาดความอบอุน
- ทะเลาะวิวาท
- ยาเสพติด บุหรี่ในโรงเรียนยังเจอกนบุหรี่ในหองนํ้าอยูบาง
- เด็กอยูกับตายาย ผูดูแลตามเด็กไมทัน
- การเลี้ยงดูเชิงเดี่ยว แมเลี้ยงเดี่ยว
- เด็กอยูกับผูดูแลที่ไมใชพอแม เกินครึ่ง
- เด็กนอกระบบที่ทองไปแลว ก็ออกจากโรงเรียน
- เด็กใชเวลากับมือถือมาก ติดเกมส
- การแสดงออกทางอารมณ
- สื่อที่ถูกชักจูง ลอลวง
โครงการรองรับ
- ครอบครัวอบอุน 2 ครั้ง ,ขอสนับสนุน จาก อบต. พมจ. กองทุน , เขียนโครงการผานสภาเด็กตําบล
- งบ สป.สช 4 กลุม วัยรุน
- ศคพ. กสจ. คคด. พก.
- งบจังหวัด ปงบประมาณ 2564 - 2565
ขอเสนอแนะ
- การชวยเหลือ ไมเขาหลักเกณฑ สวนกลางมีการประชาสัมพันธใหความรูที่ชัดเจน
- เด็กออกกลางคืน ชักจูงรุนนองใหออกตาม ใหมีนโยบายออกมาปองกัน
- จังหวัดมีนโยบาย “ครอบครัวอบอุน” ในงบประมาณ 65
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TOWS Matrix

จากการวิเคราะห SWOT ดานการมีสวนรวมขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบล
มะขามเฒา ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท จะเห็นไดวาจุดเดนของพื้นที่ตําบลมะขามเฒา มีพื้นที่
เหมาะแกการทําการเกษตร ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลายชนิด หนวยงานใหความสําคัญในการลงพื้นที่ในการ
จัดเก็บฐานขอมูลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุกรายในตําบล และทําการแยกประเภทเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหา
และตองการความชวยเหลือเพื่อที่จะไดรับสวัสดิการตาง ๆ จากภาครัฐ เชน การไดรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด การตั้ง
ครรภไมพรอมในวัยรุน การไดรับการฝกอาชีพขณะที่เปนคุณแมเลี่ยงเดี่ยว การไดรับคําปรึกษาทางสุขภาพดานจิตใจ
ตลอดจนการไดรับทุนการศึกษาที่จําเปนพื้นฐานใหกับเด็กและเยาวชน ฯลฯ นอกจากนี้หนวยงานยังรวมมือกันในการ
ชวยเหลือและเฝาระวังการปองกันแกไขปญหายาเสพติดและอาชญกรรม การแกไขปญหาความยากจนในพื้นที่ตลอด
จนการใหความสําคัญกับการจัดการปญหาตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน สิ่งที่ทําใหหนวยงานในพื้นที่ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกันเกิดจากมีผูนําที่มีทัศนคติที่ใหความสําคัญกับปญหาในวัยรุนและตองการแกไขปญหา มีศูนยประสาน
เฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนในระดับชุมชนและระกับตาง ๆ สามารถนําไปกําหนดกลยุทธเชิงรุก คือ การขยายเครือ
ขายของศูนยประสานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนในระดับชุมชนใหอยูในระดับตําบล อําเภอและสถานศึกษา พรอม
ทั้งใหความรูในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดใหชุมชน กลยุทธ
เชิงปองกันใหความรูผูที่ปฏิบัติงานศูนยประสานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนในทุกระดับ กลยุทธเชิงแกไขใหความรู
แกสถานศึกษาเรื่องการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน กลยุทธเชิงรับจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมและสนัับสนุนการ
ปองกันการถูกคุมคามในเด็กและเยาวชนอยางสมํ่าเสมอ
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ความหมายตราประจําจังหวัด
คือ นครสวรรค เปนจังหวัดที่ตั้งอยูในตอนบนของภาคกลาง หรือบางหนวยงานจัดใหอยูในตอนลางของ
ภาคเหนือไดรับสัญญานามวาเปน "ประตูสูภาคเหนือ" มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร เปนจังหวัดที่มีความ
สําคัญในทางประวัติศาสตรอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ติดตอกับหลายจังหวัด ไดแก ดานเหนือ ติดตอกับ
จังหวัดพิจิตรและกําแพงเพชร ทางตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณและลพบุรี ทิศใตติดกับจังหวัดสิงหบุรี, ชัยนาท
และอุทัยธานีสวนดานตะวันตกติดกับจังหวัดตาก
ประวัติศาสตร
นักประวัติศาสตรสันนิษฐานกันวาเมืองนครสวรรคมีชื่อปรากฏมาตั้งแตกอนสุโขทัยเปนราชธานี มีชื่อใน
ศิลาจารึกของสุโขทัยโดยเรียกวา " เมืองพระบาง " เปนเมืองหนาดานสําคัญในการทําศึกสงครามตั้งแตสมัยสุโขทัย,
กรุงศรีอยุธยา, ธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร ภายหลังเรียกชื่อวา เมืองชอนตะวัน และเปลี่ยนเปนนครสวรรคใน
ที่สุด แตชาวบานโดยทั่วไปเรียกกันติดปากวา " เมืองปากนํ้าโพ " ในประวัติศาสตรมีหลักฐานทางโบราณคดีบงชี้วา
นครสวรรคเคยเปนเมืองเกษตรกรรมมาตั้งแตยุคตนประวัติศาสตรเปนศูนยกลางของการคมนาคม เปนที่ตั้งของกลุม
ชนชาวจีนที่มาทํามาคาขายระหวางประเทศเมืองพระบางเปนเมืองโบราณในสมัยสุโขทัยคูกับเมืองคนที โดยตัวเมือง
พระบางอยูที่เมืองนครสวรรคเกา สวนเมืองคนที่สันนิษฐานวาอยูที่บานโคน ริมฝงแมนํ้าปง จังหวัดกําแพงเพชรจาก
ขอมูลในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยเมืองพระบางถูกผนวกเขารวมกันกับอาณาจักรสุโขทัย ในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย
และตั้งตัวเปนอิสระ เมื่อสิ้นสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชและถูกผนวกรวมอีกครั้งในสมัยพระยาลิไท พระองคได
ประทับประดิษฐานพระพุทธบาท พรอมทั้งศิลาจารึกวัดเขากบไวที่เขากบ ปจจุบันอยูใจกลางเมืองนครสวรรคในสมัย
พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท) ที่ประกาศใหสุโขทัยเปนเอกราชไดรวมเมืองพระบางไวในอาณาเขตดวยเมื่อ
อํานาจของกรุงศรีอยุธยากลาแข็งขึ้นเมืองพระบางจึงไปขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาในที่สุด มีหลักฐานปรากฏในตํานานมูล
ศาสนาวาพระญาณคัมภีร ขอที่สรางวัดในอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 1972 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ไมอนุญาตจึงมาขอ
ที่เมืองพระบาง เจาเมืองพระบางไมยกที่ใหอางวาเปนขาขอบขัณฑสีมาของอยุธยาเมื่ออยุธยาไมใหทางเมืองพระบาง
ก็ใหไมไดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ไดมีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองสวน
ภูมิภาค นครสวรรคไดเปนที่ตั้งมณฑลนครสวรรคซึ่งเปน 1 ใน 4 มณฑลที่ตั้งในป พ.ศ. 2438 ในการจัดตั้งมณฑล
นครสวรรคไดรวมหัวเมืองทางแมนํ้าเจาพระยาตอนเหนือขึ้นไปจนถึงแมนํ้าปงเขาดวยกัน 8 เมือง ไดแก นครสวรรค
ชัยนาท อุทัยธานี พยุหะคีรี มโนรมย สรรคบุรี กําแพงเพชร และตาก โดยมีพระยาดัสกรปลาศ (ทองอยูโลหิตเสถียร)
เปนขาหลวงเทศาภิบาลคนแรกตั้งที่วาการมณฑลอยูที่เมืองนครสวรรคการจัดรูปปกครองในลักษณะมณฑลไดดําเนิน
การจนถึง พ.ศ. 2475 จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองยุบมณฑลและระเบียบเทศาภิบาลของเกาไปใหคงไวแต
หัวเมืองและอําเภอโดยใหทุกเมืองมีฐานะเทาเทียมกันขึ้นตรงตอเจากระทรวงและรับคําสั่งจากเจากระทรวงโดยตรง
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ภูมิศาสตร
ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครสวรรคอยูในดินแดนของลุมนํ้าเปนตนกําเนิดของแมนํ้าสายหลักของ
ภาคกลางนั่นคือแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งเกิดจากการไหลบรรจบของแมนํ้าสองสายจากภาคเหนือ ไดแก แมนํ้าปง และ
แมนํ้านาน ดวยเหตุนี้ยังมีภูเขาขนาดยอมกระจัดกระจายในอําเภอตางๆหนวยการปกครอง การปกครองสวนภูมิภาค

แผนที่อําเภอในจังหวัดนครสวรรค

การปกครองสวนภูมิภาคแบงออกเปน 15 อําเภอ 130 ตําบล 1328 หมูบาน
อําเภอเมืองนครสวรรค
อําเภอเมืองนครสวรรค
อําเภอโกรกพระ
อําเภอโกรกพระ
อําเภอชุมแสง
อําเภอชุมแสง
อําเภอหนองบัว
อําเภอหนองบัว
อําเภอบรรพตพิสัย
อําเภอบรรพตพิสัย
อําเภอเกาเลี้ยว
อําเภอเกาเลี้ยว
อําเภอตาคลี
อําเภอตาคลี
อําเภอทาตะโก
อําเภอทาตะโก
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ระยะจากอําเภอเมืองนครสวรรคไปอําเภอตาง ๆ
1.อําเภอโกรกพระ 18 กิโลเมตร
8.อําเภอหนองบัว 71 กิโลเมตร
2.อําเภอเกาเลี้ยว 23 กิโลเมตร
9.อําเภอตาคลี 71 กิโลเมตร
3.อําเภอพยุหะคีรี 26 กิโลเมตร
10.อําเภอตากฟา 71 กิโลเมตร
4.อําเภอบรรพตพิสัย 39 กิโลเมตร
11.อําเภอชุมตาบง 72 กิโลเมตร
5.อําเภอชุมแสง 41 กิโลเมตร
12.อําเภอไพศาลี 73 กิโลเมตร
6.อําเภอทาตะโก 49 กิโลเมตร
13.อําเภอแมวงก 73 กิโลเมตร
7.อําเภอลาดยาว 41 กิโลเมตร
14.อําเภอแมเปน 82 กิโลเมตร
เศรษฐกิจ
จังหวัดนครสวรรคเปนศูนยกลางการคมนาคมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง และภาคกลางตอนบนเพราะ
เปนชุมทางของคมนาคมที่หลากหลายไมวาจะเปนถนน,รถไฟ หรือทางนํ้า นอกจากนี้ยังเปนที่ตั้งทาขาวกํานันทรง
หรือนายทรง องคชัยวัฒนะ ซึ่งเปนตลาดกลางคาขาวที่สําคัญแหงแรกของประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีเทศบาลนคร
ที่เจริญเปนอันดับที่ 13 ของประเทศไทย ขอมูลจากรายชื่อเมืองใหญของประเทศไทยเรียงตามจํานวนประชากร
วัฒนธรรมและประเพณี
ตรุษจีนในนครสวรรค หรือประเพณีแหเจาพอ-เจาแมปากนํ้าโพ

สถานที่สําคัญและสถานที่ทองเที่ยว
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ขอมูลทั่วไปเทศบาลตําบลลาดยาว
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค
ประวัติความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบลลาดยาว พื้นที่ตําบลลาดยาวแตเดิมเปนเพียงตําบลหนึ่ง
ของอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค มีสภาพเปนปาทึบ อุดมสมบูรณไปดวยปาไม เชน ไมยาง ไมสัก ไมมะคาโมง
ไมประดู ไมชิงชัน และมีสัตวปานานาชนิดทั้งเสือ ชาง กวาง เนื้อทราย และสัตวปาอื่นๆมากมาย ในราว พ.ศ. 2390
เริ่มมีชาวบานทาชุดบางประมุง อําเภอโกรกพระ เขามาทํานํ้ามันยาง ตัดหวาย เก็บเปลือกสีเสียด เนื่องจากพื้นที่ของ
ตําบลลาดยาวมีความอุดมสมบูรณ จึงไดมีการถากถางปา ทํานา ทําไรทีละเล็กที่ละนอยและไดชักชวนญาติพี่นองและ
พวกพองเขามาทํามาหากินเพิ่มขึ้น บริเวณที่ตั้งหลักแหลงแหงแรกคือ บานดอนรัง บานหนองแก บานหัวยางพื้นที่
หมูที่ 5 หมูที่ 6 ตําบลลาดยาวปจจุบันนี้ ซึ่งในระยะตอๆ มามีการเปลี่ยนและเรียกชื่อหมูบานใหมวา " บานลาดยาว "
ตามลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่มีลักษณะลาดเอียงเปนแนวยาวจากทางทิศตะวันออก นอกจากนี้จากคนรุนเกา ๆ
บางคนสันนิษฐานวาการเรียกชื่อนี้อาจเรียกตามลักษณะทางนํ้าไหล เพราะตอนนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังไมมีแนวลํานํ้า
เปนขอบคันแนนอน พอถึงฤดูฝนนํ้าจะไหลลาดเปนทางยาว จึงเรียกวา " ลาดยาว "
ที่ตั้งองคการบริหารสวนตําบลลาดยาว
ตั้งอยูติดกับเขตเทศบาลตําบลลาดยาวหางจากที่วาการอําเภอลาดยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร และอยูหาง
จากจังหวัดนครสวรรค 40 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก และหางจากถนนสายหลักนครสวรรค - กําแพงเพชร
ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 74.82 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,362.50 ไร
อาณาเขตติดตอ
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จํานวนประชากรในตําบลลาดยาว
ประชากร ทั้งสิ้น 3,244 ครัวเรือน จํานวน 9,914 คน ประกอบดวย
ชาย จํานวน 4,967 คน คิดเปนรอยละ 50.11
หญิง จํานวน 4,947 คน คิดเปนรอยละ 49.89
เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลลาดยาว ไดแบงเขตการปกครองออกเปน 15 หมูบาน ไดแก

อาชีพของประชากร
เกษตรกรรม
คาขายและรับจาง
ขาราชการ
อื่น ๆ

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

80
14
3
3

ค้าขายและรับจ้าง
14%

อืนๆ
3%

ข้าราชการ
3%

เกษตรกรรม
80%
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ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดยาวมีลักษณะรอนชื้น อุณหภูมิอากาศในชวงฤดูแลงจะรอน
มาก ฤดูฝนไดรับอิทธิพล มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต มีฝนตกชุกในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว
อยูในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ซึ่งไดรับอิทธิพลจากมรสุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สภาพสังคม
สภาพสังคมของตําบลลาดยาว มีลักษณะทางสังคมเปนเกษตรกรรม ประชาชนอยูรวมกันดวยความเอื้อเฟอ
เผื่อแผอยูอยางพอเพียง มีวัดเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน
การศึกษาในตําบล
องคการบริหารสวนตําบลลาดยาว มีหนวยงานใหบริการดานการศึกษาในพื้นที่ตําบลลาดยาว ไดแก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง คือ
Ø ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลลาดยาว ตั้งอยูหมูที่ 7
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 4 แหง ไดแก
Ø โรงเรียนแหลมทองธรรมจักร หมูที่ 1 บานบึงหลม
Ø โรงเรียนวัดคลองสาลี หมูที่ 2 บานคลองสาลี
Ø โรงเรียนบานทุงแมนํ้านอย หมูที่ 3 บานทุงแมนํ้านอย
Ø โรงเรียนวัดหนองกระทุม หมูที่ 10 บานหนองกระทุม
การศึกษาอื่น ๆ ไดแก
Ø ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 1 แหง
สาธารณสุขในตําบล
สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แหง ตั้งอยูหมูที่ 4
Ø โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานลาดยาว หมูที่ 4
Ø กองทุนยาประจําหมูบาน 7 แหง หมูที่ 1,8,10,11,12,13,14
Ø อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า รอยละ 100
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หนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ
Ø สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอลาดยาว หมูที่ 11
Ø สถานีอนามัยบานลาดยาว หมูที่ 4
Ø โรงเรียนสังกัด สปช. 4 แหง หมูที่ 1,2,3,10
สถาบันและองคกรศาสนา
ประชาชนสวนใหญในตําบลลาดยาว นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีวัด/สํานักสงฆ 9 แหง
หมูที่ 1,2,3,8,9,10,11,13,14
ความปลอดภัยในตําบล
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 3 รุน จํานวน 180 คน
จุดเดนของพื้นที่
Ø ปลูกขาวไดปละ 2 - 3 ครั้ง
Ø ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา
Ø มีแหลงนํ้าใตดินสามารถนําขึ้นมาใชประโยชนไดตลอดป
Ø มีถนนสายหลักเชื่อมติดตอกับหลายอําเภอ
Ø มีไฟฟาครบทุกหมูบาน
Ø มีระบบประปาหมูบานและระบบประปาสวนภูมิภาคครบ
Ø อยูใกลสถานที่ราชการและที่ตั้งของที่วาการอําเภอลาดยาว
Ø อยูใกลแหลงธุรกิจการคาและธนาคาร
Ø มีตลาดกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เชน ตลาดกลางขาว
การคมนาคม
ถนนสายหลัก 7 สาย เปนถนนลาดยาง
Ø ถนนสายลาดยาว - จังหวัดนครสวรรค
Ø ถนนสายลาดยาว - อําเภอสวางอารมณ
Ø ถนนสายลาดยาว - ตําบลเขาชนกัน
Ø ถนนสายลาดยาว - ตําบลหนองสังข
Ø ถนนสายลาดยาว - บานไทรทอง
Ø ถนนสายลาดยาว - บานวังยาง
Ø ถนนสายทุงแมนํ้านอย - บานสะเดาซาย
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ถนนคอนกรีดสายภายในหมูบนรวมระยะทาง 30,829 เมตร
Ø ถนน คสล.ขนาดความกวาง 3 เมตร รวมระยะทาง 9,195 เมตร
Ø ถนน คสล. ขนาดความกวาง 4 เมตร รวมระยะทาม 8,429 เมตร
Ø ถนน คสล. ขนาดความกวาง 5 - 6 เมตร รวมระยะทาง 12,705 เมตร
Ø ถนนดินลูกรัง รวมระยะทาง 41,685 เมตร
Ø ถนนดินลงหินคลุก รวมระยะทาง 41,112 เมตร
แหลงนํ้าในตําบล
แหลงนํ้าธรรมชาติ
Ø บึงหลมเปนบึงนํ้าธรรมชาติตั้งอยูระหวางหมูที่ 15 บานริมบึง กับ หมูที่ 2 บานบึงหลม ตําบลบานไร
มีพื้นที่ประมาณ 815 ไร
Ø คลอง 5 สาย คลองวังมา, คลองมวง, คลองขุนลาด,คลองสาลี,คลองหินลับ แหลงนํ้าที่สรางขึ้น
Ø ฝายนํ้าลน 16 แหง หมูที่ 1,2,3,6,8,10,11,14,15
Ø บอนํ้าตื้น 50 บอ หมูที่ 1,3,4,5,10,11,12,14,15
ไฟฟาในตําบลลาดยาว
มีบริการไฟฟาครบทุกหมูบาน
การสื่อสารในตําบลลาดยาว
Ø มีโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 11 หมูบาน หมูที่ 1,2,3,4,6,7,10,11,12,13,14
Ø อัตราการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ตอจํานวนครัวเรือน ประมาณรอยละ 90
ประปาในตําบลลาดยาว
มีระบบประปาหมูบานและระบบประปาสวนภูมิภาคครบ
Ø ตลาดกลางรับซื้อขาว จํานวน 3 แหง
Ø โรงสีขาว
จํานวน 3 แหง
Ø รานรับซื้อของเกา
จํานวน 2 แหง
หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดยาว
Ø ปมนํ้ามัน
จํานวน 6 แหง
Ø ตลาดกลางรับซื้อขาว จํานวน 3 แหง
Ø โรงสีขาว
จํานวน 3 แหง
Ø รานรับซื้อของเกา
จํานวน 2 แหง
ผลิตภัณฑในชุมชน
กลุมอาชีพผลิตดอกไมจันทน
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สถานที่สําคัญในตําบล
v วัดแหลมทองธรรมจักร
v วัดคลองสาลี
v วัดทุงแมนํ้านอย
v วัดประชานิมิต
v วัดวังชมพู
v วัดหนองกระทุม
v ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลลาดยาว
v โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร
v โรงเรียนวัดคลองสาลี
v โรงเรียนวัดทุงแมนํ้านอย
v โรงเรียนวัดหนองกระทุม
v รพ.สงเสริมสุขภาพตําบลบานลาดยาว
v ศูนย อปพร. อบต.ลาดยาว
v การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอลาดยาว
v สนง.ขนสงจังหวัดนครสวรรคสาขา อ.ลาดยาว

SOCIAL LAB

การบูรณาการการทํางานในพื้นที่ตําบลลาดยาว

SOCIAL LAB

หน้า 75

พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
“การบูรณาการการทํางานในพื้นที่ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค”
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) รวมกับทีม One Home ไดรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จัดกิจกรรม “การบูรณาการการทํางานในพื้นที่ตําบล
ลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค” พื้นที่ดําเนินการ ณ โรงเรียนผูสูงอายุบานหนองกระทุม ตําบลลาดยาว
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จัดกิจกรรมวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยมีกลุมเปาหมาย
1.บุคลากรในหนวยงานทีม One Home พม. ในจังหวัดนครสวรรค
2.บุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี)
3.เจาหนา ผูนําชุมชน ผูแทนภาคประชาชน กํานัน ผูใหญบาน อสม. อพม. ในตําบลลาดยาว
วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหภาคีเครือขายและประชาชนในตําบลเกิดความตระหนักรู เกิดการยอมรับและเขามา
มีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมรวมกัน
2.เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่ตําบลที่ไดรับการคัดเลือกไดรับสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมตาม
สภาพปญหาและความตองการ
3.เพื่อใหหนวยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดบูรณาการดําเนินงานใหความคุมครองกลุม
เปาหมาย และแกไขปญหาสังคมรวมกับภาครัฐและชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม โครงการตําบล
สรางเสริมสวัสดิการสังคม
กระบวนการดําเนินการ
แบงกลุม Focus Group ตามประเด็นดังนี้
1.สถานการณในพื้นที่ตําบลลาดยาว
2.การใหความชวยเหลือหนวยงานเขามาสนับสนุน
3.ปญหาและอุปสรรค
4.การแกไขปญหา/การชวยเหลือในปตอไป
5.ปจจัยความสําเร็จการขับเคลื่อนในพื้นที่
สรุปผลการเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุม ทั้งสิ้น 20 คน ประกอบดวย หนวยงานทีม One Home พม. ในจังหวัดนครสวรรค
บุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) เจาหนา ผูนําชุมชน อบต.ลาดยาว ผูแทน
ภาคประชาชน กํานัน ผูใหญบาน อสม. ,อพม.ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค หนวยงานในพื้นที่
ดําเนินการ
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การขับเคลื่อนการบูรณาการดานสังคมตําบลลาดยาว
สถานการณในพื้นที่
- คนยากจน/ผูไรที่พึ่ง
- การฝกอาชีพ 30 ราย
- การสื่อสารดานการโอนเงินเคส
- มีการพบเจอแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเขาชวยเหลือ
- รถโยกคนพิการมีไซสที่ใหญกวาผูใชบริการ
- มีสวนรวมในการลงพื้นที่ของ อสม. อพม. เปนอยางดีโดยการประสานผาน อบต.
- ซอมบานเลื่อนเพราะติด Covid19
การใหความชวยเหลือหนวยงานเขามาสนับสนุน
- หนวยงานฝกอาชีพสนับสนุนจากศูนยสตรีลําปาง
- ศูนยคุมครองสนับสนุนฝกอาชีพสตรี ทํานางเล็ด ทองมวน ดอกไมประดิษฐ การตลาดออนไลน
- ตอตานการคามนุษย สสว.7 พื้นที่สนับสนุนการฝกอาชีพ ตัดผมชาย
- บานพักเด็กอบรมสภาเด็ก ขายของออนไลน
- ศพค. เงินสงเคราะห ตําบลตนแบบเวทีใหความรู พรบ.คนไรที่พึ่ง ศูนยคุมครองคนไรทีพึ่งในชุมชน
(ตอยอดตําบลตนแบบหวยใยไมทอดทิ้งกัน) พรบ.คนขอทาน
- One home แบงพื้นที่กันรับผิดชอบ ศพค. รับผิดชอบพื้นที่ลาดยาว
- ผูสูงอายุ กูเงินสงเคราะหรวมกลุมทําริบบิ้น กลุมพริกแกง กลุมพวงหรีด ดอกไมสดเชื่อมโยงกองทุน
สวัสดิการชุมชน ยังทําอยูอยางตอเนื่อง
- กองทุนคนพิการ มีการขอกูอบรมเรื่องสิทธิคนพิการ
- กศน. วิทยากรใหความรูตอผูสูงอายุ
- เกษตรอําเภอ พัฒนากรอําเภอ ตํารวจ ไฟฟาสวนภูมิภาค
- แผนลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพชีวิตทุกหลังคาเรือนเพื่อใหความชวยเหลือ
- การประสานใหความชวยเหลือเปนไปไดอยางรวดเร็ว/ทุกเคส
ปญหา/อุปสรรค
- ปญหาจากความลาชาของระบบและนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยน
- ประกาศในเรื่องตางๆ ผานทางเว็บไซต พรอมทั้งอธิบายในชวงของการลงพื้นที่ในการทํากิจกรรมตางๆ
- การจายคาตอบแทน อพม.มีการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
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การแกไขปญหา/การชวยเหลือในปตอไป
- การชวยเหลือเคส/เงินสงเคราะห/ซอมแซมบาน/มีการแจกเครื่องอุปโภคบริโภค
- การตอยอดการฝกอาชีพ
- มีการรายงานดวนกับทางทีมแพทย
ปจจัยความสําเร็จการขับเคลื่อนในพื้นที่
- ผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานของเจาที่ในการทํางานอยางเต็มที่
- มีหนวยงานที่คอยสนับสนุน/คนที่มีความเขมแข็ง
- ทัศนะคติที่ดีของผูนําในการชวยเหลือคนในชุมชน
- มีการประสานงานที่ดี
- ความเขาใจ ความสามารถในเนื้องานของ พม.มีการปรับใชกับพื้นที่ได
- งบประมาณเขาถึงประชาชนในพื้นที่

SOCIAL LAB

หน้า 78

SOCIAL LAB

หน้า 79

TOWS Matrix

จากการวิเคราะห SWOT ดานการบูรณาการการทํางานในพื้นที่ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค จะเห็นไดวาจุดเดนของพื้นที่ตําบลลาดยาว มีพื้นที่ที่เหมาะแกการทําการเกษตร ทําใหเกิดการรวมกลุม
ในการประกอบอาชีพหลากหลาย เชน การทํานางเล็ด ทองมวน ดอกไมประดิษฐ ตัดผมชาย การตลาดออนไน ฯลฯ
มีหนวยงานของรัฐเขามาสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนในตําบลอยางตอเนื่อง เชน การให
ความรูดานเทคนิคทางการเกษตร เปนตน มีผูนําที่มีวิสัยทัศนในการบริหารงานที่ดี ประชาชนเขมแข็ง นําไปสูการ
กําหนดกลยุทธเชิงรุกโดยจัดกิจกรรมอบรมใหความรูกับประชาชนในพื้นที่ในดานการจําหนายผลิตภัณฑของชุมชนใน
ตลาดออนไลนเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑของชุมชน กลยุทธเชิงปองกันรวมมือกับหนวยงานในพื้นที่ในการ
สรางเครือขายในสถานศึกษาในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด พรอมจัดใหมีการจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑใน
ชุมชนจากกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อวิเคราะหและทราบถึงความตองการทางการตลาด กลยุทธเชิงแกไขใหความรูแก
สถานศึกษาในเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พรอมทั้งผลักดันสถานศึกษาใหนําผลิตภัณฑของชุมชนไป
จําหนายใหกับเยาวชนเพื่อปลูกฝงคานิยม กลยุทธเชิงรับจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของชุมชนในการรับมือกับ
วัฒนธรรมภายนอกชุมชน โดยใชทุนนิยมทางสังคมเปนฐานในการเตรียมความพรอม
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ความหมายตราประจําจังหวัดพิจิตร คือ รูปตนโพธิ์ริมสระหลวง
พิจิตร เปนจังหวัดหนึ่ง ที่ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนอยู และอยูระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัด
พิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 4,531 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในป พ.ศ. 2561 จํานวน 539,374 คน จังหวัดพิจิตร
มีแมนํ้านานและแมนํ้ายมไหลผานมีตัวเมืองอยูริมฝงแมนํ้านาน
คําขวัญประจําจังหวัด: ถิ่นประสูติพระเจาเสือ แขงเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพอเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ
ศูนยรวมใจหลวงพอเพชร รสเด็ดสมทาขอย ขาวเจาอรอยลือเลื่อง ตํานานเมืองชาละวัน
ตนไมประจําจังหวัด: บุนนาค

ดอกไมประจําจังหวัด: ดอกบัวหลวง

ประวัติศาสตร
พิจิตร เดิมสะกดวา " พิจิตร " มีความหมายวา "(เมือง) งาม" พิจิตรเปนเมืองเกาแกเริ่มกอตั้งขึ้นในสมัย
สุโขทัยปรากฏขอความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพอขุนรามคําแหงมหาราช และในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาล
พระยาลิไท เรียกวา "เมืองสระหลวง" ซึ่งมีสถานะเปนหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ตอมาในสมัยอยุธยารัชสมัยของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดเปลี่ยนชื่อเปน "เมืองโอฆะบุรี" ซึ่งแปลวา "เมืองในทองนํ้า" ตามตํานานกลาววา
พระยาโคตรบองเปนผูสรางเมืองพิจิตร แตจะสรางในสมัยใดไมปรากฏแนชัด นอกจากนี้เมืองพิจิตรยังเปนที่ประสูติ
ของพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาพระองคหนึ่งคือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 (พระเจาเสือ)
ในสมัยอยุธยา พิจิตรเปนหัวเมืองชั้นตรีมีตําแหนงเจาเมืองปรากฏตามพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน
นาทหารหัวเมืองวาออกญาเทพาธิบดีศรีรณรงคไชยอภัยพิรียภาหะ ศักดินา 5,000 ไร ซึ่งถือวาเปนขุนนาง
บรรดาศักดิ์ระดับสูงในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหัวเมืองชั้นตรีเพียง 7 เมืองเทานั้น คือ เมืองพิชัย เมืองพิจิตร เมือง
นครสวรรค เมืองพัทลุง เมืองชุมพร เมืองจันทบูร และเมืองไชยา จึงนับวาในสมัยโบราณ พิจิตรเปนเมืองที่คอนขาง
จะมีความสําคัญสูงจนตําแหนงเจาเมืองมีการตราไวในพระไอยการฯ ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงตราไว
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ในสมัยรัตนโกสินทร เมืองพิจิตรเปนเพียงเมืองขนาดเล็กแตก็ยังมีเจาเมืองปกครองดังเชนเมืองอื่น ๆ เมื่อ
ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดใหยายเมืองพิจิตรมาตั้งที่บานคลองเรียง ซึ่งเปนคลองขุดใหมลัดแมนํ้านานที่ตื้นเขินคลอง
เรียงจึงกลายเปนแมนํ้านานไปบริเวณเมืองพิจิตรเกายังปรากฏโบราณสถานอยูหลายแหงซึ่งมีอายุตั้งแตสมัยสุโขทัย
ถึงสมัยอยุธยา
ภูมิศาสตร
ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดพิจิตรอยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 350 กิโลเมตร มีเนื้อที่
4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดเพชรบูรณ
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดนครสวรรค
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดกําแพงเพชร
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศทั่วไปเปนที่ราบลุมตอนกลาง และคอยสูงขึ้นทางทิศตะวันออกและตะวันตกมีแมนํ้ายม
และแมนํ้านานไหลผานจากเหนือจรดใต มีบึงสีไฟ และบึง หนอง คลอง อีกจํานวนมาก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
อุณหภูมิเฉลี่ย 30.2 องศาเซลเซียส ตํ่าสุดโดยประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส สูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 33.2 องศา
เซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตลอดป 911.3 มิลลิเมตร สูงสุด 1,113.9 มิลลิเมตร การประกอบอาชีพสวนใหญ
ประกอบอาชีพการเกษตรเปนภาคการผลิตเปนหลัก รองลงมาไดแก อุตสาหกรรม การคาสง การคาปลีก และการ
บริการ ผลผลิตสําคัญ ไดแก ขาวโพด ถั่วเขียว และการประมง
การเมืองการปกครอง
หนวยการปกครองการปกครองสวนภูมิภาค การปกครองแบงออกเปน 12 อําเภอ 89 ตําบล 888 หมูบาน
1.อําเภอเมืองพิจิตร
7.อําเภอสามงาม
2.อําเภอวังทรายพูน
8.อําเภอทับคลอ
3.อําเภอโพธิ์ประทับชาง
9.อําเภอสากเหล็ก
4.อําเภอตะพานหิน
10.อําเภอบึงนาราง
5.อําเภอบางมูลนาก
11.อําเภอดงเจริญ
6.อําเภอโพทะเล
12.อําเภอวชิรบารมี
การปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดพิจิตรมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวม 102 แหง
ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง,เทศบาลเมือง 3 แหง
ไดแก เทศบาลเมืองตะพานหิน,เทศบาลเมืองบางมูลนาก และเทศบาลเมือง
แผนที่อําเภอในจังหวัดพิจิตร
พิจิตร, เทศบาลตําบล 25 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 75 แหง
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การขนสง
การขนสงในจังหวัดพิจิตรมีทั้งทางถนนและทางราง ทางหลวงสําคัญในจังหวัดในแนวเหนือ - ใต ไดแกทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 117 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 เชื่อมตอจากจังหวัดนครสวรรคผานจังหวัดพิจิตร
ไปยังจังหวัดพิษณุโลกสวนในแนวตะวันออก - ตะวันตก ไดแกทางหลวงแผนดินหมายเลข 115 เปนทางหลวงที่เชื่อม
ตอไปจังหวัดกําแพงเพชร นอกจากนี้ยังมีเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 113 ซึ่งเชื่อมตอจากตัวเมืองไปยังอําเภอ
ตะพานหิน และไปยังจังหวัดเพชรบูรณ นอกจากทางถนนแลวจังหวัดพิจิตรยังมีทางรถไฟสายเหนือผานอําเภอ
บางมูลนาก อําเภอตะพานหินและอําเภอเมืองพิจิตรโดยมีสถานีรถไฟ 10 แหง ไดแกสถานีรถไฟวังกราง บางมูลนาก
หอไกร ดงตะขบ ตะพานหิน หวยเกตุ หัวดง วังกรด พิจิตร และสถานีรถไฟทาฬอ ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอําเภอ
ตางๆ
ระยะจากอําเภอเมืองนครสวรรคไปอําเภอตาง ๆ
อําเภอสามงาม 18 กิโลเมตร
อําเภอสากเหล็ก 20 กิโลเมตร
อําเภอโพธิ์ประทับชาง 21 กิโลเมตร
อําเภอวชิรบารมี 27 กิโลเมตร
อําเภอตะพานหิน 29 กิโลเมตร
อําเภอวังทรายพูน 32 กิโลเมตร
อําเภอทับคลอ 49 กิโลเมตร
อําเภอบางมูลนาก 51 กิโลเมตร
อําเภอบึงนาราง 54 กิโเมตร
อําเภอโพทะเล 59 กิโลเมตร
อําเภอดงเจริญ 66 กิโลเมตร
วัฒนธรรมและประเพณี
ประเพณีแขงเรือ
จังหวัดพิจิตรมีการจัดประเพณีแขงเรือมาเปนเวลานานแลวเพราะมีธรรมเนียมวา วัดใดถาจัดงานปดทองไหว
พระจะตองจัดงานแขงเรือควบคูกันไปดวย นิยมจัดกันในฤดูนํ้าหลากประมาณวันเสาร-อาทิตยตนเดือนกันยายนของ
ทุกป ในงานจะมีการแขงเรือประเพณีและการประกวดขบวนแหเรือตาง ๆ ในแมนํ้านานหนาวัดทาหลวงมีการจัด
กิจกรรมภายในงานที่นาสนในมากมายการแขงเรือยาวของวัดทาหลวงเริ่มในสมัยทาเจาคุณพระธรรมทัสสมุนีวงค
(เอี่ยม) เจาอาวาสวัดทาหลวง และเจาคณะจังหวัดพิจิตร เมื่อประมาณ พ.ศ. 2450 ไดกําหนดงานจัดงานแขงขันเรือ
ตามกําหนดวัน คือ วัน ขึ้น 6 คํ่า เดือน 11 ของทุกป ภายหลังนํ้าในแมนํ้านานลดลงเร็วเกินไปไมเหมาะสมจะแขงขัน
เรือยาว จึงเปลี่ยนมาเปนวันขึ้น 6 คํ่า เดือน 10 และทางวัดแขงขันเพียงวันเดียว การแขงขันเรือยาวไดจัดนําผาหม
หลวงพอเพชรมอบใหเปนรางวัลสําหรับเรือยาวที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ตอมาไดเปลี่ยนรางวัลเปนธงที่มีรูปหลวง
พอเพชรแทน
ประเพณีกําฟา
เปนประเพณีสําคัญของชาวบานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน ซึ่งเปนชาวไทยพวนถือปฏิบัติ
ตอกันมาเปนเวลาชานาน จัดตรงกับวันขึ้น 2 คํ่า และ3 คํ่า เดือน 3 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ) เพื่อแสดงความ
เคารพบูชาเทวดาและพระมหากษัตริยเมื่อถึงวันกําฟาชาวไทยพรวนจะกลับมายังบานของตนเพื่อรวมทําบุญกับญาติ
พี่นองพบปะสังสรรคและเลนกีฬาพื้นบาน
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ตํานาน
พระพิจิตรเกศคด
ตามตํานานเลาวาในสมัยโบราณพิจิตรเปนเมืองลูกหลวงของกรุงสุโขทัยเวลามีศึกสงครามมักจะมีการเกณฑ
ชายฉกรรจชาวพิจิตรไปรบ และนักรบจากเมืองพิจิตรนี้มีความกลาหาญอยางยิ่ง ก็มีผูสงสัยวาทําไมนักรบเหลานี้จึง
กลาหาญก็ปรากฏวาชายฉกรรจเหลานี้ตางมีพระเครื่องที่เปนวัตถุมงคลติดตัวไปทุกคนและพระเครื่องเหลานี้ก็แปลก
กวาที่อื่น ๆ คือตรงเศียรพระจะเอียงไมตรง เขาใจวาพิมพที่นํามาใชหลอพระนั้นจะทําไมตรงแตภายหลังก็เปนที่นิยม
กันวาพระเครื่องของพระเกจิอาจารยตาง ๆ ที่ทําขึ้นในเมืองพิจิตรในสมัยตอมามักจะทําเกศใหคดเปนรูปพิมพนิยม
จึงเรียกกันติดปากวา พิจิตรเกศคด
ตํานานชาละวัน
ชาละวัน เปนจระเขใหญเลื่องชื่อแหงแมนํ้านานเกาเมืองพิจิตร
สันนิษฐานวาเกิดขึ้นในสมัยที่พิจิตรมีเจาเมืองปกครองตามตํานานกลาววา
มีตายายสองสามีภรรยาออกไปหาปลาพบไขจระเขที่สระนํ้าแหงหนึ่งจึงเก็บ
มาฟกเปนตัวแลวเลี้ยงไวในอางนํ้า เพราะยายอยากเลี้ยงไวแทนลูกตอมา
รูปปนพญาชาละวัน
จระเขตัวใหญขึ้นจึงนําไปเลี้ยงไวในสระใกลบานหาปลามาใหเปนประจํา
ตอมาตายายหาปลามาเปนอาหารไมพออิ่ม จระเขตัวนั้นจึงกินตายายเปนอาหารเมื่อขาดคนเลี้ยงดูใหอาหารจระเข
ใหญจึงออกจากสระไปอาศัยอยูในแมนํ้านานเกา ซึ่งอยูหางจากสระตายายประมาณ 500 เมตร
แมนํ้านานเกาสายนี้ ในสมัยนั้นเปนแหลงนํ้าที่อุดมสมบูรณไปดวยพันธุปลานานาชนิด และมีนํ้าบริบูรณ
ตลอดป ขณะที่นํ้าไหลผานบานวังกระดี่ทอง บานดงเศรษฐี และลองไปทางใตไหลผานบานดงชะพลู บานคะเชนทร
บานเมืองพิจิตรเกา บานทาขอย จนถึงบานบางคลานจระเขใหญก็เที่ยวออกอาละวาดอยูในแมนํ้าตั้งแตยานเหนือ
เขตวังกระดี่ทอง ดงชะพลูจนถึงเมืองเกา แตดวยจระเขใหญของตายายไดเคยลิ้มเนื้อมนุษยแลว จึงเที่ยวอาละวาด
กัดกินคนทั้งบนบกและในนํ้าไมมีเวนแตละวัน จึงถูกขนานนามวา "ไอตาละวัน" ตามสําเนียงภาษาพูดของชาวบานที่
เรียกตามความดุรายที่มันทํารายคนไมเวนแตละวัน ตอมาเสียงเพี้ยนเปน "ไอชาละวัน" และเขียนเปน "ชาลวัน" ตาม
เนื้อเรื่องในพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ชื่อของชาละวันแพรสะพัดไปทั่ว เพราะเจาชาละวันไปคาบเอาบุตรสาวคนหนึ่งของเศรษฐีเมืองพิจิตรขณะ
กําลังอาบนํ้าอยูที่แพทานํ้าหนาบานเศรษฐีจึงประกาศใหสินบนหลายสิบชั่งพรอมทั้งยกลูกสาวที่มีอยูอีกคนหนึ่งใหแก
ผูที่ฆาชาละวันได ไกรทองพอคาจากเมืองลางสันนิษฐานวามาจากเมืองนนทบุรีไดรับอาสาปราบจระเขใหญดวยหอก
ลงอาคม หมอจระเขถํ้าชาละวันสันนิษฐานวาอยูกลางแมนํ้านานเกาปจจุบันอยูหางจากที่พักสงฆถํ้าชาละวันบานวัง
กระดี่ทอง ตําบลยานยาว ไปทางใตประมาณ 300 เมตร ทางลงปากถํ้าเปนโพรงลึกเปนรูปวงกลมมีขนาดพอดี
จระเขสามารถเขาไปไดอยางสบาย คนรุนเกาไดเลาถึงความใหญโตของชาละวันวาเวลามันอวดศักดาลอยตัวปริ่มนํ้า
ขวางคลองลําตัวของมันจะยาวคับคลองคือหัวอยูฝงนี้หางอยูฝงโนน เรื่องชาละวันเปนเรื่องที่เลื่องลือมากจนพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงพระราชนิพนธบทละครนอกเรื่องนี้วา "ไกรทอง" และใหนามจระเขใหญนี้วา
"พญาชาลวัน"
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สถานที่ทองเที่ยว
Ø บึงสีไฟ อําเภอเมืองพิจิตร
Ø สวนสัตว อําเภอเมืองพิจิตร
Ø สวนสมเด็จพระศรีนครินทร อําเภอเมืองพิจิตร
Ø วัดทาหลวง วัดราชดิตถาราม พระอารามหลวง อําเภอเมืองพิจิตร
Ø วัดหิรัญญาราม อําเภอเมืองพิจิตร
Ø วัดโพธิ์ประทับชาง อําเภอเมืองพิจิตร
Ø วัดมหาธาตุวัดนครชุม อําเภอเมืองพิจิตร
Ø ศาลหลักเมือง อําเภอเมืองพิจิตร
Ø อุทยานเมืองเกาพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร
Ø วัดโรงชาง อําเภอเมืองพิจิตร
Ø รูปปนพญาชาละวัน อําเภอเมืองพิจิตร
Ø ศาลเจาแมทับทิม อําเภอเมืองพิจิตร
Ø วัดเขารูปชาง อําเภอเมืองพิจิตร
Ø เหมืองแรทองคําเขาพนมพา อําเภอวังทรายพูน
Ø บึงนํ้ากลัด อําเภอตะพานหิน
Ø พระพุทธเกตุมงคล อําเภอตะพานหิน
Ø วัดหิรัญญาราม อําเภอโพทะเล
Ø วัดทาชาง อําเภอบางมูลนาก
Ø วัดหวยเขน อําเภอบางมูลนาก
Ø วัดทับคลอ (สวนโพธิสัตว) อําเภอทับคลอ
Ø วัดยางสามตนวนาราม (วัดไตรยาง) อําเภอวังทรายพูน
Ø วัดพระพุทธบาทเขารวก อําเภอตะพานหิน

บึงสีไฟ

พระพุทธเกตุ

สวนสัตว
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตําบลหนองปลอง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
เทศบาลตําบลหนองปลอง เดิมกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองปลอง
เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2539 ตอมาไดรับการประกาศจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลหนองปลอง เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ.2551 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551)
ที่ตั้งและขนาดพื้นที่
ตั้งพื้นอยูที่บริเวณหมูที่ 7 บานตลาดใหม ตําบลหนองปลอง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร อยูหางจากที่
วาการอําเภองทรายพูน ระยะทาง 12 กิโลเมตร และหางจากศาลากลางจังหวัดพิจิตร ระยะทาง 30 กิโลเมตร
เทศบาลหนองปลองมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,250 ไร แบงออกเปนพื้นที่ทําการ
เกษตรกรรมประมาณ 28,933 ไร และพื้นที่อยูอาศัยประมาณ 850 ไร
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลาดเอียงจากตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทางทิศใตเปนที่ดอนสูง ฤดูฝนมักมี
นํ้าหลากจากตําบลขางเคียงไหลบาทวมพื้นที่ทางทิศเหนือของตําบลหนองปลอง ทําใหพื้นที่การเกษตรเสียหาย
ชวงปลายฤดูฝนพื้นที่ทางทิศใตมักแหงแลงเร็วกวาปกติ สภาพทั่วไปคอนขางแหงแลง หรือแลงซํ้าซากมากกวาทุก
พื้นที่ของอําเภอวังทรายพูน มีลําคลองธรรมชาติสายหลักไหลผาน 2 สาย สายยอยสาขา 9 สาย รวมความยาว
60.93 กิโลเมตร
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลสายคําโห อ.เมืองพิจิตร
ทิศใต
ติดตอกับตําบลหนองพะยอม อ.ตะพานหิน
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลหนองพระ อ.วังทรายพูน
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลหัวดง อ.เมืองพิจิตร
แบงเขตการปกครอง
ตําบลหนองปลอง แบงเขตการปกครองเปนหมูบานจํานวน 10 หมู ดังนี้
หมู 1 บานหนองปลอง ตําบลหนองปลอง
หมู 6 บานคลองคต ตําบลหนองปลอง
หมู 2 บานหนองกระทุม ตําบลหนองปลอง
หมู 7 บานตลาดใหม ตําบลหนองปลอง
หมู 3 บานคลองนอย ตําบลหนองปลอง
หมู 8 บานหนองจิกเภา ตําบลหนองปลอง
หมู 4 บานเขาพนมกาว ตําบลหนองปลอง
หมู 9 บานโคกขวาง ตําบลหนองปลอง
หมู 5 บานหนองนกยาง ตําบลหนองปลอง
หมู 10 บานหนองโสน ตําบลหนองปลอง
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ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

ขอมูลสภาพสังคม
การศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร เขต 1 ปจจุบันมีโรงเรียนดังนี้
โรงเรียนบานหนองปลอง
โรงเรียนหนองจิกเภา
โรงเรียนวัดใหมสามัคคีธรรม
โรงเรียนหนองปลาหมอมิตรภาพ ที่ 215
โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลหนองปลอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองปลอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองปลอง
สาธารณสุข
เทศบาลตําบลหนองปลอง มีสถานบริการดานสาธารณสุขตั้งอยูในเขตเทศบาลจํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลองมีเจาพนักงานสาธารณสุขประจํา จํานวน 2 คน ตําบลหนองปลองมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน (อสม.) จํานวน 124 คน สถิติการเจ็บปวยของประชาชนที่เขารับการรักษา 5 อันดับแรกคือ
อันดับ 1 โรคระบบหายใจ (ไขหวัด/เจ็บคอ)
อันดับ 2 โรคระบบไหลเวียนเลือด (ความดัน)
อันดับ 3 โรคจากการตรวจทางคลินิก (วิงเวียน/ออนเพลีย)
อันดับ 4 โรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการ และเมตะบอลิซั่ม (เบาหวาน/ไขมัน)
อันดับ 5 โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม (ปวดขอ/กลามเนื้อ)
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การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
บานผูยากไรใน
ปจจุบันมีจํานวน 5 หลัง
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน 539 ราย
เงินสงเคราะหผูพิการ
จํานวน 115 ราย
สงเคราะหผูติดเชื้อเอดส
จํานวน 7 ราย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ปอมยามตํารวจ จํานวน 1 แหง มีเจาหนาที่ตํารวจประจําปอม จํานวน 2 นาย
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนจํานวน 1 แหง มีสมาชิก อปพร.จํานวน 30 นาย
โคมไฟสองสวาง บริเวณทางแยก ทางโคง จุดเสี่ยง จุดลอแหลม จํานวน 70 จุด
เทศบาลมีรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค 1 คัน และมีถังนํ้ายาเคมีดับเพลิง จํานวน 20 ถัง
หนวยกูชีพเทศบาลตําบลหนองปลอง มีรถ EMS 1 คัน เจาหนาที่ 6 นาย
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา : การนับถือศาสนาของประชากรในเขตเทศบาลตําบลหนองปลอง นับถือศาสนาพุทธ
รอยละ 100 มีวัดในเขตเทศบาลตําบลหนองปลอง จํานวน 4 วัด
วัดหนองปลอง ตั้งอยูหมู 1 บานหนองปลอง
วัดมุจลินทาราม ตั้งอยูหมู 8 บานหนองจิกเภา
วัดใหมสามัคคีธรรม ตั้งอยูหมู 3 บานคลองนอย
วัดเกาะแกว ตั้งอยูหมู 6 บานคลองคต
ประเพณีและงานประจําป
ประเพณีแหขาวพันกอน ประมาณเดือน พฤศจิกายน
ประเพณีทําบุญกลางบาน ประมาณเดือน เมษายน พฤษภาคม
ประเพณีเลี้ยงเจาพอภูมรินทร ประมาณเดือน เมษายนพฤษภาคม
ประเพณีวันสงกรานต ประมาณเดือน เมษายน
ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
ประเพณีแหเทียนพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม
ประเพณีตักบาตรเทโว ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
บริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม เทศบาลตําบลหนองปลอง มีถนนในเขตตําบลหนองปลอง ดังนี้
ถนนลาดยาง จํานวน 5 สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 27 สาย
ถนนลูกรัง จํานวน 20 สาย
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การไฟฟา
การบริการกระแสไฟฟาโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพิจิตรครอบคลุม
ครัวเรือนประชากรทั้งตําบลการใชไฟฟาของภาคครัวเรือน รอยละ 100 %
การประปา
ตําบลหนองปลอง มีนํ้าประปาจากการประปาสวนภูมิภาคใชเปนบางสวน
และบางสวนใชนํ้าประปาหมูบาน ซึ่งเปนประปาผิวดินการประปาสวนภูมิภาค
ยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
การโทรคมนาคม
ประชาชนสวนใหญ รอยละ 100 ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในการติดตอสื่อสาร
สวนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการใชเครื่องขยายเสียง
ประจําหมูบาน
แหลงนํ้าที่สรางขึ้น
ฝาย/ทอระบาย 24 แหง
สระนํ้า/บอนํ้า 47 แหง
ระบบเศรษฐกิจ
รายไดของประชากร
รายไดหลักของประชากรมาจากการทําเกษตรกรรม เพราะประชากรสวนใหญในเขตเทศบาลมีอาชีพการเกษตร
ประชากรสวนใหญมีไรนา เปนของตนเอง มีการใชแรงงานคน และเครื่องจักรมาชวยในการผลิตเกษตรกรมักประสบ
ปญหาเรื่องคาใชจายในการผลิตที่มีตนทุนสูงผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญไดแก ขาว ออย
ประกอบอาชีพ
ทํานา 39.25%
ทําไร 0.15%
รับจาง 22.66%
คาขาย 3.05%
นักเรียนนักศึกษา 24.50%
รับราชการ 1.27%
ไมมีอาชีพ 8.66%
อื่นๆ 0.46%
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การอุตสาหกรรม
โรงงานตัดเย็บเสื้อผา 1 แหง
อาคารคัดแยกผลไม 1 แหง
โรงสีชุมชน 3 แหง
อุตสาหกรรมครัวเรือน เชน การเย็บผาโหล
การจักรสาน การเลี้ยงสัตว
การพาณิชย
วิสาหกิจชุมชน 1 แหง
รานคาทั่วไป 39 แหง
ปมนํ้ามันหยอดเหรียญ 2 แหง
ปมนํ้ามันแบบหมุน 2 แหง
ตลาดนัดซื้อขายทั่วไป 3 แหง
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า)
ขอมูลดานการเกษตร : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตําบลหนองปลอง
หมู 1 บานหนองปลอง 170 ราย
หมู 6 บานคลองคต
161 ราย
หมู 2 บานหนองกระทุม 52 ราย
หมู 7 บานตลาดใหม
51 ราย
หมู 3 บานคลองนอย 88 ราย
หมู 8 บานหนองจิกเภา 31 ราย
หมู 4 บานเขาพนมกาว 72 ราย
หมู 9 บานโคกขวาง
40 ราย
หมู 5 บานหนองนกยาง 76 ราย
หมู 10 บานหนองโสน 52 ราย
ขอมูลดานแหลงนํ้า
คลองธรรมชาติสายหลัก 2 สาย
คลองธรรมชาติสาขายอย 11 สาย
อางเก็บนํ้าธรรมชาติ 4 แหง
สระนํ้า / บอนํ้าขุดใหม 47 แหง
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ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน : สภาพของดินในเขตเทศบาลตําบลหนองปลองเหมาะแกการทําการเกษตรกรรม เชน นาขาว
ไรออย แกเกษตรกรมีการใชสารเคมีเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ดินและนํ้าปนเปอนสาร
เคมีเปนอันตรายแกประชาชนเอง ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทําลาย
ทรัพยากรปาไม เทศบาลตําบลหนองปลอง มีทรัพยากรปาไม
คือ เขาพนมกาว

สิ่งแวดลอม
ในเขตเทศบาลตําบลหนองปลองสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมดังนั้นจึงไมมีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
แตมีมลพิษจากฝุนละอองที่มีผลกระทบตอบานเรือน ที่ตั้งบริเวณถนนสายที่เปนทางลูกรังในชวงฤดูแลง และผลกระ
ทบจากฝุนละอองจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการเผาฟางขาวในบางชวงฤดูกาล
การกําจัดขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลตําบลหนองปลองมีปริมาณขยะยังไมมากนัก เนื่องจากเปนชุมชนชนบทจึงยังไมมีบริการจัด
เก็บขยะมูลฝอยมีแตเพียงการจัดหาที่ทิ้งขยะชุมชนแลวชุมชนจัดการขยะกันเองซึ่งโดยทั่วไปชุมชนมักจัดการขยะดวย
การเผาในที่โลงแจง
สถานที่สําคัญในชุมชน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ต.หนองปลอง

โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองปลอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองปลอง
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พื้นที่ตนแบบดานการบูรณาการดานสังคม
เทศบาลตําบลหนองปลอง
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พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
“ กิจกรรมพื้นที่ตําบลตนแบบดานการบูรณาการดานสังคมเทศบาลตําบลหนองปลอง ”
ตําบลหนองปลอง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) รวมกับทีม One Home ไดรวมกับเทศบาล
ตําบลหนองปลอง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมตามโครงการ "พื้นที่ตําบลตนแบบดานการบูรณาการ
ดานสังคมเทศบาลตําบลหนองปลอง" พื้นที่ดําเนินการ ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองปลอง ตําบลหนองปลอง
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 โดยมีกลุมเปาหมาย
1.บุคลากรในหนวยงานทีม One Home พม. ในจังหวัดพิจิตร
2.บุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี)
3.เจาหนาที่ ผูนําชุมชน ผูแทนภาคประชาชน กํานัน ผูใหญบาน อสม. อพม. ในเทศบาลตําบลหนองปลอง
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษา วางแผน รวมดําเนินงาน ติดตามและถอดบทเรียน
2.เพื่อเสริมสรางชุมชนจัดการตนเองนําไปสูการจัดสวัสดิการสังคมอยางเปนระบบ
3.เพื่อพัฒนาคนทุกชวงวัยสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
กระบวนการดําเนินการ
1.กิจกรรมระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียน
หัวขอที่ 1 สถานการณทั่วไปในพื้นที่ตําบลหนองปลอง
หัวขอที่ 2 บริบททุนทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองปลอง จังหวัดพิจิตร
หัวขอที่ 3 วิเคราะหสถานการณการขับเคลื่อนงานดานการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่
เทศบาลตําบลหนองปลอง จังหวัดพิจิตร
ดาน 1 จุดออน-จุดแข็ง (ภายใน)
ดาน 2 โอกาสและอุปสรรค (ภายนอก)
ดาน 3 ปจจัยความสําเร็จ
หัวขอที่ 4 แนวทาง/ความตองการและความคาดหวังในการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข
ปญหาสังคมในระดับพื้นที่ในอนาคต โดย นางสาวพัชรา คําภารองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล และ
นายนเรศ อินทรโชติ ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป อบต.หัวดง
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2.กิจกรรมนําเสนอและสรุปผลการระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียน
สรุปผลการเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 35 คน ประกอบดวย บุคลากรในหนวยงานทีม One Home พม.ในจังหวัดพิจิตร
เจาหนาที่ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7(จังหวัดลพบุรี) เจาหนาที่เทศบาลตําบลหนองปลอง กํานัน
ผูใหญบาน ผูแทนภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนงานดานพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม
กิจกรรมระดมความคิดเห็น
หัวขอที่ 1 สถานการณทั่วไปในพื้นที่ตําบลหนองปลอง
พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลาดเอียงจากตะวันออกไปทางทิศตะวันตกทางทิศใตเปนที่ดอนสูง ฤดูฝนมักมีนํ้า
หลากจากตําบลขางเคียงไหลบาทวมพื้นที่ทางทิศเหนือของตําบลหนองปลองทําใหพื้นที่การเกษตรเสียหายชวงปลาย
ฤดูฝนพื้นที่ทางทิศใตมักแหงแลงเร็วกวาปกติสภาพทั่วไปคอนขางแหงแลงหรือแลงซํ้าซากมากกวาทุกพื้นที่ของอําเภอ
วังทรายพูน มีลําคลองธรรมชาติสายหลักไหลผาน 2 สาย สายยอยสาขา 9 สาย รวมความยาว 60.93 กิโลเมตร
การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและบริหารเทศบาลใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในสวนที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไว เชนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การติดตามและประเมินผล ฯลฯ ไดใหมีคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชนหรือตัวแทนชุมชนและเปดโอกาสให
คณะกรรมการนั้นไดมีสวนรวมและทําหนาที่จริงการมีสวนรวมและทําหนาที่ของคณะกรรมการสวนใหญอยูในระดับดี
การสงเสริมการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ทั้งการเลือกตั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติเทศบาลจะมีการประชาสัมพันธเพื่อให
ประชาชนไดออกไปใชสิทธิ์ ซึ่งที่ผานมาการออกไปใชสิทธิ์ของประชาชนอยูในระดับสูงการมีสวนรวมในงานกิจกรรม
สวนรวมและสังคมประชาชนใหความรวมมือและมีสวนรวมดีมาก
ตําบลหนองปลองมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) จํานวน 124 คน สถิติการเจ็บปวยของประชาชน
ที่เขารับการรักษา 5 อันดับแรกคือ
อันดับ 1 โรคระบบหายใจ(ไขหวัด/เจ็บคอ)
อันดับ 2 โรคระบบไหลเวียนเลือด(ความดัน)
อันดับ 3 โรคจากการตรวจทางคลินิก(วิงเวียน/ออนเพลีย)
อันดับ 4 โรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการ และเมตะบอลิซั่ม(เบาหวาน/ไขมัน)
อันดับ 5 โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม(ปวดขอ/กลามเนื้อ)
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หัวขอที่ 2 บริบท ทุนทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองปลอง จังหวัดพิจิตร
การสังคมสงเคราะหและการสวัสดิการสังคม

การประกอบอาชีพ
รายไดหลักของประชากรมาจากการทําเกษตรกรรม เพราะประชากรสวนใหญในเขตเทศบาลมีอาชีพทําการ
เกษตร ประชากรสวนใหญมีไร นาเปนของตนเอง มีการใชแรงงานคนและเครื่องจักรมาชวยในการผลิตของเกษตรกร
มักประสบปญหาเรื่องคาใชจายในการผลิตที่มีตนทุนสูง ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญไดแก ขาว ออย
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ขอมูลดานแหงนํ้า
คลองธรรมชาติสายหลัก 2 สาย
คลองธรรมชาติสาขายอย 11 สาย
อางเก็บนํ้าธรรมชาติ 4 แหง
สระนํ้า/ บอนํ้าขุดใหม 47 แหง
การพาณิชย
วิสาหกิจชุมชน 1 แหง
รานคาทั่วไป 39 แหง
ปมนํ้ามันหยอดเหรียญ 2 แหง
ปมนํ้ามันแบบหมุน 2 แหง
ตลาดนัดซื้อขายทั่วไป 3 แหง
หัวขอที่ 3 แนวทางการแกไขปญหา/ความตองการและความคาดหวังในการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การแกไขปญหาสังคมในระดับพื้นที่ในอนาคต
ปญหาดานผูสูงอายุ
ปญหาดานเด็ก
1.จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ
ปญหาดานสุขภาพ
2.กองทุนสวัสดิการชุมชน 1.การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
1. โครงการออกกําลังกาย
2. ชุมชนรวมสอดสองดูแลรวมกับ
2. โครงการพัฒนาสุขภาพตั้งแตเยาววัย
หนวยงานตางๆในพื้นที่
3. โครงการใหความรูเรื่องการบริโภคที่
3.จัดโครงการใหความรูกับผูปกครอง
เหมาะกับวัยและการพักผอน
4.โครงการใหความรูเรื่องการทอง
แนวทางแกไข
4. กองทุนสวัสดิการชุมชน
กอนวัย
ปญหาของชุมชน
5.เปดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชน
โดยชุมชน
ปญหาดานแหลงนํ้าและการเกษตร
1.โคกหนองนาโมเดล
2.ปรับปรุงระบบการจัดการในการกักเก็บนํ้า
3.เกษตรตําบลใหความรู

ปญหาหนี้สิน
1.โครงการฝกอาชีพที่มีการสอบถามความ
ตองการของพื้นที่ใหเหมาะสมกับบริบท
2.แปลงสาธิตการเกษตร

ความคาดหวังในการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาสังคมในระดับพื้นที่ในอนาคต
1.รัฐตองมีขอกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงสื่อแตละชวงวัย
2.นโยบายลดดอกเบี้ยของภาคเกษตร
3.ประชาชนที่อายุ 35 ขึ้นไปไดรับการตรวจสุขภาพทุกคน
4.ผลผลิตมีราคาสูงขึ้นตลาดรับซื้อมีเพียงพอ ราคายุติธรรม
5.มีโครงการที่ดึงคนวัยแรงงานกลับมาทํางานเกษตรที่บาน
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ปจจัยความสําเร็จ
1. เทศบาลตําบลหนองปลอง มีการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจและยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถิ่นอยางเปนระบบ
2. ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําสูง
3. บุคลากรในองคกรมีความรูความสามารถและมีความรับผิดชอบ
4. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของเทศบาล
5. การบริหารงานมีการรับฟงความคิดเห็นจากภายนอกและมีความคลองตัว
6. ภาคีเครือขายในพื้นที่มีความเขมแข็ง การสนับสนุน การชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ เชน เงินสงเคราะห
TOWS Matrix

จากการวิเคราะห SWOT พื้นที่ตําบลตนแบบดานการบูรณาการดานสังคมเทศบาลตําบลหนองปลอง
ตําบลหนองปลอง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จะเห็นไดวาจุดเดนของพื้นที่มีพื้นที่ที่เหมาะแกการทําการเกษตร
ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย สวนใหญการทําเกษตรจะเนนใชเครื่องมือทําใหมีกําลังในการผลิตมาก มีแหลง
ผลิตขาวพื้นเมืองที่มีคุณภาพ การคมนาคมการขนสงสะดวก มีหนวยงานของรัฐเขามาสงเสริมและสนับสนุนการใหกับ
ประชาชนในตําบลอยางตอเนื่อง มีผูนําที่มีวิสัยทัศนในการบริหารงานที่ดี ประชาชนเขมแข็งมีความสามัคคีคอยชวย
เหลือซึ่งกันและกัน นําไปสูการกําหนดกลยุทธเชิงรุกจัดใหมีโครงการจําหนายขาวพื้นเมืองปลอดสารพิษ ผานเสนทาง
คมนาคมขนสงธรรมชาติของชุมชน โดยมีความรวมมือจากหนายงานภาครัฐและชุมชน กลยุทธเชิงปองกันเพิ่มฐาน
ลูกคาโดยใช E-Commerce....เปนชองทางจัดจําหนายสินคาเพิ่มเติม กลยุทธเชิงแกไขใหความรูเรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนโดยใหชุมชนเปนฐานการชวยเหลือนําไปสูการแกปญหาหนี้สินของชุมชน กลยุทธเชิงรับจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อรับมือกับวัฒนธรรมภายนอกชุมชนโดยใชทุนทางสังคมเปนฐานในการ
เตรียมความพรอม

SOCIAL LAB

จังหวัดอุทัยธานี

SOCIAL LAB

หน้า 101

ความหมายตราประจําจังหวัดอุทัยธานี คือ รูปพลับพลาจตุรมุข หนาบรรณศาลาตราจักรีตั้งอยูบนยอดเขาแกว
ความหมายของตราประจําจังหวัดอุทัยธานี พลับพลาจตุรมุขหนาบรรณศาลาตราจักรีเปนที่ประดิษฐาน
ของพระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถแหงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาล
ที่ 1 ดวยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุวาบานสะแกกรังอันเปนที่ตั้งของจังหวัดอุทัยธานี เปนบานเกิดของสมเด็จพระ
ปฐมมหาชนกนาถฯ ดังกลาวซึ่งมีพระนามเดิมวา "ทองดี" รับราชการมีตําแหนงเปนพระอักษรสุนทรศาสตรเสมียน
ตรากรมมหาดไทยและเปนเจาพระยาจักรีศรีองครักษ สมุหนายกเสนาบดีในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นเมื่อพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (ทองดวง) บุตรชายคนโตไดสถาปนาเปน "พระบรมราชจักรีวงศ" ได
สถาปนาพระอัฐิพระบิดาเปน "สมเด็จพระชนกาธิบดี" เมื่อ พ.ศ.2338 ตรานี้เปนรูปพลับพลาจตุรมุขหนาบรรณศาลา
ตราจักรี ตั้งอยูบนยอดเขาแกว (เขาสะแกกรัง) อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีใชอักษรยอวา "อน"
ประวัติ
เมืองอุทัยธานีมีหลักฐานทางดานประวัติศาสตรของกรมศิลปากรยืนยันไววาเปนที่อยูอาศัยของมนุษยกอน
ประวัติศาสตร เมื่อประมาณ 3,000 ป มาแลว โดยพบหลักฐานยืนยันในหลายพื้นที่ เชน โครงกระดูก เครื่องมือหิน
กะเทาะจากหินกรวด ภาพเขียนสมัยกอนประวัติศาสตรบนหนาผา (เขาปลารา) เปนตนตํานานเกาเลาวาในสมัยกรุง
สุโขทัยเจริญรุงเรืองนั้นทาวมหาพรหมไดเขามาสรางเมืองที่บานอุทัยเกา คือ อําเภอหนองฉางในปจจุบันนี้ แลวพา
คนไทยเขามาอยูทามกลางหมูบานคนมอญและคนกะเหรี่ยง จึงเรียกวา "เมืองอูไทย" ตามกลุมหรือที่อยูของคนไทย
ซึ่งพากันตั้งบานเรือนอยูอยางหนาแนน มีพืชพันธุและอาหารอุดมสมบูรณกวาแหงอื่น ตอมากระแสนํ้าเปลี่ยนทาง
เดินและเกิดกันดาร นํ้าเมืองอูไทยจึงถูกทิ้งราง จนในที่สุดพะตะเบิดไดเขามาปรับปรุงเมืองอูไทย โดยขุดที่เก็บกักนํ้า
ไวใกลเมืองและพะตะเบิดไดเปนผูปกครองเมืองอูไทยเปนคนแรก ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองอูไทยตอมาไดเรียกกัน
เปน "เมืองอุไทย" คาดวาเพี้ยนไปตามสําเนียงชาวพื้นเมืองเดิมไดมีฐานะเปนหัวเมืองดานชั้นนอกมีพระพลสงคราม
เปนนายดานแมกลองและพระอินทรเดชเปนนายดานหนองหลวง(ปจจุบันแมกลองคืออําเภออุมผางจังหวัดตาก และ
หนองหลวงคือตําบลหนองหลวงอําเภออุมผาง) คอยดูแลพมาที่จะยกทัพมาตามเสนทางชายแดนดานแมละเมาตอมา
ในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148-2163) ไดโปรดเกลาฯใหบัญญัติอํานาจการใชตราประจําตําแหนง
บัญชาการตามหัวเมือง ไดระบุในกฎหมายเกาลักษณะพระธรรมนูญวา "เมืองอุไทยธานีเปนหัวเมืองขึ้นแกมหาดไทย"
เมืองอุไทยธานีเปนเมืองที่อยูบนที่ดอนและลึกเขาไป ไมมีแมนํ้าสายใหญและไมสามารถติดตอทางเรือได ดังนั้นชาว
เมืองจึงตองขนขาวบรรทุกเกวียนมาลงที่แมนํ้า จึงทําใหพอคาพากันไปตั้งยุงฉางรับซื้อขาวที่ริมแมนํ้าจนเปนหมูบาน
ใหญเรียกวาหมูบาน " สะแกกรัง " เนื่องจากเปนพื้นที่มีปาสะแกขึ้นเต็มริมนํ้าและมีตนสะแกใหญอยูกลางหมูบาน
สะแกกรัง ชาวจีนเรียกเพี้ยนเปน"ซิเกี๋ยกั้ง"เปนตลาดซื้อขาวที่มีพอคาคนจีนนิยมไปตั้งบานเรือนและยุงฉางตอมา
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ในระยะหลังไดมีเจานายและขุนนางมาตั้งบานเรือนอยู เพราะความสะดวกในกฎเกณฑสิ่งของสงเมือง
หลวงซึ่งเปนจําพวกมูลคางคาว ไมซุงกระวาน และชางปา อีกทั้งยังมีชองทางในการคาขาวอีกดวย ในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทายสระ (พ.ศ.2251-2275) หมื่นมหาสนิท (ทองคํา) ซึ่งยายมาตั้งบานเรือนอยูที่บานสะแกกรังไดรับ
แตงตั้งเปนพระยาราชนิกูลตอมาไดกําเนิดบุตรชายคนโตชื่อ "ทองดี " เกิดที่สะแกกรังสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ
พระนามเดิมทองดี เดิมทรงรับราชการในแผนดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเจาบรมโกศ) ไดดํารงตําแหนง
พระอักษรสุนทรเสมียนตรากรมมหาดไทย ถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (พระเจาเอกทัศ) พมายกกองทัพมา
ลอมกรุงศรีอยุธยา เกิดการระสํ่าระสายแตกความสามัคคีในพระนคร จึงทรงอพยพครอบครัวไปรับราชการกับเจา
เมืองพิษณุโลกไดรับแตงตั้งเปนเจาพระยาจักรีศรีองครักษ สมุหนายกอัครมหาเสนาบดีอภัยพิริยปรากรมพาหุตอมา
ทรงพระประชวร และสิ้นพระชนมในเมืองของพิษณุโลก บุตรชายชื่อ "ทองดวง" ตอมาภายหลังไดรับราชการเปน
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และสถาปนาเปนกษัตริยราชวงศจักรีปกครองแผนดิน
ทรงพระนามวา "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก" ไดอัญเชิญพระอัฐิสวนหนึ่งประดิษฐาน ณ หอพระใน
พระบรมมหาราชวัง เพื่อใหพระบรมวงศานุวงศและขาราชการถวายบังคมในพระราชพิธีถือนํ้าพระพิพัฒนสัจจาใน
ฐานะสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแหงราชวงศจักรี พระอัฐิอีกสวนหนึ่งกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทอัญเชิญ
เขาประดิษฐานในพระเจดียทองในพระมณฑปวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ มีประเพณีที่พระมหากษัตริยทรงตั้งเครื่อง
ทองนอย เพื่อสักการะบูชาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดําเนิน พ.ศ. 2376 ขาราชการชาวกรุงเทพมหานคร ผูซึ่งไดรับการ
แตงตั้งใหเปนพระยาอุไทยธานีเจาเมืองอุไทยธานี ในสมัยนั้นไดเห็นวาบานสะแกกรังเปนตลาดใหญมีผูคนอพยพเขา
มาอยูกันอยางหนาแนน อีกทั้งเปนสถานที่ชาวอุไทยธานีติดตอคาขายขาว และไมซุงกับพอคาที่นั่นมานานแลวจึงคิด
ตั้งบานเรือนเพื่อคาขาย ประจวบกับเวลานั้นเจาเมืองไชยนาทเปนเพื่อนกันจึงขอตั้งบานเรือนที่ริมแมนํ้าสะแกกรัง
เนื่องจากผูคนมาติดตอราชการและมาคาขายกันมาก ทั้งนี้เนื่องจากเจาเมืองไมกลาขึ้นไปเมืองอุไทยธานีเกาอางวา
กลัวไขปาจึงเปนเหตุใหพากันอพยพมาอยูกันมากขึ้น พ.ศ. 2391 ไดมีการแบงเขตดินแดนเมืองอุไทยธานีและเมือง
ไชยนาทโดยตัดเขตบานสะแกกรังทางฝงคลองฟากใต ตั้งแตทายบานสะแกกรังไปจดเมืองอุไทยธานีเกาโอนที่นั่นจาก
เมืองไชยนาทเปนของเมืองอุไทยธานี ดังนั้นเมืองอุไทยธานีจึงตั้งอยูที่ปลายสุดเขตแดนเมืองมโนรมยขางใตบานลงมา
สักคุงนํ้าหนึ่งก็เปนแดนเมืองไชยนาท พ.ศ. 2441เมืองอุไทยธานีขึ้นกับมณฑลนครสวรรค ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6
ไดเปลี่ยนไปขึ้นกับมณฑลอยุธยาสุดทายมีการประกาศเลิกมณฑลป พ.ศ. 2476 และจัดใหจังหวัดเปนหนวยปกครอง
สวนภูมิภาค ที่สําคัญที่สุดโดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบตั้งแตบัดนั้นมาจนถึงปจจุบัน
ภูมิศาสตร
แมนํ้าและแหลงนํ้าที่สําคัญ
แมนํ้าสะแกกรัง มีตนกําเนิดจากเขาโมโกจูในจังหวัดกําแพงเพชร ไหลผานอําเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค ผานอําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทัน และอําเภอเมืองอุทัยธานีกอนไปบรรจบกับแมนํ้าเจาพระยาที่
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บานทาซุงตําบลทาซุง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร ในแมนํ้าบริเวณ
ตลาดหนาวัดอุโปสถาราม มีชุมชนชาวแพอาศัยอยูกันมาหลายชั่วอายุคนมีการทําสวนตนเตยและเพาะเลี้ยงปลาแรด
ในกระชังซึ่งเปนปลาที่มีชื่อของจังหวัด แมนํ้าเจาพระยาไหลมาจากจังหวัดนครสวรรคผานตําบลหาดทนง(เกาะเทโพ)
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ลําหวยคลองโพ เกิดมาจากเทือกเขาในของเขตอําเภอชุมตาบง อําเภอแมเปน
จังหวัดนครสวรรค และอําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี ไหลมาบรรจบแมนํ้าสะแกกรัง (แควตากแดด) ที่ตําบล
สวางอารมณ อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ลําหวยขุนแกวเกิดจากเทือก
เขา ในเขตอําเภอบานไร และอําเภอหวยคต ไหลผานอําเภอหวยคต อําเภอลานสัก อําเภอหนองฉาง อําเภอ
หนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี และอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท มาบรรจบแมนํ้าทาจีนที่ตําบลวัดสิงห อําเภอ
วัดสิงห จังหวัดชัยนาท มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร ลําหวยทับเสลา หวยทับเสลาเปนลําหวยสาขาของแมนํ้า
สะแกกรัง หวยทับเสลา มีตนนํ้าเกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอบานไร อําเภอลานสัก ทางทิศตะวันตกของจังหวัด
อุทัยธานี ไหลผานอําเภอลานสัก อําเภอหนองฉาง อําเภอหนองขาหยาง มาบรรจบกับแมนํ้าสะแกกรังที่ตําบลนํ้าซึม
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความยาวจากทายเขื่อนทับเสลาถึงจุดที่บรรจบกับแมนํ้าสะแกกรัง โดยมีความยาว
ประมาณ 90 กิโลเมตร ลําหวยกระเสียว เปนลําหวยสาขาใหญของแมนํ้าทาจีน ตนนํ้าอยูระหวางเขาแหละกับเขา
ใหญในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ไหลผานอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี อําเภอดานชาง อําเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มาบรรจบแมนํ้าทาจีนที่บานทึง อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีรวมความยาว
ประมาณ 140 กิโลเมตร
คําขวัญประจําจังหวัดอุทัยธานี
เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว สมโอบานนํ้าตก
มรดกโลกหวยขาแขง แหลงตนนํ้าสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
ตนไมประจําจังหวัดสะเดา

ดอกไมประจําจังหวัดดอกสุพรรณิการ
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หนวยการปกครอง
การปกครองสวนภูมิภาค
จังหวัดอุทัยธานีแบงเขตการปกครองเปน 8 อําเภอ 70 ตําบล 632 หมูบาน

จังหวัดอุทัยธานีมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 64 แหง ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง,
เทศบาลเมือง 1 แหง คือ เทศบาลเมืองอุทัยธานี, เทศบาลตําบล 13 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 49 แหง
เทศกาลประเพณี
งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี เปนประเพณีสําคัญในวันออกพรรษาของจังหวัดอุทัยธานีจะจัดขึ้นในวัน
แรม 1 คํ่า เดือน 11 (ตุลาคม)ของทุกป พระสงฆทุกรูปที่จําพรรษาในเขตอําเภอเมืองอุทัยธานีประมาณ 200-300 รูป
จะออกเดินรับบิณฑบาตโดยเดินลงทางบันไดจากยอดเขาสะแกกรังนําดวยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงสลงมารับ
บิณฑบาตขาวสารจากพุทธศาสนิกชน สมมติมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังเปน " สิริมหามายากูฎคาร " ที่พระพุทธเจา
ทรงเทศนโปรดมารดาแลวเสด็จกลับสูโลกมนุษยลงบันได 339 ขั้นถือเปนบันไดแกวสูสังกัสนคร คือ บริเวณวัดสังกัส
รัตนคีรี ในวันนั้นประชาชนจะแตงกายสวยงาม และมารวมทําบุญกันอยางพรอมเพรียงนับเปนงานประเพณีที่มีชื่อ
เสียงไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทุกป
งานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วัดสังกัสรัตนคีรีเปนงานทองถิ่นจัดขึ้นในวันขึ้น 3-8 คํ่า เดือน 4 ของทุกป
เปนงานประเพณีไหวพระคูบานคูเมืองอุทัยธานี ซึ่งเดิมนั้นเปนงานนมัสการปดทองพระพุทธบาทจําลองบนยอดเขา
สะแกกรัง ในระยะหลังจึงจัดงานในคราวเดียวกันที่วัดนี้ในวันขึ้น 5 คํ่า เนื่องจากเปนวันที่พุทธศาสนิกชนสวนใหญมา
ไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์และขึ้นยอดเขาเพื่อปดทองพระพุทธบาทจําลองมากที่สุดและไดจัดใหมีการละเลน
สนุกสนานควบคูกันไปทุกป
งานประจําปวัดหนองขุนชาติ อําเภอหนองฉาง โดยจัดใหมีงานในวันขึ้น 12 คํ่า - วันแรม 5 คํ่า เดือน 3
ของทุกป เดิมเปนงานนมัสการพระพุทธบาทจําลอง ตอมาการจัดงานไดรับความนิยมมากจึงไดจัดใหมีขึ้นเปนประจํา
ทุกป
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การละเลนของชาวกะเหรี่ยง อําเภอบานไร ยังคงรักษาประเพณีเดิมไว มีเตนรําเชอโฮเตตามจังหวะ มีการ
รองเพลงกลอมลูก เปนตน ประเพณีการแตงงานและการหยาราง การนับถือผี งานบุญเจาวัด และการทอผาพื้นเมือง
เปนตน ปจจุบันยังสามารถศึกษาไดจากหมูบานกะเหรี่ยง ตําบลคอกควาย และตําบลแกนมะกรูด งานแหเจาของชาว
จีนในอุทัยธานี เปนประเพณีของชาวจีนในอุทัยธานีที่จะจัดพิธีแหเจาพอและเจาแม ซึ่งประดิษฐานอยูตามศาลตาง ๆ
โดยกําหนดงานตามการครบปของเจาแตละองคซึ่งบางองค 5 ปแหครั้งหนึ่งบางองค 12 ปแหครั้งหนึ่งบางองค 14 ป
แหครั้งหนึ่งซึ่งไมเหมือนกัน การแหเจาพอปุงเถากง เจาพอหลักเมืองอุทัยธานี จะมีขบวนสาวงามถือธงรวมขบวนเปน
แถวยาวผานตลอดไปตามถนนรอบเมืองและจะมีสิงโตคณะตาง ๆ ของชาวจีนในอุทัยธานีรวมใหพรตามรานคาคนจีน
ในตลาด ซึ่งทุกรานจะตั้งโตะบูชาประดับดวยงาชางขนาดใหญสวยงามถาเปนงานของเจาแมทับทิม " จุยบวยเนี้ยว "
จะมีพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงเจาแมเมื่อครบ 12 ป และเขาทรงทําการลุยไฟดวย
สถานที่สําคัญ
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขง
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตําบลหนองไผแบน อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประวัติความเปนมา ชื่อของ "ตําบลหนองไผแบน" มาจากคําบอกเลาของผูสูงอายุในหมูบานไดความวา
ในหมูบานมีหนองนํ้าอยูแหงหนึ่งใชเปนแหลงนํ้ากินนํ้าใชของชาวบานบริเวณรอบๆ หนองนํ้ามีกอไผขึ้นเบียดเสียดกัน
อยางหนาแนน ดวยความอุดมสมบูรณของดินและนํ้าทําใหกอไผแถวนั้นเจริญงอกงาม ขอลําของกอไผเสียดสีกันและ
ถูกบีบจนมีลักษณะแบนเปนที่สะดุดตาของผูมาพบเห็น จึงมีการเรียกหนองนํ้าแหงนั้นวา "หนองไผแบน" และไดเรียก
ขานเปนชื่อหมูบานมาจนถึงทุกวันนี้
อาณาเขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน ตั้งอยูที่หมู 5 ตําบลหนองไผแบน อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี อยูทางทิศเหนือของอําเภอเมืองอุทัยธานี อยูหางจากที่วาการอําเภอเมืองอุทัยธานีประมาณ 8 กิโลเมตร
และมีพื้นที่โดยประมาณทั้งหมด 21,480 ไร คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 34.37 ตารางกิโลเมตร จํานวนหมูบานทั้งหมด
17 หมูบาน ภูมิประเทศสวนใหญเปนราบลุมเหมาะแกการเกษตรสวนมากเปนดินรวนปนทราย

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ ตําบลเนินแจง อําเภอเมือง
ติดกับ ตําบลดอนขวาง อําเภอเมือง
ติดกับ ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง
ติดกับ ตําบลเขาขี้ฝอย อําเภอทัพทัน
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จํานวนประชากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบนรับผิดชอบ
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 4,625 คน แยกเปน
ชาย จํานวน 2,299 คน
หญิง จํานวน 2,326 คน
จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,251 ครัวเรือน
ประชากรมีความหนาแนนเฉลี่ย 134.79 คน/ตารางกิโลเมตร
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ศาสนาในตําบล
ชาวบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน สวนใหญนั้นเปนพุทธศาสนิกชน มีวัดและสํานักสงฆ
จํานวน 6 แหง
1.วัดหนองไผแบน
หมูที่ 1 ตําบลหนองไผแบน
2.วัดเนินซาก
หมูที่ 2 ตําบลหนองไผแบน
3.วัดหนองโพธิ์
หมูที่ 5 ตําบลหนองไผแบน
4.วัดหนองหญานาง
หมูที่ 5 ตําบลหนองไมแบน
5.วัดเนินเหล็ก
หมูที่ 4 ตําบลโนนเหล็ก
6.วัดรังปลากด
หมูที่ 1 ตําบลทุงใหญ
สาธารณสุขตําบล
สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน 3 แหง
1.สถานีอนามัยหนองไผแบน
2.สถานีอนามัยโนนเหล็ก
3.สถานีอนามัยทุงใหญ
สถานพยาบาลแพทยแผนไทย จํานวน 1 แหง
ศูนยบําบัดผูติดยาเสพติด
จํานวน 1 แหง
อัตราการมีและใชสวมราด รอยละ 100
การศึกษาในตําบล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 แหง
1.ศูนยเด็กเล็กบานหนองโพธิ์
2.ศูนยเด็กเล็กโนนเหล็ก
3.ศูนยเด็กเล็กบางวังปลากด
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แหง
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จํานวน 1 แหง
โรงเรียนบานหนองโพธิ์
-ทีที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 17 แหง
มวลชนที่จัดตั้ง
ลูกเสือชาวบาน 1 รุน จํานวน 50 คน
ตํารวจอาสา 1 รุน จํานวน 40 นาย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 1 รุน จํานวน 95 คน
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บริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคมในตําบล
เสนทางคมนาคมในตําบลหนองไผแบนมีถนนสายหลักที่ตัดผานตําบลถนนสายอุทัยธานี - โกรกพระและถนน
ลาดยางไปตําบหนองเตา นอกจากนั้นเปนถนนคอนกรีดเสริมเหล็กและถนนลูกรังภายในหมูบาน
ถนนลาดยาง 6 สาย
ถนนคอนกรีต 25 สาย
ถนนลูกรัง
35 สาย
ถนนดิน
18 สาย
แหลงนํ้าในตําบล
แหลงนํ้าธรรมชาติ
- แมนํ้า 1 สาย คือ แมนํ้าแควตากแดด
- หวย หนอง คลอง บึง
แหลงนํ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แหลงนํ้าที่สรางขึ้น
- ฝาย
8 แหง
- บอนํ้าตื้น
50 แหง
- บอบาดาล
31 แหง
- บอโยก
1 แหง
- สระนํ้าสาธารณะ 11 แหง
- ประปาหมูบาน
25 แหง
ทรัพยากรธรรมชาติในตําบล
พื้นที่มีแมนํ้าแควตากแดด ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเปนแมนํ้าสายหลัก นอกจากนั้นเปน หวย หนอง
คลอง บึง ซึ่งสงผลใหพื้นที่สวนใหญของตําบลหนองไผแบนมีความอุดมสมบูรณหมาะแกการทําการเกษตรในพื้นที่
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พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
โครงการ “ทบทวนและสรุปบทเรียนการจัดสวัสดิการสังคม” และเวทีจุดประกาย
ขายความคิด ตามโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบงปนที่ยิ่งใหญ Shift and Share” ปงบประมาณ 2563
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) รวมกับทีม One Home ไดรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไผแบน ตําบลหนองไผแบน อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการ “ทบทวนและสรุป
บทเรียนการจัดสวัสดิการสังคม” และเวทีจุดประกายขายความคิด ตามโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบงปนที่ยิ่งใหญ
Shift and Share” ปงบประมาณ 2563 พื้นที่ดําเนินการ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 โดยมีกลุมเปาหมาย
1.บุคลากรในหนวยงานทีม One Home พม. ในจังหวัดอุทัยธานี
2.บุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี)
3.ผูแทนภาคประชาชน ครู นักเรียน เจาหนาที่ ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน อสม. อพม.
ในพื้นที่ อบต.หนองไผแบน
4.ผูแทนชมรมผูสูงอายุตําบลหนองไผแบน และผูแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองไผแบน
วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหภาคีเครือขายและประชาชนในตําบลเกิดความตระหนักรู เกิดการยอมรับ และเขามามี
สวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมรวมกัน
2.เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่ตําบลที่ไดรับการคัดเลือกไดรับสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมตาม
สภาพปญหาและความตองการ
3. เพื่อใหหนวยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดบูรณาการดําเนินงานใหความคุมครองแกกลุม
เปาหมายพรอมชวยกันแกไขปญหาสังคมรวมกับภาครัฐและชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมโครงการตําบลสรางเสริม
สวัสดิการสังคม
กระบวนการดําเนินการ
1.บรรยายเรื่อง “การบวนงานตําบลสรางเสริมสวัสดิการสังคม” โดยศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
2.บรรยายเรื่อง “พัฒนาเพื่อการแบงปนที่ยิ่งใหญ Shift and Share” โดยศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัด
อุทัยธานี
3.รวมกันแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของแตละภาคสวนของตําบล
หนองไผแบน
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สรุปผลการเขารวมประชุม
สรุปผลการเขารวมประชุม
ผูเขารวมการประชุมทั้งสิ้น 45 คน ประกอบดวย บุคลากรในหนวยงานทีม One Home พม. ในจังหวัด
อุทัยธานี บุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 (จังหวัดลพบุรี) ผูแทนภาคประชาชน ผูใหญบาน
ครู กํานัน กองทุนสวัสดิการชุมชน ในตําบลหนองไผแบน อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หนวยงานในพื้นที่ดําเนินการ
ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
1.ดําเนินการจัดรูปแบบสวัสดิการเพื่อสรางโอกาสในสังคมแกกลุมเปาหมายตามกระบวนการสังคมสงเคราะห
ชุมชน (Community Social Work)
- รูปแบบ Protective Walfare:การใหการสงเคราะห ไดแก เงินสงเคราะหครอบครัว/ เงินสงเคราะหผูติดเชื้อ
เอดส/เบี้ยยังชีพคนพิการ/ผูสูงอายุ/เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด/การสงเขารับบริการในหนวยงานศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง
สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง
- รูปแบบ Productive Walfare:การชวยเหลือแบบมีเงื่อนไขเพื่อการพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนไดแก เงินทุนกูยืม
ประกอบอาชีพคนพิการ/ ผูสูงอายุ การสรางงาน สรางรายไดการสงเขาทํางานในสถานประกอบการ
2. ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ตําบลหนองไผแบน ดังนี้
1) เงินสงเคราะหผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง จํานวน 76 ราย เปนเงิน 178,000 บาท
2) เงินสงเคราะหเอดสและครอบครัว จํานวน 2 ราย เปนเงิน 4,000 บาท
3) เงินทุนประกอบอาชีพผูติดเชื้อเอดสและครอบครัว จํานวน 1 ราย เปนเงิน 5,000 บาท
4) แจกหนากากอนามัย ใหชุมชน จํานวน 300 ชิ้น
5) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการของขวัญปใหมสุขใจไปกับ พม. จํานวน 13 คน
6) มอบแพมเพิสใหผูปวยติดเตียง จํานวน 10 ราย
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
1. การประชุมคณะทํางานศูนยชุมชนคุมครองเด็กระดับตําบลเพื่อสํารวจและคัดกรองเด็กในพื้นที่โดยใชแบบ
คัดกรองการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นตํ่า (CMST) เพิ่มเติมจากการดําเนินการในปงบประมาณ 2563
2. การประชุมวางแผนและดําเนินการใหความชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยงและเด็กกลุมเฝาระวังเปนรายกรณี
3. การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะหเด็กในครอบครัวยากจน ชวยเหลือ 5 ราย งบประมาณ 9,000 บาท
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุทัยธานี
1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูในชุมชน (โรงเรียนผูสูงอายุ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 50 คน จํานวน 3 วัน
2. จัดโครงการสานพลังผูสูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 50 คน จํานวน 3 วัน
3. การใหการสงเคราะห ไดแก เงินปรับสภาพบานผูสูงอายุ เงินสงเคราะห ผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก
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องคการบริการสวนตําบลหนองไผแบน
สนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคมทุกรูปแบบรวมกับหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคีอื่นในจังหวัด
อุทัยธานี เนื่องดวย อบต.หนองไผแบน เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 3 ตําบล ไดแก
ตําบลทุงใหญ ตําบลโนนเหล็ก และตําบลหนองไผแบน ดําเนินการดานสังคมสงเคราะห
1.ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
2.รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3.ประสานการทําบัตรผูพิการ
4.ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน
5.ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
6.ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน
ปจจัยความสําเร็จในการบูรณาการรวมกันของหนวยงาน
1. หนวยงาน ONE HOME จังหวัดอุทัยธานีมีความพรอมและศักยภาพในการหนุนเสริมงานดานสังคมใหกับพื้นที่
อยางตอเนื่อง
2. องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน มีการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจและยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถิ่น
อยางเปนระบบ
3. ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําสูง
4. บุคลากรในองคกรมีความรูความสามารถและมีความรับผิดชอบ
5. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการตางๆของ อบต.
6. การบริหารงานมีการรับฟงความคิดเห็นจากภายนอกและมีความคลองตัว
7. ภาคีเครือขายในพื้นที่มีความเขมแข็ง
8. การสนับสนุน การชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ เชน เงินสงเคราะหตาง ๆ
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แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ตองการจะใหขับเคลื่อนในปถัดไป
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TOWS Matrix

จากการวิเคราะห SWOT ดานกิจกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคม ตําบลหนองไผแบน อําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี จะเห็นไดวาจุดเดนของพื้นที่ตําบลหนองไผแบน มีพื้นที่ที่เหมาะแกการทําการเกษตร ทําใหเกิดการ
รวมกลุมในการประกอบอาชีพ เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชหมุนเวียน การทํานา และการปลูกพืชไร
มีหนวยงานของรัฐเขามาสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมกับประชาชนในตําบล มีผูนําที่มีวิสัยทัศนในการ
บริหารงานในพื้นที่ พรอมทั้งมีประชาชนในพื้นที่พรอมรวมมือกันแกไขปญหาในชุมชนดวยจิตสาธารณะ ทั้งยังเปด
โอกาสใหประชาชนในตําบลมีสวนรวมในการริเริ่มกิจกรรมโครงการตาง ๆ ทําใหประชาชนในตําบลมีคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูที่ดี นําไปสูการกําหนดกลยุทธเชิงรุกโดยใหมีการพัฒนาสมรรถนะและความสามารถในการทํางานของ
บุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่นในดานความรูเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมสวัสดิการสังคม พรอมกับประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกับภาคประชาชน กลยุทธเชิง
ปองกันใหหนวยงานมีการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ผานทางหอ กระจายเสียงในชุมชน กลยุทธเชิงแกไขในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหารจัดการในหนวยงาน กลยุทธเชิงรับมีการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปโดยมีการคํานึงถึงกิจกรรมและสถานการณทางสังคมในการพิจารณาของบประมาณตาง ๆ
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