รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน
Village Development Report (VDR)

บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3
ตาบลควนธานี
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1.1 ประวัติความเป็นมา/อาณาเขตติดต่อ/ขนาดพื้นที่/ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 ตาบลควนธานี อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มี
ประชากรอาศัยอยู่จริงตามข้อมูล จปฐ. จานวน 55 ครัวเรือน และมีต้นหลาโอนต้นใหญ่อยู่ในหมู่บ้านชาวบ้าน
จึงไปขุดบ่อนาเพือ่ ใช้ในการอุปโภคและบริโภคบริเวณใกล้ต้นหลาโอน (เป็นต้นไม้ตระกูลปาล์ม ลักษณะคล้ายๆ
หมาก) เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครองหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงตังชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านบ่อหลาโอน”
บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 ตาบลควนธานี อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตังอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอ
กันตัง ระยะห่างจากที่ว่าการอาเภอกันตังประมาณ 15 กิโลเมตร เนือที่ทังหมด 1,650 ไร่
อาณาเขต
- ทิศเหนือ
จด หมู่ที่ 1 ตาบลควนธานี
ทิศใต้
จด หมู่ที่ 2 ตาบลควนธานี
ทิศตะวันตก จด แม่นาตรัง
ทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 1 ตาบลควนธานี
บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 มีลักษณะพืนทีเ่ ป็นที่ราบลุ่มตังอยู่ติดกับแม่นาตรัง พืนที่จึงเหมาะสาหรับ
การเกษตรกรรม ทังปลูกพืชและเลียงสัตว์ มีนาท่วมขังในฤดูฝน
แผนที่แสดงที่ตั้งที่สาคัญในหมู่บ้าน

1.2 การคมนาคม/การโทรคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค
บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน มี 4 สาย ราษฎรใช้ถนนสัญจรไป
มาติดต่อคมนาคม และใช้เดินทางไปอาเภอสะดวกที่สุดจากหมู่บ้านถึงอาเภอใกล้ที่สุดระยะทางประมาณ 13
กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตใช้เวลาเดินทาง 20 นาที

การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์ประจาบ้าน 34 ครัวเรือน 34 เครื่อง
- โทรศัพท์มือถือ 55 ครัวเรือน 120 เครื่อง

ไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้าธรรมชาติ
- แม่นาตรัง
- คลองบางไทร

แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- คลองขุดบ่อหลาโอน
- หนองเสม็ด
-บ่อบาดาลสาธารณะ จานวน 2 บ่อ
-บ่อนาตืน
-นาประปามีใช้ครบทุกครัวเรือน
1.3 ประชากร/สภาพทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ย
บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 มีจานวนครัวเรือนทังหมด 55 ครัวเรือน ประชากรชาย 126 คน
เพศหญิง 117 คน รวม 243 คน นับถือศาสนาพุทธ 100 % ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
รองลงมารับราชการและเกษตรกรทาสวนยางพารา ปาล์มนามันและปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น เงาะ ทุเรียน
ลองกอง มังคุด ลางสาด

ช่วงอายุประชากร

จานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
จานวนเพศชาย(คน) จานวนเพศหญิง(คน)

จานวนรวม (คน)

น้อยกว่า 1ปีเต็ม

-

-

-

1 ปีเต็ม – 2 ปี

2

1

3

3 ปีเต็ม – 5 ปี

4

2

6

6 ปีเต็ม – 11 ปี

11

5

16

12 ปีเต็ม – 14 ปี

3

4

7

15 ปีเต็ม – 17 ปี

6

3

9

18 ปีเต็ม – 25 ปี

14

18

32

26 ปีเต็ม- 49 ปีเต็ม

57

42

99

50 ปีเต็ม – 60ปีเต็ม

20

22

42

มากกว่า 60 ปีเต็มขึนไป

9

20

29

รวมทังหมด

126

117

243

3
1.4 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 มีร้านขายของชาในหมู่บ้าน 2 แห่ง ราษฎรปลูกพืชผักสวนครัวและปลูก
ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นอาชีพเสริม

กลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน
1. กองทุนหมู่บ้านควนธานีได้รับงบสนับสนุน 1,000,000 บาทและได้เพิ่มทุนอีก
200,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 129 คน
2. กลุ่มเลียงปลานาจืดในกระชังได้รับงบสนับสนุนชุมชนพอเพียง 280,000 บาท

1.5 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ้านบ่อหลาโอน ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีการจัดกิจกรรมประเพณีส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับทางพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ การชักพระ ประเพณีแข่งเรือยาว วันสาทร์เดือนสิบ ลอย
กระทง บวชนาค และประเพณีที่สาคัญสาหรับชาวตาบลควนธานีคืองานพิธีสมโภชศาลหลักเมืองตรัง ซึ่งทาง
อบต.ควนธานีจะจัดงานเป็นประจาทุกปี ในระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม ของทุกปี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่
ชื่อ – สกุล ผูร้ ู้

รายละเอียดข้อมูลภูมิปัญญา/ ความเชี่ยวชาญ

1

นายสวัสดิ์ วรตันติ

หมอนวด/หมอเอ็น/หมอกระดูก

2

นางบุญธรรม คุ้นมาก

นามันหอมระเหย

3

นางเพียร เพ็ชรจันทร์

สานตะกร้า จักสานคล้า (สาดคล้า)

4

นายชุลี คุ้นมาก

ช่างไม้

5

นายวิจิตร วรตันติ

ช่างไม้

1.6 บริการในหมู่บ้าน/แหล่งท่องเที่ยว/อัตลักษณ์หมู่บ้าน
บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 มีศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน 1 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ของคนในชุมชน ในหมู่บ้านนีไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีพืนที่ติดต่อ

กับแม่นาตรังซึ่งเป็นแม่นาสายหลักของจังหวัดตรังไหลผ่าน หมู่ที่ 3 ซึ่งทาง อบต. ควนธานี ได้ปรับปรุงบริเวณ
พืนที่ริมตลิ่งให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ่อหลาโอนและหมู่บ้านใกล้เคียง

ส่วนที่ 2 ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้าน
2.1 ผลการสารวจข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2 ค ในระดับหมู่บ้าน
หมวดที่ 1 สุขภาพดี
ที่

สารวจ

ตัวชี้วัด

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทั้งหมด

1

เด็กแรกเกิดมีนาหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม

-

-

-

2

เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางเสริมสร้าง

26 คน

26 คน

-

ภูมิคุ้มกันโรค
3

เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน

2 คน

2 คน

-

4

ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

55 คร.

55 คร.

-

5

คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบืองต้น

55 คร.

52 คร.

3 คร.

128 คน

127 คน 1 คน

234 คน

234 คน -

อย่างเหมาะสม
6

คนอายุ 35 ปีขึนไปได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อ
โรค

7

คนอายุ 6 ปีขึนไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย
8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร

55 คน

55 คร.

-

9

55 คน

55 คร.

-

10 ครัวเรือนมีนาใช้เพียงพอตลอดปี

55 คน

55 คร.

-

11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ

55 คน

55 คร.

-

12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ

55 คน

55 คร.

-

13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี

55 คน

55 คร.

-

14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

55 คน

55 คร.

-

15 ครอบครัวมีความอบอุ่น

55 คน

55 คร.

-

ครัวเรือนมีนาสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา
ที่

ตัวชีวัด

สารวจ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ทังหมด
16. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลียงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน

6 คน

6 คน

-

17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

23 คน

23 คน

-

18. เด็กจบชัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน ม.4 หรือเทียบเท่า

3 คน

3 คน

-

19. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทาได้รับการ

-

-

-

166 คน

165 คน

-

สารวจ

ผ่าน

ฝึกอบรมอาชีพ
20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคน
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า
ที่

ตัวชีวัด

คร.ไม่

ทังหมด

ผ่าน

21. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได้

156 คน

137 คน 19 คน

22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึนไป มีอาชีพและมีรายได้

26 คน

23 คน

3 คน

23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี

55 คร.

55 คร.

-

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

55 คร.

51 คร.

4 คร.

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย
ที่

ตัวชีวัด

สารวจ

ผ่าน

คร.ไม่

ทังหมด

ผ่าน

25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครังครว)

243 คน

235 คน

8 คน

26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่

243 คน

225 คน

18 คน

27. คนอายุ 6 ปีขึนไป ปฎิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง

243 คน

230 คน

4 คน

28. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้านชุมชนหรือภาครัฐ

29 คน

29 คน

-

29. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้านชุมชนหรือภาครัฐ

6 คน

6 คน

-

30. คนในครัวเรือน มีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้าน/

55 คร.

55 คร.

-

ชุมชนหรือท้องถิ่น
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2555 ซึ่งจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตหมู่ที่ 3 บ้านบ่อ
หลาโอน อาเภอกันตัง จานวน 55 ครัวเรือน 243 คน โดยแยกเป็น เพศชาย 126 คน เพศหญิง 117 คน พบว่า
คุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทตาม ตัวชีวัด จปฐ. จานวน 5 หมวด 30 ตัวชีวัด สรุปได้ดังนี

ประชาชนผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพืนฐาน จปฐ. 19 ตัวชีวัด ไม่ผ่าน 10 ตัวชีวัด และไม่มี
ข้อมูล จานวน 1 ตัวชีวัด ดังนี
- ตัวชีวัดที่ผ่านเกณฑ์ .จานวน 19 ตัวชีวัด คือ ตัวชีวัด
2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,23,27,28,29,
- ตัวชีวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 9 ตัวชีวัด คือตัวที่ 5,6,20,21,22,24,25,26,27
- ไม่มีข้อมูล จานวน 2 ตัวชีวัด คือ ตัวชีวัด 1,19

ผลการสารวจข้อมูล กชช. 2 ค. ปี 2554
จาก การสารวจข้อมูลพืนฐานหมู่บ้าน กชช 2 ค ประจาปี 2554 บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 มีผลการ
พัฒนาอยู่ในระดับก้าวหน้า (ระดับ 3) และเมื่อพิจารณากลุ่มตัวชีวัดตามระดับปัญหา เป็นดังนี
การประเมินสถานภาพของหมู่บ้าน จากข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2554 ซึ่งได้ทาการ
จัดเก็บ 2 ปี/ ครัง โดยในปี 2554 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กชช.2ค ใน 6 หมวด 31 ตัวชีวัด พบว่า บ้านบ่อ
หลาโอน หมู่ที่ 3 ตาบลควนธานี อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาระดับ 3 หรือเป็น
หมู่บ้านที่มีปัญหาระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณากลุ่มตัวชีวัดตามระดับปัญหา ดังนี
(1) มีปัญหามาก 3 ตัวชีวัด
(2) มีปัญหาปานกลาง 3 ตัวชีวัด
(3) มีปัญหาน้อย 16 ตัวชีวัด

1.ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหามาก (ระดับคะแนน 1) มี 3 ตัวชี้วัด คือ 12,22,26
1) ผลผลิตจากการทาเกษตรอื่นๆ (ตัวชีวัดที่ 12 )
2) การเรียนรู้โดยชุมชน (ตัวชีวัดที่ 22 )
3) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน (ตัวชีวัดที่ 26 )

2. ตัวชี้วัดที่เป็นมีปญ
ั หาปานกลาง (ระดับคะแนน 2 ) มี 5 ตัวชี้วัด คือ 7,17
1) การติดต่อสื่อสาร (ตัวชีวัดที่ 7) ประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ส่วนโทรศัพท์บ้าน
และโทรศัพท์สาธารณะมีน้อย
2) การกีฬา (ตัวชีวัดที่ 17) ประชาชนส่วนใหญ่ทางานนอกบ้านไม่มีเวลาเล่นกีฬา
3.ตัวชี้วัดที่เป็นมีปัญหาน้อย (ระดับคะแนน 3 ) มี 16 ตัวชี้วัด คือ
2,3,4,5,6,8,15,16,18,19,20,21,23,24,25,27
1) น้าดื่ม
2) นาใช้
3) นาเพื่อการเกษตร
4) ไฟฟ้า
5) การมีที่ดินทากิน
6) การมีงานทา

7) ความปลอดภัยในการทางาน
8) การป้องกันโรคติดต่อ
9) การปลอดยาเสพติด
10) การป้องกันโรคติดต่อ
11) ระดับการศึกษาของประชาชน
12) อัตราการเรียนต่อของประชาชน
13) การได้รับการศึกษา
14) การมีส่วนร่วมของชุมชน
15) การรวมกลุ่มของประชาชน
16) คุณภาพของดิน

2.2 สรุปภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน
1. มีการส่งเสริม และการรณรงค์ การละเลิก อบายมุข การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การแข่งขันพาย
เรือ เพื่อเป็นการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและเป็นการผูกสัมพันธ์ไมตรีระหว่างหมู่บ้าน
2. มีการวางแผนทางด้านการจัดการชุมชนในปัจจุบัน และในอนาคต วิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในชุมชน เกิดขึนอันเนื่องมาจากความต้องการ และสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง เป็นต้น
3. มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ใน
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีไปจัดทางบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วย
ความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม

ส่วนที่ 3 แนวโน้มทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน
3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้าน
จากการจัดเวทีประเมินสถานะ การพัฒนาหมู่บ้าน พบว่า บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 มีจุดแข็งและ
จุดอ่อน ดังนี

1. จุดแข็ง (สิ่งดี ๆ ของหมู่บ้าน)
1) มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง กองทุทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มเลียงปลานาจืดในกระชัง
2) มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะโดดเด่น
3) แกนนาชุมชนเข้มแข็ง ทังในระดับหมู่บ้านและ กลุ่มองค์กรชุมชน
4) เศรษฐกิจของหมู่บ้านอยู่ในระดับดี
5) มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
6) มีที่ดินทากิน
7) มีแหล่งนาธรรมชาติที่สาคัญ คือ แม่นาตรัง

2. จุดอ่อน (สิ่งที่ต้องปรับปรุง)
1) ขาดแหล่งนาสาหรับการเกษตร
2) ปัญหาหนีสิน (หนีสินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์ฯและหนีอื่นๆ)
3) ปัญหานาท่วมขังในฤดูฝนทาให้ถนนหนทางชารุด และทรัพย์สินของราษฎรเสียหาย
4) ขาดแหล่งเงินทุนในการสนับสนุน
5) ซือนาดื่มเนื่องจากนาประปาไม่สะอาด
6) ภัยธรรมชาติทาให้การพัฒนาหมู่บ้านล่าช้า

3.โอกาส (ภายนอก)
1) เขตพืนที่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหลาโอนอยู่ใกล้กับตาบลควนปริงอาเภอเมือง จังหวัดตรัง
2) การคมนาคมสะดวกรวดเร็วเนื่องจากถนนทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน
3) มีตลาดสดค้าส่งอยู่ใกล้หมู่บ้าน

4.อุปสรรค (ภายนอก)
1) ผลผลิตทางการเกษตรราคาต่า และเจอปัญหาจากโรคและแมลงระบาด ทาให้ได้ผลผลิตได้
ไม่เต็มที่รายได้ไม่คุ้มทุน
2) สินค้าอุปโภค บริโภค ราคาแพง
3) นามันเชือเพลิงราคาแพง
4) นาท่วมขังในฤดูฝน

3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา
การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ บ้านบ่อหลาโอน ได้ทราบปัญหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไข ในระดับหมู่บ้าน และร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
แนวทางการดาเนินการต่างๆ เพื่อจะได้ร่ว มกันตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่ 4 รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน
4.1 ภาพรวมผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน
4.1.1 การพัฒนาทุนชุมชน
1. การพัฒนาศักยภาพกองทุนในหมู่บ้านชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการ
อบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่เพิ่มพูนทักษะคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทบทวน
แนวทางการดาเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกและคณะกรรมการ
4.1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร
3. การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการกองทุนต่างๆ
5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการดาเนินงานของ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
6. การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการผลิตและการตลาด
4.1.3 การพัฒนาผู้นาชุมชน
1.ส่งเสริมผู้นาโดยมีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้นาชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.
ประธานฯ กลุ่มองค์กรในหมู่บ้านตาบล
2. จัดทัศนศึกษาดูงานของผู้นาหมู่บ้าน เพื่อนามาปรับใช้ในพืนที่ของตนเอง
3.จัดอบรมผู้นาชุมชนมีกิจกรรมมอบใบประกาศให้กับผู้นาที่มีความดีความชอบในการ
ช่วยเหลือและพัฒนาหมู่บ้านพร้อมทังส่งเสริมให้มีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ให้ความรู้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนของ
หมู่บ้านและส่งผู้นาจากกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านสมัคร มชช. โดยได้รับใบประกาศ เช่น
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นา อช.ฯลฯ
4.1.4 การพัฒนาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 ได้จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านซึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ดังกล่าวได้เน้นหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนประชาคม ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดประชุมเพื่อให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาหรือปัญหาความต้องการ และได้นาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึง่ ทาให้แผนพัฒนาหมู่บ้านสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนชุมชนที่มีจะได้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน และได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน เช่น สานักงานพัฒนาชุมชน ปกครอง และสานักงานเกษตร กศน. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้นาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาหมู่บ้าน และใช้เป็นแนวทาง
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน และเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนโดย
แท้จริง
4.1.5 การจัดการความรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล บ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 ตาบลควนธานี ได้ดาเนินการสารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพืนฐานทั่วไป ข้อมูล จปฐ./
กชช. 2 ค แล้วยังต้องเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาจัด เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อนามา
วิเคราะห์ ปั ญหาความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูล ที่จะนามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒ นาได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT ได้

4.2 สรุปภาพรวมของหมู่บ้าน/จุดเด่น/จุดด้อย
1. จุดด้อยของหมู่บ้าน (ปัญหา/อุปสรรค)
1.1 ด้านเศรษฐกิจ
1) ต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง
รวมถึงสินค้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึนทาให้การประกอบอาชีพต้องมีการลงทุนที่สูงขึนตามลาดับ
2) ราคาผลผลิตตกต่า ในการลงทุนการประกอบอาชีพเนื่องจากต้องใช้ต้นทุนในการลงทุนสูงแต่
ราคาผลผลิตตกต่าทาให้เกิดหนีสินตามมา
3) เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงทาให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงสินค้าเกษตรจึงไม่ได้ผล
เท่าที่ควร
1.2 ด้านสังคม
การว่างงาน เป็นปัญหาสาคัญของลูกหลานของเกษตรกรเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ส่ง
ลูกหลานไปเรียนหนังสือและไม่มีงานทา จะกลับมาทาอาชีพเกษตรกรก็ไม่มีประสบการณ์
1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากพืนที่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหลาโอนเป็นพืนที่ราบลุ่มและอยู่ติดกับแม่น้าตรังปัญหา
เรื่องนาท่วมขังในฤดูฝนทาให้พืชผลและบ้านเรือนเสียหาย
1.4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ปัญหายาเสพติดระบาดในหมู่บ้านทาให้เกิดการลักเล็กขโมยน้อย
2. จุดเด่นของหมู่บ้าน
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
1) พืนที่หมู่บ้านมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งนาธรรมชาติขนาดคือแม่นาตรังไหลผ่าน
2) เนื่องจากหมูบ่ ้านอยู่ใกล้ตัวเมืองตรังซึ่งผลผลิตในหมู่บ้านสามารถนามาขายได้ง่าย
3) การเดินทางไปมาสะดวกรวดเร็ว
2.2 ด้านสังคม
1) คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถ มีการศึกษา นาความรู้ความสามารถมาพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญขึน
2) บ้านบ่อหลาโอนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชาวบ้านอาศัยอยู่แบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) มีการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ
2) มีชมรมอนุรักษ์พิทักษ์สายนาตรัง
2.4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
1) จัดตังชุดรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน เช่น อพปร. ตาตรวจชุมชน
2.5 ด้านการบริการ
1) ด้านโครงสร้างพืนฐานในหมู่บ้าน ไฟฟ้า นาประปา ถนนหนทางใช้ในการสัญจร สะดวก รวดเร็ว มี
การติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์

3. โอกาส (ภายนอก)
1) เขตพืนทีบ่ ้านบ่อหลาโอน หมู่ที่ 3 ตาบลควนธานีอยู่ใกล้ตาบลควนปริงอาเภอเมือง จังหวัด
ตรัง ซึ่งเป็นตลาดสดและตลาดค้าส่ง
2) การคมนาคมสะดวกรวดเร็วเนื่องจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ตัดผ่านซึ่งเป็น
เส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองตรัง
4. อุปสรรค (ภายนอก)
1) ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตร ราคาผลผลิตต่า โรคและแมลงศัตรูพืช ทาให้ผลผลิต
ได้รับความเสียหาย ทาให้เกิดภาระหนีสิน
2) ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงมีผลทาให้กระทบต่อสินค้าเกษตร
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