สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
2.4.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นจากเวที ประชาคมภายใต้
แผนพัฒนาอาเภอจากทุกอาเภอ 13 อาเภอ
ตารางที่ 58 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนภายใต้แผนพัฒนาอาเภอ

ลาดับ
1

อาเภอ
สระบุรี

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1. ด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
1.1 มีความเหลื่อมล้าทางรายได้ของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีภาระหนี้สิน รายได้
ไม่พอกับรายจ่ายเนื่องจากไม่มีอาชีพแน่นอน
1.2 ประชาชนต้องมีอาชีพเสริมจากรายได้หลัก
แนวทางการแก้ไข
1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้/อาชีพเสริมตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
1.2 จัดฝึกอบรมทาสินค้า OTOP ชุมชนเพื่อส่งเสริมรายได้และการนาแนวทาง
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แนวเขตพื้นที่อาเภอเมืองสระบุรี
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
สภาพปัญหา/ความต้องการ
2.1 การจราจรมีความหนาแน่นติดขัดเป็นปัญหาหลักของชุมชนเมือง
2.2 มีรถไฟวิ่งผ่านกลางเมืองมีปริมาณมากต่อวัน ทาให้ไม่มีความคล่องตัวในการ
เดินทางทาให้ประชาชนเกิดความเครียดส่งผลต่อสุขภาพการและสุขภาพจิต
2.3 ในสังคมอาเภอเมืองสระบุรี เยาวชน มีค่านิยมด้านวัตถุนิยม ทาให้ขาดความร่วมมือ
ในการทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนทาให้ไม่มีส่วนร่วมและรู้จักตระหนักถึงความหวงแหน
ชุมชนของตนเอง
แนวทางการแก้ไข
2.1 ให้มีการจัดการคมนาคมที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน โดยการจัดสรรเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริการด้านการจราจรโดยเฉพาะ
2.2 กวดขันการใช้ระเบียบกฎหมายในการจอดยานพาหนะในเขตอาเภอเมืองสระบุรี
อย่างเคร่งครัด
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความรักสามัคคีของคนใน
ชุมชน
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา/ความต้องการ
3.1 เขตพื้นที่อาเภอเมืองสระบุรีมีประชากรหนาแน่น ทาให้ไม่ค่อยมีพื้นที่สีเขียว

ลาดับ

อาเภอ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
แนวทางการแก้ไข
3.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการพื้นที่ทาสวนสาธารณะ เพื่อออกกาลังกายให้ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น
3.2 รณรงค์ให้อุตสาหกรรมตระหนักถึงการทาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. ด้านความมั่นคง
สภาพปัญหา/ความต้องการ
4.1 ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เป็นพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะใน
เขตชุมชนของอาเภอเมืองสระบุรี ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดย
บูรณาการในทุกภาคส่วน
4.2 การมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น ในที่สาธารณะเนื่องจากมีแสงสว่างไม่เพียงพอในช่วงค่า
4.3 ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน เช่นไม่มีกล้อง CCTV ที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่
แนวทางการแก้ไข
4.1 ให้ทุกส่วนภาครัฐ เอกชนมีการสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชุมชนมีการจัดตั้งชุด
รักษาความปลอดภัยในชุมชนมีการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยตรวจเวรยามในเขต
ชุมชน หมู่บ้าน ให้ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองคอยสอดส่องพฤติกรรมของ
เยาวชน และประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
4.2 ขอรับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และจัดหาแสง
สว่างให้เพียงพอในเวลากลางคืน
4.3 ขอความร่วมมือกับสถานศึกษาในการให้ความรู้ความเข้ใจในการใช้ชีวิตประจาวัน
ให้ทันกับสถานการณ์โลก และโทษของสิ่งเสพติดรวมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมาย
บทลงโทษจากการกระทา
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แก่งคอย 1. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
สภาพปัญหา/ความต้องการ
1.1 การขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค จานวน 7 ตาบล ตาบลสองอคน ตาบลบ้านธาตุ
ตาบลท่าตูม ตาบลหินซ้อน ตาบลท่าคร้อ ตาบลห้วยแห้ง ตาบลเตาปูน
1.2 ขุดลอกคลองสาธารณะ ทาฝายชะลอน้า
แนวทางการแก้ไข
1.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้าเพียงพอ ปรับปรุงเครื่องกรองน้าดื่ม

ลาดับ

อาเภอ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
2. ด้านคมนาคม
สภาพปัญหา
2.1 ถนนชารุดหลายสายต้องการซ่อมแซมหรือก่อสร้างถนนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
จานวน 5 ตาบล ตาบลสองคอน ตาบลบ้านธาตุ ตาบลท่ามะปราง ตาบลบ้านป่า ตาบล
เตาปูน
แนวทางการแก้ไข
2.1 ซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเป็นเส้นทาง
ขนส่งสินค้าของเกษตรและการท่องเที่ยว
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
3.1 ขุดลอกคลองสาธารณะ ฝายชะลอน้า ภัยแล้งขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
แนวทางการแก้ไข
3.1 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
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4. ด้านการท่องเที่ยว
สภาพปัญหา
4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
แนวทางการแก้ไข
4.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถาน
หนองแค 1. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
1.1 ไม่มีอาชีพเสริมหลังจากการทาอาชีพหลัก
1.2 ไม่มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.3 ต้นทุนในการผลิตสูง พึ่งพิงตลาดภายนอกพื้นที่ ทาให้ต้นทุนการผลิตสูง
1.4 ความยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
1.5 ผลผลิตไม่ได้ราคา ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เพราะบางพื้นที่ประสบปัญหาพื้นที่
ทาการเกษตรขาดอินทรียวัตถุ (ปัญหาดินจืด)
1.6 การถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้าทางการเกษตร(ข้าว)เกษตรกรไม่มีอานาจใน
การต่อรองราคา ทาให้ได้ราคาผลผลิตที่น้อย
แนวทางแก้ไข
1.1 สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม

ลาดับ

อาเภอ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1.2 สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง
1.3 ส่งเสริมปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนสูง หรือสนับสนุนให้ที่พึ่งตนเองและใช้ปัจจัยการ
ผลิตในพื้นที่
1.4 ส่งเริมการประกอบอาชีพหลักที่มีรายได้ดีเพียงพอต่อการดารงชีวิต หรืออาชีพเสริม
มีรายได้ในการจุนเจือครอบครัว
1.5 ฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต
1.6. การรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวในรูปแบบของสหกรณ์ หรือกลุ่ม”
cluster” (คลัสเตอร์) เพื่อสร้างอานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
2.ด้านสังคม
2.1 เยาวชนมีค่านิยมด้านวัตถุ ไม่ให้ความสาคัญของการร่วมกิจกรรมต่างๆของคนใน
หมู่บ้าน รวมไปถึงกิจกรรมศาสนกิจต่างๆ
2.2 ผู้นาหมู่บ้านยังขาดความรู้ด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน เช่น
ผู้นาองค์กรต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน
2.3 มีผู้สูงอายุในหมู่บ้านจานวนมากขึ้น และไม่มีกิจกรรมทาร่วมกันหรือมีการส่งเสริม
อาชีพที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
2.4 ในหมู่บ้านมีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ไม่มีการกาจัดลูกน้ายุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทา
ให้เป็นโรคไข้เลือดออก
2.5 ประชาชนขาดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ไม่สนใจในการออกกาลังกาย
เพื่อร่างกายที่แข็งแรง
2.6 ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบเดิม
เปลี่ยนแปลงไป ขาดความเอาใจใส่ในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของคนในหมู่บ้าน มี
ความเห็นแก่ตัว และไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน
2.7 นักเรียนขาดแคลนทุนการศึกษา ไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.8 ไม่มีหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านไว้สาหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ชาวบ้าน รวมไป
ถึงการแจ้งเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
2.9 กลุ่มสตรี/แม่บ้านในหมู่บ้านยังเกิดปัญหาการว่างงาน ทาให้ขาดรายได้มาใช้จ่ายใน
ครอบครัว
2.10 การขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน และน้าไม่สะอาดเพียง บางบ้าน
ยังไม่มีการซื้อน้ามาใช้
2.11 การขาดบุคลากร/ลูกหลานในหมู่บ้าน ที่จะสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละ
หมู่บ้าน อีกทั้งยังขาดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน รวมไปถึง
การหาตลาดเพื่อรองรับกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
2.12 กลุ่มเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านมีเวลาว่าง เที่ยวเตร่ ไม่ได้ทาอะไรเพื่อครอบครัว
หรือส่วนรวม
2.13 ขาดแหล่งศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม / ขาดศูนย์การเรียนรู้ในด้านต่างๆเช่น
อาชีพเสริม การเพิ่มรายได้ การเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ฯลฯ
แนวทางแก้ไข
2.1 อบรมเยาวชน /สร้างค่ายเยาวชนให้มีจิตสานึก มีระเบียบวินัยมากขึ้น
2.2 จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้นาหมู่บ้าน เช่น การ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ เป็นต้น
2.3 ให้ความสาคัญกับผู้สูงในหมู่บ้าน ควรมีการจัดกิจกรรมให้มีกิจกรรมทาร่วมกัน เพื่อ
ยกระดับจิตใจและฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
2.4 สนับสนุนงบประมาณแก่ อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ในการป้องกันโรค
2.5 การสนับสนุนบุคลากรในการตรวจสุขภาพประจาปีให้แคนในหมู่บ้าน และรณรงค์/
ส่งเสริมการออกกาลังกาย จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายประจาหมู่บ้าน
2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริม ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในวันสาคัญต่างๆ เพื่อให้คน
ในหมู่บ้านได้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นเวทีที่สามารถสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน
และปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
2.7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่ยากจน เด็กที่ด้อยโอกาส หรือเรียนดีแต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์
2.8 ติดตั้งหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล รวมไปถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
2.9 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี/แม่บ้าน เช่น การสนับสนุนเงินทุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ฯลฯ
2.10 ติดตั้งเครื่องกรองน้าประจาหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้าอุปโภคบริโภคที่เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ รวมไปถึงการเดินท่อเมนต์น้าประปาประจาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งเครื่องกรอง
สนิม
2.11 ปลูกฝัง/สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับลูกหลาน และขอรับการสนับสนุนองค์
ความรู้ที่จะสามารถต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากลได้ รวมไปถึงการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาตลาดเพื่อรองรับกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิ
ปัญญาและสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านด้วย
2.12 ส่งเสริม สนับสนุนและฝึกสอนอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีรายได้และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.13 ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างห้องสมุด ให้เป็น
ศูนย์กลางการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จัดหา
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หนังสือที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้าน
ได้เข้ามาใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
3.1 ไม่ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
3.2 ไม่มีวินัยในการกาจัดขยะที่ถูกต้อง และไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีเตาเผาขยะ
3.3 ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านไม่สวยงาม ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขาดการดูแลเอา
ใจใส่ ปล่อยให้ภูมิทัศน์ของหมู่บ้านไม่น่ามอง เป็นแหล่ งสะสมของเชื้อโรคและสัตว์มีพิษ
ต่างๆได้
3.4 ภาวะโลกร้อนในพื้นที่หมู่บ้าน เนื่องจากยังมีเกษตรกรใช้วิธีการเผาฟาง และตอซัง
ข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
3.5 มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จานวน หลายแห่ง ทาให้เกิดปัญหาการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมาก ความความร้อนในพื้นที่หมู่บ้านค่อนข้างสูง มี
โอกาสเกิดภาวะเรือนกระจก
3.6 มีขยะจานวนมากเกิดขึ้นในพื้นที่ บางครั้งไม่มีรถบรรทุกขยะเข้ามาเก็บ ถังขยะไม่
เพียงพอ เกิดการทิ้งขยะในบริเวณที่โล่ง ทาให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชน เป็น
แหล่งกาเนิดของเชื้อโรค
แนวทางแก้ไข
3.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องการปลูกต้นไม้ภายในชุมชนและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติ
3.2 จัดหาที่ทิ้งขยะของชุมชนที่ถูกต้อง มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมไปถึงการจัด
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการแปรรูปขยะหรือการสร้างมูลค่าจากขยะที่ถูกต้อง
เพิ่มเติมด้วย
3.3 ช่วยกันรณรงค์ให้มีการจัดระเบียบบริเวณบ้านของตนเองให้มีความสวยงาม เป็น
ระเบียบ ไม่รกรุงรัง ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค จะทาให้ภูมิทัศน์ของหมู่บ้านสวยงาม
เป็นระเบียบและน่าอยู่
3.4 ส่งเสริมการใช้อินทรียวัตถุแทนการเผาฟางและเผาตอซังข้าว รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน
3.5 ตรวจสอบการบาบัดและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และอากาศเป็นพิษให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด และพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
หรือการอนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสนับสนุนเกิด
โรงงานสีเขียวในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสุขภาพของคนในหมู่บ้าน
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3.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาโครงการธนาคารขยะชุมชน รณรงค์ให้คนในหมู่บ้าน
คัดแยกขยะในครัวเรือนและแนะนาให้กาจัดขยะด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
4. ด้านความมั่นคง
สภาพปัญหา
4.1 การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ รวมไปถึงการระบาดในสถานศึกษา
4.2 ประชาชนมีความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งบางครั้งเกิดจากนักการเมืองในพื้นที่สร้าง
ความแตกแยก
4.3 การมั่วสุมของวัยรุ่นหลังจากช่วงเลิกจากการงานประจา
4.4 ไฟฟ้าแสงสว่างยามค่าคืนมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะไฟทางสาธารณะซึ่งทาให้เกิด
อาชญากรรมขึ้นได้
4.5 การลักขโมยทรัพย์สินภายในหมู่บ้าน จากผู้ที่ติดยาเสพติดทั้งในและนอกพื้นที่
4.6 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน รวมไป
ถึงไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้ออกเวรยามด้วย
4.7 ไม่มีอุปกรณ์/เครื่องมือที่ช่วยป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของคนในหมู่บ้านได้ เช่น ไม่มีกล้องวงจรปิด เป็นต้น
แนวทางแก้ไข
4.1 จัดชุดรักษาความปลอดภัยตรวจเวรยาม และให้ผู้ปกครองคอยสอดส่อง สังเกต
พฤติกรรมของบุตรหลานตัวเอง
4.2 ผู้นาหมู่บ้านให้ความรู้แก่ประชาชนตามข้อเท็จจริง ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวโคมลอย
หรือไม่มีมูลความจริง
4.3 หน่วยงานภาครัฐส่งเสริม/จัดกิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข หรือให้คาแนะนา
4.4 ติดตั้งแสงไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของหมู่บ้าน หรือในเส้นทาง
ตรอกซอกซอยที่มีลักษณะเปลี่ยว และเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย
4.5 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้นาหมู่บ้านช่วยกันสอดส่องดูแลลูกบ้านที่แปลกหน้า
เข้ามาอยู่ในพื้นที่ และแจ้งให้ลูกบ้านระมัดระวังทรัพย์สินของตนเอง
4.6 ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเบี้ยเลี้ยงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละ
4.7 ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ติดตั้งกล้องวงจนปิดให้
ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ทั้งในซอยเปลี่ยวหรือบริเวณถนนที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง
5. ด้านการบริหารจัดการ
สภาพปัญหา
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5.1 กลุ่มสมาชิกที่จัดตั้งขึ้น คณะกรรมการ สมาชิกไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ขาด
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ขาดการประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ทา
ให้การบริหารงานของกลุ่มไม่มีคุณภาพทาให้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม
5.2 อสม. ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความรู้เรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นน้อยมาก ทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้านได้เต็มที่
5.3 การไม่ให้ความร่วมมือกับผู้นาหมู่บ้าน / หน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เข้าไปร่วมทา
กิจกรรมในหมู่บ้าน เช่น การจัดทาแผน การฝึกอบรมต่างๆ ฯลฯ ชาวบ้านยังไม่ให้ความ
ร่วมมือ เนื่องจากส่วนใหญ่ทางานโรงงาน ไม่มีเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร
แนวทางแก้ไข
5.1 ฝึกอบรม ส่งเสริม แนะนาให้ความรู้การดาเนินกิจกรรมในรูปแบบของกลุ่มอย่าง
เป็นระบบ มีพี่เลี้ยง (หน่วยงานภาครัฐ) เข้าไปให้คาปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด รวมไป
ถึงฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ
5.2 ฝึกอบรมให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเพิ่มเติมความรู้
และพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม. ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนในหมู่บ้าน
เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ
5.3 ต้องสร้างจิตสานึกและให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เพราะประโยชน์จะเกิด
แก่ทุกคนในหมู่บ้านไม่เพียงแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้น
หนองแซง 1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
1.1 การขาดแคลนน้าในการเกษตรกรรม จานวน 8 ตาบล คือ หนองแซง หนอกบ ม่วง
หวาน โคกสะอาด เขาดิน หนองสีดา หนองหัวโพ ไก่เส่า เพราะว่าเกิดภัยแล้งในพื้นที่
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
1.2 ปัญหาการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพราะว่า ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรชารุด
แนวทางแก้ไข
1.1 สนับสนุนให้ประชาชนปลูกพืชที่สามารถทนแล้งได้ดี แทนการปลูกข้าว จัดทา
โครงการขุดลอกคลองเพ่อกักเก็บน้าไว้ใช้สาหรับการทาเกษตรกรรม
1.2 จัดทาโครงการปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีสามารถเดินทางได้สะดวก
2.ด้านสังคม
สภาพปัญหา
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2.1 การขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภคบริโภค จานวน 9 ตาบล คือ หนองแซง หนองควาย
โซ หนองกบ ม่วงหวาน โคกสะอาด เขาดิน หนองสีดา หนองหัวโพ ไก่เส่า
2.2 การขาดแคลนน้าประปาในการอุปโภคบริโภค เพราะว่า ระบบประปาหมู่บ้าน
ชารุด
แนวทางการแก้ไข
2.1 อาเภอดาเนินการจัดหาภาชนะในการกักเก็บน้าไว้ให้ประชาชนในการอุปโภค
บริโภค
2.2 จัดทาโครงการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
บ้านหมอ 1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
1.1 ไม่มีอาชีพเสริมหลังการทาอาชีพหลัก
1.2 ไม่มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.3 ความยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
1.4 ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้าทางการเกษตร (ข้าว) เกษตรกรไม่มีอานาจในการ
ต่อรองราคา ทาให้ได้ราคาผลผลิตที่น้อย
1.5 ประชาชนมีหนี้สิน
แนวทางการแก้ไข
1.1 สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
1.2 สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง
1.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักที่มีรายได้ดีเพียงพอต่อการดารงชีวิต หรืออาชีพ
เสริมเพื่อมีรายได้ในการจุนเจือครอบครัว
1.4 ส่งเสริมการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์ เพื่อ
สร้างอานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
1.5 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชวี ิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทา
บัญชีครัวเรือน
2. ด้านสังคม
สภาพปัญหา/ความต้องการ
2.1 เยาวชนไม่ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน
2.2 ผู้นาหมู่บ้านยังขาดความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
2.3 ในชุมชนหมู่บ้านมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่มีการกาจัดลูกน้ายุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของปัญหาไข้เลือดออก

ลาดับ

อาเภอ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
2.4 ประชาชนไม่ใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ ไม่ออกกาลังกาย
2.5 นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการแก้ไข
2.1 อบรมเยาวชน ส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกันของชุมชนและเด็ก เยาวชน เพื่อ
เสริมสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมต่อชุมชน สังคม
2.2 จัดอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแก่ผู้นาชุมชน
2.3 สนับสนุนและจัดกิจกรรม รณรงค์ให้เฝ้าระวังและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้แก่ อสม. , รพสต. ในพื้นที่
2.4 รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย ติดตั้งเครื่องออกกาลัง
กายประจาหมู่บ้าน
2.5 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยขอ
สนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา/ความต้องการ
3.1 ประชาชนไม่ใส่ใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.2 มีวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้า
3.3 เกษตรกรใช้สารเคมีในภาคการเกษตร
3.4 มลพิศทางอากาศจากการเผาตอซังข้าว
แนวทางการแก้ไข
3.1 ให้ความรู้แก่ประชาชนและแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม
3.2 ขุดลอกคูคลอง กาจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแม่น้า
3.3 สนับสนุนให้เกษตรกรทาเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี
3.4 ให้เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้วิธีการไถกลบแทน
4. ด้านความมั่นคง
สภาพปัญหา/ความต้องการ
4.1 ปัญหายาเสพติด
4.2 กล้อง CCTV มีไม่คลอบคลุมจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย หรือเวลามีเหตุไม่สามารถหา
หลักฐานเพื่อติดตามจับกุมได้
แนวทางการแก้ไข
4.1 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องภัยยาเสพติด
ให้ผู้เสพเข้าร่วมโครงการบาบัดผู้ติดยาเสพติด

ลาดับ

อาเภอ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
4.2 ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุ
อันตราย และใช้เป็นฐานข้อมูลเลามีเหตุ มีหลักฐานการเกิดเหตุ
5. ด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา/ความต้องการ
5.1 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดจุดล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
5.2 มีหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทาให้การประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสาร ต่อประชาชนไม่ทั่วถึง
5.3 น้าประปาไม่สะอาด
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เสาไห้

แนวทางการแก้ไข
5.1 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้ในการส่องสว่างเพื่อลดจุดล่อแหลมในการก่อ
อาชญากรรม
5.2 ติดตั้งหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน
5.3 จัดตั้งระบบกลั่นกรองน้าประปา
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
1.1 การขาดแคลนน้าในการทาการเกษตรกรรม (ทานา) คลองทาการเกษตรน้าตื้นเขิน
จานวน 5 ตาบล ต.เมืองเก่า ต.ท่าช้าง ต.ม่วงงาม ต.งิ้วงาม ต.พระยาทด
1.2 ฝายชะลอน้าเพื่อไว้ใช้ในการเกษตรปลูกพืชน้าน้อยในฤดูแล้งชารุด
1.3 ขาดแคลนแหล่งน้าในฤดูแล้งเพื่อการเกษตรขุดเจาะบ่อบาลดาล
1.4 น้าไหลไม่พ้นท่วมถนน ท่วมข้าวโพด ต.หัวปลวก
แนวทางการแก้ไข
1.1 สนับสนุนให้ประชาชนปลูกพืชที่สามารถทนแล้งได้ดีแทนการปลูกข้าว
และจัดทาโครงการขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้สาหรับทาเกษตรกรรม ให้อาเภอ
จัดสรรงบประมาณในการขุดลอกคลอง
1.2 จัดการซ่อมแซมฝาย
1.3 ขุดเจาะแหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
1.4 เปลี่ยนจากท่อเป็นบล็อกคอนเวิร์ด
2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
สภาพปัญหา

ลาดับ

อาเภอ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
2.1 การขาดแคลนแหล่งน้าและแหล่งกักเก็บน้าเพื่ออุปโภค บริโภค 8 ตาบล ต.ท่าช้าง
ต.เมืองเก่า ต.ม่วงงาม ต.สวนดอกไม้ ต.งิ้วงาม ต.หัวปลวก ต.พระยาทด ต.ต้นตาล
2.2 การขาดแคลนน้าประปาในการอุปโภค
2.3 ปัญหาน้าเสียในบ้านเรือนปล่อยน้าเสียลงแม่น้า
2.4 เกิดน้าท่วมบ่อยครั้ง คลองห้วยป่าซางตื้นเขินน้าไหลไม่สะดวก ม.12,8,6 ต.ปลวก
2.5 คลองส่งน้าชลประทาน น้าเข้าไม่ถึง ม.1 ต.หัวปลวก
2.6 น้าประปาเสาไห้สกปรก
แนวทางการแก้ไข
2.1 ให้อาเภอดาเนินการจัดหาภาชนะในการกักเก็บน้าไว้ให้ประชาชนในการอุปโภค
บริโภค จัดซื้อถังน้ากลางไว้ใช้
2.2 จัดทาโครงการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
2.3 ก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย/บริหารจัดการระบบน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้า
2.4 ขุดคลองน้าทิ้งใหม่ พร้อมวางท่อระบายน้าใหม่
2.5 ขุดลอกคลองตามสภาพ
2.6 แจ้งเทศบาลเสาไห้เข้ามาดาเนินการแก้ไข
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา/ความต้องการ
3.1 ปัญหาที่ทิ้งขยะ
แนวทางการแก้ไข
3.1 ก่อสร้างเตาเผาขยะปลอดมลพิษ เพื่อกาจัดขยะในเขตพื้นที่ตาบลสวนดอกไม้
4. ด้านคมนาคม
สภาพปัญหา
4.1 ถนนภายในหมู่บ้านชารุดทาการสัญจรลาบาก ถนนคันคลองหนองไม้เลี่ยม เป็นหลุม
เป็นบ่อมากทาให้รถเดินทางลาบาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
4.2 ขยายถนนพิชัยรณรงค์สงคราม สาย 3041 และติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
แนวทางการแก้ไข
4.1 ซ่อมแซมถนน ทาถนนใหม่
4.2 ขยายถนนพิชัยรณรงค์สงคราม (สาย3041) และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อลด
อุบัติเหตุในท้องถนนและในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน
5. ด้านการบริหารจัดการ
สภาพปัญหา

ลาดับ
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อาเภอ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
5.1 ไฟฟ้าตกบ่อยดับบ่อย ทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย ต.สวนดอกไม้ ต.ศาลารีไทย ต.เสาไห้
5.2 ไม่มีกล้อง CCTV เพื่อป้องกันเหตุต่างๆ
แนวทางการแก้ไข
5.1 เปลี่ยน/เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสาไห้
5.2 ให้อาเภอจัดสรรงบประมาณ ในการติดตั้งกล้อง CCTV
พระพุทธ 1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
บาท สภาพปัญหา
1.1 ปัญหาขาดที่ดินทากิน
1.1..1 เพราะว่า ประชาชนขาดปัจจัยการผลิต จึงนาที่ดินไปจานอง หรือเป็นหนี้สิน
จนต้องยึดที่ดินทากิน
1.1.2 ปัญหาของนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท การออกเอกสารสิทธิที่นิคม (นค.)
1.2 ปัญหาภัยแล้ง ขาดแหล่งน้าเพื่อการเกษตร / น้าประปา เพราะว่าพื้นที่อาเภอส่วน
ใหญ่เป็นดินดาน ไม่สามารถกักเก็บน้าได้ ประกอบกับเป็นพื้นที่สูง น้าฝนที่ตกลงมาจึง
ไหลลงที่ต่าและซึมลงดินเป็นน้าบาดาล เกษตรกรจะทาการเกษตรประเภทพืชไร่ตามฤดู
เป็นหลัก มีความเสี่ยงในภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นอย่างยิ่ง
1.3 ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ / ปัจจัยการผลิตและปัญหาหนี้สินเกษตรกร
เพราะว่าประชาชนขาดแคลนทุนทรัพย์ / ปัจจัยการผลิต ต้องมีการกู้ยืม และชดใช้เป็น
ผลผลิตให้พ่อค้าคนกลาง
1.4 ปัญหาน้าท่วมซ้าซากในพื้นที่ตาบลหนองแก
แนวทางแก้ไข
1.1 ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการจัดสรรที่ดินทากินให้เกษตรกรที่ขาด
ที่ดินทากิน และสารวจที่ดินนิคมที่สามารถจัดสรรได้
1.2 สารวจพื้นที่ขาดแคลนน้าอุปโภค ที่ขาดเป็นประจาทุกปี สนับสนุนการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการอุปโภค และเพื่อการเกษตร
1.3 ส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชน
1.3.1 เกษตรกรมีการร่วมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการแบ่งปันและสร้าง
กองทุนเพ่อการเกษตร
1.3.2 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออม และสร้างความมั่นคงให้ชุมชน
1.3.3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชน
2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา

ลาดับ

อาเภอ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
2.1 ปัญหาการจัดการขยะ เช่น มีปัญหาเรื่องการจัดการปัญหาขยะกับเทศบาล การ
เรียกเก็บเงิน การวางถังขยะไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชน ต้องการให้มีการแก้ไข
ปัญหา
2.2 ปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่นการปล่อยน้าเสีย ฝุ่นละออง มลภาวะ
จากรถบรรทุกที่เข้าออกโรงงาน ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปดูแลอย่างยั่งยืน/ให้โรงงานดูแล
ประชาชนโดยรอบ
แนวทางการแก้ไข
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน การจัดการแยกขยะ และใช้ขยะเหลือให้เป็นประโยชน์
3. ด้านความมั่นคง
สภาพปัญหา
3.1 ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เป็นพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากเป็น
อันดับต้นๆของจังหวัด ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและยั่งยืน
แนวทางการแก้ไข
3.1 การจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวทาง 9 ขั้นตอนประชารัฐ
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4.ด้านคมนาคม
สภาพปัญหา
4.1 ปัญหาถนนชารุด ถนนในเขตพื้นที่อาเภอโดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการชารุดหลายจุด หลายเส้นทาง เกิดอันตรายต่อผู้สัญจร
แนวทางการแก้ไข
4.1 การจัดทาข้อมูลเครือข่ายถนนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และของบประมาณในการ
ทาโครงการ
วิหารแดง 1. ด้านคมนาคม
สภาพปัญหา
1.1 ถนนในหมู่บ้านตาบลคลองเรือบางช่วงชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
แนวทางการแก้ไข
1.1 ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มีสภาพ
ที่ใช้งานได้ดี
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
สภาพปัญหา

ลาดับ

อาเภอ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
2.1 การขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคตาบลวิหารแดง ตาบลคลองเรือ เพราะใน
หลายหมู่บ้านยังไม่มีการวางท่อระบายน้าเสีย น้าประปามีลักษณะขุ่น มีหินปูน
2.2 ถนนในตาบลยังขาดแสงสว่างขาดงบประมาณในการสนับสนุน
2.3 การขาดผู้ดูแลของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตาบลวิหารแดง
แนวทางการแก้ไข
2.1 ให้ส่วนราชการ ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านให้มีการวางท่อระบายน้า และ
การจัดการระบบบาบัดน้าเสีย ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยกรวดเพื่อให้มีความลึกมากขึ้น
กว่าเดิม สามารถกักเก็บน้าได้จานวนมากขึ้น
2.2 ประสานงานกับส่วนราชการในการบริหารจัดการ
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
3.1 ภาวะหนี้สิ้น รายได้ไม่พอต่อการใช้จ่าย ไม่มีอาชีพที่มั่นคง ตาบลเจริญธรรม ตาบล
บ้านลา เนื่องจากไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็นและกู้
หนี้นอกระบบ
3.2 ขาดแคลนแหล่งน้าใช้ในการทาเกษตร ตาบลเจริญธรรม ตาบลบ้านลา ไม่มีฝายใน
การกักเก็บน้า
3.3 ดินเสื่อมคุณภาพเพราะใช้ปุ๋ยเคมีในการทาการเกษตร
3.4 ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร
แนวทางการแก้ไข
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยส่งเสริม
การทาอาชีพเสริมส่งเสริมให้หันมาใช้ทุนในระบบ เช่นกองทุนหมู่บ้าน
3.2 สร้างฝายกักเก็บน้ารองรับการทาเกษตร
3.3 ส่งเสริมให้เกษตรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทาเกษตร
4. ด้านการบริหารจัดการ
สภาพปัญหา
4.1 ความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน เยาวชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
และตาบล ตาบลเจริญธรรม ตาบลหนองสรวง ตาบลบ้านลา ขาดความรู้ ความสามัคคี
ในหมู่บ้านที่จะพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่กลุ่ม
เยาวชนไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าร่วม
แนวทางการแก้ไข
4.1 สร้างและกระตุ้นให้เกิดความรักสามัคคีและทากิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้าน
5. ด้านสิ่งแวดล้อม

ลาดับ
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ

สภาพปัญหา
5.1 ประชาชนขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ขาดจิตสานึกในการรับผิดชอบ
ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดมาตรการที่ชัดเจนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
แนวทางการแก้ไข
5.1 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ร่วมกันปลูกจิตสานึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม
6. ด้านความมั่นคง
สภาพปัญหา
6.1 ปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในหลายพื้นทีเนื่องจากสภาพ
ครอบครัวเปลี่ยนขนาดของครอบครัวเล็กลงมีการทางานนอกบ้านมากขึ้น ทาให้ขาดเวลา
ให้กันและกันของคนในครอบครัว การว่างงานและการไม่มีการศึกษาของเด็ก
แนวทางการแก้ไข
6.1 จัดให้มีเวรยามสอดส่องดูแลคนในชุมชน
มวกเหล็ก
หนองโดน ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
สภาพปัญหา
1.ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
2.ตลิ่งบริเวณคลองพังทาให้ถนนทรุดตัว/เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ต้องการขุดเจาะบ่อบาดาล
2. หาแหล่งน้าเพิ่มเติม
3. ซ่อมแซมถนนให้ใช้การได้ดีเพื่อสะดวกและปลอดภัยต่อการสัญจรไปมา
ดอนพุด 1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
1.1 การขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่อาเภอเป็นพื้นที่ปลายคลอง
ชลประทาน ทาให้หน้าแล้งน้าจากเขื่อนมาไม่ถึง และหากหน้าฝนจะเกิดน้าท่วมจากการ
ระบายน้าของอาเภอข้างเคียง
1.2 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า ไม่คุ้มกับที่ได้ลงทุนไป เนื่องจาก ต้นทุนในการ
ผลิตสูง การถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทา
เกษตร และประชนในพื้นที่ไม่มีพื้นที่ทาการเกษตรของตนเอง
1.3 ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เนื่องจากไม่มีงานรองรับในพื้นที่
1.4 ประชาชนไม่มีที่ดินทากิน

ลาดับ
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อาเภอ

วังม่วง

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.1 สร้างพื้นที่กักเก็บน้าของอาเภอ ให้เพียงพอต่อความต้องการน้า
ปรับปรุงแหล่งน้าเดิมให้สามารถกักเก็บน้าได้เพิ่มขึ้น และ ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ
ปลูกพืชทดแทน หมุนเวียน เพื่อลดการใช้น้าในการเกษตรและทาให้สามารถมีรายได้
ตลอดทั้งปี
1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถหาปัจจัยในการผลิตในราคาถูก ให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการทาเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ จัดตั้งกลุ่มการเกษตรเพื่อที่จะสามารถ
ต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น
1.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผลิตและแปรรูปสินค้าในชุมชน และการฝึกอาชีพสาหรับ
ผลิตสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของตลาด
1.4 ควบคุมราคาค่าเช่าที่ดินให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม จัดสรรที่ดินทา
การเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ
1. ด้านคมนาคม
สภาพปัญหา
1.1 ถนนชารุดในหลายพื้นที่ ตาบลวังม่วง ตาบลคาพราน หมู่ 4 และหมู่ 8 ตาบลแสลง
พัน ต้องการทาถนนใหม่เพื่อสะดวกต่อการสัญจร
แนวทางการแก้ไข
1..1 ซ่อมสร้างถนนที่ชารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเพื่อการสัญจรไปมา เป็นเส้นทางขนส่ง
และการเดินทางของนักท่องเที่ยว
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
2.1 ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภคทาการเกษตรต้องการให้ขุดลอกคลอง
สาธารณะเนื่องจากช่วงฤดูฝนน้าหลากเกิดการสะสมของดินทาให้แหล่งน้าตื้นเขิน
แนวทางการแก้ไข
2.1 ขุดบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้าเพียงพอ
3. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
สภาพปัญหา
3.1 คลองและแหล่งน้าตื้นเขินในช่วงฤดูน้าหลาก ประสบปัญหาภัยแล้งทาให้น้าไม่พอ
อุปโภค บริโภค
3.2 ต้องการเครื่องกรองน้าดื่ม เพราะขาดแคลนน้าดื่น พื้นที่ตาบลคาพราน หมู่ที่ 7
แนวทางการแก้ไข
3.1 ขุดลอกคลอง ฝาย แหล่งน้าต่างๆในพื้นที่

ลาดับ
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อาเภอ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ

4. ด้านการบริหารจัดการ
สภาพปัญหา
4.1 ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทางถนน และทางเข้าหมู่บ้าน ตาบลคาพราน ตาบลแสลงพัน
เนื่องจากไฟฟ้าชารุดไม่เพียงพอต่อการสัญจรไปมา
แนวทางการแก้ไข
4.1 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง เพิ่มและขยายเขตไฟฟ้า
5. ด้านการท่องเที่ยว
สภาพปัญหา
5.1 ปรังปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลวังม่วง เช่น น้าตกป่าลาน น้าตก
สวนมะเดื่อ แหล่งโบราณคดี
แนวทางการแก้ไข
5.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
เฉลิมพระ 1. ด้านเศรษฐกิจ
เกียรติ สภาพปัญหา
1.1 การขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อทาการเกษตรในพื้นที่ ตาบล ผึ้งรวง ม.2 ตาบลเขาดิน
ม.7 ตาบลห้วยบง ม.7 ตาบลพุแค ม.8
1.2 ท่อระบายน้าอุดตันส่งผลให้เกิดปัญหาน้าท่วมขังได้โดยง่าย
1.3 ประชาชนต้องการมีรายได้เพิ่มด้วยการส่งเสริมอาชีพโดยการเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้าในพื้นที่ และอาชีพอื่นๆที่ชาวบ้านต้องการ
1.4 ถนนชารุดอันเกิดจากการใช้งานจนเกิดสภาพเป็นหลุมส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้
สัญจร
1.5 ลาคลองตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมพื้นที่ลาห้วยต่างๆ อีกทั้งลาคลองตื้นเขินส่งผลให้
เกิดน้าท่วมได้ง่าย
1.6 ขาดแคลนน้าในการทาการเกษตร
1.7 ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน ม.3 ต.ผึ้งรวง
แนวทางแก้ไข
1.1 จัดหาแหล่งน้า / ดาเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้าให้ประชาชนได้ทา
การเกษตร ตามความต้องการของประชาชน
1.2 ดาเนินการวางท่อระบายน้าใหม่ มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เพื่อให้การระบายน้าได้เร็ว
ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1.4 ดาเนินการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัสติก ในพื้นที่ทุกเส้นทางเพื่อให้
ประชาชน พ่อค้า นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการสัญจรด้วยความปลอดภัยและส่งผลให้การ
ค้าขายสะดวกมีรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น
1.5 ดาเนินการกาจัดวัชพืชในพื้นที่ที่มีลาคลองตื้นเขินให้หมดจะส่งผลให้มีพื้นที่เก็บกัก
น้าเพิ่มมากขึ้น
1.6 ดาเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
1.7 ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสอดรับกับการ
จาหน่ายสินค้าของศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
สภาพปัญหา
2.1 ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค และระบบท่อส่งน้าประปามีรอยรั่ว และ
เกิดความชารุด ส่งผลให้ระบบประปาไม่สามารถทางานได้ปกติ หลายพื้นที่ในอาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
2.2 ไม่มีแหล่งกักเก็บน้าในยามฉุกเฉินในพื้นที่ เมื่อประสบปัญหาภัยแล้ง
2.3 ไม่มีพื้นที่สาธารณะ และอุปกรณ์ในหมู่บ้านให้ประชาชนสามารถออกกาลังกาย ได้
ส่งผลให้มีโรคเรื้อรังตามมา
2.4 สถานที่สาหรับจัดกิจกรรมและประชุมประจาหมู่บ้านมีสภาพทรุดโทรมมีจานวน
หลายพื้นที่
แนวทางแก้ไข
2.1 จัดหาแหล่งน้าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้ในการอุปโภคบริโภค และปรับปรุง
ท่อส่งน้าประปาให้สามารถส่งน้าประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ขุดบ่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นพื้นที่กลางประชาชนสามารถใช้ร่วมกัน
2.3 จัดหาพื้นที่กลาง และอุปกรณ์เครื่องอออกกาลังกายสาหรับจัดกิจกรรม เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพชีวิตดีขึ้น
2.4 ดาเนินการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านให้มีภูมิทัศน์ดีขึ้นสวยงาม
3.ด้านการบริหารจัดการ
สภาพปัญหา
3.1 กระแสไฟฟ้าตกในพื้นที่หลายตาบล ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
3.2 การรับข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากระบบเสียงตามสายเกิดความ
ขัดข้อง ครัวเรือนที่อยู่ไกลจากลาโพงเสียงตามสายจึงได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน

ลาดับ

อาเภอ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
แนวทางแก้ไข
3.1 ดาเนินการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนใน
พื้นที่
3.2 ดาเนินการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย และขยายสายให้คลอบคลุมพื้นที่ เพื่อ
ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
4.1 ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม โรงปูน โรงโม่
ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่มี
ถิ่นอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ
4.2 ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จากการที่รถบรรทุกหินดินสัญจรไปมาบนถนนสาย
รอง และถนนระหว่างตาบล หมู่บ้าน เนื่องจากในเขตพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ มีผู้
ประกอบอาชีพรถบรรทุกเป็นจานวนมาก อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโรงโม่ บ่อลูกรัง ใน
ตาบลหน้าพระลาน ตาบลพุแคตาบลห้วยบง ตาบลเขาดินพัฒนา ทาให้มีฝุ่นละอองฟุ้ง
กระจายและถนนมีสภาพชารุดเสียหาย ทาให้ประชาชนเดือดร้อน
แนวทางแก้ไข
4.1 แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกาหนดมาตรการร่วมกันกับ
ผู้ประกอบการโรงโม่หิน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4.2 กาหนดมาตรการให้รถบรรทุกหินคลุมผ้าใบ ป้องกันฝุ่นละอองกระจาย ทุกคันโดย
หน่วยงานที่กากับต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และจริงจัง

