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ชุมชนกรแก	ว 

 
 
ประวัติชุมชน 

เดิมพ้ืนท่ีบริเวณนี้เป�นทุ�งนากว�าง ชาวบ�านเรียก “ทุ�งหยาม” มีประชาชนทํานาได�ผลดี มีผู� 
อาศัยอยู�ไม�มาก ต�อมาได�มีนายทุนมาซ้ือท่ีทําการจัดสรร แบ�งเป�นล็อค ตัดทางเดิน เป�นซอยเล็กซอยน�อยและ 
มีผู�คนมาอาศัยมากข้ึน จึงมีการตัดถนนเป�นถนนลาดยาง และได�ต้ังเป�นชุมชนข้ึน เม่ือเดือนตุลาคม  2548 
  ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป8จจุบัน คือ นายมนตรี  ชูหวาน 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นายมนตรี ชูหวาน ประธานคณะกรรมการชุมชน 
๒ นายทวี นนทะเสน รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
๓ นายสุภรณ� ยอดระบํา ฝ#ายกิจการ ส&งเสริมการปกครอง ป'องกันและรักษาความสงบ 
๔ นางนงเยาว� จิตต�เอ้ือเฟ01อ ฝ#ายกิจการ พัฒนาและส&งเสริมอาชีพ 
๕ นางชะอ5อน มนต�แก5ว ฝ#ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล5อม 
๖ นางวรรณภา ทองมี ฝ#ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๗ นางณิชมน ดุกสุกแก5ว ฝ#ายกิจการ สงเคราะห�และส&งเสริมสวัสดิการสังคม 
๘ นางสมจิตต� วงศ�เมฆ ฝ#ายกิจการ ส&งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
๙ นางสาวสาคร มีขวด กรรมการ 
๑๐ นายประศาสน� ลิ่มเรืองธรรม กรรมการ 
๑๑ นายวิเวก ทองสงค� กรรมการ 
๑๒ นายอาภรณ� สิทธี กรรมการ 
๑๓ นายวันยุทธ บัวเพชร กรรมการ 
14 
15 

นายพิพัฒน�เกียรติ 
นายประสิทธิ์   

กAกศรี 
เพชรเกตุ 

กรรมการ 
เลขานุการและกิจการคลัง 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  ซอยพิศาลสุข (ซอย 54)    

ทิศใต	  ติดต�อ  ซอยทิพย=จักษุ  
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ซอยอินทนิน   
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ซอยอิสลาม 

 
 
 

 
 



 

-2- 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1 ค�าขาย    
1.2 รับราชการ 
1.3 รับจ�างท่ัวไป 

2. องค=กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน  13 คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร   63,605   บาท/คน/ปF 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1 ผลิตสินค�าโอท็อป (OTOP) 
5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 

5.1  ต�องการได�เงินทุนมาจัดการประกอบอาชีพ 
5.2 ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพเช�น ทําน้ํายาล�างจาน 
      และการทํากรงนก   

ข	อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   242  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  858  คน  ชาย   435  คน    หญิง    423  คน 

 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายสุธรรม  ทองมี  (สมาชิกสภาเทศบาล) 
2. นางสมจิตต=  วงศ=เมฆ  (อสม.ประจําชุมชน) 
3. นางชะอ�อน  มนต=แก�ว  (อสม.ประจําชุมชน) 

แหล/งข	อมูลข/าวสารของชุมชน   
1. ประธานชุมชน 
2. ประธานแม�บ�าน 
3. อสม. 

สาธารณสุข 
1. กลุ�ม อสม. 
2. ศูนย=บริการสาธารณสุขชุมชน 
3. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน 
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ชุมชนกอไผ
 
 
 
ประวัติชุมชน 
  ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  บ�านพ�อเฒ�าปาน -  แม�เฒ�าสั้น  รัฐวิเศษ เป$นท่ีหลบภัยทางอากาศได�
เป$นอย�างดี  เพราะมีกอไผ�เป$นซุ�มบริเวณกว�าง  ระยะหลังเม่ือมีซอยคนเรียกว�า  ซอยรัฐวิเศษ  และซอยอนุรักษ/  แต�
คนท่ัวไปนิยมเรียกว�า  ซอยกอไผ�  เม่ือเทศบาลได�ขยายเขต  และจัดต้ังชุมชน  ชาวบ�านในชุมชนจึงร�วมใจกันให�ชื่อ
ชุมชนว�า  “  ชุมชนกอไผ�”  เพ่ือสืบสานไว�ซ่ึงวัฒนธรรมสืบไป คนส�วนใหญ�ในชุมชน นับถือศาสนา พุทธ   รองลงมา
คือศาสนา   อิสลาม   เทศบาลประกาศจัดต้ังเป$นชุมชน  เม่ือป:  พ.ศ.2547 
   

คณะกรรมการชุมชน          

     

1 นางสาววรลักษณ/  ภู�จามร  ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายโสภณ สุชฎา รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 จ�าสิบเอกจารึก         สุทธิวิศาล ฝCายกิจการส�งเสริมการปกครอง ปDองกันและรักษา

ความสงบ 
4 นางสุวณีย/ ลิ่มประรังษี ฝCายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 นางละเอียด ภู�จามร ฝCายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6 นางกรองทอง ทองปาน ฝCายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
7 นางสารภี ณ พัทลุง ฝCายกิจการ สงเคราะห/และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางทิวาพร ละอองแก�ว ฝCายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

  9 นายทวี คําตัน กรรมการ 
10 นายสิทธิศักด์ิ สุทธิปKญญา กรรมการ 
11 นายสุชาติ เฉยทิม กรรมการ 
12 นายกฤษณา กลสามัญ เลขานุการและกิจการคลัง 

 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต.โพธิ์เสด็จ 
 ทิศเหนือ ติดต�อ   คูระบายน้ําข�างแขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทิศใต�  ติดต�อ  ถนนกะโรม 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ซอยเหมพงศ/ดารา 
ทิศตะวันตก ติดต�อ   แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1. ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1 ค�าขาย 
1.2 รับราชการ 
1.3  ธุรกิจ 
1.4 รับจ�างท่ัวไป 

2. องค/กรต�างๆในชุมชน 
2.1   คณะกรรมการชุมชน    15   คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  156,816  บาท/คน/ป: 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1 ต�องการค�าขาย 
5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 

5.1 ต�องการเงินมาลงทุนในกิจการการค�า 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป$  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   138  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  206  คน  ชาย   93  คน    หญิง    113  คน 
 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายจารึก  สุทธิวิสาร  (อดีตทหาร) 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. วัด 
2. ธนาคาร 
3. บริษัทประกันภัย 
4. แขวงการทางนครศรีธรรมราช 

แหล
งข�อมูลข
าวสารของชุมชน   
1. คณะกรรมการชุมชน 
2. สภากาแฟ 
3. การติดต�อกับบุคคลภายนอก 
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ชุมชนการเคหะแห�งชาตินครศรีธรรมราช 
 
 
ประวัติชุมชน 

การเคหะแห�งชาติ (ส�วนกลาง) ได�จัดซ้ือท่ีดิน ของเอกชน สร�างอาคารพาณิชย'  และบ�านจัดให� 
ราษฎร'เช�าซ้ือ เม่ือป. พ.ศ. 2530  และจัดต้ังชุมชน เริ่มข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2537 ประชาชนส�วนใหญ� นับถือศาสนา
พุทธ  รองลงมา คือศาสนาอิสลาม   ชื่อ   นายประพันธ'   แป:นคง เป;นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก และ  
นายนฤทธิ์  เชษฐวรรณสิทธิ์  ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป?จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นายนฤทธิ์     เชษฐวรรณสิทธิ์      ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นางจรรยา     สังข'ศรีเพชร    รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายวิชัย        อุตมา    ฝBายกิจการส�งเสริมการปกครองป:องกัน 

และรักษาความสงบ 
4 นางศรียุภา     เพ็งหนู  ฝBายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 นางวิลาศ       คล�ายวิชิตร'    ฝBายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6 
7 

นางพิมลรัตน'   จงเกียรติขจร  
นางปราณี       ก่ิงมะโน 

 ฝBายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ฝBายกิจการ สงเคราะห'และส�งเสริมสวัสดิการ
สังคม 

8 นางสาวพิมภา   บุญเต็ม    ฝBายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นายสุรชัย        สีหาบง    กรรมการ 

10 นายวันชัย        คําทน    กรรมการ 
11 นางสมใจ         นาคะพงศ'    กรรมการ 
12 นางสุวนีย'        สังข'ทอง    กรรมการ 
13 นางสาคร        จันทิปะ    เลขานุการและกิจการคลัง 

 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ    โรงแรมทวินโลตัส 
  ทิศใต�  ติดต�อ    คลองคูพาย 
  ทิศตะวันออก ติดต�อ    ท่ีดินเอกชน  (สุดเขตเทศบาล) 

           ทิศตะวันตก ติดต�อ    ถนนพัฒนาการคูขวาง 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.   ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1 รับราชการ 
1.2 ค�าขาย 
1.3 รับจ�าง 

2.   องค'กรชุมชนป?จจุบัน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน   15   คน 

1. รายได�โดยเฉลี่ยของประชากร  131,194  บาท / คน / ป. 
2. ชุมชนต�องการให�มีการส�งเสริมอาชีพ 

1. ผลิตดอกไม�จันทน'และพิมเสนน้ํา 
3. ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 

1. การฝQกอบรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ' 
2. การดูงาน 
3. การตลาด 
4. การขาย 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป%  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   80  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  160  คน  ชาย   65  คน    หญิง    95  คน 
 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ลานเอนกประสงค' 
2. สนามเซป?ค-ตะกร�อ 

 
สาธารณสุข 
                    1   กลุ�ม อสม 
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ชุมชนคูขวาง - คลัง  เขต 1 

 
 
ประวัติชุมชน 

จัดต้ังเป�นชุมชนเม่ือ ป� พ.ศ. 2537 เดิมรวมกับชุมชนคูขวาง เขต 2และคูขวางเขต 3 ต'อมาได) 
แยกเป�นคูขวาง เขต 1  ผู)คนส'วนใหญ'ในชุมชน นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนา อิสลาม มีประธานชุมชน
ได)แก' 

1. นายสวาท  ช'วยเก้ือ   เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายสุบรรณ   พรรณรังษี 
3. นายปรีชา ครุธฑา 
4. นายสมพงค9    ขนานแก)ว  
5  นายสมยศ    เต'าทอง            เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป:จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นายสมยศ เต'าทอง ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายเฉลิม ธงทวัฒน9 รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายจรัส ธงทวัฒน9 ฝ>ายกิจการส'งเสริมการปกครอง ป?องกันและรักษา 

ความสงบ 
4 นายจรูญ แสงสว'าง ฝ>ายกิจการ พัฒนาและส'งเสริมอาชีพ 
5 
6 

นางสาวสุคนธ9ทิพย9 
นางสาวสุวดี                  

แถวเถ่ือนทอง 
เต'าทอง 

ฝ>ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม 
ฝ>ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

7 นางสาวพรทิพย9 ยืนวงศ9 ฝ>ายกิจการ สงเคราะห9และส'งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางสาวพรณัชชา ศรีสวัสด์ิ ฝ>ายกิจการ ส'งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นางสาวนันทกา ธงทวัฒน9 กรรมการ 

10 
11 

นางสาวพัชราภรณ9 
นายวิชัย 

อินทร9แก)ว 
ชาลี 

กรรมการ 
กรรมการ 

12 นายสรรค9ศักด์ิ กานิสัน กรรมการ 
13 นางภิรมย9 อินทร9แก)ว เลขานุการและกิจการคลัง 

 

อาณาเขต   ต้ังอยู' ต. คลัง 
  ทิศเหนือ ติดต'อ   ถนนปากนคร 

ทิศใต�  ติดต'อ   ศูนย9จักรกลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันออก ติดต'อ   หมู'บ)านราชพฤกษ9  (สุดเขตเทศบาล) 
ทิศตะวันตก ติดต'อ ถนนพัฒนาการคูขวาง 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

                          1.1 กิจการส'วนตัว 
1.2 ค)าขาย 
1.3 รับจ)างท่ัวไป 
1.4 บริการ 

2. องค9กรต'างๆในชุมชน 
1. คณะกรรมการชุมชน      15  คน 

3. รายได)เฉลี่ยของประชากร   58,510  บาท / คน / ป� 
4. ความต)องการของชุมชนด)านการส'งเสริมอาชีพ 

4.1  อาชีพค)าขาย 
4.2  กิจการส'วนตัว 

5.   ลักษณะของการส'งเสริมอาชีพ 
      5.1 ต)องการให)มีการฝMกอบรมงานบริการต'าง ๆ ในร)าน 

 5.2 ขยายตลาดในการขายสินค)าและบริการ 
ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   110  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  276  คน  ชาย   126  คน    หญิง   150  คน 
 

 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. สวนสาธารณะคูขวาง 
2. ศาลาชุมชน 
3. ศาลเจ)า 

แหล.งข�อมูลข.าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ'ม อสม. 
2. ศูนย9บริการสาธารณสุขชุมชนคูขวาง 
3. หน'วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน 
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                                     ชุมชนคูขวาง - ท�าวัง  เขต  2  
 
 

ประวัติชุมชน 
จัดต้ังเป�นชุมชน   เม่ือป� พ.ศ. 2537 ชื่อชุมชนคูขวาง และแยกออกเป�นชุมชนคูขวาง เขต 2 

ผู'คนส)วนใหญ)ในชุมชน   นับถือศาสนาพุทธ   รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม   นายอุดมศักด์ิ   หยูทอง   
ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป5จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นายอุดมศักด์ิ หยูทอง   ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายสมชาย วงศ7เมฆ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายณรงค7 คงทอง ฝ:ายกิจการส)งเสริมการปกครอง ป;องกันและรักษาความสงบ 
4 นางกนกพร ปานทุ)ง ฝ:ายกิจการ พัฒนาและส)งเสริมอาชีพ 
5 นางปราณีต พรรณรังษี ฝ:ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม 
6 นางมณฑา ศรีสว)าง ฝ:ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7 นางสาวผ)องพรรณ เพ็ชรรัตน7 ฝ:ายกิจการ สงเคราะห7และส)งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางไพเราะ ชูด'วง ฝ:ายกิจการ ส)งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นายโกศล ศรีทองสุข กรรมการ 

10 นางสาวสายพิณ นวนแก'ว กรรมการ 
11 นางสาวนาทาน ห)อหุ'ม กรรมการ 
12 นายพรชัย ศรีจันทร7 กรรมการ 
13 นางสาวอารี พนังศรี กรรมการ 
14 
15 

นายวิเชตร7 
นายอนันต7 

วงษ7เลี้ยง 
ประสมศรี 

กรรมการ 
เลขานุการและกิจการคลัง 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู) ต. ท)าวัง 
  ทิศเหนือ ติดต)อ  หมู)บ'านพัชรกิจ 

ทิศใต�  ติดต)อ  ถนนปากนคร 
ทิศตะวันออก ติดต)อ  ซอยผู'พัน 
ทิศตะวันตก ติดต)อ  ถนนพัฒนาการคูขวาง 

  

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1 ค'าขาย 
1.2 รับจ'าง 
1.3 บริการ 
1.4 ธุรกิจส)วนตัว 
1.5  แม)บ'าน 
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2. องค7กรต)างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน    15   คน 

3. รายได'เฉลี่ยของประชากร  35,059  บาท / คน / ป� 
4. ความต'องการของชุมชนด'านการส)งเสริมอาชีพ 

4.1  ค'าขาย 
4.2  รับจ'าง 
4.3  บริการ 
4.4  ธุรกิจส)วนตัว 

5.    ลักษณะของการส)งเสริมอาชีพ 
      5.1    ฝNกอบรมด'านการตลาด 

         5.2    ส)งเสริมด'านเงินทุน 
      5.3    ส)งเสริมด'านการขาย 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป$  2561 
                     จํานวนครัวเรือน     87  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  270  คน  ชาย   147  คน    หญิง   123  คน 
 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร.ในชุมชน 
1. ทวดตาปู:ชี 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ศูนย7บริการสาธารณสุขคูขวาง 

แหล�งข�อมูลข�าวสารของชุมชน   
1. เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ)มอสม. 
2. ศูนย7บริการสาธารณสุขชุมชน 
3. หน)วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สิน 
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ชุมชนคูขวาง-ท�าวัง  เขต 3 
 
 
ประวัติชุมชน 
  เดิมเป	นท่ีสาธารณะประโยชน� เม่ือป� พ.ศ. 2525   มีประชาชนเข!าไปทํามาหากินในท่ีดินผืน   
ดังกล+าว  ด!วยจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย+างต+อเนื่อง   จึงจัดต้ังเป	นชุมชนข้ึนเม่ือ  ป�   พ.ศ. 2537 ชื่อชุมชน
คูขวาง และต+อมาได!แยกเป	นชุมชนคูขวางเขต 3 ผู!คนส+วนใหญ+นับถือศาสนาพุทธ และรองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม
มีประธานชุมชน  ชื่อ  
  1. นายสวาท   ช+วยเก้ือ  เป	นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
  2. นายสุบรรณ   พรรณรังษี 
  3. นายสมชาย พงศ�รักธรรม      เป	นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป;จจุบัน 
   

คณะกรรมการชุมชน 
1 นายสมชาย พงศ�รักธรรม ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายรักษ�เพียร ช+วยเกิด รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

 3 นายวีรศักด์ิ ฟองเพ็ชร ฝ@ายกิจการส+งเสริมการปกครอง ปAองกันและรักษาความสงบ 
 4 นายโสภณ ศรีราเพ็ญ ฝ@ายกิจการ พัฒนาและส+งเสริมอาชีพ 
 5 นางลําเจียก ฟองเพ็ชร ฝ@ายกิจการ  สาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม 
 6 นางสมจิตร� ทองประจง ฝ@ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 7 นายวัชรา นาคสลับ ฝ@ายกิจการ สงเคราะห�และส+งเสริมสวัสดิการสังคม 
 8 นางสาวรุจิราภรณ� วิจิตร ฝ@ายกิจการ ส+งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
 9 นายเฉลิม รัตนพันธุ� กรรมการ 
10 นางวัลย�เพ็ญ นนท�ทอง กรรมการ 
11 นายอนุชา ส+องศรี กรรมการ 
12 นายบุญมี ทองขาว กรรมการ 
13 นางมลีวรรณ มากแจ!ง กรรมการ 
14 นางราตรี ศรีราเพ็ญ เลขานุการและกิจการคลัง 

 

อาณาเขต   ต้ังอยู+ ต. ท+าวัง 
ทิศเหนือ ติดต+อ  คลองท+าวัง (ชุมชนบางงัน) 
ทิศใต�  ติดต+อ  ชุมชนคูขวาง เขต 2 (ซอยหมู+บ!านพัชรกิจ) 
ทิศตะวันออก ติดต+อ  หมู+บ!านพัชรกิจ 
ทิศตะวันตก ติดต+อ  ติดอาคารพาณิชย� ถนนพัฒนาการคูขวาง 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1 รับจ!าง 
1.2 ค!าขาย 
1.3 ธุรกิจส+วนตัว 

2. องค�กรต+างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     14  คน 

3. รายได!เฉลี่ยของประชากร   70,329  บาท/คน/ป� 
4. ความต!องการของชุมชนด!านการส+งเสริมอาชีพ 

4.1  อาชีพรับจ!าง 
4.2  อาชีพค!าขาย 

5.  ลักษณะของการส+งเสริมอาชีพ 
     5.1  การอบรมด!านการขายสินค!าและบริการ 

5.2  จัดให!มีการแลกเปลี่ยนความรู!ด!านการขายและการตลาด 
6.  เรื่องอ่ืนๆ  
      6.1 ให!เทศบาลส+งเสริมการประดิษฐ�ดอกไม!แห!ง ปลาดุกย+าง อาชีพทําเทียนหอมไล+ยุง  ฯลฯ 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป$  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   116  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  218  คน  ชาย   100  คน    หญิง    118  คน 
 
 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ศาลาเอนกประสงค�ของชุมชน 
2. สนามเด็กเล+น 
3. ศูนย�บริการสาธารณสุขชุมชนคูขวาง 

แหล�งข�อมูลข�าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ+ม อสม. 
2. ศูนย�บริการสาธารณสุขชุมชน 
3. หน+วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
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ชุมชนซอยต
นหว
า 
 
 
ประวัติชุมชน 

 ชุมชนซอยตนหวา   ต้ังเป�นชุมชนเม่ือ  ป�  พ.ศ. 2537  โดยมีการเสนอชื่อหลายชื่อดวยกันแต(ใน
ท่ีสุดก็ใชชื่อชุมชนตนหวา เพราะมีตนหวาใหญ(อยู(บริเวณทางเขาชุมชน คนส(วนใหญ(ในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ 
รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 

 1. นายนิพนธ6  พิรุณกาญจน6  เป�นผูบุกเบิกและก(อต้ังชุมชนซอยตนหวาจนสําเร็จ จนไดรับการ
ยอมรับจากสมาชิกในชุมชนใหเป�นประธานชุมชนตลอดมา   จนเสียชีวิตในขณะดํารงตําแหน(งประธานชุมชน  

2. นายไพโรจน6  มาทยาวุฒิ   อดีตประธานคณะกรรมการชุมชน 
 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นายสมพล      เรืองฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการชุมชน   

2 ด.ต.ธีระพันธ�    มีช วย  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

3 นายศุภเดช     เลกากาญจน�  ฝ'ายกิจการส งเสริมการปกครอง ป(องกันและรักษา 

ความสงบ 

4 นายณัฐพงศ�    เรืองฤทธิ์  ฝ'ายกิจการ พัฒนาและส งเสริมอาชีพ 

5 นายประเทือง  อินทร�จันทร�  ฝ'ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม 

6 นายอรุณชัย    เพ็ชรทอง  ฝ'ายกิจการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7 นางสาวศิวพร  ตราสุวรรณ  ฝ'ายกิจการ สงเคราะห�และส งเสริมสวัสดิการสังคม 

8 นางเพ็ญศรี     เหมทานนท�  ฝ'ายกิจการ ส งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

9 นายประสิทธิ์   จิตรบรรจง  กรรมการ 

10 นายกังวาล     บุญศรีวิรัตน�  กรรมการ 

๑1 นายโสพล       จันธิปะ  กรรมการ 

๑2 นายชํานาญ    ดาบเงิน  กรรมการ 

๑3 นายวัชชิระ     ดีถนอม  กรรมการ 

๑4 นายสมภพ      แซ เล า  กรรมการ 

๑5 นายชํานาญ     เพ็งดํา  เลขานุการและกิจการคลัง 
 

 
อาณาเขต   ต้ังอยู( ต. โพธิ์เสด็จ 

 ทิศเหนือ ติดต(อ  หมู(บานสันติ -ชุมแสง 
ทิศใต
  ติดต(อ  อบต.โพธิ์เสด็จ -บานโพธิ์ 
ทิศตะวันตก ติดต(อ   ชุมชนทวดทอง 
ทิศตะวันออก ติดต(อ  ชุมชนวัดหัวอิฐ -ถนนรถไฟ 



 
 

-๑๔- 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1. ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1 คาขาย 
1.2 รับจางท่ัวไป 
1.3 รับราชการ 

2. องค6กรต(างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน          14  คน 

3. รายไดเฉลี่ยของประชากร  60,803  บาท/คน/ป� 
4. ความตองการของชุมชนดานการส(งเสริมอาชีพ 

4.1  ผลิตภัณฑ6ชุมชน 
4.2  เงินทุนหมุนเวียน 

5.    ลักษณะของการส(งเสริมอาชีพตามความตองการของประชาชนในชุมชน 
ข
อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน    87  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  345  คน  ชาย   161  คน    หญิง   184  คน 
 

 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายช(วง   นามโชติ 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ศาลาชุมชน 
2. โรงเรียนนครเทคนิค 

แหล2งข
อมูลข2าวสารของชุมชน       - 

สาธารณสุข 
1. ศูนย6สาธารณสุขโพธิ์เสด็จ 
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ชุมชนดอนไพร 

 
 
ประวัติชุมชน 

การจัดต้ังชุมชน เริ่มข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2542 ประชาชนส!วนใหญ! นับถือศาสนาพุทธ  นายสว!าง  
ปานสีไหม   เป-นประธานคณะกรมการชุมชนคนแรก และ  นายอํานวย  จุลพันธ3  เป-นประธานคณะกรรมการ
ชุมชนคนป4จจุบัน 
คณะกรรมการชุมชน 

๑. นางฐาปนันท� โภคา ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายอภิชาต อินทมาศ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายทรงธรรม นิชานนท� ฝ�ายกิจการส"งเสริมการปกครอง ป$องกันและ

รักษาความสงบ 

๔ นางจิตรา อินทรมาศ ฝ�ายกิจการ พัฒนาและส"งเสริมอาชีพ 

๕ นายสุรชัย ปานสีไหม ฝ�ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 

๖ นางไพพรรณ จิตต�สุขสําราญ ฝ�ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นายจิรพจน� ชูเมือง ฝ�ายกิจการ สงเคราะห�และส"งเสริมสวัสดิการ

สังคม 

๘ นางอุทัย ขวัญดีจงแจ4ง ฝ�ายกิจการ ส"งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางสาวจรินทิพย� ณ  นคร กรรมการ 

๑๐ 

11 
12      

นายสมหมาย 

นางสาวศรีสมร 

นางประภา 

ธรรมปริยัติ 

พิมพ�รัตน� 

ปานศรีไหม 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๑3 นางสาวออนอนงค� เสวกพันธ� เลขานุการและกิจการคลัง 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู! ต. ท!าวัง 
 ทิศเหนือ ติดต!อ  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
 ทิศใต�  ติดต!อ ถนนราชนิคม  

ทิศตะวันออก ติดต!อ  ถนนอ7อมค!ายวชิราวุธ 
ทิศตะวันตก ติดต!อ  ถนนราชดําเนิน 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.   ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1 รับจ7าง 
1.2 ค7าขาย 
1.3 รับราชการ 
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2. องค3กรต!าง ๆในชุมชน 
2.1 คณะกรรมการชุมชน    15  คน 

 3.   รายได7โดยเฉลี่ยของประชากร   136,347  บาท / คน / ป@ 
 4.    ความต7องการของชุมชนในการส!งเสริมอาชีพ 

4.1  งานหัตถกรรมพ้ืนบ7าน (งานจักรสาน) 
4.2  งานประดิษฐ3ดอกไม7จันทน3 

              5.   การส!งเสริมอาชีพควรมีลักษณะด7านใด 
     5.1 การฝEกอบรม 

      5.2 การดูงาน 
ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป$  2561 
                      จํานวนครัวเรือน   133  ครัวเรือน 
                      จํานวนประชากร  253  คน  ชาย   107  คน    หญิง    146  คน 

  
สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร/ในชุมชน 

1. วัดแจ7ง   
2. วัดประดู!พัฒนาราม 
3. วัดชะเมา 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

แหล1งข�อมูลข1าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
 1.    กลุ!มอสม. 
 2.    หน!วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน 
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                                             ชุมชนตลาดท�าม�า 
 
 
ประวัติชุมชน 
 

จัดต้ังชุมชนตลาดท�าม�าเม่ือป� พ.ศ.2549 ตลาดท�าม�าเดิมเป"นของตระกูล  ณ  นคร สมัยรัชกาลท่ี 5 สร�าง
เป"นตลาดท�าม�าข้ึนมาเพ่ือให�ประชาชนในละแวกนั้นได�มาซ้ือขายสินค�า ผู�คนส�วนใหญ� นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา 
คืออิสลาม มีนายคํานึง โชติประดิษฐ= เป"นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก  และนายคํานึง  โชติประดิษฐ= 
ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป>จจุบัน    

 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นายคํานึง โชติประดิษฐ� ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นางสาวพันทิพา แก"วสม รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายธีระพัฒน� ศิริมาศ ฝ)ายกิจการส+งเสริมการปกครอง ป-องกันและรักษาความสงบ 

๔ นางสอางวรรณ สุวรรณภาค ฝ)ายกิจการ พัฒนาและส+งเสริมอาชีพ 

๕ นายอภิชาติ สุวรรณนุรักษ� ฝ)ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล"อม 

๖ นางจุไร ชูช+วย ฝ)ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นางสาวอารีรัตน� นวลนิรันดร� ฝ)ายกิจการ สงเคราะห�และส+งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางยวงจิต อินทรมงคล ฝ)ายกิจการ ส+งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นายสุพล อุยยานนวาระ กรรมการ 

๑๐ นายไมตรี วิเมศ กรรมการ 

๑๑ นางสาวศศิญา นาคขนอม เลขานุการและกิจการคลัง 
 

อาณาเขต   ตั้งอยู ต. ในเมือง 
  ทิศเหนือ ติดต+อ   ท+าม"า และถนนประตูโพธิ์                  

ทิศใต�  ติดต+อ  ถนนประตูลอด และถนนนางงาม 

ทิศตะวันออก ติดต+อ   ถนนศรีธรรมโศกตลอดจนถนนพระนารายณ� 

ทิศตะวันตก ติดต+อ   ถนนศรีธรรมรา 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1 ค�าขาย 
1.2 รับจ�างท่ัวไป 
1.3 รับเหมาก�อสร�าง 
1.4 ธุรกิจส�วนตัว (ซักอบรีด เสริมสวย) 
1.5 รับราชการ 

2. องค=กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน      14   คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  147,730  บาท / คน / ป� 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ต�องการศูนย=ประชาสัมพันธ=ของชุมชน 
4.2  ต�องการให�ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึน 
4.3  ต�องการให�ประชาชนมีงานทําเพ่ิมข้ึน 
4.4  ต�องการให�ประชาชนมีความเป"นอยู�ท่ีดีข้ึน 

5.   ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
5.1  ส�งเสริมด�านการลงทุน  
5.2  ส�งเสริมด�านวิชาการ 

                         5.3  ส�งเสริมการฝIกอบรมด�านการทําขนม 
     5.4  ส�งเสริมด�านการตลาด 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป   2561 
                     จํานวนครัวเรือน   129  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  290  คน  ชาย   107  คน    หญิง    183  คน 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร+ในชุมชน 
1. หอพระอิศวร 
2. หอพระนารายณ= 
3. ตลาดท�าม�า 
4. บ�าน ณ  นคร 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห= 

แหล�งข�อมูลข�าวสารของชุมชน   
ตลาดท�าม�า สถานีวิทยุกระจายเสียง 2 สถานี และประชากรในชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน 
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                                               ชุมชนตลาดหัวอิฐ 
 
 
ประวัติชุมชน 

เดิมเป�นท่ีราบลุ�ม มีการจัดต้ังตลาดค�าขายพืช ผัก ผลไม� ต�อมามีผู�คนอพยพเข�ามาอยู�เป�นจํานวน 
มาก  และได�ทําการค�าขาย   ตลาดเริ่มขยายกว�างข้ึน จึงเกิดเป�นชุมชนข้ึนมา  เม่ือเทศบาลขยายเขตออกไป ได�
จัดต้ังชุมชนตลาดหัวอิฐเป�นชุมชนหนึ่งของเทศบาลข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2542  ผู�คนส�วนใหญ�ในชุมชน นับถือศาสนา
พุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม มีประธานชุมชน ชื่อ   

1. นายพีรพงศ6  สงเคราะห6   เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายเวียง ปราบป8ญจะ      เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป8จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นายเวียง ปราบป8ญจะ ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายเจริญ สมพงษ6 รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายเฉลิมศักด์ิ ด�วงทอง ฝ>ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป?องกันและรักษา 

ความสงบ 
4 นายอรุณ สุทธิรักษ6 ฝ>ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 นายช�วง อมรวัชร6 ฝ>ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6 นายปB รักการ ฝ>ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
7 นางล�วนเอ�ง ศิริมานะกุล ฝ>ายกิจกรรม สงเคราะห6และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางชวน ทองป8สโน ฝ>ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นายเฉลิม เปรมวิชัย กรรมการ 

10 นายสมภพ เหมทานนท6 กรรมการ 
11 นายเชาว6 แซ�อุ�ย กรรมการ 
12 นายสมร ชูลําภ ู กรรมการ 
13 นายสหะ รอดสุข กรรมการ 
14 นางสาวธัญชนก สีห6ดีกิตติกุล กรรมการ 
15 นายสุทิน พัดทอง เลขานุการและกิจการคลัง 

 
อาณาเขต   ตั้งอยู� ต. โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ ติดต�อ   ซอยหลัง บขส. นครศรีธรรมราช 

ทิศใต)  ติดต�อ  ถนนกะโรม 
ทิศตะวันออก ติดต�อ   คลองแดง หรือคลองกลาง 
ทิศตะวันตก ติดต�อ   ซอยทางเข�า บขส. 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค�าขาย 
1.2  รับจ�างท่ัวไป 
1.3  ธุรกิจส�วนตัว 

2. องค6กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน      15   คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  98,402  บาท / คน / ปB 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ผลิตภัณฑ6เก่ียวกับกล�วย 
4.2  การทําผ�าบาติก 
4.3  ส�งเสริมกลุ�มอาชีพเดิมอย�างจริงจัง 

5.   ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
     5.1 ฝNกอบรมด�านการตลาด 

5.2 ส�งเสริมด�านเงินทุน 
5.3 ส�งเสริมด�านการขาย 

ข)อมูล  จ.ป.ฐ  ป+  2561 
                     จํานวนครัวเรือน  446  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  611  คน  ชาย   268  คน    หญิง  343  คน 

 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ตลาดหัวอิฐ 
2. ตลาดแม�พยอม 
3. สถานีขนส�ง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

แหล�งข)อมูลข�าวสารของชุมชน   
1.   เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 
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ชุมชนตากสิน - วัดชะเมา 
 
 
ประวัติชุมชน 

 เม่ือก�อนเป�นท�าเรือรับ – ส�งสินค�า  และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร#  เม่ือพระเจ�าตากสิน
มหาราช ได�หลบหนีการจับกุม  แล�วเดินทางมาพักท่ีวัดชะเมา  จึงได�เรียกท่ีนี่ว�า  ตากสิน – ชะเมา จัดต้ังเป�นชุมชน
เม่ือป. พ.ศ. 2541  ชุมชนนี้ส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ และรองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม  มีประธานชุมชน คือ 

1. นายสว�าง   ปานสีใหม  เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายสงวน  เจริญลาภ 
3. นางนิลรัตน#  เมธาภรณ#  
4. นายวิลาศ   โฉมทอง   
5. นายวิโรจน# ใหม�แก�ว   
6. นางสุดา  ดรุณวรรณ  เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป;จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน  
๑. นางสุดา ดรุณวรรณ ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายสมมิต หนูรัก รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายสุเทพ อร ามโชติ ฝ#ายกิจการส งเสริมการปกครอง ป%องกันและรักษา

ความสงบ 

๔ นายสุพิณ สุธาพจน+ ฝ#ายกิจการ พัฒนาและส งเสริมอาชีพ 

๕ นางวินิต งานขันทะ ฝ#ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม 

๖ นางสาวอวยพร บุญเจริญ ฝ#ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นายสนิตร+ ศรีนุ น ฝ#ายกิจการ สงเคราะห+และส งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางสุปราณี พันธรส ฝ#ายกิจการ ส งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางพิมพา หอมทอง กรรมการ 

๑๐ นางผัน หัสเกิด กรรมการ 

๑๑ นางสาวศศิธร อําลอย กรรมการ 

๑๒ นายทรงยศ ดรุณวรรณ กรรมการ 

๑๓ นายพัฒนพงศ+ สุวรรณมาลย+ เลขานุการและกิจการคลัง 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ท�าวัง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนราชนิคม  

ทิศใต�  ติดต�อ  คลองราเมศวร# (ท�าวัง) 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  คลองท�าโพธิ์ / ซอยเอกรินทร# 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนราชดําเนิน  
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับจ�างท่ัวไป 
1.2  ค�าขาย 
1.3  ธุรกิจส�วนตัว 
1.4  รับราชการ 

2. องค#กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน          15  คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร   119,160  บาท/คน/ป. 
4.  ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  อาชีพค�าขาย 
4.2  การทําธุรกิจส�วนตัว 

5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
5.1  ฝJกอบรมด�านการค�าขาย 
5.2  การดูงาน ธุรกิจส�วนตัว การขาย 
5.3  การวางแผนการตลาด 

     6.    เรื่องอ่ืนๆ  
6.1  ให�เทศบาลเข�ามาช�วยดูแลเรื่อง  1ผลิตภัณฑ# 1 ตําบล 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป!  2561 
                     จํานวนครัวเรือน     221  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร    572  คน  ชาย   251  คน    หญิง  321  คน 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร+ในชุมชน 
1. วัดชะเมา  (หลวงพ�อสูง) 

แหล/งข�อมูลข/าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
 1.  กลุ�ม อสม. 

2.  หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย#สิน 
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ชุมชนทวดทอง 

 
 
ประวัติชุมชน 

ชุมชนบ
านทวดทองซ่ึงใช
ชื่อของศาลเจ
าทวดทอง เป�นชุมชนท่ีมีราษฎรอาศัยอยู$กระจัดกระจาย 
มีศาลเจ
าทวดทอง ซ่ึงมีอายุมากกว$า 300 ป( ต$อมา ราษฎรมาอาศัยเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ราษฎรส$วนใหญ$ย
ายถ่ินฐาน 
มาจากต$างอําเภอ จึงเรียกชื่อหมู$บ
านตามชื่อศาลเจ
าทวดทอง ด.ต. สุพัฒน7  วงศ7พิศาล เป�นประธานคณะกรรมการ
ชุมชนคนแรก   และนางจุฑาทิพย7  ปรางค7เพชร ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป=จจุบัน เทศบาลประกาศจัดต้ัง
เป�นชุมชนเม่ือป(  พ.ศ.2547 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นางจุฑาทิพย7 ปรางค7เพชร ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายแถบ โฆษะ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายวีระ ชูโชติ ฝEายกิจการส$งเสริมการปกครอง ปFองกันและรักษา 

ความสงบ 
4 นายธีระพล วงศ7พิศาล ฝEายกิจการ พัฒนาและส$งเสริมอาชีพ 
5 นางสุภาภรณ7 มาศจด ฝEายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล
อม 
6 นายสมมาศ ศรีอุดมวงศ7 ฝEายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7 นายธรรมนอง ละอองแก
ว ฝEายกิจการ สงเคราะห7และส$งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางสาวพรศรี ปรางค7เพชร ฝEายกิจการ ส$งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นางสาวอมรทิพย7 ดาวโด
ง กรรมการ 

10 นางสุพิศ พิศแลงาม กรรมการ 
11 นางสาวกนกวรรณ เกลียวจิตร กรรมการ 
12 นางสาวอัฉรา วงศ7พิศาล กรรมการ 
13 นางสุภาณี แก
วทองสุข กรรมการ 
14 นางสาวโสภา งามเจริญกุล กรรมการ 
15 นางสาวพรรณิกา ทิวะสิงห7 เลขานุการและกิจการคลัง 

 
  

อาณาเขต   ต้ังอยู$ ต. โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ ติดต$อ  ชลประทาน        

ทิศใต�  ติดต$อ  ถนนกะโรมต้ังแต$ซอยสวนแก
ว ตลอดถึงสี่แยกเบญจมฯ 
ทิศตะวันออก ติดต$อ  ซอยสวนแก
ว ติดกับชุมชนซอยต
นหว
า 
ทิศตะวันตก ติดต$อ  สี่แยกเบญจมฯ ถนนไปนาพรุ 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับราชการ 
1.2  ค
าขายในตลาดหัวอิฐ 
1.3  รับจ
างท่ัวไป 

2. องค7กรต$างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15  คน 

3. รายได
เฉลี่ยของประชากร   28,086 บาท/คน/ป( 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน  121  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  475  คน  ชาย   232  คน    หญิง   243  คน 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายวิฑูรย7  หัสภาคย7  (สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร1ในชุมชน 
1. ศาลเจ
าทวดทอง                      

แหล3งข�อมูลข3าวสารของชุมชน   
1. หนังสือพิมพ7    
2. วิทยุคลื่นต$าง ๆ 
3. สถานีโทรทัศน7 

สาธารณสุข 
1. กลุ$ม อสม. 
2. ใช
ศูนย7สาธารณสุขนอกชุมชน  
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                                               ชุมชนท�าช	าง 
 
 
ประวัติชุมชน 
  ในอดีตเปนท่ีตั้งของวัดท�าช�างมีลําคลองหลายสาย มีคนนําช�างมาอาบน้ําท่ีนี่เปนจํานวนมากจึง    
เรียกกันว�า   “ท�าช�าง”     ต�อมาเม่ือมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน   จึงจัดต้ังเปนชุมชนข้ึนมา  ชื่อว�า ชุมชนท�าช�าง ผู�คน
ส�วนใหญ�นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธอยู�บ�างแต�ก็ไม�มากนัก เม่ือป5 พ.ศ.2545 นายราชิต  ภักดีไทย   
ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก  และ นายหงส:เหิร  นิลพฤกษ:  เปนประธานคณะกรรมการชุมชนคนป=จจุบัน  
 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นายหงษ:เหิร นิลพฤกษ: ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นางสาววันเพ็ญ บุศราพันธ: รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายวรรณรัตน: เยื้อนหนูวงศ: ฝAายกิจการส�งเสริมการปกครอง ปBองกันและรักษา 

ความสงบ 
4 นายณัฐสิฒธิ์ ภารพบ ฝAายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 นายอนนท: จันทร:มี ฝAายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6 นายสรรเสริญ โมราศิลปH ฝAายกิจการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7 นางพิมพ:ศรี ภารพบ ฝAายกิจการ สงเคราะห:และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางวรรณา ทองขาวบัว ฝAายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นายเสริมศักด์ิ ศิริแก�ว กรรมการ 

10 นางมนัสนันท: หนูเกตุ กรรมการ 
11 นายนิรัตน: พงษ:เดชา กรรมการ 
12 นางหอมหวล รัตนจันทร: กรรมการ 
13 นายอรุณ สวัสดี กรรมการ 
14 นางสาววนิดา สุนทร กรรมการ 
15 นางสาวจิณณพัต ภารพบ เลขานุการและกิจการคลัง 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. คลัง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนกะโรม 

ทิศใต	  ติดต�อ  คลองหน�าเมือง (สะพานนครน�อย) 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนราชดําเนิน 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ทางรถไฟ 

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค�าขาย 
1.2  ธุรกิจส�วนตัว 
1.3  รับจ�างท่ัวไป 
1.4  รับราชการ 
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2. องค:กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15   คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร   179,854  บาท / คน / ป5 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ทําขนมโบราณ เช�น ขนมป=Tนสิบ 
4.2  นวดแผนไทย 
4.3  เครื่องถม 
4.4  ทําอาหาร 

5.   ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
     5.1  อบรมด�านการทําขนม 

5.2  อบรมการทําเครื่องถม 
5.3  อบรมการนวดแผนโบราณ 
5.4  อบรมด�านการตลาดขายขนม 

ข	อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   81  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  269  คน  ชาย   112  คน    หญิง   157  คน 

 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายซอแหละ  บุญมาเลิศ  (โตVะอิหม�าม) 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร1ของชุมชน 
1. มัสยิดซอลาฮุดดีน 
2. หอพระวิหารสูง 
3. ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 
4. สนามหน�าเมือง 
5. พระบรมรูปทรงม�า  รัชกาลท่ี  5 
6. แหล�งเครื่องถมเมืองนคร 
7. หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม  ติณสูลานนท: 

สถานท่ีสําคัญในชุมชน 
1. สถานท่ีตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ห�องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล�งข	อมูลข�าวสารของชุมชน   
1. เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�ม อสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สิน 
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ชุมชนท�าโพธิ์ 
 
 
ประวัติชุมชน 

 เม่ือก�อนเป�นท�าเทียบเรือท่ีมีต�นโพธิ์ขนาดใหญ�เป�นจํานวนมาก ชาวบ�านจึงเรียกว�า “ท�าโพธิ์” 
ต�อมาจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน จึงได�จัดต้ังเป�นชุมชนเม่ือ ป. พ.ศ.2528  ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  
และ  รองลงมา คือศาสนาอิสลาม โดยมีประธานชุมชนตามลําดับดังนี้ 

1. พล.ท. ถนอม  รัตนนาคินทร9 เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายทนดี   กัลยา 
3. นายแปลก   กระจ�างโลก 
4. นายธีรยุทธ  แซ�เต้ียว    
5. นายคริสรินทร รักษา 
6. นายยุทธนา   หมิแหม       
7. นายมนบ นิยมผล   
8. นางอําพรรณ     ทรัพย�สมบูรณ�    เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป@จจุบัน 

 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นางอําพรรณ ทรัพย�สมบูรณ� ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นางพิมลรัตน� ดิษฐ�คล#าย รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายวิเชียร ช(วยบุญช ู ฝ+ายกิจกรรมส(งเสริมการปกครองป-องกันและรักษาความสงบ 

๔ นางสาวอมรกานต� ธรรมนิยม ฝ+ายกิจการ พัฒนาและส(งเสริมอาชีพ 

๕ นางจุรีรัตน� สุขภาษารี ฝ+ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล#อม 

๖ นางพิตตินันท� ทัศนา ฝ+ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นางวราภรณ� รักษ�จินดา ฝ+ายกิจการ สงเคราะห�และส(งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางลัดดาวัลย� บุญญานุพงศ� ฝ+ายกิจการ ส(งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางนงค�ลักษณ� พลชัย กรรมการ 

๑๐ นางสมถวิล ยุวสกุลพงศ� กรรมการ 

๑๑ นางสมนึก เบญจคีลวัต กรรมการ 

๑๒ นางมยุรีย� เพชรรัตน� กรรมการ 

๑๓ นางชลธ ี บุญวรรณ� กรรมการ 

๑๔ นางผกาวรรณ หวานเส�ง กรรมการ 
๑๕ 
16 
17 
18     

นางวิรรัตน9 
นายประมูล 
นายวาสนา 
นายบุญเลิศ             

ศรีไพรินทร9 
นิยมผล 
จันทร9ป. 
นิยมผล 

เลขานุการและกิจการคลัง 
กรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการท่ีปรึกษา 
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อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ท�าวัง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  สะพานท�าขนอน 

ทิศใต�  ติดต�อ  ถนนเอกนคร 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  สามแยกบ�ออ�างท�าโพธิ์  (สามแยกท�าม�วง) 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนราชดําเนิน 

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1. ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1   ประกอบอาชีพทําปลาเค็ม 
1.2   รับจ�างท่ัวไป 
1.3   ค�าขาย 
1.4   รับราชการ 

2. องค9กรต�างๆในชุมชน 
2.1   คณะกรรมการชุมชน    15   คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร   118,171   บาท / คน / ป. 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป&  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   110  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร   295  คน  ชาย   138  คน    หญิง   157  คน 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร1ในชุมชน 
1. อนุสรณ9สถาน  พระรัตนธัชมุนี  (พ�อท�านม�วง) 
2. วัดท�าโพธิ์ 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดท�าโพธิ์ 
2. วัดท�าโพธิ์ 
3. สวนสุขภาพเด็กในชุมชน 
4. ศาลาอเนกประสงค9 
5. สนามกีฬาชุมชนท�าโพธิ์ 

แหล�งข�อมูลข�าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�ม อสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน 
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ชุมชนท�าวโคตร 

 
ประวัติชุมชน 

ก�อนท่ีจะเป�นชุมชนท�าวโคตร  เดิมเรียกว�า  หมู�บ�านวัดสบ   ต�อมาได�รวมบ�านหัวนา  
บ�านหัวหลางเป�น ชุมชนท�าวโคตร และได�จัดต้ังเป�นชุมชน เม่ือ พ.ศ. 2545   ประชาชนส�วนใหญ�  
นับถือศาสนา พุทธ  รองลงมา ศาสนาอิสลาม ประธานชุมชน  ได�แก� 

1. นายประเทียบ   คงชัย    ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. จ.ส.อ. อนันต4   คําพุทธ    
3. นางสมฤดี  สุขบําเพ็ง  
4. นายสุชาติ  วงศราษฎร  
5. นายสมมุ�ง             อรุณจิตร          ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป:จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นายสมมุ�ง         อรุณจิตร       ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายหร�อเผียน     มงคลเพ็ชร  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายกะเดม        เยี่ยงกุลเชาว4  ฝ(ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป)องกันและรักษา 

ความสงบ 

๔ นายแจ.ว           นาคะพงศ  ฝ(ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 

๕ นายศุกร           ลิ่มสหกุล  ฝ(ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม 

๖ นางวรัชยา         วชัระมูสิก  ฝ(ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นางประภาพรรณ  บุญเรือง  ฝ(ายกิจการ สงเคราะหและส�งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางสุภารัตน       ใจเย็น  ฝ(ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางจัตุพร          จิตพรหมศรี  กรรมการ 

๑๐ นางอ.อยทิพ        สุริยผล  กรรมการ 

๑๑ นางสาวชุลีพร      ทองมา  กรรมการ 

๑๒ นางสาวรัตนา       ประทุมมาศ  กรรมการ 

๑๓ นางสาวพรมณี      จิตพรหมศรี  กรรมการ 

๑๔ 

15   
นายสมศักด์ิ          ลิ่มสหกุล 

นางวรัชยา            กาญจนรัตน 

 กรรมการ 

เลขานุการและกิจการคลัง 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  ซอยวัดโคกธาตุ และซอยหน�าวัดท�าวโคตร ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง 
  ทิศใต�  ติดต�อ   คลองสวนหลวง 
  ทิศตะวันออก ติดต�อ   ถนนพัฒนาการคูขวาง 
  ทิศตะวันตก ติดต�อ   คลองวัดชายนา 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 1.  ลักษณะอาชีพท่ัวไปของชุมชน 

1.1  ค�าขาย 
1.2 รับราชการ 
1.3 รับจ�างท่ัวไป 

2.  องค4กรต�างๆในชุมชน 
                           2.1  คณะกรรมการชุมชน    15  คน 

3.  รายได�โดยเฉลี่ยของประชากร  75,611  บาท / คน / ปG 
              4.   ชุมชนต�องการให�มีการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ผลิตดอกไม�แห�งจากเปลือกข�าวโพด 
4.2  ทําขนมแห�ง 

5.  ลักษณะการส�งเสริมอาชีพ 
5.1  การฝJกอบรมเก่ียวกับการผลิตดอกไม� 
5.2  การดูงาน 
5.3  การตลาด 
5.4  การขาย 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   176  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  390  คน  ชาย   174  คน    หญิง    216  คน 

 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายสวาส   นิยมจิตต4 
2. ดร.รอยพิมพ4ใจ  เพ็ชรกุล 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร1ในชุมชน 
1. วัดท�าวโคตร 
2. หลวงพ�อสบเดิม 

 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. วัดโคกธาตุ 
2. วัดชายนา (สํานักวิป:สสนาท่ีใหญ�ท่ีสุดในภาคใต�) 
3. วัดท�าวโคตร 

แหล3งข�อมูลข3าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน 
3. กลุ�มออกกําลังกาย 
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ชุมชนนครอาชีวศึกษา   

 
 
ประวัติชุมชน 
  สมัยก
อนเป�นท่ีอยู
อาศัย ของคนจีน  แต
เนื่องจากบริเวณนี้อยู
ไกลเมืองไม
สามารถค&าขายได& ชาว
จีนจึงอพยพออกไป อิสลามท่ีอยู
บริเวณนั้นเข&ามาแทนกลุ
มคนส
วนใหญ
ประชากรส
วนใหญ
นับถือศาสนาอิสลาม มี
ศาสนาพุทธบ&างแต
ก็เป�นจํานวนน&อย เนื่องจากบ&านทุ
งจีนมีประชากรมากจึงได&จัดต้ังเป�นชุมชนข้ึน ชื่อ ชุมชนทุ
งจีน 
เม่ือป3   พ.ศ.2545    ประชาชนในชุมชนได&เปลี่ยนชื่อ“ชุมชนทุ
งจีน”  เป�น  “ชุมชนนครอาชีวะ”   ประธาน
คณะกรรมการชุมชนคนแรก คือ นายอหรีด จิตรบรรจง  และประธานคณะกรรมการชุมชนคนป:จจุบันคือ  นางสุดา  
เกลี้ยงช
วย   ชื่อเดิม “ชุมชนทุ
งจีน”ได&เปลี่ยนชื่อชุมชนใหม
 คือ  “ ชุมชนนครอาชีวะ”  ซ่ึงได&รับความเห็นชอบจาก
ประชาชนในชุมชน 
 

คณะกรรมการชุมชน 
  1 นางสุดา เกลี้ยงช
วย ประธานคณะกรรมการชุมชน 
  2 นายสุทิน สนิทใจ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
  3 นายสุนทร ถวัลย<ธรรม< ฝ>ายกิจการส
งเสริมการปกครอง ป?องกันและรักษา 

ความสงบ 
  4 นางอารีย< มานพพงษ< ฝ>ายกิจการ พัฒนาและส
งเสริมอาชีพ 
  5 นางจุรีย< ลักษโณสุรางค< ฝ>ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
  6 นางวัชรี ขาวหนูนา ฝ>ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  7 นางรัตนา สนิทใจ ฝ>ายกิจการ สงเคราะห<และส
งเสริมสวัสดิการสังคม 
  8 นางศิรินาถ สนิทใจ ฝ>ายกิจการ ส
งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
  9 นางพรนภา เพชรรัตน< กรรมการ 
  10 นางผาสุก สนิทใจ กรรมการ 
  11 นางศรีสุดา เชาวลิต กรรมการ 
  12 นายปรีชา เรืองแสง กรรมการ 
  13 นางอมรรัตน< เลาหวณิช กรรมการ 
  14 นางสาวสงบ สนิทใจ กรรมการ 
  15 นางราตรี ทวีเมือง เลขานุการและกิจการคลัง 

อาณาเขต    ต้ังอยู
 ต. โพธิ์เสด็จ 
 ทิศเหนือ ติดต
อ  ถนนชลประทาน 

ทิศใต�  ติดต
อ  ถนนกะโรม 
ทิศตะวันออก ติดต
อ  ซอยประชาสามัคคี 4 
ทิศตะวันตก ติดต
อ  ซอยทวดทอง 1 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 
       1.1   เกษตรกร 
       1.2   รับจ&างท่ัวไป 
       1.3   ค&าขาย 

 1.4   ธุรกิจส
วนตัว 
 1.5   รับราชการ 

2.  องค<กรต
างๆในชุมชน 
 2.1  คณะกรรมการชุมชน   15   คน 

3.   รายได&เฉลี่ยของประชากร   106,690 บาท/คน/ป3 
4.  ความต&องการของชุมชนด&านการส
งเสริมอาชีพ 
     4.1  เย็บป:กถักร&อย 

4.2  ประดิษฐ<ดอกไม& 
       4.3  ส
งเสริมอาชีพการปลูกข
า 

4.4  นวดแผนโบราณ 
4.5  ส
งเสริมงานฝ3มือจากเศษพลาสติกท่ีเหลือใช& 

5.    ลักษณะของการส
งเสริมอาชีพ 
5.1  อบรมด&านการตลาด 
5.2  อบรมการเย็บป:กถักร&อย 
5.3  อบรมการนวดแผนโบราณ 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   165  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  513  คน  ชาย   243  คน    หญิง    270  คน 
 

บุคคลท่ีมีชื่อเสียง/ประความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1.  นางสุดา  เกลี้ยงช
วย  ประธานคณะกรรมการชุมชน 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร-ในชุมชน 
                           1.ศาลเจ&าทวดทอง 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
        1. มัสยิดบ&านทุ
งจีน 
        2. ศูนย<พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ
งจีน 
        3. ศูนย<สาธารณสุขนาเคียน 
        4. โรงเรียนทวดทอง 

แหล/งข�อมูลข/าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข           1.   กลุ/มอสม. 
2. ศูนย<บริการสาธารณสุขชุมชนนาเคียน 



               3. หน
วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สิน 
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ชุมชนไทยสมุทร 
 
 

ประวัติชุมชน 
 เดิมชุมชนไทยสมุทรเป�นส�วนหนึ่งของชุมชนสันติธรรม  และได แยกตัวออกจากชุมชนสันติธรรม 

ต้ังเป�นชุมชนใหม� โดยใช ชื่อว�า “ชุมชนไทยสมุทร” ก�อต้ังเป�นชุมชน เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2547   คนส�วนใหญ�
ในชุมชน นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม  ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรกชื่อ นายสมมาตย6  
ลบลาย   

คณะกรรมการชุมชน       
 1. นายบรรเจิด พันธ6จินา ประธานคณะกรรมการชุมชน 
  2. นายบุญยืน บัวทอง รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
  3. นายสุวิทย6 อาลิแอ ฝ:ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป;องกันและรักษา

ความสงบ 
  4.   นางปภัทรศยา     ตนคลัง ฝ:ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
  5. นางสุนีย6 อิสลาม ฝ:ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล อม 
  6. นายวิจิตร เจะเว ฝ:ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  7. นางดรุณี อาตมาตร ฝ:ายกิจการ สงเคราะห6และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
  8. นางสาวนันทิยา บัวทอง ฝ:ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
  9. ร.ต.ต.เวชยันต6     จิ้วผกานนท6   กรรมการ 
 10 นายอดิศักด์ิ กาพย6เกิด กรรมการ 
 11 นายบุญยืน กระปุกทอง กรรมการ 
 12 นางหับสEะ วิสกรรมจร กรรมการ 
 13 นางดิเหนEาะ เมฆโซ� กรรมการ 
 14 นายจรินทร6 จริยวัตกุล กรรมการ 
 15 นายอุดร โพธิ์ทอง เลฃานุการและกิจการคลัง 

                     
 

อาณาเขต   ตั้งอยู� ต. โพธิ์เสด็จ  
  ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนสายหลังโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

ทิศใต(  ติดต�อ ถนนกะโรม 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ซอยทวดทอง 1 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนสายบางปู - นาพรุ 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1. ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับจ างท่ัวไป 
1.2  รับราชการ 
1.3  พนักงานบริษัท 
1.4  ค าขาย 
1.5  เกษตรกร 

2. องค6กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน         15   คน  

3. รายได เฉลี่ยของประชากร  73,461  บาท/คน/ปN 
4. ความต องการของชุมชนด านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ฝOกอบรมการประกอบอาชีพ 
4.2  ฝOกอบรมทางด านการตลาด 
4.3  แหล�งเงินทุน 

5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
     5.1  ฝOกอบรมหลักสูตรท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

                          5.2  แนะแนวการประกอบอาชีพ 
5.3  ส�งเสริมสนับสนุนการตลาด 

ข(อมูล  จ.ป.ฐ  ป,  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   385  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  525   คน  ชาย  228  คน    หญิง  297  คน 

 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
                         ดร.ยุทธชัย บันเทิงจิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าเจ าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร8ในชุมชน 
                          ศาลเจ าทวดทอง ซ่ึงมีประวัติยาวนานกว�า ๒00 ปN โดยต้ังอยู�บริเวณโรงเรียนบ านทวดทอง
หลังเก�า ถนนกะโรม หมู�ท่ี ๒ ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

แหล�งข(อมูลข�าวสารของชุมชน   
1. เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. สมาชิกกลุ�ม อสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 
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                                                ชุมชนนิยมสุข 
 
 
ประวัติชุมชน 

เดิมชุมชนนิยมสุขเป�นส�วนหนึ่งของชุมชนดอนไพร     แต�เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงได&แยก
ออกมาเป�นชุมชนนิยมสุข เม่ือ ป' พ.ศ. 2545   ประชากรส�วนใหญ�ในชุมชน นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือศาสนา
อิสลาม มีนายสมมาตร ทัศน4นิยม เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก   และนางจงลักษณ4  คงทอง เป�นประธาน
คณะกรรมการชุมชนคนป7จจุบัน 

 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นางจงลักษณ4 คงทอง ประธานคณะกรรมการชุมชน 
๒ นาวิชิต ภิรมยาภรณ4 รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
๓ นายประภาส โรยแก&ว ฝ>ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป?องกันและรักษา 

ความสงบ 
๔ นางสาวรัชนี สืบแก&ว ฝ>ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
๕ นางฝนทิพย4 คงทน ฝ>ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
๖ นางเยาวลักษณ4 โลหะสุวรรณ ฝ>ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๗ นางจิระพร รังสรรค4 ฝ>ายกิจการสงเคราะห4และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
๘ นางสุภรณ4 ประเทศไทย ฝ>ายกิจการส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
๙ 
10   
11 
12 
 
13 

นางชอุ�ม 
นางสาวสุดา 
นางพรรณี 
จ.ส.อ.วินัย 
 
นางเฉลียว 

กาลนิล 
ทัดระเบียบ 
มัทยาติ 
จูประจวบ 
 
นิลวิเชียร 

กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการและกิจการคลัง 
กรรมการผู&ช�วยผ�ายกิจกการ การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กรรมการผู&ช�วยฝ>ายกิจการ สงเคราะห4และส�งเสริม
สวัสดิการสังคม 

อาณาเขต   ตั้งอยู� ต. ท�าวัง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนมณีวัตร 

ทิศใต   ติดต�อ  ถนนข&างวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนอ&อมค�ายวชิราวุธ 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนราชดําเนิน 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับจ&างท่ัวไป 
1.2  รับราชการ 
1.3  ค&าขาย 
1.4  การเลี้ยงสัตว4 
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2. องค4กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15   คน 
2.2  คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 15   คน 

3. รายได&เฉลี่ยของประชากร   121,139  บาท/คน/ป' 
4. ความต&องการของชุมชนด&านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  การตัดผม 
5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
     5.1  การอบรมการพัฒนาอาชีพในชุมชน 
 

ข อมูล  จ.ป.ฐ  ป%  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   87  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  144  คน  ชาย   65  คน    หญิง   79  คน 

 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
                         1.นางจงลักษณ4  คงทอง   (ประธานกรรมการชุมชนนิยมสุข) 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน 
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ชุมชนบ�อทรัพย� 

 
 
ประวัติชุมชน 
  เดิมเป
นชมรมบ�านบ�อทรัพย� ต�อมาประมาณ ป�  2537 ได�ต้ังเป
นชุมชนบ�อทรัพย� เพราะมีจํานวน
ประชากรเพ่ิมมากข้ึน   ชุมชนนี้ส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ   และรองลงมา  คือ  ศาสนาอิสลาม                     
มีประธานชุมชน  ชื่อ  

1. นายดํารงค�   สิริป7ยะสิงห�  เป
นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายภิญโญ   สุวรรณโชติ 
3. นางจงรัก   นุกูล  
4. นายธํารงค�   วัดพรหม   
5. นายปราโมทย�  เพชรศรี  
6. นายอรรถพล  ฤทธิรุตม� เป
นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป>จจุบัน 

 

คณะกรรมการชุมชน 
 1 นายอรรถพล   ฤทธิรุตม�  ประธานคณะกรรมการชุมชน 
 2 นางสาวจินดา  ชัยรักษา  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
 3 นายวิวัฒน�       ดิษแก�ว  ฝBายกิจการส�งเสริมการปกครอง ปCองกันและรักษา 

ความสงบ 
 4 นางสาวสันห�ฤทัย   พงศ�พันธ�  ฝBายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
 5 นางสาวอุษณีย�      มาศวิเชียร  ฝBายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 6 นางนงเยาว�          ดิษแก�ว  ฝBายกิจการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7 นางอวยพร          ทิพย�ลักษณ�  ฝBายกิจการ สงเคราะห�และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
 8 นางสาวลาวัณ       พงศ�พันธ�  ฝBายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
 9 นางสาวปานจิตต�    ดรุณพงศ�  กรรมการ 
 10 นางพรทิพย�          แสงณรงค�  กรรมการ 
 11 นางสาวเพลินจิตร   บุญวงศ�  กรรมการ 
 12 นายไกรสิทธิ์          ตรีภพ  กรรมการ 
 13 นางคนึงนิตย�         ฤทธิรุตม�  เลขานุการและกิจการคลัง  

 

อาณาเขต  ต้ังอยู� ต.โพธิ์เสด็จ 
 ทิศเหนือ ติดต�อ  ซอยบ�อปJน 

ทิศใต�  ติดต�อ  ถนนเทวบุรี  สุดเขตเทศบาล 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนศรีธรรมราช  ฝ>Kงทิศตะวันตก 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนรถไฟ 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค�าขาย 
1.2  ทํากรงนก 
1.3  รับจ�างท่ัวไป 
1.4  ธุรกิจส�วนตัว 

2. องค�กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน       15  คน 
2.2  สมาชิกกลุ�มแม�บ�าน                 26  คน 
2.3  อสม.            2  คน 
2.4  คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  15  คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร   33,201  บาท / คน / ป� 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

1. การทํากรงนก 
2. การค�าขาย 

5.  ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
1. การอบรม 
2. การดูงาน 
3. การตลาด 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป'  2561 
                   จํานวนครัวเรอืน   100  ครัวเรือน 
                   จํานวนประชากร  337  คน  ชาย   157  คน    หญิง    200  คน 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร�ในชุมชน 
1. บ�อทรัพย� 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
        1.   บ�อน้ําศักด์ิสิทธิ์ 
        2.    ศาลาเอนกประสงค� 
        3.    สนามออกกําลังกาย 

แหล�งข�อมูลข�าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
         1.   กลุ�ม อสม. 
         2.    หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
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ชุมชนบ�ออ�าง 
 
 
ประวัติชุมชน 

 ก�อต้ังเป�นชุมชน  เม่ือ วันท่ี  12  ธันวาคม  2547คนส�วนใหญ�ในชุมชน นับถือศาสนาพุทธ 
ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก ชื่อ  นายประจักษ/  ภักดี    ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป2จจุบันชื่อ   
นายสมนึก  สุวรรณทิพย/ 
 

คณะกรรมการชุมชน 
 1 นายสมนึก สุวรรณทิพย/ ประธานคณะกรรมการชุมชน 
 2 นายสุทิน พุธจรกาญจน/ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
 3 นายวรรโณ บุตรเสวก ฝ7ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป8องกันและรักษาความสงบ 
 4 นายกรรกฎ วัฒนายนต/ ฝ7ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
 5 นางศรีสมร อ�อนชื่นจิตร ฝ7ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล=อม 
 6 นายประภพ รัตนสุวรรณ ฝ7ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 7 นางภาวินี ดีช�วย ฝ7ายกิจการ สงเคราะห/และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
 8 นางอาริสา สุวรรณทิพย/ ฝ7ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
 9 นางกมลทิพย/ กฤษณะโยธิน กรรมการ 
 10 นางปราณีต สิทธิสาร กรรมการ 
 11 นางสาวชิดชนก เหมรังษี กรรมการ 
 12 นางแก=วศรี เยี่ยมแสง กรรมการ 
 13 นางจามรีย/ พุธจรกาญจน/ กรรมการ 
 14 นางสาววรรณี สํานักการ กรรมการ 

 15 นางชูศรี วงศ/ปาลามานนท/ เลขานุการและกิจการคลัง 
 
 
 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. คลัง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ   ถนนปากนคร 

ทิศใต�  ติดต�อ  ชุมชนพะเนียด 
ทิศตะวันออก ติดต�อ   ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ทิศตะวันตก ติดต�อ   ถนนราชดําเนิน  

 
 
 
 



 
 
 

- 40  - 
 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1. ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค=าขาย 
1.2  รับจ=าง 
1.3  ธุรกิจ 
1.4  รับราชการ 
1.5  ท่ัวไป 

2. องค/กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน      15   คน 
2.2  สมาชิกกลุ�มแม�บ=าน       -    คน 
2.3  อสม.           2   คน 
2.4  คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง       -   คน 

3.    รายได=เฉลี่ยของประชากร  44,261   บาท/คน/ปJ 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน    94  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  319  คน  ชาย   141  คน    หญิง    178  คน 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายสมนึก  สุวรรณทิพย/  (ประธานคณะกรรมการชุมชนบ�ออ�าง) 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร1 
1. เจดีย/ยักษ/ – วัดวังตะวันออก - วัดบูรณาราม 
2. บ�ออ�าง  (ท่ีมาของชื่อชุมชน) 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
3. เจดีย/ยักษ/ – วัดวังตะวันออก - วัดบูรณาราม 
4. โรงพยาบาลนครคริสเตียน 
5. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

แหล�งข�อมูลข�าวสารของชุมชน 
  1. ท่ีทําการชุมชนบ�ออ�าง  

สาธารณสุข 
   1. กลุ�ม อสม. 
  2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สิน 
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                                                  ชุมชนบางงัน 
 
 
ประวัติชุมชน 

เดิมพ้ืนท่ีบริเวณนี้เป�นท�าเรือ เป�นท่ีส�งสินค�า   เรียกกันว�า  แพบางงัน   และจัดต้ังเป�น 
ชุมชนรวมกับชุมชนท�าโพธิ์ และแยกออกเป�นชุมชนบางงัน  เม่ือ  พ.ศ. 2543      ประชาชนส�วนใหญ�  
นับถือศาสนาพุทธ และรองลงมาคือศาสนาอิสลาม  นายทนดี   กัลยา เป�นประธานคณะกรรมการชุมชน 
คนแรก  และนายสุรินทร3  มงกุฎเจริญ   เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป5จจุบัน   

คณะกรรมการชุมชน 
๑ นายสุรินทร� มงกุฎเจริญ ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายมนิตร� อักษรเดช รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายนพดล อัศวโกวิทสกุล ฝ&ายกิจการส'งเสริมการปกครอง ป(องกันและรักษาความสงบ 

๔ นางสุนันทา อักษรเดช ฝ&ายกิจการ พัฒนาและส'งเสริมอาชีพ 

๕ นางสาวพวงรัตน� ทิพย�รัศมีวงศ� ฝ&ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม 

๖ นางสาวสวาท สายวิจิตร ฝ&ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นางสาวระเบียบ สโมสร ฝ&ายกิจการ สงเคราะห�และส'งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางปรีดา รวมพร1อม ฝ&ายกิจการ ส'งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางณิชารีย� กัลยา กรรมการ 

๑๐ นางสาวนงเยาว� มณีโชติ กรรมการ 

๑๑ นายไกรสรณ� ศิลปศาสตร� กรรมการ 

๑๒ นายพนม พรมจิตร กรรมการ 

๑๓ นายสมพงศ� วงษ�พรัด กรรมการ 

๑๔ นางสาวโสวณี มุสิกวงศ� กรรมการ 

๑๕ นางศุภา จันทร�แก1ว เลขานุการและกิจการคลัง 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ท�าวัง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ   ถนนท�าซัก  
  ทิศใต�  ติดต�อ   คลองท�าวัง  
  ทิศตะวันออก ติดต�อ    ตําบลท�าซัก  

ทิศตะวันตก ติดต�อ    ถนนอ�อมค�ายวชิราวุธ 
 

 
 



 

 

-๔๒- 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.  ลักษณะอาชีพส�วนใหญ�ในชุมชน      

1.1  รับจ�าง 
1.2  ค�าขาย 
1.3  รับราชการ 
1.4  ธุรกิจส�วนตัว 

                          1.5  เป=ดร�านซ�อมรถ 
2.  องค3กรชุมชนป5จจุบัน 

2.1  คณะกรรมการชุมชน    15  คน 
3.  รายได�โดยเฉลี่ยของประชากร   51,259  บาท / คน /ปC 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   44  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร   115  คน  ชาย   54  คน    หญิง    61  คน 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ลานกีฬา 
2. ค�ายมวย (เปตอง บาสเกตบอล) 
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ชุมชนบ�านตก 
 
 

ประวัติชุมชน 

จัดต้ังเป	นชุมชนเม่ือ ป� พ.ศ. 2539 ผู�คนส�วนใหญ�ในชุมชน นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ 
มีประธานชุมชน ชื่อ  นายอุทัย  พิธกิจ เป	นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก และนางวารุณี พงศ2ยี่หล�า เป	น
ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป3จจุบัน  

คณะกรรมการชุมชน 

๑. นางวารุณี พงศ2ยี่หล�า ประธานคณะกรรมการชุมชน 
๒ นางจันทนา สุรางค2 รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
๓ นายสุดีน ไพรพฤกษ2 ฝ;ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป<องกันและรักษา

ความสงบ 
๔ นางอารีย2 ศรีมังมาศ ฝ;ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
๕ นางสายทอง กระดุมจิตร ฝ;ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
๖ นางสาวโนร ี สุดวิไล ฝ;ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๗ นางสาวชนากานต2 ไพรพฤกษ2 ฝ;ายกิจการ สงเคราะห2และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
๘ นางกมลพร รังสรรค2รุ�งกิจ ฝ;ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
๙ นางสาวสมพิศ มิเดหวัน เลขานุการและกิจการคลัง 
๑๐ นายลาภ ปรากรม กรรมการท่ีปรึกษา 
๑๑ นายวิลาศ ฤกษ2มงคล กรรมการท่ีปรึกษา 
๑๒ นายอุทัย พิธกิจ กรรมการท่ีปรึกษา 
๑๓ นางลดารัตน2 สุนทร กรรมการท่ีปรึกษา 

 

อาณาเขต ต้ังอยู� ต. คลัง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ  ซอย 17  ชุมชนหน�าสถานีรถไฟ-เขตนอกโคก 

ทิศใต�  ติดต�อ  ถนนกะโรม 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนยมราช 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  หมู�ท่ี 1 ตําบลโพธิ์เสด็จ (แนวคลองทุ�งปรัง) 

 

 



 

-๔๔- 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

                     1.1  ค�าขาย 
1.2  รับจ�างท่ัวไป 
1.3  รับราชการ 
1.4  เกษตร และปศุสัตว;(เลี้ยงสัตว;) 

2. องค;กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน           15   คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  54,490  บาท / คน /  ปC 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  อาชีพอิสระ 
4.2   ประดิษฐ;ของชําร�วย 

5.   ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
5.1  ส�งเสริมด�านการค�า 
5.2  ส�งเสริมด�านการฝFกอบรม 
5.3  ส�งเสริมด�านการดูงานนอกสถานท่ี 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป!  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   142  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  401  คน  ชาย   173  คน    หญิง    228  คน 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ตลาดแม�สมจิต 

แหล.งข�อมูลข.าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย;สิน 
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ชุมชนบุญนารอบ 
 
 
ประวัติชุมชน 
 เดิมต้ังอยู�บริเวณวัดบุญนารอบ ต�อมาจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน จึงได&ตั้งเป'นชุมชนบุญนารอบ    เม่ือ     
ป) พ.ศ. 2545  ชุมชนนี้ส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  และรองลงมา  คือ  ศาสนาอิสลาม มีประธานชุมชน ชื่อ  
นายสําเริง ทองใหญ� เป'นประธานชุมชนคนแรก  นายวิฑูรย6  สอาดฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป9จจุบัน 
 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นายวิฑูรย� สอาดฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นางขจรจันทร� คงทอง รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายจุฬา ไหมละเอียด ฝ)ายกิจการส*งเสริมการปกครอง ป+องกัน 

และรักษาความสงบ 

๔ นางสาวถนอม ใจดี ฝ)ายกิจการ พัฒนาและส*งเสริมอาชีพ 

๕ นางสาวจุไรรัตน� ผิวล7วน ฝ)ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล7อม 

๖ นางวราภรณ� นุ*นทอง ฝ)ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และ 

วัฒนธรรม 

๗ นางปราณี แผ7วพันธ�ชู ฝ)ายกิจการ สงเคราะห�และส*งเสริมสวัสดิการ

สังคม 

๘ นางจารึก สอาดฤทธิ์ ฝ)ายกิจกรรม ส*งเสริมการพัฒนาสตรี 

๙ นางสาวกิจณา บุญเรือง กรรมการ 

๑๐ นางสวาท ตันสมบูรณ� กรรมการ 

๑๑ นางทิพย�พาวรรณ หนูเขียว กรรมการ 

๑๒ นางพวงรัตน� เลากุลศานต� กรรมการ 

๑๓ นางวันดี รักทอง เลขานุการและกิจการคลัง 

 
อาณาเขต    ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนประตูลอด   

ทิศใต�  ติดต�อ  ถนนศรีธรรมโศก 5 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนราชดําเนิน 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับราชการ 
1.2  ค&าขาย 
1.3  ธุรกิจส�วนตัว 
1.4  รับจ&างท่ัวไป 

2. องค6กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน       15  คน 
2.2   สมาชิกกองทุนกลุ�มสัจจะ     96   คน 

3. รายได&เฉลี่ยของประชากร   210,297  บาท / คน / ป) 
4. ความต&องการของชุมชนด&านการส�งเสริมอาชีพ 
5.   ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 

5.1  การอบรม 
5.2  การดูงาน 
5.3  การตลาด 

6.  เรื่องอ่ืนๆ  
1. ต&องการให&เทศบาลเสนอแนวทางใหม�ในการประกอบอาชีพ และแนะนํา 

แหล�งเงินทุน 
ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน     275  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  770  คน  ชาย   351  คน    หญิง    419  คน 

 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายภาณุ  บุญรักษา  (อดีตรองผู&ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
2. นายณรงค6  นุ�นทอง  (อดีตสมาชิกสภาผู&แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา) 
3. พ.ต.อ ปรึกษา  พรหมมาศ  (อดีตผู&กํากับสถานีตํารวจภูธรสุราษฎร6ธานี) 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร0ในชุมชน 
1.  วัดบุญนารอบ 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
 

1. โรงเรียนชูศิลปL 
2. โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 

แหล2งข�อมูลข2าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�ม อสม. 
2. ศูนย6บริการสาธารณสุขชุมชนบุญนารอบ 
3. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 
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ชุมชนซอยบุญพาสันต ิ

 
 
ประวัติชุมชน 

เดิมเป
นท่ีดินของนายภา  ย�ามทอง ต�อมา นายภา ได�บริจาคท่ีดินเพ่ือทําถนน โดยได�ร�วมกับ 
ชาวบ�านในละแวกนั้น    ได�ร�วมกันขุดถนน      และต้ังชื่อว�า     ถนนบุญพา  ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  
และรองลงมา  คือศาสนาอิสลาม    ต�อมาประมาณ  ป2   2543   นายโสภณ  กรรณ6ไพเราะ เป
นแกนนําเริ่มจัดต้ัง
เป
นชุมชน   นายบุญแก�ว  ยุกติษฐดิลก  เป
นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก   และนายสรพงษ6 โพธิ์สุวรรณ6  
เป
นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป:จจุบัน  
 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นายสรพงษ6 โพธิ์สุวรรณ6 ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายวิโรจน6 ป:ญนะ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายโอภาส เจนชล ฝ=ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป>องกันและรักษา 

ความสงบ  
4 นายปกรณ6วิท เชาวลิต ฝ=ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 นางอนงค6 แก�วสุข ฝ=ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6 นายประเสริฐ เจนชล ฝ=ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7 นายอานนท6 เยี่ยมแสง ฝ=ายกิจการ สงเคราะห6และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางเอ้ือน โพธิ์สุวรรณ6 ฝ=ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นายสาโรจน6 ทองสวาท กรรมการ 

10 นายสมพงศ6 รักธรรม กรรมการ 
11 นางน้ําอ�อย ประทุมศรี กรรมการ 
12 นายสมศักด์ิ อัมพวัน กรรมการ 
13 นายธนกร วิลาวรรณ6 กรรมการ 
14 นายวิชิต ประทุมศรี กรรมการ 
15 นายสันติชัย กิจผดุง เลขานุการและกิจการคลัง 

 
 

อาณาเขต   ตั้งอยู� ต. โพธิ์เสด็จ 
 ทิศเหนือ ติดต�อ  คลองชลประทาน 

ทิศใต*  ติดต�อ  ถนนกะโรม 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนสะพานยาว 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนประชาพัฒนา 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับจ�างท่ัวไป 
1.2  ค�าขาย 
1.3  ธุรกิจส�วนตัว  
1.4  รับราชการ 
1.5  การทําการเกษตร (สวนผลไม�) 

2. องค6กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน      15   คน 
2.2 คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง    15   คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  35,307  บาท/คน/ป2 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ประดิษฐ6ของชําร�วย 
4.2  ประดิษฐ6ดอกไม�แห�ง 
4.3  ทําขนม 

5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
     5.1  ส�งเสริมด�านการลงทุน 
     5.2  ส�งเสริมด�านการฝNกอบรมด�านการทําขนม 

5.3  ส�งเสริมด�านวิชาการ 
5.4  ส�งเสริมด�านการตลาด 
5.5  ส�งเสริมด�านการดูงานนอกสถานท่ี 
 

ข*อมูล  จ.ป.ฐ  ป.  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   111   ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร   202   คน  ชาย  110  คน    หญิง 123  คน 
บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 

1. นายสรพงษ6  คงสําราญ  (สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 4) 
2. นายสรพงษ6  โพธิ์สุวรรณ  (ประธานคณะกรรมการชุมชน) 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 
2. ศาลเจ�านอกไร� 
3. โรงงานเปเป>ทําน้ําแข็ง 

แหล�งข*อมูลข�าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�ม อสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 
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ชุมชนประตูขาว 
 
 
ประวัติชุมชน 
  ชุมชนประตูขาวแต�เดิมต้ังอยู�หลังวัดประตูขาว ซ่ึงเป นวัดร!าง ป"จจุบันเป นท่ีตั้งของโรงเรียนอนุบาล 
(ณ นครอุทิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจัดต้ังเป นชุมชนเม่ือ พ.ศ.2544 ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ 
รองลงมาคือ อิสลาม และคริสต8  
  สถานท่ีสําคัญคือ บ�อน้ําศักด์ิสิทธิ์ ของวัดประตูขาว  และสระล!างดาบศรีปราชญ8 ประธาน
คณะกรรมการชุมชนคนแรกคือ ร.ต.ต.ประจํา ช�วยนาสังข8   ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป"จจุบันคือ  
นางชนิดาภา   สาธรณ8 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นางชนิดาภา สาธรณ� ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นางวันเพ็ญ อุดมรัตน� รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ ร.ต.เตชทัด สาธรณ� ฝ"ายกิจการส%งเสริมการปกครอง ป&องกันและรักษา

ความสงบ 

๔ นายประเทือง ทองประดับ ฝ"ายกิจการ พัฒนาและส%งเสริมอาชีพ 

๕ นางสาวณัฐกานต� ประสมใจ ฝ"ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 

๖ นางบุญศรี พืชผา ฝ"ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นายนาวิน คงทน ฝ"ายกิจการ สงเคราะห�และส%งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางสาวสุดา รัตติพรหม ฝ"ายกิจการ ส%งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางสาวสมศิริ แก4วประสิทธิ์ เลขานุการและกิจการคลัง 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. คลัง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ  ซอยประตูขาว 2 

ทิศใต�  ติดต�อ  ซอยชลธิชา 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนศรีปราชญ8 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร"ในชุมชน 

1.  บ�อน้ําศักด์ิสิทธิ์  (บริเวณโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ.นครอุทิศ) 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับจ!าง 
1.2  รับราชการ 
1.3  ค!าขาย 
1.4  ธุรกิจส�วนตัว 
1.5  แม�บ!าน 

2. องค8กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน    15   คน 

3. รายได!เฉลี่ยของประชากร  97,343  บาท / คน / ปH 
4. ความต!องการของชุมชนด!านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  จัดหาสถานท่ีค!าขาย 
4.2  สอนอาชีพอิสระ 

5.   ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
5.1  ฝJกอบรมด!าน 1ผลิตภัณฑ8 1 ตําบล  อาชีพอิสระ  ดอกไม!ประดิษฐ8  งานช�างโลหะ  

เครื่องถม 
5.2  มุ�งส�งเสริมการดูงานต�างจังหวัด 
5.3 ส�งเสริมด!านการขาย 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป(  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   175  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  526  คน  ชาย   245  คน    หญิง    281  คน 

 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
     1. บ�อน้ําศักด์ิสิทธิ์วัดประตูขาว   
     2. สระล!างดาบศรีปราชญ8 
 

แหล.งข�อมูลข.าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 
 

สาธารณสุข 
1. กลุ�ม อสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย8สิน 
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ชุมชนประตูชัย-ไชยสิทธิ ์
 
 
ประวัติชุมชน   
  เดิมเป
นทางเข�าเมืองเก�า ชื่อว�า ประตูชัยไชยสิทธิ์ ซ่ึงมีความเจริญรุ�งเรืองต้ังแต�ในอดีตจนถึง
ป-จจุบัน ชุมชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  มีผู�คนท่ีนับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู�บ�าง แต�ก็เป
นจํานวนน�อย   
ต�อมาจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน จึงได�จัดต้ังเป
นชุมชนข้ึน ชื่อ ชุมชนประตูชัยไชยสิทธิ์ เม่ือป6 พ.ศ.2545 
ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรกของชุมชน  คือ  ว�าท่ี ร.ต. วิเจษฎ=  จิตราภิรมย= และ ประธานคณะกรรมการ
ชุมชนคนป-จจุบัน คือ  นางประนัดดา  สุดสาย 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นางประนัดดา       สุดสาย  ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายเลิศ              บ�อทอง  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 ด.ต.สุภาพ            คํามาศ  ฝAายกิจการส�งเสริมการปกครอง ปBองกันและรักษา

ความสงบ 
4 นางมลริยา           พาหุกาญจน=  ฝAายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 นางอาภรณ=          ดารารัตน=  ฝAายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6 พ.ต.ท.เสรี            ประมุข  ฝAายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
7 นางบุญยัง            พันธ=ต�อหล�า  ฝAายกิจการ สงเคราะห=และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางเจือ               กลิ่นชําน ิ  ฝAายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นางศวรรษวรรณ    ลิ่มสหกุล  กรรมการ 

10 นางสาวอารูญ        ฉ�งทับ  กรรมการ 
11   นางขนิษฐา           ศุภรัตน=  เลขานุการและกิจการคลัง 

 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนศรีธามา –ซอยศรีธรรมโศก1 

ทิศใต   ติดต�อ  ซอยหน�าวัดท�าวโคตร (ชุมชนท�าวโคตร) 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ทิศตะวันตก ติดต"อ  ถนนราชดําเนิน 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 
1.1  รับราชการ 
1.2  ค�าขาย 
1.3  รับจ�างท่ัวไป 
1.4  ธุรกิจส�วนตัว 

2. องค=กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน    14   คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  86,531  บาท/คน/ป6 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ด�านหัตถกรรม 
4.2  ตัดเย็บเสื้อผ�า 

5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
     5.1  อบรมด�านการตลาด 
     5.2  อบรมการเย็บป-กถักร�อย 

5.3  อบรมการนวดแผนโบราณ 
 

ข อมูล  จ.ป.ฐ  ป)  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   88  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร   153  คน  ชาย   66  คน    หญิง    87  คน 

 
สถานท่ีสําคัญของชุมชน 

1. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 
2. โรงเรียนภาษาต�างประเทศ 
3. โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน= 

 

แหล"งข อมูลข"าวสารของชุมชน   
1. เสียงตามสายประจําชุมชน 

 
สาธารณสุข 

1. กลุ�ม อสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน 
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ชุมชนป�าขอม 

 
 
ประวัติชุมชน 
  แต�เดิมชุมชนนี้ เรียกว�า ศูนย�เยาวชนป�าขอม แต�เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงได'ตั้ง
เป)น ชุมชนจําปาขอม เม่ือ ป* พ.ศ. 2527 เป)นชุมชนแรกในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประชากรส�วนใหญ�
ในชุมชน นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมา คือศาสนาพุทธ มีประธานชุมชน คือ 

1. นายประพจน�  ชุมศรี               เป)นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายวรรณะ    สุพงศ�  
3. นายอนุสาร   คงชํานาญ    
4. นางสาวจันจิรา  ดารานีรัตน�       ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป:จจุบัน  

คณะกรรมการชุมชน 
1 นางสาวจันจิรา ดารานีรัตน� ประธานคณะกรรมการชุมชน 

รองประธานคณะกรรมการชุมชน 2 นายวรรณะ สุพงศ� 
3 นางสาวนฤมล พิศสุวรรณ ฝ�ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป=องกันและรักษา

ความสงบ 
ฝ�ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 

 
4 

 
นายสุรชาติ 

 
พิศสุวรรณ 

5 นางอารียา มีบุญมาก ฝ�ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม  
ฝ�ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนรรม 6 นางสาวสุปรียา หาดแก'ว 

7 นางมุกดา รัญจวนจิตร ฝ�ายกิจการ สงเคราะห�และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
ฝ�ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 8 นางกัญญา วิวัทพงษ� 

9 นางสาวนิตย� พูลสวัสด์ิ เลขานุการและกิจการคลัง 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
  ทิศเหนือ ติดต�อกับ  กําแพงวัดมุมป=อม 

ทิศใต�  ติดต�อกับ  ซอยปEยะวัฒน� 
ทิศตะวันออก ติดต�อกับ  ถนนพัฬนาการ-คูขวาง2 
ทิศตะวันตก ติดต�อกับ  ถนนศรีธรรมโศก 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

  1.1  ค'าขาย 
2. องค�กรต�างๆในชุมชน 
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ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   238  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  735  คน  ชาย   341  คน    หญิง    394  คน 
 

คณะกรรมการชุมชน     
                      2.1 คณะกรรมการชุมชน                15   คน 

3.   รายได'เฉลี่ยของประชากร   89,932  บาท / คน / ป* 
4.   ความต'องการของชุมชนด'านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  การทําเครื่องเงิน 
5.   ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 

5.1  การอบรม 
                          5.2  การดูงาน 

5.3  การตลาด 
6.   เรื่องอ่ืนๆ  
      6.1  หาแหล�งความรู'เก่ียวกับเครื่องเงิน เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาอาชีพทําเครื่องเงิน 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. ดร.สาริยา   จิตราช 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร1ในชุมชน 
1. มัสยิดซีรอยุดดีน 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
2. โรงเรียนอนุบาลจรัสพิชากร 
3. โรงเรียนจรัสพิชากร 
4. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กป�าขอม 

แหล3งข�อมูลข3าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
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ชุมชนป�าโล�ง 

 
 

ประวัติชุมชน   
ในสมัยก�อนชุมชนป�าโล�ง เป�นชุมชนท่ีคนอาศัยอยู�น�อยมาก เพราะเป�นป�าทึบ  และเม่ือ 

คนตายจากท่ีอ่ืน ศพยังไม�มีการฝ)งหรือเผา  จะเก็บศพไว�ท่ีชุมชนป�าโล�ง    ต�อมาสภาพป�าเปลี่ยนแปลงไป  
จํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน จึงได�ตั้งเป�นชุมชน ชื่อว�า ชุมชนมะขามชุม ซ่ึงได�รวมชุมชนป�าโล�งเข�าไว�ด�วยกัน   
ชุมชน “ป�าโล�ง”  ประชาชนส�วนใหญ� นับถือศาสนาพุทธ ประธานชุมชน คือ 

1. นายภักดี   นิชานนท<        ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายพงศ<สิทธิ์  นามนิยม      ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป)จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นายพงศ
สิทธิ์       นามนิยม  ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายมนตรี           สืบเนื่อง  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายมีชัย             วรินทรา  ฝ%ายกิจการส'งเสริมการปกครอง ป(องกันและรักษาความ

สงบ 

๔ นางไกรวัลย
          ปานสีไหม  ฝ%ายกิจการ พัฒนาและส'งเสริมอาชีพ 

๕ นางสุนีย
              ปานมา  ฝ%ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล3อม 

๖ นายประภาส         ทิพยุทธ  ฝ%ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นายดํารงฤทธิ์        จุลเสวก  ฝ%ายกิจการ สงเคราะห
และส'งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางเพ็ญพักตร
       ธรรมนารักษ
  ฝ%ายกิจการ ส'งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางสาวสุคนธ
ทิพย
   เฮงศรีผ'อง  เลขานุการและกิจการคลัง 
 
 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ท�าวัง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ  ชุมชนมะขามชุม (ซอยสิทธิศักด์ิ) 

  ทิศใต�  ติดต�อ   ชุมชนท�ามอญ (ศรีทวี) 
 ทิศตะวันออก ติดต�อ    ถนนราชดําเนิน 
 ทิศตะวันตก ติดต�อ    คลองเตย 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.  ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค�าขาย 
1.2  รับจ�าง (ท่ัวไป) 
1.3  รับเหมาก�อสร�าง 
1.4  ธุรกิจส�วนตัว(ซัก อบ รีด , เสริมสวย ) 

2.   องค<กรชุมชนป)จจุบัน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน    15  คน 

3.   รายได�โดยเฉลี่ยของประชากร  63,700  บาท / คน / ปK 
4.    ชุมชนต�องการให�มีการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ค�าขาย 
4.2  ขนม 
4.3  งานจักสาน 

5.   การส�งเสริมอาชีพควรมีลักษณะด�านใด 
5.1  ฝLกอบรม 
5.2  การดูงาน 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป$  2561 
                    จํานวนครัวเรือน   50  ครัวเรือน 
                    จํานวนประชากร  140  คน  ชาย   57  คน    หญิง  83  คน 

 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1.  นายจํารัส  ฤทธิเดช  (นักกีฬาทีมชาติ  ประเภทวิ่งข�ามรั้ว) 

 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. วัดใหญ� 
2. วัดศรีทวี 
3. ศาลาอเนกประสงค< 

แหล�งข�อมูลข�าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สิน 
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ชุมชนพะเนียด 
 
ประวัติชุมชน 

ต้ังอยู�ท่ีถนนพะเนียด ได�จัดต้ังชุมชนข้ึนมาเพ่ือความสามัคคี และให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมใน 
การพัฒนา  จัดต้ังเป+นชุมชนเม่ือ ป, พ.ศ. 2543 ผู�คนส�วนใหญ�ในชุมชน นับถือศาสนาอิสลาม   รองลงมาคือ  
ศาสนาพุทธ มีประธานชุมชน ชื่อ   

1. นางพัดชา   หม่ืนระยาภักดี   เป+นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายบัวแก�ว  เดชวรรณ 

คณะกรรมการชุมชน 
๑ ว�าท่ีร
อยตรีหญิงสุรีรัตน� วัฒนประพันธ� ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายสมพร พิทักษ�จิตร� รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายวิรัช วัชนะประพันธุ� ฝ&ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป(องกัน 

และรักษาความสงบ 

๔ นางนวล พลฤทธิ์ ฝ&ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 

๕ นางเกศินี ตะนะมาน ฝ&ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล
อม 

๖ นางสุภา กูหมาด ฝ&ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และ 

วัฒนธรรม 

๗ นายสุฤทธิย�  สมจิตต� ฝ&ายกิจการ สงเคราะห�และส�งเสริมสวัสดิการ 

สังคม 

๘ นางละเวง คําแหง ฝ&ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นายกฤษดา วิเศษการ เลขานุการและกิจการคลัง 
 

อาณาเขต  ต้ังอยู� ต. คลัง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ  ชุมชนบ�ออ�าง 

ทิศใต�  ติดต�อ  ชุมชนประตูขาว 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนราชดําเนิน 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค�าขาย 
1.2  รับราชการ 
1.3  รับจ�างท่ัวไป 
1.4  แม�บ�าน  
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2. องค=กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน        17  คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  74,876  บาท / คน / ป, 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ส�งเสริมด�านการขาย 
5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
      5.1 ฝDกอบรมด�านการรักษาความสะอาด และให�ถูกสุขลักษณะ 
      5.2 ส�งเสริมด�านการขาย 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป%  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   324  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  769  คน  ชาย  346  คน    หญิง  423  คน 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร/ในชุมชน 
1. มัสยิดญาเม๊ียะ 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ศูนย=พัฒนาเด็กเล็กชุมชนพะเนียด 

แหล1งข�อมูลข1าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน 
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  ชุมชนเพชรจริก 
 
 
 

ประวัติชุมชน 
เป�นชุมชนท่ีอยู�อาศัยลักษณะแบบด้ังเดิม  ชาวบ"านส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา 

คือศาสนาอิสลาม    และจัดต้ังข้ึนเป�นชุมชนเม่ือ ป1 พ.ศ.2542  ประธานชุมชน ชื่อ นายนิพนธ5  แรกคํานวน  
เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก  และนางสุภาพร  ชุ�มแก"ว เป�นประธานกรรมการชุมชนคนป8จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นางสุภาพร ชุมแก�ว ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นางยุพิน ศรีจํารัส รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายสมมนตรี จันทรัตน$ ฝ&ายกิจการสงเสริมการปกครอง ป(องกันและ 

รักษาความสงบ 

๔ นางพรทิพย$ ปานแก�ว ฝ&ายกิจการ พัฒนาและสงเสริมอาชีพ 

๕ นางสร�วง ไม�ชัยมงคล ฝ&ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

๖ นางพรรณี วายุเวช ฝ&ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นางสาววิชุดา จินตะโรจน$ ฝ&ายกิจการ สงเคราะห$และสงเสริมสวัสดิการ

สังคม 

๘ นางวรรณา ชื่นเนาวรัตน$ ฝ&ายกิจการ สงเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางราตรี หาดคํา กรรมการ 

๑๐ นางเคล�า ไชยจิตร กรรมการ 

๑๑ นางโสภิต วายุเวช กรรมการ 

๑๒ นางตาเล็ก ชอผะกา กรรมการ 

๑๓ นางละออง ตระกูลนิตร$ เลขานุการและกิจการคลัง 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ   คลองสวนหลวง (ชุมชนท"าวโคตร) 
  ทิศใต�  ติดต�อ   คลองคูพาย (ชุมชนศาลามีชัย)  
  ทิศตะวันออก ติดต�อ    ถนนพัฒนาการคูขวาง 

 ทิศตะวันตก ติดต�อ    ถนนพัฒนาการทุ�งปรัง (สุดเขตเทศบาล) 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายดํารง  แรกคํานวณ 
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สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร(ในชุมชน 
1.  วัดเพชรจริก 
2.  วัดสวนหลวง 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับจ"าง 
1.2  ค"าขาย 
1.3  รับราชการ 

2. องค5กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน   15  คน 

3. รายได"เฉลี่ยของประชากร   79,055  บาท/คน/ป1 
4. ความต"องการของชุมชนด"านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ขนมตากแห"ง (ขนมพอง) 
5. การส�งเสริมอาชีพควรมีลักษณะด"านใด 

          5.1  การฝIกอบรม 
      5.2  การดูงาน 
      5.3  การตลาด 
      5.4  การขาย 

6.   ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
6.1  อบรมด"านการตลาด 
6.2  อบรมการเย็บป8กถักร"อย 
6.3  อบรมการนวดแผนโบราณ 
6.4  อาชีพทรายล"างหินขัด 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป-  2561 
                     จํานวนครัวเรือน    138   ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร    204   คน  ชาย  87  คน    หญิง   115  คน 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. พิพิธภัณฑ5สถานแห�งชาตินครศรีธรรมราช 
2. บ"านสงเคราะห5เด็กชายศรีธรรมราช 
3. วัดสวนหลวง 
4. วัดเพชรจริก 
5. องค5การโทรศัพท5นครศรีธรรมราช 
6. สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. สํานักงานปศุสัตว5จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8. ท่ีทําการไปรษณีย5โทรเลขศาลามีชัย 
9. สํานักงานไฟฟOาฝPายผลิตแห�งประเทศไทย นครศรีธรรมราช 
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แหล3งข�อมูลข3าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�ม อสม. 
2. ศูนย5บริการสาธารณสุขชุมชน 
3. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน 
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  ชุมชนมะขามชุม 
 
 
ประวัติชุมชน 
  เดิมชุมชนนี้มีต�นมะขามเป�นจํานวนมาก จึงเรียกชุมชนนี้ว�า บ�านมะขามชุม ต�อมาจํานวน
ประชากรเพ่ิมมากข้ึน  จึงได�จัดต้ังเป�นชุมชนข้ึนเม่ือ  ป% พ.ศ.2529   ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ     
และรองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ประธานชุมชน คือ 

1. นายเชิญ    สุวัตถี    เป�นประธานชุมชนคนแรก 
2. นายธวชัชัย    ทับทิมทอง 
3. นายสุนทร   สิงห6สวัสด์ิ 

  4. นายวิภาค   เลิศไกร 
  5. นายป:ยะ    การพนักงาน    
  6. นายโทน  ทองปาน เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป<จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
   

๑. นายโทน ทองปาน ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นางพรทิพย� สุขชนะ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายวรรณยุทธ ไตรระเบียบ ฝ#ายกิจการส%งเสริมการปกครองป&องกันและรักษาความสงบ 

๔ นายบิน พุทโธสิทธิ์ ฝ#ายกิจการ พัฒนาและส%งเสริมอาชีพ 

๕ นางสาวประภา สุขพาสารี ฝ#ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 

๖ นายเขียว อุดร ฝ#ายกิจการ  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นายพูนศักด์ิ สุขพาสารี ฝ#ายกิจการ สงเคราะห�และส%งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางสาวสมจิต นิตย�พรรณ ฝ#ายกิจการ ส%งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางบุญยืน วัดศรี เลขานุการและกิจการคลัง 
 

 
อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ท�าวัง 

 ทิศเหนือ ติดต�อ  สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต�  ติดต�อ  ชุมชนป?าโล�ง (ซอยสิทธิศักด์ิ) 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนราชดําเนิน  
ทิศตะวันตก ติดต�อ  คลองเตย 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1. ค�าขาย 
2. รับจ�างท่ัวไป 
3. ธุรกิจส�วนตัว 

2. องค6กรต�างๆในชุมชน 
1. คณะกรรมการชุมชน     15    คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร   108,599  บาท / คน / ป% 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

1. ค�าขาย ( เพาะถ่ัวงอก ) 
2. ทําขนมลูกชุบ 

5.   ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
1. อบรมด�านการตลาด 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป!  2561 
                    จํานวนครัวเรือน    126  ครัวเรือน 
                    จํานวนประชากร   375  คน  ชาย   167  คน    หญิง   208  คน 
 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ� 
2. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
3. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร6 ’84 (ทุ�งท�าลาด)  
4. สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล-งข�อมูลข-าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�ม อสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 
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ชุมชนมุมป�อม 

 
 
ประวัติชุมชน 

เดิมเรียกว�าชุมชนรามราชท�ายน้ํา เป�นชุมชนอิสระ  ต�อมาเม่ือ 30   มกราคม   2549  ทางเทศบาลได�
จัดต้ังข้ึน  โดยเปลี่ยนชื่อมาเป�นชุมชนมุมป/อม  โดยอาศัยวัดมุมป/อมเป�นศูนย1กลาง  ประชากรบางส�วนเป�นคนถ่ิน
เดิมและอพยพมาต้ังหลักแหล�งจากท่ีอ่ืน บางส�วนรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ เป�นส�วนใหญ� มีศาสนาอิสลามเพียง
ส�วนน�อย มีประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรกคือ นายคล�อง  เรืองศรี อาชีพข�าราชการบํานาญ     นายสุชาติ  
สุขเกษม  ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป;จจุบัน 

 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นายสุชาติ สุขเกษม ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายเดโช ศรีสว�าง รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายสายันต" อินทมาส ฝ%ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป'องกันและรักษา 

ความสงบ 

๔ นางหนูเปรย เจนจิตร ฝ%ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 

๕ นางมาเรียม กูสนั่น ฝ%ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 

๖ นางปฤศนา บุญหวัง ฝ%ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นางสุคนธ" ชุมชนะ ฝ%ายกิจการ สงเคราะห"และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางวารี วัฒนะจํานงค" ฝ%ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นายบัญชา อินทมาส กรรมการ 

๑๐ นายสมพงศ" ไกรยะป=กษ" กรรมการ 

๑๑ นายจะเร บุญยัง กรรมการ 

๑๒ นายมานพ ชูบุรี กรรมการ 

๑๓ นายอุดมพร สังขมัน กรรมการ 

๑๔ นายสมหมาย พะละการ กรรมการ 

๑๕ ร.ต.ต.โปรย ขวัญแก2ว เลขานุการและกิจการคลัง 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  คลองนครน�อย                        

ทิศใต�  ติดต�อ  ซอยพิศาลสุข 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนราชดําเนิน                 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1. ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค�าขาย 
1.2  รับจ�างท่ัวไป 
1.3  แม�บ�าน 
1.4  รับราชการ 
1.5  ธุรกิจส�วนตัว 

2. องค1กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน    15  คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  131,026  บาท/คน/ปD 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  การนวดแผนโบราณ 
4.2  การประดิษฐ1หมวก 
4.3  การประดิษฐ1ดอกไม�จัน 
4.4  ศิลปหัตถกรรม 

5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
5.1  เปGดอบรมการนวดแผนไทย 
5.2  ด�านการลงทุนประกอบอาชีพ 
5.3  การดูงาน 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   108  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  136  คน  ชาย   47  คน    หญิง    89  คน 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร-ของชุมชน 
1. กําแพงเมืองเก�า 
2. วัดมุมป/อม 

                 
แหล/งข�อมูลข/าวสารของชุมชน   

1. เสียงตามสายประจําชุมชน 
 

สาธารณสุข       1.กลุ�ม อสม.           
                     2.หน�วยดูแลความปลอดภัยในชุมชนเพ่ือป/องกันป;ญหายาเสพติด 
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ชุมชนราชนิคม 

 
 
ประวัติชุมชน 

เดิมชุมชนราชนิคม  ซ่ึงเคยเป�นส�วนหนึ่งของชุมชนตากสิน – วัดชะเมา  แต�เนื่องจากชุมชนตาก
สิน - วัดชะเมา มีพ้ืนท่ีกว'างและจํานวนประชากรหนาแน�นมาก จึงได'มีการแยกออกจากชุมชนตากสิน - 
วัดชะเมาและต้ังเป�นชุมชนใหม�ชื่อ ชุมชน  “ราชนิคม”  ซ่ึงได'ก�อต้ัง เม่ือ พ.ศ. 2542 ประชาชนส�วนใหญ� 
นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม  ประธานชุมชน คือ 

1. นายเสถียร   แก'วเมือง  เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายสงวน    เจริญลาภ  
3. นางเมทินี    เทียบศรไชย    เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป;จจุบัน 

 

คณะกรรมการชุมชน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ท�าวัง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ   ชุมชนดอนไพร 

 ทิศใต�  ติดต�อ   ชุมชนตากสิน – วัดชะเมา 
 ทิศตะวันออก ติดต�อ   ถนนพัฒนาการ – คูขวาง  

ทิศตะวันตก ติดต�อ   ถนนราชดําเนิน 
 

 
 

๑     นางเมทินี       เทียบศรไชย  ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นางจิราพร      ลาภพล     รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายประเสริฐ   สกุณา    ฝ�ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป�องกันและรักษา

ความสงบ 

๔ นางสุภาพร   ฤทธิรัตน@    ฝ�ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 

๕ นางศวรรยา   วุ�นคง     ฝ�ายกิจการ สาธารสุขและสิ่งแวดล*อม 

๖ นายสวิต       มัคราช     ฝ�ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นางอําพันธุ@   อนุพันธ@     ฝ�ายกิจการ สงเคราะห0และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางกุหลาบ   ลาภพล     ฝ�ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นายถาวร     เทียบศรไชย     กรรมการ 

๑๐ นางสาวเพ็ญศรี  เมืองบรรจง     กรรมการ 

๑๑ นางชวนพิศ     กองชิต   เลขานุการและกิจการคลัง 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.  ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับจ'าง 
1.2  ค'าขาย 
1.3  รับราชการ 

2.  องค@กรชุมชนป;จจุบัน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน    14  คน 
2.2  คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  15  คน 

     3.  รายได'โดยเฉลี่ยของประชากร   74,596  บาท / คน / ปI 
               4.  ความต'องการของชุมชนในการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  งานหัตถกรรมพ้ืนบ'าน  
4.2  งานจักสาน 

5.   ชุมชนต'องการให'มีการส�งเสริมอาชีพ 
    5.1  งานหัตถกรรมพ้ืนบ'าน (งานจักสาน) 

6. การส�งเสริมอาชีพควรมีลักษณะด'านใด 
6.1  การฝMกอบรม 
6.2  การดูงาน 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป!  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   205  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  515  คน  ชาย   245  คน    หญิง    270  คน 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ลานกีฬาต'านยาเสพติด 
2. โรงพยาบาลนครินทร@ 

แหล-งข�อมูลข-าวสารของของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�ม อสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย@สิน 
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ชุมชนลูกแม
อ
างทอง 

 
 
ประวัติชุมชน 
  พระลูกแมอางทองมีอายุมามากกวา   300    ป�   เป�นท่ีเคารพสักการะของประชาชนมาเป�น
เวลานานต้ังอยู ณ.วัดเสมาชัย ตอมาเม่ือจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน   จึงจัดต้ังเป�นชุมชนลูกแมอางทองประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธ  ชุมชนนี้ได5จัดต้ังข้ึนเม่ือ   ป� พ.ศ. 2543  

1. นายจรัญ   พรหมเดชะ   เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายภิรมย;  นิจสุนกิจ 
3. นายสุทิน   มหาสุข  
4. นายวัชชิระ  ลิ่มตระกูล   
5. นายสมโชค  เกตุกุล  เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป=จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นายสมโชค เกตุกุล ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายไพรัตน� ชูบัวทอง รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายสุรพล นราพงศ� ฝ$ายกิจการส'งเสริมการปกครองป(องกันและรักษาความ

สงบ 

๔ นางอุไร ลิ่มตระกูล ฝ$ายกิจการ พัฒนาและส'งเสริมอาชีพ 

๕ นางออมทรัพย� นวลจันทร� ฝ$ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 

๖ นายคนอง ขวัญเมือง ฝ$ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นายถาวร รงค�ภักดี ฝ$ายกิจการ สงเคราะห�และส'งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางรัตนวรรณ นวนพลับ ฝ$ายกิจการ ส'งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางสุคนธ� เพชรนรินทร� กรรมการ 

๑๐ นางวรรณา ขวัญเมือง กรรมการ 

๑๑ นางสุภา บุรินทรโกษฐ� กรรมการ 

12 นางบุญเสริม ฤทธิโชติ เลขานุการและกิจการคลัง 

อาณาเขต   ต้ังอยู ต. ในเมือง 
  ทิศเหนือ ติดตอ  ชุมชนทาช5าง 

ทิศใต�  ติดตอ  ชุมชนบอทรัพย; 
ทิศตะวันออก ติดตอ  ถนนราชดําเนิน 
ทิศตะวันตก ติดตอ   ถนนรถไฟ 
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บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน  
1. อาจารย;ดวงใจ   อิสระไพบูลย; 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร*ในชุมชน 
1. บอน้ําศักด์ิสิทธิ์ 
2. วัดเสมาเมือง 
3. พระเจ5าศรีธรรมาโศกราช 

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

                          1.1  ธรุกิจสวนตัว 
1.2  ค5าขาย 
1.3  รับราชการ 
1..4  รับจ5างท่ัวไป 

              2.    องค;กรตางๆในชุมชน 
     2.1  คณะกรรมการชุมชน     11   คน 
3.    รายได5เฉลี่ยของประชากร   97,931  บาท / คน / ป� 
4.    ความต5องการของชุมชนด5านการสงเสริมอาชีพ 

5.1  ค5าขาย 
                           4.2 ผลิตภัณฑ;  1  ตําบล 

5.    ลักษณะของการสงเสริมอาชีพ 
5.1  การฝJกอบรม 
5.2  การดูงานในชุมชนตางๆ 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป.  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   50  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  122  คน  ชาย   46  คน    หญิง    76  คน 
 
สถานท่ีสําคัญของชุมชน 

1. สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช 
2. วัดเสมาเมือง 
3. โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
4. โรงเรียนอนุบาลจรรยานุยุติวิทยา 
5. หอพระอิศวร 

แหล
งข�อมูลข
าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุม อสม. 

  2.   หนวยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย;สิน 
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ชุมชนวัดหัวอิฐ 
 
 
ประวัติชุมชน 
  เดิมเรียกว�า     ชุมชนหลังวัดหัวอิฐ    เป�นท่ีลุ�มมีน้ําขัง ประชากรอพยพมาจากต�างถ่ิน เช�น  
มาจาก อ.เชียรใหญ� อ.ปากพนัง อ.หัวไทร ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมา คือศาสนาคริสต/  
ชุมชนได0จัดต้ังข้ึนเม่ือ ป2 พ.ศ.2539    มีประธานชุมชน ชื่อ 

1. นายอนันต/  ไทยทองนุ�ม  ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก  
2  นายสมบูรณ/  เต0งภู� 
2. นางประยงค/  รักฉิม              ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป=จจุบัน 
 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นางประยงค/ รักฉิม ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายสัญญา รัตนถาวร รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายอภัย รัฐวิเศษ ฝ@ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ปAองกันและรักษา 

ความสงบ 
4 นางอมร การะวัน ฝ@ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 นางนาตยา ขุนจิต ฝ@ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม 
6 

 7 
นายปกรณ/ 
นางอุไร 

รักฉิม 
กรรเจียกพงษ/ 

ฝ@ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ฝ@ายกิจการ สงเคราะห/และส�งเสริมสวัสดิการ 
สังคม 

8 นางแจ�มจรัส เทพทัพ ฝ@ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นางจารี โสภิณ กรรมการ 

10 นายประเสริฐ ดาบเงิน กรรมการ 
11 นายสวาท ศรีอินทร/ กรรมการ 
12 นายราชิต จําปาทอง กรรมการ 
13 นางวรรณา รักษ/แก0ว เลขานุการและกิจการคลัง 

 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนกะโรม 

ทิศใต�  ติดต�อ  ซอยเสริมนาม 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ซอยปJKนกมล 
ทิศตะวันตก ������  ���	
���� 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค0าขาย 
1.2  รับจ0างท่ัวไป 
1.3  ธุรกิจส�วนตัว 

2. องค/กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15   คน 

3. รายได0เฉลี่ยของประชากร  75,981  บาท / คน / ป2 
4. ความต0องการของชุมชนด0านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  การนวดแผนโบราณ 
4.2  การประดิษฐ/ดอกไม0สด 
4.3  ศิลปหัตถกรรม 
4.4  ทําน้ําแข็งหลอด 
4.5  งานฝ2มือจากเศษไม0 

5.   ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
      5.1  อบรมการนวดแผนโบราณ 
      5.2  ด0านการลงทุน 

 5.3  การดูงาน 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   161  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  391  คน  ชาย   187  คน    หญิง   204  คน 
 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร-ในชุมชน 
1. วัดหัวอิฐ 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. โรงเรียนวัดหัวอิฐ 
2. ตลาดหัวอิฐ 
3. โบสถ/ (มารีย/พิทักษ/) 

แหล/งข�อมูลข/าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. ศูนย/บริการสาธารณสุขชุมชนวัดหัวอิฐ 
3. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สิน 
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ชุมชนศาลามีชัย 
 
 
ประวัติชุมชน 
                  ชุมชนศาลามีชัย เป�นประตูเมืองด�านหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือมีข�าศึกเข�าสามารถรบ
ชนะได�แทบทุกครั้ง   จึงเรียกท่ีนี่  ว+า  ศาลามีชัย      ได�จัดต้ังเป�นชุมชนเม่ือ ป, พ.ศ. 2545 ผู�คนส+วนใหญ+ในชุมชน 
นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม มีประธานชุมชน ชื่อ   

1. นายวิรัตน6 นาคดํา   เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นางสายจิตต6  พลกําจัด 
3. นางปราณี   สุนทร           

คณะกรรมการชุมชน 

 

อาณาเขต   ต้ังอยู+ ต. ในเมือง 
  ทิศเหนือ ติดต+อ  คลองคูพาย 

ทิศใต�  ติดต+อ  สี่แยกหัวถนน 
ทิศตะวันออก ติดต+อ  ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ทิศตะวันตก ติดต+อ  ถนนพัฒนาการทุ+งปรัง (สุดเขตเทศบาล) 

 

 
 

 

 1 นางวนิดา ไชยพหล ประธานคณะกรรมการชุมชน 
 2 นายประวิง อินทร6ช+วย รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
 3 นางพรศรี จักรเจริญ ฝ>ายกิจการส+งเสริมการปกครอง ป?องกันและ

รักษาความสงบ 
 4 นางกัญญา ชะตารักษ6 ฝ>ายกิจการ พัฒนาและส+งเสริมอาชีพ 
 5 นางหุ+น สารพันธ6 ฝ>ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 6 นางอรชร ไชยพงศ6 ฝ>ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 7 นางสาวปรีดา คํานวนจิตร ฝ>ายกิจการ สงเคราะห6และส+งเสริมสวัสดิการสังคม 
 8 นางพองาม เชิญทอง ฝ>ายกิจการ ส+งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
 9 นางลัดดา ประไมพิมพ6 กรรมการ 
 10 นางสาวนิภาพร ณ พัทลุง กรรมการ 
 11 นางสาวไพจิตต6 พลกําจัด กรรมการ 
 12 นายประจบ ชูดวง กรรมการ 
 13 นางสุชาดา รัตนพาหุ เลขานุการและกิจการคลัง 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับจ�างท่ัวไป 
1.2  ค�าขาย 
1.3  รับราชการ 

2. องค6กรต+างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน      15   คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  108,894  บาท / คน / ป, 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส+งเสริมอาชีพ 

4.1  ส+งเสริมการประดิษฐ6ดอกไม�จัน 
4.2  การทําผ�าบาติก 
4.3  การทําของชําร+วย 
4.4  การทําขนมดอกจอก 

5.  ลักษณะของการส+งเสริมอาชีพ 
     5.1  ฝKกอบรมด�านการตลาด 

5.2  ส+งเสริมด�านเงินทุน 
5.3  ส+งเสริมด�านการขาย 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน     527  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  1,323  คน  ชาย  546  คน    หญิง   777  คน 

 
 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
2. วัดศาลามีชัย 
3. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

แหล.งข�อมูลข.าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ+มอสม. 
2. ศูนย6บริการสาธารณสุขชุมชนศาลามีชัย 
3. หน+วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 
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ชุมชนสันติธรรม 

 
 
 
ประวัติชุมชน 

 เดิมเป
นสวนหนึ่งของชุมชนไสเจริญ จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. 2541  เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนและอาณาเขตท่ีกว.างขวาง    ยากท่ีจะดูแลได.ท่ัวถึง   จึงได.จัดต้ังเป
น  ชุมชนสันติธรรม เม่ือ ป3 พ.ศ.2544 และ 
ประชากรสวนใหญในชุมชน นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมา คือศาสนาพุทธ มีประธานชุมชน คือ 

1. นายวุฒิชัย   จุนเด็น   ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายสาอิดีน  ดารากัย    
3. นางอรุณี     พิศแลงาม  

 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นายนิวัฒน� บุญมาศ ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายดําริ เบ็ญอะหลี รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายเสรี จุนเด็น ฝ'ายกิจการส(งเสริมการปกครอง ป)องกันและรักษาความสงบ 

๔ นางสาวฮาลาวิยะ พิศแลงาม ฝ'ายกิจการ พัฒนาและส(งเสริมอาชีพ 

๕ นางนิลวรรณ จุนเด็น ฝ'ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 

๖ นายวิชิต จํานงฤทธิ์ ฝ'ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นางสาวรําพรรณี หนูศรี ฝ'ายกิจการ สงเคราะห�และส(งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางวรรณา วัฒนะ ฝ'ายกิจการ ส(งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นายมุหัมหมัดซ(ากี ประเสริฐดํา กรรมการ 

๑๐ นายยูโซAะ บุญมาก กรรมการ 

๑๑ นายพิชัย พิศประดิษฐ� กรรมการ 

๑๒ นายวาริส จุนเด็น กรรมการ 

๑๓ นายสมนึก โตAะเหล็บ กรรมการ 

๑๔ นายไตรรงค� พิศแลงาม กรรมการ 

๑๕ นายยุทธนา พิศแลงาม เลขานุการและกิจการคลัง 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู ตําบลนาเคียน และเขตตําบลโพธิ์เสด็จบางสวน 
 ทิศเหนือ ติดตอ  คลองชลประทาน (สุดเขตเทศบาล) 

ทิศใต�  ติดตอ  ซอยกําแพงด.านทิศใต.ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ทิศตะวันออก ติดตอ  ชุมชนไทยสมุทร 
ทิศตะวันตก ติดตอ  ถนนสายเอเซีย นาพรุ - ปากพูน 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค.าขาย 
1.2  รับจ.าง 
1.3  เกษตรกร 
1.4  รับราชการ 
1.5  รัฐวิสาหกิจ 

2. องคAกรตางๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15    คน 
2.2  สมาชิกกองทุนพาณิชยA              150  คน 

3. รายได.เฉลี่ยของประชากร   74,835  บาท / คน / ป3 
4. ความต.องการของชุมชนด.านการสงเสริมอาชีพ 

4.1  การค.าขาย / ธุรกิจสวนตัว เชน ร.านอาหาร เครื่องด่ืม ฯลฯ 
4.2  เกษตรกรรม  ได.แก ปลูกขา ทุเรียน ผักสวนครัว 
4.3  ทําเทียนหอมแฟนซีของกลุมแมบ.าน 

5.   ลักษณะของการสงเสริมอาชีพ 
     5.1  การอบรม 
     5.2  การดูงาน 
     5.3  การตลาด หาตลาดให.กับกลุมผลิตภัณฑAกลุมแมบ.าน 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน     96  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  285  คน  ชาย   141  คน    หญิง    144  คน 

 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิต 
1. นายมูฮัมหมัดซากี  ประเสริฐดํา  (โตPะอิหมาม) 

 

สถานท0สําคัญทางประวัติศาสตร2ในชุมชน 
1. โรงเรียนสอนศาสนามุสลิม  (มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ) 

 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. สถานท่ีประกอบศาสนกิจ (บาลาย) 
2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

สาธารณสุข 
1. กลุม อสม. 
2. ศูนยAบริการสาธารณสุขชุมชน 
3. หนวยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยAสิน 
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ชุมชนสารีบุตร 

 
 
ประวัติชุมชน 

เดิมชุมชนสารีบุตรมีชื่อว�า   “สระบุศย�”  เพราะมีสระบัวขนาดใหญ� ต�อมาเริ่มมีผู%คนเข%ามาอาศัยในพ้ืนท่ีมากข้ึน 
จากท่ีเรียกว�า สระบุศย� ได%กลายมาเป/น สารีบุตร  ต�อมาจึงต้ังเป/นชุมชนข้ึน ชื่อ ชุมชนสารีบุตร เม่ือป1 พ.ศ. 
2543   ผู%คนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ มีผู%คนท่ีนับถือศาสนารองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม อาศัยอยู�บ%าง แต�ก็
เป/นจํานวนน%อย  ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก  คือ นายสุนทร   ธรรมรัตน�    
 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นายบรรจง จํารัสกาญจน� ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายไสว ศรีธรรมยศ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นางสาวสโรชา สิทธิพงศ�  ฝ%ายกิจการ ส&งเสริมการปกครอง ป(องกันและรักษาความสงบ 

๔ นายอาทร เอียดสุวรรณ ฝ%ายกิจการ พัฒนาและส&งเสริมอาชีพ 

๕ นางสาวเสาวณีย� จักขุมณี ฝ%ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 

๖ นางประจวบ สยังกูล ฝ%ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๗ นางสาวทิพวรรณ วัชรกาฬ ฝ%ายกิจการ สงเคราะห�และส&งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางยุพดี ชนะภัย ฝ%ายกิจการ ส&งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางปรีดา ภักดีวานิช กรรมการ 

๑๐ นายสมชาย ทองแก2ว กรรมการ 

๑๑ นางนงลักษณ� จํารัสการ กรรมการ 

๑๒ นางเพ็ญแข คันธะ กรรมการ 

๑๓ นางปรีดา นันทะรักษ� กรรมการ 

๑๔ นางสาวรัตนา อักษรพันธ� กรรมการ 

๑๕ นางสาววันเพ็ญ จํารัสกาญจน� เลขานุการและกิจการคลัง 

 
อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. คลัง 

 ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนอัครศรีวิชัย 
ทิศใต�  ติดต�อ  คลองหน%าเมือง 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  สุดเขตเทศบาล 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนราชดําเนิน  
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บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 

1. นางประจวบ  สยังกูล 
2. นายบรรจง  จํารัสกาญจน� 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร'ในชุมชน 
1. สระศรีปราชญ� 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค%าขาย 
1.2  รับราชการ 
1.3  รับจ%างท่ัวไป 
1.4  ธุรกิจส�วนตัว 

2. องค�กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15  คน 

3. รายได%เฉลี่ยของประชากร   89,765   บาท /  คน  /  ป1 
4.    ความต%องการของชุมชนด%านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ช�างซ�อมโทรศัพท�มือถือ  , ซ�อมโทรทัศน� 
4.2  ช�างตัดผม 
4.3  การทําน้ํามันว�าน น้ํามันทาแก%ปวดเม่ือย 

5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
5.1  จัดอบรมและหาสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ�ให%      
5.2  อบรมช�างตัดผมชาย     

   
 ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป,  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   259  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  464  คน  ชาย   214  คน    หญิง   250  คน            

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. บาลายสารีบุตร 
2. โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม อิกอมาตุ%ฎตักวา 

แหล2งข�อมูลข2าวสารของชุมชน   
1.    เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  
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ชุมชนไสเจริญ 
 

 

ประวัติชุมชน 
ได�ก	อต้ังข้ึนเม่ือป� พ.ศ. 2541 ประชากรส	วนใหญ	นับถือศาสนาอิสลาม  นายอนุรักษ/   ดารากัย 

ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก  นายเฉลย  กราพงศ/   ประธานคณะกรรมการชุมชนคนป5จจุบัน   
 

คณะกรรมการชุมชน 

 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู	 ต.โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ ติดต	อ  ชลประทาน 4 ขวา ม. 4  ต.นาเคียน 

ทิศใต�  ติดต	อ  ชลประทาน  3  ขวา ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ 
ทิศตะวันออก ติดต	อ  ถนนเอเชีย นาพรุ – ปากพูน 
ทิศตะวันตก      ติดต	อ  สุดเขตเทศบาล 

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 

1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 
 1.1  ทําสวน 
 1.2  ค�าขาย 
 1.3  รับจ�างท่ัวไป 
 1.4  การเลี้ยงสัตว/ 
 1.5  รับราชการ 

1.  นายเฉลย กราพงศ/ ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2.  นายสุชาติ ญาลาลุดดีน รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3.  นายฮามีดี หกราโชติ ฝBายกิจการส	งเสริมการปกครอง ปCองกันและรักษาความสงบ 
4.  นางสาววนิดา บุญเทียม ฝBายกิจการ พัฒนาและส	งเสริมอาชีพ 
5.  นางสาวเรวดี รับไทรทอง ฝBายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6.  นายสิทธิชัย บุญมาศ ฝBายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.  นางสาวจริยา ดาราพงศ/ ฝBายกิจการ สงเคราะห/และส	งเสริมสวัสดิการสังคม 
8.  นางสาวอุษณีย/ บุญมาศ ฝBายกิจการ ส	งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9.  นางวิไล ดารากัย กรรมการ 
10.  นายเจริญ สะภานิล กรรมการ 
11.  นายไพบูลย/ ละมัด กรรมการ 
12.  นายสุพจน/ สุวรรณวงศ/ กรรมการ 
13.  นางสาววนิดา บุญมาศ กรรมการ 
14.  นางสาวนุรียIะ ดิษฐมาศ กรรมการ 
15.  นางวรรณา ลับแสง เลขานุการและกิจการคลัง 
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2. องค/กรต	างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน    13   คน 
2.2 คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  15  คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  61,206  บาท / คน / ป� 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส	งเสริมอาชีพ 

4.1  ตัดเย็บเสื้อผ�า 
4.2  อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
4.3  การทําขนม 
4.4  ช	างตัดผม 
4.5  เกษตรทฤษฎีใหม	 

5.   ลักษณะของการส	งเสริมอาชีพ 
5.1  ส	งเสริมด�านการตลาด 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป$  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   171  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร   626  คน  ชาย   311  คน    หญิง   315  คน 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร-ในชุมชน 
1. มัสยิดกามาลุดดีน 
2. มัสยิดซีลอลุดซาลาม 

 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. วิทยาลัยเทคนิคไทยบัณฑิต 

แหล/งข�อมูลข/าวสารของชุมชน   
1. เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ	ม อสม. 
2. หน	วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สิน 
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ชุมชนหน�าแขวงการทางนครศรีธรรมราช 

 
 
ประวัติชุมชน 
              ชุมชนหน
าแขวงการทางนครศรีธรรมราช จัดต้ังเม่ือ  27  ตุลาคม  2549 ผู
คนส)วนใหญ)ในชุมชน 
นับถือศาสนาพุทธ ประธานคณะกรรมการชุมชนป2จจุบัน คือ นางมลฑา  สูงสุด 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นางมลฑา สูงสุด ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายวินัย เพชร7ฤทธิ์ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายบุญเรือง มาลิวรรณ7 ฝ<ายกิจการส)งเสริมการปกครอง ป=องกันและรักษา 

ความสงบ 
4 นางวาสนา ไตรวาริน ฝ<ายกิจการ พัฒนาและส)งเสริมอาชีพ 
5 นางยินดี ปานจันทร7 ฝ<ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล
อม 
6 นายสุวิทย7 ทิพย7ศรีนิมิต ฝ<ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7 นางวันเพ็ญ   ปรีดาศักด์ิ ฝ<ายกิจการ สงเคราะห7และส)งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางสาวธัญภัค อาทรกิจ ฝ<ายกิจการ ส)งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นางมยุรี สุขันทอง กรรมการ 

10 นางบุญเรือน ขุนนวล กรรมการ 
11 นายสุชีพ สุทธิศักด์ิ กรรมการ 
12 นายธีระ ปานจันทร7 กรรมการ 
13 นางถวิล เพิงรัตน7 กรรมการ 
14 นางเสาวณีย7 เพชร7ฤทธิ์ กรรมการ 
15 นางเสถียร จันทร7ทอง เลขานุการและกิจการคลัง 

 

 
อาณาเขต   ต้ังอยู) ต.โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ ติดต)อ  ถนนกะโรม                  

ทิศใต�  ติดต)อ  ชุมชนต
นหว
า 
ทิศตะวันออก ติดต)อ  ชุมชนวัดหัวอิฐ 
ทิศตะวันตก ติดต)อ  ชุมชนชุมแสง 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค
าขาย    
1.2  รับราชการ 
1.3  รับจ
างท่ัวไป 
1.4  กิจการส)วนตัว 
1.5  แม)บ
าน 

2. องค7กรต)างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15  คน 

3. รายได
เฉลี่ยของประชากร   108,631 บาท/คน/ปM 
4. ความต
องการของชุมชนด
านการส)งเสริมอาชีพ 

4.1  อาชีพค
าขาย 
4.2  กิจการส)วนตัว 

5.    ลักษณะของการส)งเสริมอาชีพ 
5.1  การจัดอบรมด
านอาชีพต)างๆ 
5.2  ขยายตลาดผลงานอาชีพท่ีฝNกอบรม 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป$  2561 
                     จํานวนครัวเรือน     332  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร    747  คน  ชาย  348  คน    หญิง   399  คน 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1.ศาลาชุมชน                            

แหล.งข�อมูลข.าวสารของชุมชน   
1. ประกาศติดท่ีศาลาชุมชน 
2. สาธารณสุข  

สาธารณสุข 
1. กลุ)ม อสม. 
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ชุมชนหน�าทักษิณ 

 
 
 
ประวัติชุมชน 

เดิมพ้ืนท่ีของชุมชนเป�นพ้ืนท่ีจัดสรรอาคารพาณิชย�ถนนเป�นของส!วนบุคลไม!ได&รับการพัฒนา และ 
เม่ือจัดต้ังชุมชน และเทศบาลได&เข&ามาช!วยเหลือ ทําถนนคูระบายน้ํา ไฟฟ1าสาธารณะ ได&จัดต้ังเป�นชุมชน เม่ือ 
พ.ศ.2543 ประชาชนส!วนใหญ! นับถือ ศาสนาพุทธ ประธานชุมชน คือ  นายบุญนํา  คุณาธิป  เป�นประธาน
คณะกรรมการชุมชนคนแรก  และ นางสาวจุไรรัตน�  จันทร�บุรี เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป9จจุบัน  

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นางสาวจุไรรัตน� จันทร�บุรี ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นางสาวพนิตตา ใจเย็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นางสาวสิริมา ชุมพล ฝ&ายกิจการส'งเสริมการปกครอง ป(องกันและรักษา

ความสงบ 

๔ นางสมหมาย ชุมพล ฝ&ายกิจการ พัฒนาและส'งเสริมอาชีพ 

๕ นางสาวกันติยา โลกถวิล ฝ&ายกิจการ สาธารสุขและสิ่งแวดล4อม 

๖ นางสาวพัชราภา คนซ่ือ ฝ&ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นางศิรินาฎ สิงยะเมือง ฝ&ายกิจการ สงเคราะห�และส'งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางสาวรัชฎาพร ทองศรีทอง ฝ&ายกิจการ ส'งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางอาภรณ� ช'วยคงคา เลขานุการและกิจการคลัง 

อาณาเขต   ต้ังอยู! ต. ท!าวัง 
 ทิศเหนือ ติดต!อ   ถนนท!าโพธิ์ 
 ทิศใต�  ติดต!อ   ถนนปากนคร 
 ทิศตะวันออก ติดต!อ   ถนนพัฒนาการคูขวาง 

ทิศตะวันตก ติดต!อ   ถนนราชดําเนิน 
 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1. ลักษณะอาชีพท่ัวไปของชุมชน 

1.1  ค&าขาย 
1.2  บริการ 
1.3  รับจ&าง 
1.4  รับราชการ 
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2. องค�กรชุมชนป9จจุบัน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน              15  คน 

3.   รายได&โดยเฉลี่ยของประชากร   89,607  บาท / คน / ปE 
      4.   ชุมชนต&องการให&มีการส!งเสริมอาชีพ 

 4.1  การทําอาหาร  งานฝEมือเย็บผ&า  
 4.2  เครื่องถมทําดอกไม&ประดิษฐ�  
 4.3  พวงหรีด ดอกไม&สดและดอกไม&แห&ง 
 4.1  การฝJกอบรมการทําอาหาร 
  

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป!  2561 
                      จํานวนครัวเรือน   73  ครัวเรือน 
                      จํานวนประชากร  212  คน  ชาย  84  คน    หญิง  128  คน 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร,ในชุมชน 
1. วัดจันทราราม 

แหล.งข�อมูลข.าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําหมู!บ&าน 

สาธารณสุข 
1. กลุ!มอสม. 
2. หน!วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
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ชุมชนหน�าสถานีรถไฟเขตนอกโคก 

 
 
ประวัติชุมชน 

มีการสร�างบ�านเรือนเม่ือสมัยสงครามโลกครั้งท่ี  2       โดยสภาพพ้ืนท่ีเป�นป าพรุครอบครัวแรก  
ท่ีอพยพเข�ามา  คือ ครอบครัวของพนักงานการรถไฟ  ประมาณ ป* พ.ศ. 2483   และเม่ือป*พ.ศ.2529 จัดต้ังเป�น
ชุมชนหน�าสถานีรถไฟ และต4อมาได�แยกเป�นชุมชนหน�าสถานีรถไฟเขตนอกโคก  ประชาชนส4วนใหญ4นับถือศาสนา
พุทธ  ศาสนาอิสลามมีบ�างแต4เป�นจํานวนไม4มากนัก ประธานชุมชน ชื่อ  

1.   นายวิมล   กาญจนราช เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. นายยงยุทธ   ณาติจินา 
3. นายสมบูรณ<  สิงหพงศ< 
4. นายโชคดี   ธรรมชาติ   
5. นางวิไลวรรณ   สุวรรณ  
6. นายสมใจ    แจ�งพัฒนกุล  

 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นายสุพจน< พ่ึงสาคร ประธานคณะกรรมการชุมชน 
๒ นายสราวุธ นพรัตน< รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
๓ นายณรงค< เกาะริม ฝ ายกิจการส4งเสริมการปกครอง ปDองกันและรักษาความ

สงบ 
๔ นางชูพิช สิงตรีพงษ< ฝ ายกิจการ พัฒนาและส4งเสริมอาชีพ 
๕ นางจําเนียร สิงหพงศ< ฝ ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
๖ นางอาภรณ< มลธุรัช ฝ ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๗ นายสมสุข รัตนสุภา ฝ ายกิจการ สงเคราะห<และส4งเสริมสวัสดิการสังคม 
๘ นายสุวิทย< สุวรรณรัตน< ฝ ายกิจการ ส4งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
๙ นายนิรันดร< หอมจันทร< กรรมการ 
๑๐ นายสุชล สิงตรีพงษ< กรรมการ 
๑๑ นายสมใจ แสวงศิริผล กรรมการ 
๑๒ นายฉัตรชัย กมลชัยวัฒน< กรรมการ 
๑๓ นางสาวอนุสรินทร< อินทร<ภักดี กรรมการ 
๑๔ 
15 

นางสาวสุกัญญา 
นายยงยุทธ 

เกิดขุมทอง 
ญาติจินา 

เลขานุการและกิจการคลัง 
กรรมการท่ีปรึกษา 
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อาณาเขต   ต้ังอยู4 ต. คลัง 
  ทิศเหนือ ติดต4อ  ชุมชนหน�าสถานีรถไฟเขตสะพานยาว 

ทิศใต�  ติดต4อ  ชุมชนบ�านตก 
ทิศตะวันออก ติดต4อ  ถนนรถไฟ 
ทิศตะวันตก ติดต4อ  คลองทุ4งปรัง 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1   รับจ�างท่ัวไป 
                             1.2  ค�าขาย 
                             1.3  กรรมกร 

2. องค<กรต4างๆในชุมชน 
1. คณะกรรมการชุมชน    15   คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  23,079  บาท/คน/ป* 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส4งเสริมอาชีพ 

1. ทําตุTกตาไก4 
5.    ลักษณะของการส4งเสริมอาชีพ 
       1.    ส4งเสริมด�านการตลาดเพ่ือการค�า 
       2.     การฝUกอบรมการปฏิบัติการ 
       3.     ส4งเสริมด�านเงินทุน 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป'  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   138  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร   332  คน  ชาย   155  คน    หญิง    177  คน 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร/ในชุมชน 
1.   สถานีรถไฟ 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. สวนหย4อมหน�าสถานีรถไฟ 
2. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 

แหล1งข�อมูลข1าวสารของชุมชน   
1. เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ4ม อสม. 
2. ศูนย<บริการสาธารณสุขชุมชน 

     3.  หน4วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สิ� 
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ชุมชนหน�าสถานีรถไฟเขตสะพานยาว 

 
 
ประวัติชุมชน 
         เดิมบริเวณชุมชนหน�าสถานีรถไฟเขตสะพานยาวเป�นท่ีพักอาศัยของคนงานก'อสร�างรางรถไฟ และหลังจาก
นั้นก็มีผู�คนอพยพเข�ามาอยู'เรื่อย   ๆ   จนเกิดเป�นชุมชนสถานีรถไฟข้ึนเม่ือป2 พ.ศ. 2529  ได�จัดต้ังเป�นชุมชนสถานี
รถไฟมีอาณาเขตซอย 1 - 17   ต'อมาได�แยกเป�นชุมชนหน�าสถานีรถไฟเขตสะพานยาวข้ึน  ประชากรส'วนใหญ' 
นับถือศาสนาพุทธ  และรองลงมาคือศาสนาอิสลาม  มีประธานชุมชน     ชื่อ  นายวิมล  กาญจนราช  เป�นประธาน
คณะกรรมการชุมชนคนแรก   

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นางพรสุข เขียวสุวรรณ ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นางสาวอรัญญา สุขแก�ว รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นางสาวสุพัตรา สุขสวัสด์ิ ฝ$ายกิจการส&งเสริมการปกครอง ป'องกันและรักษา 

ความสงบ 

๔ นางมุกดา กิจบรรทัด ฝ$ายกิจการ พัฒนาและส&งเสริมอาชีพ 

๕ นางสวัสด์ิ วรดี ฝ$ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

๖ นางสาวดวงพร เย็นรักษา ฝ$ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นางจารึก นมาภรณ6 ฝ$ายกิจการ สงเคราะห6และส&งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางจิตรา เพ็ชรเจริญ ฝ$ายกิจการ ส&งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางจําเนียร ไชยจิตร กรรมการ 

๑๐ นางสาวนิภารัตน6 ขุนรักษ6 กรรมการ 

๑๑ นางสาวพิทยา วิสกรรมจร เลขานุการและกิจการคลัง 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู' ต. ท'าวัง 
  ทิศเหนือ ติดต'อ  วัดศรีทวี 

ทิศใต�  ติดต'อ  ชุมชนหน�าสถานีรถไฟเขตนอกโคก 
ทิศตะวันออก ติดต'อ  ถนนยมราช 
ทิศตะวันตก ติดต'อ  คลองทุ'งปรัง 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค�าขาย 
1.2  รับจ�างท่ัวไป 
1.3  กรรมกร 
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2. องค@กรต'างๆในชุมชน   
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15   คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  23,549 บาท / คน / ป2 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส'งเสริมอาชีพ 

4.1  มังคุดคัด 
4.2  ผลิตตุEกตาไก' 
4.3  น้ําผลไม� 
4.4  ขนมเบเกอรี่ 

5.   ลักษณะของการส'งเสริมอาชีพ 
      5.1  ส'งเสริมด�านการตลาดเพ่ือการค�า 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป(  2561 
                     จํานวนครัวเรือน    116  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  411  คน  ชาย   180  คน    หญิง    231  คน 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร0ในชุมชน 
1. สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 
2. วัดศรีทวี 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
3. สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 
4. วัดศรีทวี 
5. อนุสาวรีย@สะพานยาว 
6. ศูนย@บริการสาธารณสุขศรีทวี 
7. โรงเรียนวัดศรีทวี 

แหล2งข�อมูลข2าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ'มอสม. 
2. ศูนย@บริการสาธารณสุขชุมชน 
3. หน'วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย@สิน 
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ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ 
 
 
ประวัติชุมชน 
  ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาคือศาสนาพุทธ ประชากรท่ีนับถือศาสนา
อิสลามเป#นช�างทองเหลือง ช�างตีเหล็ก ซ่ึงเป#นช�างท่ีถูกเชิญมาในสมัยเมืองนครเรืองอํานาจ เพ่ือทําอาวุธให,กับทหาร 
หลังจากบ,านเมืองสงบเลิกทําอาวุธก็ได,พัฒนาเป#นการทําเครื่องทองเหลือง เช�น กระบอกทําขนมจีน ตะบันหมาก 
(ยน) แม�พิมพ4ขนมต�าง ๆ ตีพร,า ตีมีด และของใช,อ่ืน ๆ ป6จจุบันกลุ�มอาชีพหล�อของใช,จากทองเหลืองยังคงมีอยู� และ
ได,รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สร,างโรงหล�อทองเหลือง เพ่ือส�งเสริมและอนุรักษ4กลุ�ม
ช�างฝ:มือดังกล�าว ให,คงอยู�คู�กับจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดไป 
  ชุมชนนี้ ได,จัดต้ังข้ึนเม่ือป: พ.ศ.2532   มีประธานชุมชน คือ 

1. นายสะเระ    ศรตะบํา   เป#นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
2. จ.ส.อ.สมาน  ไทรทอง 
3. นายชํานิ  เพ็ชรแก,ว   

           
คณะกรรมการชุมชน 

๑. นายสุนันท� โสมสุข ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นางสาวบุญยืน ไชยพันธ� รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายสมศักด์ิ หงษ�ลักษณ� ฝ)ายกิจการส+งเสริมการปกครอง ป-องกันและ 

   รักษาความสงบ 

4 นางสาวอุไรรัตน� เหล็กเพ็ชร� ฝ)ายกิจการ พัฒนาและส+งเสริมอาชีพ 

5 นางวันดี ลีงอกือจิ ฝ)ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 

6 นายสุชาติ พงศ�ยูโสะ ฝ)ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และ 

   วัฒนธรรม 

7 นางสาวเสาวนีย� ตรีพันธ� ฝ)ายกิจการ สงเคราะห�และส+งเสริมสวัสดิการ 

   สังคม 

8 นางมลินา ยูโซ8ะ ฝ)ายกิจการ ส+งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

9 นางสาวจันทร�ศิริ วิรัตน� กรรมการ 

๑0 นางพรพิศ มาลาสัน กรรมการ 

๑1 นางกัลยา ราชอุไร เลขานุการและกิจการคลัง 
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อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ  ซอยพระนคร 

ทิศใต�  ติดต�อ  ชุมชนหัวท�า 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนราชดําเนิน 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ทางรถไฟ 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1 รับจ,างท่ัวไป 
1.2  ค,าขาย 
1.3  รับราชการ 
1.4  ธุรกิจส�วนตัว 
1.5  แม�บ,าน 

2. องค4กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน      15  คน 

3. รายได,เฉลี่ยของประชากร   57,236  บาท / คน / ป: 
4. ความต,องการของชุมชนด,านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  การเย็บผ,า 
4.2  การทํากระบอกขนมจีน 
4.3  การทํามีดพร,า 

5.   ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
5.1  อบรมด,านการตลาด 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป$  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   118  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  195  คน  ชาย   83  คน    หญิง   112  คน 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายวงศ4วิบูลย4  กิจวิบูลย4  (อดีตรองผู,ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
2. นายวิบูลย4เกียรติ  กิจวิบูลย4  (อดีตรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรในชุมชน 
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
2. มัสยิดนูรุลมูบีน  (สวนมะพร,าว) 
3. วัดชลเฉนียน  (วัดชายคลอง) 
4. บ�อน้ําศักด์ิสิทธิ์วัดหน,าพระลาน 

แหล4งข�อมูลข4าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข     1. กลุ4มอสม. 
  2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน 
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ชุมชนหัวถนนก�าวหน�า  

 
 
 

ประวัติชุมชน   
ในอดีตพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของชุมชนเป�นท่ีนาปลูกข!าว  และได!มีการสร!างหมู�บ!านจัดสรร ชื่อหมู�บ!านสเปน และ

ต�อมาก็มีหมู�บ!านจัดสรรอ่ืนๆเกิดข้ึนอีกมากมาย  ชุมชนนี้แยกตัวมาจากชุมชนศาลามีชัย   จัดต้ังเป�นชุมชนเม่ือ   ป/ 
พ.ศ. 2546   ผู!คนส�วนใหญ�ในชุมชน นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาคือ  ศาสนาอิสลาม มีประธานชุมชน ชื่อ   
นายมีสุข  ปานอ�อน เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก   

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นางสาวอารี ทองขาวบัว ประธานคณะกรรมการชุมชน 

และฝ�ายกิจการส งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๒ นายประเสริฐ พรหมทอง รองประธานคณะกรรมการชุมชนและเลขานุการ/กิจการคลัง 
๓ นายอดิศักด์ิ จ าทอง ฝ�ายกิจการส งเสริมการปกครอง ป-องกันและรักษาความสงบ 

๔ นางคณินทรา ดาวัลย0 ฝ�ายกิจการ พัฒนาและส งเสริมอาชีพ 
๕ นางโชติกา วรรณปรีชา ฝ�ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
๖ นายบุญสิน สังข0ทอง ฝ�ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๗ นายสมจิตร สิทธิชัย ฝ�ายกิจการ สงเคราะห0และส งเสริมสวัสดิการสังคม 
๘ นายเต้ียน  เรืองรอง กรรมการ 

๙ นางอัจฉรา พรหมทอง กรรมการ 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ  ชุมชนศาลามีชัย (ถนนสายปากพนัง – ทุ�งสง) 

ทิศใต�  ติดต�อ  ต.ท�าเรือ สุดเขตเทศบาล 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  สามแยกนาหลวง  (สุดเขตเทศบาล) 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  สุดเขตเทศบาล 

 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 
1.1  ค!าขาย 
1.2  รับจ!างท่ัวไป 
1.3  รับราชการ 

2. องค@กรต�างๆในชุมชน 
2.1   คณะกรรมการชุมชน         15   คน 
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3. รายได!เฉลี่ยของประชากร  144,984  บาท/คน/ป/ 
4. ความต!องการของชุมชนด!านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  ผลิตภัณฑ@น้ํายาเอนกประสงค@  
4.2  งานแกะหนังตะลุง 
4.3  ดอกไม!ประดิษฐ@ 

5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
5.1  จัดให!มีการอบรมให!ความรู! 
5.2  ส�งเสริมด!านการขายและการตลาด 
5.3  สนับสนุนเรื่องอุปกรณ@และวัตถุดิบ 

 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน    220  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร   348  คน  ชาย   141  คน    หญิง    207  คน 

 
สถานท่ีสําคัญของชุมชน 

1. ตลาดสดหัวถนน 
2. หมู�บ!านสเปน 

 
แหล-งข�อมูลข-าวสารของชุมชน   

1. ใช!ระบบแจ!งข�าวโดยผ�านคณะกรรมการชุมชน 
 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย@สิน 
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ชุมชนหัวท
า 
 
 
ประวัติชุมชน 
 

 คนในชุมชนอพยพมาจาก บริเวณหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซ่ึงเดิมบริเวณนั้นมีผู&คนอยู'อาศัยจํานวน
มาก และได&ย&ายออกมาทางวัดพระลาน ถึง วัดโคกธาตุ จึงเรียกกลุ'มของตัวเองว'าหัวท'า ผู&คนส'วนใหญ'นับถือศาสนา
พุทธ ผู&ท่ีนับถือศาสนาอิสลามมีอยู'บ&างแต'ก็เป5นจํานวนน&อย เดิมได&จัดต้ังชุมชนรวมกับชุมชนท&าวโคตร ต'อมาเม่ือ ป6 
พ.ศ. 2545 แยกเป5นชุมชนหัวท'า โดยมีประธานชุมชน คือ จ.ส.อ.ประภาส ชาญชล เป5นประธานคณะกรรมการ
ชุมชนคนแรก  และ  นายสุภาพ  วิหกหาญ  เป5นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป;จจุบัน 
 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นายสุภาพ      วิหกหาญ  ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายสมศักด์ิ     จันทวาศ  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายธีระยุทธ    ตรีเพ็ญมาลย?  ฝAายกิจการส'งเสริมการปกครอง ปBองกันและ 

รักษาความสงบ 
4 นายกิตติฤกษ?   เกียรตุมาพันธ?  ฝAายกิจการ พัฒนาและส'งเสริมอาชีพ 
5 นายวิทวัส       ธรรมสังวาลย?  ฝAายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
6 นางอําภา        ไชยรัตน?  ฝAายกิจการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7 นายเอกชัย      ไชยรัตน?  ฝAายกิจการ สงเคราะห?และส'งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นายหนูกลับ     จันทรเรืองฤทธิ์  ฝAายกิจการ ส'งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นายวิชิต          พาหุกาญจน?  กรรมการ 

10 นายอุทัย         สินธ ู  กรรมการ 
11 นายสุภชัย       วหิกหาญ  กรรมการ 
12 นายฆ&องคมน?    พลอินทร?  กรรมการ 
13 นายปKยะพงศ?    ขาวเผือก  กรรมการ 
14 นางขวัญเรือน   วิหกหาญ  กรรมการ 
15 

 
 

นางกัณหา        จันทวาศ 
 

 เลขานุการและกิจการคลัง 
 
 

อาณาเขต  ต้ังอยู' ต. ในเมือง 
 ทิศเหนือ ติดต'อ  ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ  

ทิศใต�  ติดต'อ  ชุมชนท&าวโคตร  (คลองโคกธาตุ) 
ทิศตะวันออก ติดต'อ  ถนนราชดําเนิน 
ทิศตะวันตก ติดต'อ  สุดเขตเทศบาล 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค&าขาย 
1.2  รับจ&างท่ัวไป 
1.3  รับราชการ 
1.4  ธุรกิจส'วนตัว 

2. องค?กรต'างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน        17  คน 

3. รายได&เฉลี่ยของประชากร  68,542  บาท / คน / ป6 
4. ความต&องการของชุมชนด&านการส'งเสริมอาชีพ 
5.    ลักษณะของการส'งเสริมอาชีพ 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน    62  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  181  คน  ชาย   87  คน    หญิง    94  คน 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร-ในชุมชน 
1. บ'อน้ําศักด์ิสิทธิ์หน&าวัดพระลาน 
2. วัดโคกธาตุ 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. วัดพระลาน 
2. การประปาเทศบาลนครศรีธรรมราช 

แหล
งข�อมูลข
าวสารของชุมชน  เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุ'มอสม. 
2. หน'วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน 
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ชุมชนทุ�งจีน     
 
 

ประวัติชุมชน 
  นครศรีธรรมราชได�มีการติดต�อค�าขายกับประเทศจีน  ต้ังแต�สมัยอยุธยาในยุคของสมเด็จ 
พระนารายณ(มหาราช  ซ่ึงตรงกับรัชสมัยพระเจ�าคังซีแห�งราชวงศ(ชิง  ชาวจีนอาศัยในนครศรีธรรมราชเป.นเชื้อสาย 
ฮกเก้ียนและอาศัยบริเวณนอกเมือง  ซ่ึงมีหลักฐานท่ีปรากฏ  เช�น  ศาลเจ�าทวดทอง  ศาลเจ�าทวดทองเหนือ  และ 
สระน้ําม�าทอง  ซึงผู�คนส�วนใหญ�จะเรียกชุมชนว�า “ชุมชนทุ�งจีน” 
                    ต�อมาชาวจีนท่ีอาศัยอยู�ในบริเวณนอกเมืองได�ย�ายถ่ินฐานเข�ามาอยู�ในเมือง  คงเหลือแต�มุสลิม 
แต�ผู�คนก็ยังเรียกบริเวณดังกล�าวว�า  “ทุ�งจีน”  ชุมชนทุ�งจีนได�จัดต้ังเป.นชุมชนเม่ือวันท่ี  7  เมษายน  พ.ศ.2553  
ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาอิสลาม  

คณะกรรมการชุมชน 
1 นายมนัส เซ็นวานี ประธานคณะกรรมการชุมชน   
2 นายกะรีหยา ประดิษฐ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายอูเส็น เซ็นวานี ฝCายกิจการส�งเสริมการปกครองปDองกันและรักษา

ความสงบ 
4 นางสาวอัสมา ตราชู ฝCายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 
6 

นายวิมล 
นางสุดา 

เกตุทอง 
บุญมาเลิศ 

ฝCายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
ฝCายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

7 นายอนันต( รับไทรทอง ฝCายกิจการ สงเคราะห(และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางสาวแก�วตา ดับกัน ฝCายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นายสมมิตร สังหารกฤษ กรรมการ 
10 นายสุโผน พงศ(พยัค กรรมการ 
11 นายชัชชัย แซ�ตัน กรรมการ 
12 นายสุวิทย( รับไทรทอง กรรมการ 
13 นางสาวจริยา รับไทรทอง กรรมการ 
14 นายรอหีม ดับกัน กรรมการ 
15 นายสิทธา รับไทรทอง เลขานุการและกิจการคลัง 

 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนชลประทาน  4  ขวา  (สุดเขตเทศบาล) 

ทิศใต�  ติดต�อ  ถนนกะโรม 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ซอยโภคนิเวศน( 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ชุมชนสันติธรรม 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  เกษตรกร  เช�น  ปลูกผกั  ปลูกหัวข�า  ทําสวน   เลี้ยงสัตว( 
1.2  ค�าขาย 

 

2. องค(กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15   คน 

     3. รายได�เฉลี่ยของประชากร  36,328  บาท/คน/ปT 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   134  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  201  คน  ชาย   114  คน    หญิง   87  คน 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1.  นายดลหมาน  รับไทรทอง  (โตUะอิหม�าน) 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร1ในชุมชน 
1. ศาลเจ�าทวดทอง 
2. ศาลเจ�าทวดเหนือ 
3. สระน้ําม�าทอง 
4. มัสยิดบ�านทุ�งจีน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. ศูนย(บริการสาธารณสุขชุมชนทุ�งจีน 1 
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ชุมชนนอกไร
 – สะพานยาว  
 
 
ประวัติชุมชน 
                เดิมเป
นท่ีทํานา  ท่ีทําไร�  คนจีนตําบลท�าวังเขาจึงเรียกว�าบ านนอกไร�  เม่ือก�อนยังไม�มีถนนเป
น
ทางเดินเล็กๆ  สําหรับรถจักรยานยนต(วิ่งได  สะพานแต�เดิมเป
นสะพานไม ยาวท่ีสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยาวประมาณ  400  เมตร  ตรงกลางสะพานมีศาลาพักร อน  อดีตท�านเจ าคุณวัดศรีทวีได สร างไว  นายสัมพันธ(  
ทองสมัครเป
นรัฐมนตรีก�อสร างถนนต้ังแต�สี่แยกนาเคียนจนถึงสะพานยาว ต�อมาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช
ได ดําเนินการผลักดันให มีจากสะพานไม ให เป
นถนน  และมีอนุสาวรีย(ของท�านเจ าคุณวัดศรีทวี  และรูปป89น
หลวงปู:ทวดมโนราห(อยู�ในชุมชน 
 

          ชุมชนนอกไร� - สะพานยาวได ประกาศจัดต้ังข้ึนเม่ือ วันท่ี  7  เมษายน  พ.ศ.2553      
           1. นายกรพรหม    ณ  พัทลุง    เป
นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก  
           2. นายเนติบัญชร  ขุนรักษ(        เป
นประธานคณะกรรมการชุมชนคนป8จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 

 

1 นายเนติบัญชร   ขุนรักษ(  ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายโชคดี         คงสําราญ  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายสุนทร         ไชยโม  ฝ:ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ปEองกัน 

และรักษาความสงบ 
4 นางสาวณฤดี    จรพงศ(  ฝ:ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 
6 

นายเชฐ          ชาญปรานีช 
นางจารึก        ทรัพย(วัฒนาการ 

 ฝ:ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล อม 
ฝ:ายกิจการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7 นางสาลี          นุ�มทอง  ฝ:ายกิจกรรม สงเคราะห(และส�งเสริมสวัสดิการ
สังคม 

8 นางเครือวัลย(    มีแต ม  ฝ:ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นางสาวฉลวย   แก วขาว  กรรมการ 

10 นายอํานวย      อนันทนุพงศ(  กรรมการ 
11 นายธวัช          คงสถาน  กรรมการ 
12 นายละออง      สมมุ�ง  กรรมการ 
13 นางพัชรินทร(    ขุนรักษ(  กรรมการ 
14 นางนวลจันทร(   ขุนรักษ(  กรรมการ 
15 นางสาวกมลนันทน(  ธานินทร(พงศ(  เลขานุการและกิจการคลัง 
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อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนสะพานยาว 

ทิศใต�  ติดต�อ  ซอยถ่ินอุทิศ 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ชุมชนเคหะเอ้ืออาทรสะพานยาว 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ชุมชนซอยบุญพาสันติ 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1 ค าขาย 
1.2 รับจ างท่ัวไป 
1.3 แม�บ าน 
1.4 รับราชการ 
1.5 ธุรกิจส�วนตัว 

2. องค(กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15   คน 
2.2  อสม.                   2   คน 

                    3.    รายได เฉลี่ยของประชากร  29,456  บาท/คน/ปN 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป'  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   275  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  884  คน  ชาย   392  คน    หญิง    492  คน 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร1ในชุมชน 
1. อนุสรณ(สะพานยาว 
2. ทวดจัน 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. ศูนย(บริการสาธารณสุขชุมชนศรีทวี 
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ชุมชนเทวบุรี คลองห�วย 
 
 

ประวัติชุมชน 
  ชุมชนเทวบุรี  (คลองห�วย)  อาณาเขตของชุมชนต้ังอยู ใน ตําบลโพธิ์เสด็จ  อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรส วนใหญ นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ชุมชนได�ประกาศจัดต้ังข้ึนเม่ือ  
วันท่ี  7  เมษายน  พ.ศ.2553      

1. นายไพโรจน?  มาทยาวุฒิ  เปAนประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก  
2. นางส วนเอก  มฤคี                เปAนประธานคณะกรรมการชุมชนคนปCจจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นางส วนเอก    มฤคี  ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายสมชาย     แคล�วอ�อม  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายประสิทธิ์   แสงสุวรรณ  ฝEายกิจการส งเสริมการปกครอง ปFองกันและ

รักษาความสงบ 
4 นายปริญญา    ตันติเสวี  ฝEายกิจการ พัฒนาและส งเสริมอาชีพ 
5 นางบุญรัตน?    วัฒนานุพันธ?  ฝEายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6 
7 

นางวงเดือน     แคล�วอ�อม 
นางสาวสุทาทิพย?  แคล�วอ�อม 

 ฝEายกิจการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ฝEายกิจการ สงเคราะห?และส งเสริมสวัสดิการ 
สังคม 

8 นางปภัสรา      แคล�วอ�อม  ฝEายกิจการ ส งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นายเจริญ        เสือแสง  กรรมการ 

10 นายปรีชา        ไกรรอด  กรรมการ 
11 นางพัลภา        ลัทธิพรหม  กรรมการ 
12 นายมนตรี        กล องดวงจิตร  กรรมการ 
13 นางกัญภัคณัฐ    จุลพรรณ?  เลขานุการและกิจการคลัง 

 

อาณาเขต   ต้ังอยู  ต. โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ ติดต อ  ชุมชนต�นหว�า - ชุมชนวัดหัวอิฐ 

ทิศใต�  ติดต อ  สุดเขตเทศบาล 
ทิศตะวันออก ติดต อ  ชุมชนบ อทรัพย? และถนนรถไฟ 
ทิศตะวันตก ติดต อ  สุดเขตเทศบาล 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

                           1.1  ทําสวน 
 1.2  ค�าขาย 
 1.3  รับจ�างท่ัวไป 
 1.4  รับราชการ 

2. องค?กรต างๆในชุมชน 
2.1   คณะกรรมการชุมชน     15   คน 

                     3.  รายได�เฉลี่ยของประชากร  82,357  บาท/คน/ปP 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป$  2561 
                     จํานวนครัวเรือน  184  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  506  คน  ชาย   234  คน    หญิง    272  คน 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
                    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  4 

1. นายเคารพ  อิสสระไพบูลย? 
2. นายประสิทธิ์  วงศ?พิศาล 
3. นายอาวุธ  สุขันทอง 
4. นายวิฑูรย?  หัสภาคย? 
5. นายธีระวัฒน?  คงสําราญ 
6. นายสรพงษ?  คงสําราญ 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ท่ีทําการชุมชน   
2. โรงเรียนนครเทคนิค   
3. วัดโพธิ์เสด็จ 

สาธารณสุข 
1. กลุ มอสม. 
2. ศูนย?บริการสาธารณสุขชุมชนโพธิ์เสด็จ 
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                                              ชุมชนตลาดยาว 
 
 

ประวัติชุมชน 
               ชุมชนตลาดยาว  เดิมเป�นบริเวณท่ีตั้งของวัดโบราณ  ชาวบ�านเรียกว!าวัดหูล!อง  หรือเรียกอีกชื่อ 
หนึ่งว!าวัดหัวหลิ่ง  หรือวัดคลองทา  ซ่ึงวัดได�สร�างมาเป�นเวลาช�านาน   และพ้ืนท่ีส!วนใหญ!เป�นป/าสาคูมีน้ําขัง 
ต!อมาเม่ือประมาณ  พ.ศ.2503  เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชซ่ึงมีนายไสว  สวัสดิสาร  เป�นนายกเทศมนตรี 
ได�ใช�เป�นท่ีถมขยะของเทศบาล  หลังจากนั้นได�ทําการถมท่ีทําเป�นตลาด  ชาวบ�านเรียกว!า  ตลาดคลองทา   
หรือตลาดยาว (เนื่องจากมีความยาวจากสี่แยกถนนกาชาดไปตามถนนจําเริญวิถีจนสุดถนน)  ต!อมาเม่ือย!าน 
การค�าใหม!เกิดข้ึนบริเวณวัดหัวอิฐ  ถนนกะโรม  ตลาดยาวท่ีสิ้นสุดลงทางเทศบาลได�สร�างเป�นอาคารพาณิชย< 
สองชั้น  เป�นท่ีอยู!อาศัยของผู�คนซ่ึงประกอบอาชีพค�าขายเนื่องจากกลายเป�นท่ีตั้งของคิวรถยนต<สองแถวและ 
รถตู�จํานวนมาก มาจนถึงป>จจุบัน  ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก  ด.ต. เจริญ  มาถนอม  และประธาน 
กรรมการชุมชนคนป>จจุบัน  คือ  ร.ต.ขนาน  แก�วจํารัส 

คณะกรรมการชุมชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ต้ังอยู! ต. คลัง 
  ทิศเหนือ          ติดต!อ  ถนนเนรมิต  

ทิศใต�           ติดต!อ  ถนนกะโรม  
ทิศตะวันออก ติดต!อ  ถนนราชดําเนิน 
ทิศตะวันตก      ติดต!อ  ถนนยมราช  

 
 

 
 

๑. ร.ต.ขนาน แก�วจํารัส ประธานคณะกรรมการชุมชน 
๒ นายธนกร สาระมาศ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
๓ นายบุญตรี รักธรรม ฝ/ายกิจการส!งเสริมการปกครอง ปCองกันและรักษาความสงบ 
๔ นางชณิดาภา แซ!เตียว ฝ/ายกิจการ พัฒนาและส!งเสริมอาชีพ 
๕ นางสาวสุภาพร มาถนอม ฝ/ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
๖ นางสาวสุริศา คํานวนจิตร ฝ/ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๗ นายสุทัศน< ศุภกร ฝ/ายกิจการ สงเคราะห<และส!งเสริมสวัสดิการสังคม 
๘ นางสาวสุปราณี ทัลวัลลิ ์ ฝ/ายกิจการ ส!งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
๙ นายอรรนพ แซ!หลี กรรมการ 
๑๐ นายสมจิต นวลพลับ กรรมการ 
๑๑ นางเพ็ญนภา พรมเดช กรรมการ 
๑๒ 
13 
14 
15 

นายสมชาย 
นางฐิติพร 
นายนุกูล 
นางนัทธมน 

นาควารี 
ระวรรณวงษ< 
บัวเพ็ชร< 
ขยันกิจกุล 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการและกิจการคลัง 

    



 
                                      
                                            - ๑๐1 – 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 
      1.1  ค�าขาย 
      1.2  ช!างตัดผ�า   
      1.3  ช!างเสริมสวย 
      1.4  ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ เช!น  หอพัก  โรงพิมพ<  โรงกลึง  ฯลฯ 
2. องค<กรต!างๆในชุมชน 

2.1   คณะกรรมการชุมชน     13    คน 
                     3.    รายได�เฉลี่ยของประชากร   117,654  บาท/คน/ปY 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน    49  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  104  คน  ชาย   51  คน    หญิง    53  คน 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร.ในชุมชน 
                     1.  วัดมเหยงคณ< 
                      2. โบสถ<คริสตจักร 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
                     1.  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ< 

สาธารณสุข                            
๑.  กลุ!ม อสม. 
๒.  หน!วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สิน 
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ชุมชนเศรษฐีศรีนคร 

 
 

ประวัติชุมชน 
          ชุมชนเศรษฐีศรีนคร  เป�นชุมชนท่ีได�รับการจัดต้ังใหม"เป�นชุมชนลําดับท่ี  50  โดยแยกจากชุมชนพะเนียด 
          ชุมชน “เศรษฐีศรีนคร”ได�ประกาศจัดต้ังเป�นชุมชนเม่ือวันท่ี  25  กุมภาพันธ2  2554   

คณะกรรมการชุมชน      
 
 

1 นางสาวนิรมล  ภูมิกรานต2  ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายอิทธิศักด์ิ   บุญล�อม  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 

 
    4 

นายสมหมาย   อักษรวงศ2 
 
นางสาวสายชล  ดาราสุริยงค2 

 ฝ<ายกิจการส"งเสริมการปกครอง ป=องกัน
และรักษาความสงบ 
ฝ<ายกิจการ พัฒนาและส"งเสริมอาชีพ 

5 นางอํานวย      ธรรมานนท2  ฝ<ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6 นางพัฒนา       บุญโสภาส  ฝ<ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 
7 นางเสาวณีย2     ดาราสุริยงค2  ฝ<ายกิจการ สงเคราะห2และส"งเสริม

สวัสดิการสังคม 
8 นางสาวชุธารัช   อุ"นเลิศ  ฝ<ายกิจการ ส"งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

    9 นางสาวปารีณา   อินทร2แก�ว  เลขานุการและกิจการคลัง 
 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู" ต. คลัง 
  ทิศเหนือ ติดต"อ  ซอยอํานวยสุข 

ทิศใต�  ติดต"อ  ซอยเศรษฐี  99 
ทิศตะวันออก ติดต"อ  ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ทิศตะวันตก ติดต"อ  ถนนลําเหมือง 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

 1.1  ค�าขาย  
 1.2  รับราชการ 
 1.3  ประกอบธุรกิจส"วนตัว 
 1.4  รับจ�างท่ัวไป 
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2. องค2กรต"างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน                    -        คน 

                     3.  รายได�เฉลี่ยของประชากร   89,553     บาท/คน/ปM 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน    68  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  207  คน  ชาย   96  คน    หญิง    111  คน 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายฮ�งไช�  แซ"อ้ัง 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ห�างโรบินสัน 
2. สถานปฏิบัติธรรม (ซอยอํานวยสุข) 

                 3  โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาเอ็นคอนเซ็ปท2 
 

 สาธารณสุข 
     1.  ศูนย2สาธารณสุข (คูขวาง) 
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                                                ชุมชนนิยมสุข 
 
 
ประวัติชุมชน 

เดิมชุมชนนิยมสุขเป�นส�วนหนึ่งของชุมชนดอนไพร     แต�เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงได&แยก
ออกมาเป�นชุมชนนิยมสุข เม่ือ ป' พ.ศ. 2545   ประชากรส�วนใหญ�ในชุมชน นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือศาสนา
อิสลาม มีนายสมมาตร ทัศน4นิยม เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก   และนางจงลักษณ4  คงทอง เป�นประธาน
คณะกรรมการชุมชนคนป7จจุบัน 

 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นางจงลักษณ4 คงทอง ประธานคณะกรรมการชุมชน 
๒ นาวิชิต ภิรมยาภรณ4 รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
๓ นายประภาส โรยแก&ว ฝ>ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป?องกันและรักษา 

ความสงบ 
๔ นางสาวรัชนี สืบแก&ว ฝ>ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
๕ นางฝนทิพย4 คงทน ฝ>ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
๖ นางเยาวลักษณ4 โลหะสุวรรณ ฝ>ายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๗ นางจิระพร รังสรรค4 ฝ>ายกิจการสงเคราะห4และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
๘ นางสุภรณ4 ประเทศไทย ฝ>ายกิจการส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
๙ 
10   
11 
12 
 
13 

นางชอุ�ม 
นางสาวสุดา 
นางพรรณี 
จ.ส.อ.วินัย 
 
นางเฉลียว 

กาลนิล 
ทัดระเบียบ 
มัทยาติ 
จูประจวบ 
 
นิลวิเชียร 

กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการและกิจการคลัง 
กรรมการผู&ช�วยผ�ายกิจกการ การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กรรมการผู&ช�วยฝ>ายกิจการ สงเคราะห4และส�งเสริม
สวัสดิการสังคม 

อาณาเขต   ตั้งอยู� ต. ท�าวัง 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนมณีวัตร 

ทิศใต   ติดต�อ  ถนนข&างวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  ถนนอ&อมค�ายวชิราวุธ 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ถนนราชดําเนิน 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับจ&างท่ัวไป 
1.2  รับราชการ 
1.3  ค&าขาย 
1.4  การเลี้ยงสัตว4 
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2. องค4กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15   คน 
2.2  คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 15   คน 

3. รายได&เฉลี่ยของประชากร   121,139  บาท/คน/ป' 
4. ความต&องการของชุมชนด&านการส�งเสริมอาชีพ 

4.1  การตัดผม 
5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
     5.1  การอบรมการพัฒนาอาชีพในชุมชน 
 

ข อมูล  จ.ป.ฐ  ป%  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   87  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  144  คน  ชาย   65  คน    หญิง   79  คน 

 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
                         1.นางจงลักษณ4  คงทอง   (ประธานกรรมการชุมชนนิยมสุข) 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน 
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ชุมชนบ�านโพธิ์ 
 
 
ประวัติชุมชน  

   เดิมชุมชนบ�านโพธิ์เป�นส�วนหนึ่งของชุมชนเทวบุรี  และต�อมาประชาชนได�ร�องขอให�เทศบาลแยกมาจัดต้ังเป�น
ชุมชนใหม�ชื่อ  “ชุมชนบ�านโพธิ์” เม่ือวันท่ี  25  ธันวาคม  พ.ศ.2554  ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ        
ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก   คือ  นายอนันต9  อรัญญเวศ 

คณะกรรมการชุมชน 
  

 1 นายยรรยงค9 ลิขิตกาญจน9 ประธานคณะกรรมการชุมชน 
 2 จ.ส.อ.เกรียงศักด์ิ ชูพระรส รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
 3 ด.ต.ฉลอง รักษาชล ฝ?ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป@องกันและรักษา 

ความสงบ 
 4 นางยุคนธ9 จริตงาม ฝ?ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
 5 นางกนกพร สิตไทย ฝ?ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 6 นายพะยอม ลิขิตกาญจน9 ฝ?ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 7 นายเจริญ โภคสวัสด์ิ ฝ?ายกิจการ สงเคราะห9และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
 8 นางสมจิตร มณีนิล ฝ?ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
 9 นายประสิทธิ์ ธรฤทธิ์ กรรมการ 
 10 นายอาคม นาคะ กรรมการ 
 11 นายถาวร ผดุงกิจ กรรมการ 
 12 นางพนิดา เล็กเท่ียง กรรมการ 
 13 นายนิวัติ เสาโสภณ เลขานุการและกิจการคลัง 

 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ตําบล  โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ ติดต�อ   ชุมชนเทวบุรี - คลองห�วย 

 ทิศใต�  ติดต�อ   (สุดเขตเทศบาล) 
 ทิศตะวันออก ติดต�อ   ทางรถไฟ 

ทิศตะวันตก ติดต�อ   สุดเขตเทศบาล 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.  ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับจ�าง 
1.2  ทําสวน 
1.3  ค�าขาย 
1.4  รับราชการ 

2.  องค9กรชุมชนปMจจุบัน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน                  15    คน 

     3.  รายได�โดยเฉลี่ยของประชากร   118,171  บาท / คน / ปP 
               4.  ความต�องการของชุมชนในการส�งเสริมอาชีพ 
                           4.1  ส�งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด   
                           4.2  ส�งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว9  เช�น  ไก�พ้ืนเมือง 
                     5.  ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
                           5.1  ส�งเสริม  และสนับสนุนเงินทุนแก�ชุมชนท่ีใช�ในการหมุนเวียนเพ่ือการประกอบอาชีพ 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป&  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   121  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  231  คน  ชาย   95  คน    หญิง    136  คน 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
                         วัดโพธิ์เสด็จ 

แหล2งข�อมูลข2าวสารของของชุมชน      - คณะกรรมการชุมชน - 

สาธารณสุข   ศูนย9สาธารณสุขประจําชุมชน 
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ชุมชนท�ามอญ(ศรีทว)ี 
 
 
ประวัติชุมชน  

        โดยประมาณป�  พ.ศ.2398  สมัยรัชกาลท่ี 4 ได!มีชาวมอญอพยพจากกรุงรัตนโกสินทร+  มาค!าขายทาง
ภาคใต!โดยเดินทางเรือและมาพบบริเวณท4าด4านซ่ึงเป7นลําคลองอยู4ทางทิศเหนือของเมืองนครศรีธรรมราช  และได!
สร!างท่ีอยู4อาศัยและสร!างวัดท4ามอญ  ป<จจุบันคือวัดศรีทวี  พร!อมสร!างพระบัวเข็มเป7นพระประธาน ซ่ึงเป7นท่ียึด
เหนี่ยวทางจิตใจ  ส4วนใหญ4ประชาชนของชุมชนประกอบอาชีพ  มังคุดคัด  มะม4วงหิมพานต+ทอดและค่ัว  โดยมี 
ร.ต.ต.บุญมี  จินดากาญจน+     ประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 

คณะกรรมการชุมชน 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาณาเขต   ต้ังอยู4 ตําบล  ท4าวัง  ถนนท4าวัง  อําเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศเหนือ ติดต4อ    คลองท4าวัง 

 ทิศใต�  ติดต4อ    ถนนเทวราช 
 ทิศตะวันออก ติดต4อ    ถนนราชดําเนิน 

ทิศตะวันตก ติดต4อ    วัดศรีทวี 
 
 

 

๑. นายสุเมธ รัตนวรรณ ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายบรรจง ทิพยมงคล รองประธารคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายกิตติพงศ! บุญสิงห! ฝ%ายกิจการส&งเสริมการปกครอง ป'องกันและรักษาความสงบ 

๔ นายเรวัต เบ็ญจธรรมรักษา ฝ%ายกิจการ พัฒนาและส&งเสริมอาชีพ 

๕ นางสาวอรนุช เวชรังษี ฝ%ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 

๖ นายยุทธพงศ! ชูใหม& ฝ%ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นางนวลน2อย พิทักษ! ฝ%ายกิจการ สงเคราะห!และส&งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางพลอยชวรรณ รัตนวรรณ ฝ%ายกิจการ ส&งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางรัตติยา พูลทวี กรรมการ 

๑๐ นางสาวป;ยนุช ปะรือซัน กรรมการ 

๑๑ นายทํานอง ทองแก2ว กรรมการ 

๑๒ นายสมเกียรติ พริกไทย กรรมการ 

๑๓ นางวิภาดา ฉวีวรรณ เลขานุการและกิจการคลัง 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.  ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค!าขาย 
1.2  รับจ!าง 

2.  องค+กรชุมชนป<จจุบัน 
1.1  คณะกรรมการชุมชน      15  คน 

     3.  รายได!โดยเฉลี่ยของประชากร   54,689   บาท / คน / ป� 
               4.  ความต!องการของชุมชนในการส4งเสริมอาชีพ 
                          4.1  เงินทุนในการประกอบอาชีพ 
                          4.2  จดัหาบุคลากรและวิทยากรให!ความรู!เพ่ือการประกอบอาชีพแก4ประชาชนในชุมชน 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป&  2561 
                     จํานวนครัวเรือน    64  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  105  คน  ชาย   49  คน    หญิง    56  คน 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นางกระแสร+  มุสิกวงศ+  (อดีตครู) 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร3ในชุมชน 
1. วัดศรีทวี 

แหล�งข�อมูลข�าวสารของของชุมชน    เสียงตามสายประจําชุมชน 

สาธารณสุข        1.  ศูนย+บริการสาธารณสุขศรีทวี 
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ชุมชนเคหะเอ้ืออาทรสะพานยาว  
 

 
ประวัติชุมชน 
                    เกิดจากการดําเนินการสร�างบ�านเอ้ืออาทรของการเคหะแห�งชาติสําหรับผู�มีรายได�น�อย 
เม่ือป'  พ.ศ.2546 
                     เม่ือวันเสาร0ท่ี  10  มกราคม  พ.ศ.2552  ทางการเคหะแห�งชาติได�ทําการส�งมอบบ�าน 
เอ้ืออาทรนครศรีธรรมราช 2  (โพธิ์เสด็จ)  ให�กับผู�มีสิทธิในการครอบครองบ�าน  และได�เข�าอยู�อาศัยในหมู� 
บ�านเอ้ืออาทรนครศรีธรรมราช 2  จํานวน  412  ครัวเรือน 
                     การเคหะแห�งชาติมีนโยบายเลือกต้ังคณะกรรมการหมู�บ�านเอ้ืออาทรของการเคหะแห�งชาติ 
เพ่ือเข�ามาดูแล  และรักษาผลประโยชน0ของหมู�บ�านโดยเลือกต้ังวันท่ี  20  มีนาคม  พ.ศ.2554 
คณะกรรมการหมู�บ�านเอ้ืออาทรฯ ชุดแรกได�รับการเลือกตามรายชื่อดังนี้ 

คณะกรรมการชุมชน 
 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ ติดต�อ  ถนนสะพานยาว 

ทิศใต�  ติดต�อ  ชุมชนตลาดหัวอิฐ 
ทิศตะวันออก ติดต�อ  หมู�บ�านสัมฤทธิ์ประสงค0 
ทิศตะวันตก ติดต�อ  ชุมชนนอกไร� – สะพานยาว 

 
 

                               
 

๑. นายจิตติกร อินทร�จันทร� ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นายประเสริฐ ชาญปราณีต รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายสุรศักด์ิ บัวทอง ฝ&ายกิจการส'งเสริมการปกครอง ป(องกันและรักษาความ 

สงบ 

๔ นายศรายุทธ รัฐการ ฝ&ายกิจการ พัฒนาและส'งเสริมอาชีพ 

๕ นายวิทยา ฤทธิชัย ฝ&ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล3อม 

๖ นายกิตติชัย กุญชรินทร� ฝ&ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นายพีรพงศ� คงพันธ� ฝ&ายกิจการ สงเคราะห�และส'งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางจีรหงส� สถิตคุณากร ฝ&ายกิจการ ส'งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นายบุญรอด อักสวง กรรมการ 

๑๐ นายปราวุฒิ อินนุพัฒน� กรรมการ 

๑๑ นางสมใจทิพย� มาศสุวรรณ� เลขานุการและกิจการคลัง 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค�าขาย 
1.2  รับจ�างท่ัวไป 
1.3  แม�บ�าน 
1.4  รับราชการ 
1.5  ธุรกิจส�วนตัว 

2. องค0กรต�างๆในชุมชน 
1.1  คณะกรรมการชุมชน     15   คน 

                       3.  รายได�เฉลี่ยของประชากร  102,739  บาท/คน/ป' 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   284  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  532  คน  ชาย   228  คน    หญิง    304  คน 

แหล)งข�อมูลข)าวสารของชุมชน       -คณะกรรมการชุมชน- 

สาธารณสุข 
1. อสม. 
2. ศูนย0บริการสาธารณสุขชุมชนศรีทวี 
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ชุมชนชุมแสง  
 

 
 
ประวัติชุมชน 
                    คําว	า “ชุมแสง” มาจากชื่อ 2 ชื่อคือ (1) ต�นชุมแสง เป�นพุ	มไม�เนื้อแข็ง (2) หนองชุมแสง 
เป�นหนองน้ําธรรมชาติซ่ึงอยู	กลางซอยแยก 2 และเป�นท่ีพักสําหรับชาวเหนือท่ีเข็นเกวียนเทียมควายนําสินค�า
มาค�าขายในเมือง มาประกอบอาชีพค�าขายท่ีตลาดหัวอิฐ จึงรวมตัวเป�นกลุ	มต้ังชื่อว	า “กลุ	มชุมแสงบรรเทา
ทุกข5”ต	อมาได�กลายเป�น  “ ชุมแสง”  และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�จัดต้ังเป�นชุมชน  เม่ือวันท่ี  27  
ตุลาคม  2554   โดยมี 

1. นางกมลทิพย5  แก�วพรรณราย เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก และคนป=จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นางกมลทิพย5 แก�วพรรณราย ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายวิชัย ชมภูชนะ รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายเกรียงไกร ถมแก�ว ฝBายกิจการส	งเสริมการปกครองปCองกันและรักษา

ความสงบ 
4 นางสาวสุมลรัตน5 กําลังเก้ือ ฝBายกิจการ พัฒนาและส	งเสริมอาชีพ 
5 

  6 
นางเพลินตา 
นายเฉลิม 

ไชยณรงค5 
เพ็ชรทอง 

ฝBายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
ฝBายกิจการ การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

7 นางขจิต ชุมนุม ฝBายกิจการ สงเคราะห5และส	งเสริมสวัสดิการ
สังคม 

8 นางจิราภรณ5 ถมแก�ว ฝBายกิจการ ส	งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นางสาวสุกานดา เทพสิงหรณ5 กรรมการ 

10 นายพิทักษ5 ศรีสว	าง กรรมการ 
11 นายภิรมย5 แสงโสภา กรรมการ 
12 นางจิรา จุดเดช กรรมการ 
13 นางสาวขนิษฐา พันธภาพ กรรมการ 
14 นางจุรี แก�วอะโข กรรมการ 
15 
16 
17 

นายโสภณ 
ด.ต.กมลภัทร5 
นางจุฑามาศ 

ส	งเสริมสกุล 
แก�วพรรณราย 
ลาวัณย5วิบูรณ5 

เลขานุการและกิจการคลัง 
กรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการท่ีปรึกษา 
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อาณาเขต   ต้ังอยู	 ต. โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ ติดต	อ  ถนนกะโรม 

ทิศใต�  ติดต	อ  สุดเขตเทศบาล 
ทิศตะวันออก ติดต	อ  ชุมชนซอยต�นหว�า  (ซอยต�นหว�า 4) 
                               และชุมชนหน�าแขวงการทางนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก ติดต	อ  ชุมชนทวดทอง 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับราชการ 
1.2  พนักงานบริษัท 
1.3  รับจ�าง 
1.4  ค�าขาย 

2. องค5กรต	างๆในชุมชน 
1.1  คณะกรรมการชุมชน    15  คน 
1.2  อสม.                         4    คน 

                       3.  รายได�เฉลี่ยของประชากร  140,805  บาท/คน/ปP 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน  237  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  664  คน  ชาย   319  คน    หญิง   345  คน 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายสรพงษ5  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  4 
2. อาจารย5 เป�นสุข  จันทวี 

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร1ในชุมชน 
1. หนองชุมแสง 

สาธารณสุข 
1. ศูนย5บริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ 
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ชุมชน บ.ข.ส. 
 
ประวัติชุมชน 

 เดิมเป
นพ้ืนท่ีราบลุ�ม มีตลาด มีการค�าขาย ต�อมามีผู�คนเข�ามาอาศัยเป
นจํานวนมาก ต�อมานายสันทัด 
โอวรารินทร( ได�มอบท่ีดินจํานวนประมาณ 5 ไร�เศษ ให�กับทางราชการ ทางราชการจึงได�จัดต้ังสถานีขนส�งผู�โดยสาร
ข้ึนโดยกระทรวงคมนาคม เม่ือป4พ.ศ.2525 ข้ึนมา และมีบริษัทรับส�งผู�โดยสารของเอกชนเกิดข้ึนหลายบริษัทเป
น
ศูนย(กลางการเดินทางของผู�คนทุกจังหวัดในประเทศ ต�อมากระทรวงคมนาคมได�โอนสถานีขนส�งให�กับเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชเป
นผู�ดูแลรับผิดชอบ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2548     เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�จัดต้ัง
เป
นชุมชน บ.ข.ส.  เป
นชุมชนหนึ่งของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี29 มิถุนายน 2555   โดยมี ส.ต.อ. 
มนตรี เรืองอ�อน เป
นประธานชุมชนคนแรก  และคนป<จจุบัน ผู�คนส�วนใหญ�ในชุมชนนับถือศาสนาพุทธและ
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม    

คณะกรรมการชุมชน 
 

 

อาณาเขต   ต้ังอยู� ต. โพธิ์เสด็จ 
  ทิศเหนือ จรด ซอยหลัง บขส. (ตลอดสาย) 

ทิศใต�  จรด ถนนกะโรม 
ทิศตะวันออก จรด ชุมชนตลาดหัวอิฐ 
ทิศตะวันตก จรด ถนนสะพานยาว 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป!  2561 
                     จํานวนครัวเรือน     95  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  403  คน  ชาย   215  คน    หญิง    188  คน 

 1 ส.ต.อ.มนตรี เรืองอ�อน ประธานคณะกรรมการชุมชน 
 2 นายถาวร จันทร(ใหม� รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
 3 นายสมศักด์ิ อินนุพัฒน( ฝHายกิจการส�งเสริมการปกครอง ปIองกันและรักษา 

ความสงบ 
 4 นายจรัญ ทองหนู ฝHายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
 5 นายสุนทร ดีหนู ฝHายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 6 นายนิคม เพชรด�วง ฝHายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 7 นางอุบล ทองหนู ฝHายกิจการ สงเคราะห(และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
 8 นางจินตนา ปLยะรัฐ ฝHายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
 9 นายวิสุทธิ์ คะนึง กรรมการ 
 10 นายธีรพงษ( พันธ(ทิพย( กรรมการ 
 11 นายวิทยา ฉิมทับ กรรมการ 
 12 นายสิทธิศักด์ิ สุทธิป<ญญา กรรมการ 
 13 นางสาวอ�อย ภูบุตรตะ กรรมการ 
 14 นายประยูร ทองหนู กรรมการ 
 15 นายสมชัย ทองจินดา เลขานุการและกิจการคลัง 
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ชุมชนศรีธรรมโศก 
 
 
ประวัติชุมชน  
   

                ถนนศรีธรรมโศก  ในอดีตพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป�นท่ีรกร�าง  เป�นคูเมือง  และเป�นท่ีนา  สร�างเป�นถนนใน
สมัยนายไสว  สวัสดิสาร  ดํารงตําแหน�งนายกเทศมนตรีเมืองนครศรีธรรมราช   ได�พัฒนาท่ีรกร�างนี้สร�างเป�นถนน
ศรีธรรมโศกพร�อมถนนพัฒนาการคูขวาง  และได�ต้ังชื่อถนนว�า  ถนนศรีธรรมโศก ซ่ึงประชาชนในบริเวณนี้ได�แยก
ออกมาจากชุมชนบุญนารอบ  และจัดต้ังชุมชนข้ึนมาใหม�  ชื่อว�า  ชุมชนศรีธรรมโศก  เม่ือวันท่ี  18  กรกฎาคม  
พ.ศ.2555 
 

คณะกรรมการชุมชน 
1     นายบํารุงค:             ฉิมพลี ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายมานพ จอกทอง รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3   นางวันนี                         จูเส�ง ฝ>ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป?องกันและรักษาความสงบ 
4 นายชวัฒน: เชาว:ชตา ฝ>ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 นายทินกร ฉิมพลี ฝ>ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6 นายสุธรรม                  แก�วมล ฝ>ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7 นางสาวดวงศรี เกตสัตบรรณ: ฝ>ายกิจการ สงเคราะห:และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางสาววนิดา รอดเอียด ฝ>ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นายเกรียงศักด์ิ นิลอุบล กรรมการ 

10 นางโนรี เดชรักษา กรรมการ 
11 นางสาวราตรี สนเลม็ด กรรมการ 
12 นางบุญน�อย หนูดํา กรรมการ 
13 นางมาลี ทองพริก กรรมการ 
14 นายเฉลิมศักด์ิ                      พูลทวี กรรมการ 
15 

 

นางกาญจนา                    ใจกล�า เลขานุการและกิจการคลัง 
 

อาณาเขต  ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ     ชุมชนบุญนารอบ    

ทิศใต�  ติดต�อ     หน�าวัดพระมหาธาตุ 
ทิศตะวันออก ติดต�อ     สุดเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก ติดต�อ     ถนนราชดําเนิน 

 

 
 
 
 



 
 

- ๑๑๖ - 

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับราชการ 
1.2  ค�าขาย 
1.3  ธุรกิจส�วนตัว 
1.4  รับจ�างท่ัวไป 

2. องค:กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15    คน 

3. รายได�เฉลี่ยของประชากร    53,566  บาท / คน / ปL 
4. ความต�องการของชุมชนด�านการส�งเสริมอาชีพ 
5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป$  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   76  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  218  คน  ชาย   106  คน    หญิง    112  คน 

 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
                     1.นายสุชาติ  ทรัพย:สิน   (ศิลปNนหนังตะลุง  และช�างทํารูปหนังตะลุง) 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร2ในชุมชน 
1. บ�านนายหนังตะลุงสุชาติ  ทรัพย:สิน 
2. วัดสระเรียง 

สาธารณสุข 
1. อสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สิน 
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ชุมชนหอไตร 
 
 
ประวัติชุมชน 
         เดิมมีวัดโบราณวัดหนึ่งนามว�า  “วัดหอไตรพระป�ฎก” ป"จจุบันคือสถานท่ีตั้งวิทยาลัยศิลปะ 
หัตถกรรมนครศรีธรรมราชในอดีตด1านทิศตะวันออกของถนนราชดําเนินโดยรอบของวัดนี้แวดล1อมด1วยทุ�งนา 
วัดหอไตรพระป�ฎกเป5นโบสถ6หรือเทวาลัยของพราหมณ6มีสระน้ําขนาดใหญ�อยู�ทางด1านทิศตะวันออกเม่ือ 
ศาสนาพราหมณ6ลดอํานาจลง  ศาสนาพุทธทวีกําลัง  และทับซ1อนความเชื่อเชิงมโนคติหลักคําสอนจึงได1 
สร1างพระพุทธรูปไว1 ณ.สถานท่ีนั้นเพ่ือประกาศคําสอน  วัดหอไตรพระป�ฎกมีหอไตรพระป�ฎกอยู�ท�ามกลาง 
สระน้ํา  เจ1าเมืองผู1ครองเมืองครั้งโบราณต1องทําพิธีชําระพระวรกาย  นุ�งขาวห�มขาวถือศีล  และศึกษา 
ตําราพระไตรป�ฎก  รวมถึงคัมภีร6พระเวทหลักธรรมนูญศาสตร6ตามพระราชประเพณีท่ีมีมา 
                  ในครั้งอดีตประมาณ  40  ป@ท่ีผ�านมายังเห็นซากอาคารโบสถ6ร1าง  และอิฐมอญวางเรียงราย   
มีต1นโพธิ์ต1นใหญ�  สระบัวและผักตบชวาข้ึนในสระน้ําขนาดใหญ�ด1านทิศตะวันออก มีบ1านเรือนผู1คนไม�ก่ีหลังคา 
เรือน  ย�านตรอกหอไตรอดีต  เป5นตรอกหลักของชุมชนเก�าขนาบตรอกหัวหลาง   
                   ต�อมาเม่ือมีการจัดต้ังวิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราชเป5นศูนย6การศึกษาในพ้ืนท่ี 
อาณาเขตบริเวณจึงแวดล1อมด1วยบ1านเรือนอาคารจัดสรรของผู1คนมาจากนอกพ้ืนท่ีการขยายตัวของชุมชน
เพ่ิมจํานวนมากข้ึน  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได1ประกาศจัดต้ังชุมชนอย�างเป5นทางการเม่ือ  วันท่ี  3 
กันยายน  พ.ศ.2555 
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คณะกรรมการชุมชน 

1 นางสาวปรีดา คงสังข6 ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นายสมบูรณ6 อินยอด รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายเยื้อน ดีหมี ฝIายกิจการส�งเสริมการปกครอง ปJองกันและรักษาความสงบ 
4 นางพรทิพย6 ป�ยะวัฒนากูร ฝIายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 นางวรรณภรณ6 วัชรเรืองรัตน6 ฝIายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม 
6 นางสาวอัญชนา ไกรแก1ว ฝIายกิจการ การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
7 นายสารัตถ6 ยกย�อง ฝIายกิจการ สงเคราะห6และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางสุชาดา ยวนทอง ฝIายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นางสาวกชกร ศรีสุวรรณ เลขานุการและกิจการคลัง 
    
    

อาณาเขต  ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ   คลองปIาเหล1า 

ทิศใต�  ติดต�อ   ซอยหน1าวัดท1าวโคตร 
ทิศตะวันออก ติดต�อ   สุดเขตเทศบาล 
ทิศตะวันตก ติดต�อ   ถนนราชดําเนิน 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับราชการ 
1.2  ค1าขาย 
1.3  ธุรกิจส�วนตัว 
1.4  รับจ1างท่ัวไป 

2. องค6กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน      15    คน 

3. รายได1เฉลี่ยของประชากร    101,120  บาท / คน / ป@ 
4. ความต1องการของชุมชนด1านการส�งเสริมอาชีพ 
5.    ลักษณะของการส�งเสริมอาชีพ 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป"  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   176  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  461  คน  ชาย   201  คน    หญิง    260  คน 
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บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. นายบรรเลง  อําพรรณ   (อดีตผู1อํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช) 
2. นางสุจินต6  วิเชียรรัตน6     

 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร1ในชุมชน 
1. วัดหอไตร  (ต้ังอยู�ในบริเวณวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช) 

แหล3งข�อมูลข3าวสารของชุมชน         - คณะกรรมการชุมชน - 

สาธารณสุข 
1. อสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 
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ชุมชนหน�าพระธาตุ 
 
 
ประวัติชุมชน 
         เนื่องจากพ้ืนท่ีนี้ยังไม�เป�นชุมชน ซ่ึงในขณะนั้น  นายพรประสิทธิ์  นิลชัย  เป�น อสม.ในพ้ืนท่ีชุมชน 
จึงได*รวมตัวกับคนในพ้ืนท่ี  จดัต้ังเป�นชุมชนข้ึนมาให*ชื่อชุมชนว�า  “ชุมชนหน*าวัดพระธาตุ”  เม่ือวันท่ี  3  กันยายน  
พ.ศ.2555  โดยแต�งต้ังนายเพ่ิมศักด์ิ  ศิริรัตน7  เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก 
 

คณะกรรมการชุมชน 
1 นางสาวจิราพร   เชื้อทอง  ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นางจิราพร        ชัยณรงค�  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายอานนท�       นิยุบล  ฝ9ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป:องกันและรักษาความสงบ 
4 นางปราณี         สุวรรณตรา  ฝ9ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 นางสนิท          พรหมชาติ  ฝ9ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม 
6 นางแจง           ธรรมดา  ฝ9ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7 นางเกษร          บัวเผียน  ฝ9ายกิจการ สงเคราะห7และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางปฤษณา      สังขศรี  ฝ9ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นางสาวโสภา     เสนทองแก%ว  เลขานุการและกิจการคลัง 
    

อาณาเขต  ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ    ชุมชนศรีธรรมโศก 

ทิศใต�  ติดต�อ    ชุมชนประตูชัย – ไชยสิทธิ์ 
ทิศตะวันออก ติดต�อ    สุดเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก ติดต�อ    ถนนราชดําเนิน 

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  ค*าขาย 
1.2  ธุรกิจส�วนตัว 
1.3  รับราชการ 

2. องค7กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน     15    คน 

3. รายได*เฉลี่ยของประชากร    111,064  บาท / คน / ปJ 
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ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   129   ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  200  คน  ชาย  87  คน    หญิง    113  คน 
 
 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร.ในชุมชน 
1.  วัดหน*าพระธาตุ 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. ศูนย7การศึกษานอกโรงเรียน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล0งข�อมูลข0าวสารของชุมชน   -  คณะกรรมการชุมชน - 

สาธารณสุข 
1. อสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สิน 
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ชุมชนสวนป	าน 
 

 
ประวัติชุมชน 
         พ้ืนท่ีชุมชนสวนป�านในอดีตเคยเป�นส�วนหนึ่งของวังเจ#าเมืองนครศรีธรรมราชพ้ืนท่ีมีสภาพเป�นเนิน
สูงต�อมาชุมชนได#ขยายตัวอย�างต�อเนื่อง  เม่ือวันท่ี  26  ตุลาคม  พ.ศ.2555  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได#
ประกาศจัดต้ังชุมชนสวนป�านอย�างเป�นทางการโดยอาศัยวัดสวนป�านเป�นศูนย3กลางประชากรส�วนใหญ�ของชุมชน
เป�นคนถ่ินเดิม  นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลามส�วนน#อย  ประธานชุมชนคนแรกและคนป7จจุบัน  คือ   
นางวรวรรนี  วุทธชูศิลป8 
 

คณะกรรมการชุมชน 
1    นางวรวรรณี       วุทธชูศิลป8  ประธานคณะกรรมการชุมชน 
2 นางสาวนิภาพร   อินทร3ทอง  รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
3 นายทรงชัย        สุขจิตต3  ฝ�ายกิจการส�งเสริมการปกครอง ป<องกัน และรักษา 

ความสงบ 
4 นางชูจิต            คล�องวิชา  ฝ�ายกิจการ พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ 
5 นางสุจิรา           อุดมเดช  ฝ�ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล#อม 
6 นางราตรี           เยี่ยมแสง  ฝ�ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7 นางสาวนิโลมล    เสนีย3ชัย  ฝ�ายกิจการ สงเคราะห3และส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
8 นางดาเรศน3        เยี่ยมแสง  ฝ�ายกิจการ ส�งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
9 นางสาวอาจิตต3    พันธวาที  กรรมการ 

10 นางสาวจันทนา    จิระสถิตย3  กรรมการ 
11 นางวัลภา           ซ�อนกลิ่น  กรรมการ 
12 นางสาวสุวรรณา   ศรีไพรินทร3  กรรมการ 
13 นางยินดี           กาญจนไพฑูรย3  เลขานุการและกิจการคลัง 

 
 

อาณาเขต  ต้ังอยู� ต. ในเมือง 
 ทิศเหนือ ติดต�อ        ถนนโรงช#าง 

ทิศใต�  ติดต�อ        ถนนท�าชี 
ทิศตะวันออก ติดต�อ        ถนนราชดําเนิน 
ทิศตะวันตก ติดต�อ        สุดเขตเทศบาล 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1  รับราชการ 
1.2  ค#าขาย 
1.3  รับจ#าง 

2. องค3กรต�างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน          15    คน 

3. รายได#เฉลี่ยของประชากร    65,000  บาท / คน / ปL 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561 
                   จํานวนครัวเรอืน  111  ครัวเรือน 
                   จํานวนประชากร  590  คน  ชาย   284  คน    หญิง    306  คน 

 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. คุณสายฝน  สิทธิรักษ3 

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร1ในชุมชน 
1. วัดสวนป�าน 
2. ฐานพระสยมตลาดท�าชี 

สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
1. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

แหล3งข�อมูลข3าวสารของชุมชน     

1.  คณะกรรมการชุมชน    

                      2.  ป<ายประชาสัมพันธ3 

สาธารณสุข 
1. กลุ�มอสม. 
2. หน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน 
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ชุมชนตลาดแขก 

 
 
ประวัติชุมชน   
              เดิมเป�นพ้ืนท่ีของคนศาสนาอิสลามอยู"เป�นส"วนมากจึงได&เรียกว"า  “ตลาดแขก”  ต"อมาได&มีการย&าย
ถ่ินฐาน  ทําให&คนไทยพุทธเข&ามาอยู"อาศัยมากข้ึน 
              สถานท่ีสําคัญของชุมชนตลาดแขกในป0จจุบันคือบ"อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของวัดประตูขาวในอดีต  และ
ป0จจุบันคือ  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ.นครอุทิศ  และได&จัดตั้งเป�นชุมชนใหม"เป�นชุมชน
ตลาดแขก  เป�นชุมชนท่ี  62  เดือนมกราคม  พ.ศ.2557  ประชาชนส"วนใหญ"นับถือศาสนาอิสลาม  
รองลงมา คือ  ศาสนาพุทธได&มีประธาน  และคณะกรรมการชุมชนชุดแรก  นางประภา  นิลวิสุทธิ์  เป�น
ประธานของชุมชนตลาดแขกคนแรก  และป0จจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นางประภา นิลวิสุทธิ ์ ประธานคณะกรรมการชุมชน 

๒ นางจิตติมา มะห�โมดี รองประธานคณะกรรมการชุมชน 

๓ นายวิศิษฏ� วิเศษกาญจน� ฝ)ายกิจการส*งเสริมการปกครอง ป+องกันและรักษาความสงบ 

๔ นางพรรณี เฉลิมไทย ฝ)ายกิจการ พัฒนาและส*งเสริมอาชีพ 

๕ นางนัยนา สุบรรณ ฝ)ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล7อม 

๖ นางสาวภริดา พลมาศ ฝ)ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗ นายพาทิศวร� บิสลาม ฝ)ายกิจการ สงเคราะห�และส*งเสริมสวัสดิการสังคม 

๘ นางสาวอัจฉรา เขตต�พงษ� ฝ)ายกิจการ ส*งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 

๙ นางเมตตา ใจเย็น เลขานุการและกิจการคลัง 

อาณาเขต   ต้ังอยู ต. ในเมือง  
  ทิศเหนือ ติดตอ    ชุมชนพะเนียด 

ทิศใต&  ติดตอ    ชุมชนประตูขาว 
ทิศตะวันออก ติดตอ    สุดเขตเทศบาล 
ทิศตะวันตก ติดตอ      ถนนราชดําเนิน 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1   ค-าขาย 
1.2   รับราชการ 
1.3   รับจ-างท่ัวไป 
1.4   ธุรกิจสวนตัว 
1.5   แมบ-าน 
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2. องค3กรตางๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน  17  คน 

3. รายได-เฉลี่ยของประชากร  34,562  บาท/คน/ป: 
4. ความต-องการของชุมชนด-านการสงเสริมอาชีพ 

4.1   สงเสริมด-านการค-าขาย 
5.    ลักษณะของการสงเสริมอาชีพ 

                          5.1   ต-องการได-เงินทุนมาจัดการประกอบอาชีพในชุมชน 
                          5.2   ลักษณะของการสงเสริมอาชีพ  เชน  สงเสริมด-านการขาย 
 

ข&อมูล  จ.ป.ฐ  ป<  2561 
                     จํานวนครัวเรือน   327  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร  934  คน  ชาย   430  คน    หญิง   504  คน 
 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ประสบความสําเร็จในชีวิตของชุมชน 
1. พลตํารวจตรี  ขุนพันธรักษราชเดช  (บุคคลสร-างชื่อเสียงให-กรมตํารวจ และหนึ่งในผู-ริเริ่ม

กอสร-างศาลหลักเมือง) 
                    2    นายมนัส  พงศ3ยี่หล-า  (รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช)                     

แหล"งข&อมูลข"าวสารของชุมชน    สภากาแฟ  คณะกรรมการชุมชน 

สาธารณสุข 
1. กลุม  อ.ส.ม 
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ชุมชนป�อมเพชร 

 
 
ประวัติชุมชน   
              ชุมชนป�อมเพชร  เป�นชุมชนท่ี  63  ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดต้ังเป�นชุมชน 
เม่ือวันท่ี  24  ตุลาคม  2560  และนายเติม  ยอดแก,ว  เป�นประธานคณะกรรมการชุมชนคนแรก  และ 
ป.จจุบัน 
 
 

คณะกรรมการชุมชน 
๑. นายเติม ยอดแก,ว ประธานคณะกรรมการชุมชน 
๒ นางนงเยาว2 แก,วบรรจง รองประธานคณะกรรมการชุมชน 
๓ นายประจบ เขียวเมฆ ฝ6ายกิจการส8งเสริมการปกครอง ป�องกันและรักษาความสงบ 
๔ นายสมพงศ2 คิดละเอียด ฝ6ายกิจการ พัฒนาและส8งเสริมอาชีพ 
๕ นางอารียา มีบุญมาก ฝ6ายกิจการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล,อม 
๖ นายสุริยันต2 พันราย ฝ6ายกิจการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๗ นางลัดดา สิทธิศิรประพันธ2 ฝ6ายกิจการ สงเคราะห2และส8งเสริมสวัสดิการสังคม 
๘ 
9 
10 
11 

 
 

นางอุษณีย2 
นายเตือนใจ 
นางสาวพรรัชนี 
นางสุธี 

 
 
 
 

พราหมณ2คง 
คงช8วย 
ทวีกิจ 
สุวรรณา 

ฝ6ายกิจการ ส8งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลฃานุการ 

 
 
 
 

อาณาเขต        ต.ในเมือง    
  ทิศเหนือ ติดต8อ    วัดมุมป�อม 

ทิศใต�  ติดต8อ    ถนนจําปาขอม 
ทิศตะวันออก ติดต8อ    ถนนอิสลามพัฒนา  ชุมชนจําปาขอม 
ทิศตะวันตก ติดต8อ      ถนนราชดําเนิน 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.    ลักษณะอาชีพท่ัวไปในชุมชน 

1.1   รับจ,างท่ัวไป 
1.2   ค,าขาย 
1.3   รับราชการ 
1.4   ลูกจ,าง 
 

2. องค2กรต8างๆในชุมชน 
2.1  คณะกรรมการชุมชน  11  คน 

3. รายได,เฉลี่ยของประชากร  ........................  บาท/คน/ปN 
4. ความต,องการของชุมชนด,านการส8งเสริมอาชีพ 

4.1   ส8งเสริมด,านการค,าขาย 
5.    ลักษณะของการส8งเสริมอาชีพ 

                          5.1   ต,องการได,เงินทุนมาจัดการประกอบอาชีพในชุมชน 
                          5.2   ลักษณะของการส8งเสริมอาชีพ  เช8น  ส8งเสริมด,านการขาย 
 

ข�อมูล  จ.ป.ฐ  ป#  2561   
                     จํานวนครัวเรือน   150  ครัวเรือน 
                     จํานวนประชากร   800    คน  ชาย  450  คน    หญิง  350  คน 
 
สถานท่ีสําคัญของชุมชน 
                     1. วัดมุมป�อม 
                     2. สํานักอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                     3. บ,านพักปลัดจังหวัด 
                     4. บ,านพักข,าราชการกรมธนารักษ2 
                     5. บ,านพักข,าราชการกรมการปกครอง 
 

แหล/งข�อมูลข/าวสารของชุมชนท่ีทําการชุมชน  (กําลังก8อสร,าง) 

สาธารณสุข 
1. อ.ส.ม  1  คน 
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ชุมชนคูขวางคลัง - เขต 1    
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563  

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV)   ชุมชนคูขวางคลัง - เขต 1 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนคูขวางคลัง - เขต 1  (จํานวน 7 ชุด)        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ํา ชุมชนคูขวางคลัง - เขต 1 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนคูขวางคลัง - เขต 1          

3. โครงการก0อสร�างรั้วศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนคูขวางคลัง - เขต 1 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนคูขวางคลัง - เขต 1          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 ��� 

 
ชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 2   

แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 2 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีตในชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 2          
 (บริเวณถนนคูขวางพัฒนาจนถึงถนน        
 โชคอุทิศ)        

2. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV) ใน ชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 2 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 2  (จํานวน 5 จุด)        

3. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงทางเดินเท�า ชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 2 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 2          
 (บริเวณซอยแยกคูขวางพัฒนา)        
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  ชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 3    

แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงศาลาในชุมชน ชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 3 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คูขวางท0าวัง - เขต 3          

2. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด  (CCTV) ในชุมชน ชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 3 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คูขวางท0าวัง - เขต 3  (จํานวน 8 ชุด)        

3. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในชุมชน ชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 3 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คูขวางท0าวัง - เขต 3          

4. โครงการส0งเสริมอาชีพในชุมชน ชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 3 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คูขวางท0าวัง - เขต 3          

5. โครงการปรังปรุงซ0อมแซมฝาท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนคูขวางท0าวัง - เขต 3 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คูขวางท0าวัง - เขต 3          
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ชุมชนท0าโพธิ์ 
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการส0งเสริมอาชีพในชุมชนท0าโพธิ์ ชุมชนท0าโพธิ์ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (อาชีพทําดอกไม�จันทน5)        

2. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ดในชุมชนท0าโพธิ์ ชุมชนท0าโพธิ์ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยรุ0งโรจน5)        

3. โครงการขยายเขตไฟฟEา(เสาไฟฟEา) และอุปกรณ5ไฟส0อง ชุมชนท0าโพธิ์ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 สว0างสาธารณะในชุมชนท0าโพธิ์ (บริเวณซอยเจริญทรัพย5)        

4. โครงการขุดลอกดูดล�างท0อระบายน้ําในชุมชนท0าโพธิ์ ชุมชนท0าโพธิ์ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
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ชุมชนมะขามชุม   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1 โครงการก0อสร�าง/ติดตั้งตาข0ายลานกีฬาในชุมชน ชุมชนมะขามชุม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 มะขามชุม  (ศาลาที่ทําการชุมชน)        

2 โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV)  ในชุมชนมะขามชุม ชุมชนมะขามชุม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
3. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนมะขามชุม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนมะขามชุม        
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ชุมชนหน5าสถานีรถไฟเขตนอกโคก   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1 โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนหน�าสถานีรถไฟ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   

 หน�าสถานีรถไฟเขตนอกโคก  (บริเวณซอย  15) เขตนอกโคก       
2 โครงการติดตั้งกระจกโค�งลดอุบัติเหตุในชุมชน ชุมชนหน�าสถานีรถไฟ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 หน�าสถานีรถไฟเขตนอกโคก  (บริเวณซอย  15) เขตนอกโคก       

3 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน ชุมชนหน�าสถานีรถไฟ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
  เขตนอกโคก       
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ชุมชนหน5าสถานีรถไฟเขตสะพานยาว   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชนหน�าสถานี ชุมชนหน�าสถานีรถไฟ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 รถไฟเขตสะพานยาว   เขตสะพานยาว       

2 โครงการส0งเสริมอาชีพในชุมชนหน�าสถานีรถไฟ ชุมชนหน�าสถานีรถไฟ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 เขตสะพานยาว  (อาชีพการทําตุJกตาไก0) เขตสะพานยาว       
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ชุมชนบ5านตก   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้ง/เปลี่ยนท0อเมนน้ําประปาในชุมชน ชุมชนบ�านตก ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 บ�านตก          
 (จากสะพานท0าเรียนจนถึงสะพานบ�านตก)        

2. โครงการขุดลอกคลองในชุมชนบ�านตก ชุมชนบ�านตก ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณคลองบ�านตก)        
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 ชุมชนป:าขอม   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1 โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ดในชุมชนปKาขอม ชุมชนปKาขอม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณสี่แยกถนนศรีธรรมโศกทางเข�า ร.ร.อนุบาล        
 จรัส , ทางเข�าปEอมเพชร , ปากซอยอิสลามพัฒนา ,        

 ปากซอยอิสลาม , ซอยต�นพลับ)        
2 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชนปKาขอม ชุมชนปKาขอม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
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ชุมชนบ0อทรัพย;   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนบ0อทรัพย5 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนบ0อทรัพย5          

2. โครงการจัดเก็บขยะในชุมชนบ0อทรัพย5 ชุมชนบ0อทรัพย5 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



 ��
 

ชุมชนซอยต5นหว5า   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนซอยต�นหว�า ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ซอยต�นหว�า (จํานวน 5 ชุด)        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนซอยต�นหว�า ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนซอยต�นหว�า  (บริเวณซอยต�นหว�า 2 แยก        
 ซ�าย  ซอยต�นหว�า 7)        

3. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนซอยต�นหว�า ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ซอยต�นหว�า        
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ชุมชนวัดหัวอิฐ   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ขยายท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนวัดหัวอิฐ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 วัดหัวอิฐ         
 (ข�างหลังวัดหัวอิฐ ระยะทางประมาณ  500  เมตร)        

2. โครงการส0งเสริมงานประเพณี  และวัฒนธรรม ชุมชนวัดหัวอิฐ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนวัดหัวอิฐ        
 (กิจกรรมงานวันเด็ก  และกิจกรรมงานประพณี        
 วันสงกรานต5)        
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ชุมชนไสเจริญ   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1 โครงการยกระดับพื้นถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนไสเจริญ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 พร�อมท0อระบายน้ําในชุมชนไสเจริญ        
 (ฝ;Pงตะวันออกหลังโตโยต�า)        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนในชุมชนไสเจริญ ชุมชนไสเจริญ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
3. โครงการก0อสร�างขยายท0อเมนน้ําประปาในชุมชน ชุมชนไสเจริญ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ไสเจริญ         

 (บริเวณซอยปากพลี  ซอยไทยบัณฑิต  ซอยนพวงศ5        
 และถนนชลประทานฝ;Pงขวา 4 )        

4. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV )  ในชุมชน ชุมชนไสเจริญ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ไสเจริญ        

5. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงขยายท0อระบายน้ํา ชุมชนไสเจริญ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนไสเจริญ  (บริเวณซอยกามาลุดดีน 3)        

6. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงขยายทางเดินเท�า ชุมชนไสเจริญ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (ฟุตบาท)  ในชุมชนไสเจริญ        
 (บริเวณซอยปากพลีหลักกิโลเมตรที่ 5)        
         
         



 ���

ชุมชนตากสิน - วัดชะเมา   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน5ในชุมชนตากสิน- ชุมชนตากสิน-วัดชะเมา ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 วัดชะเมา        

 (ตัดหญ�าบริเวณซอยเตาปูน)        
2. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV) ในชุมชน ชุมชนตากสิน-วัดชะเมา ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ตากสิน - วัดชะเมา        
 (บริเวณปากตรอกฉาง จํานวน 1 ตัว ปากซอย         
 หลังวัดชะเมา ซอย 2 และหน�าบ�านอ.รุจิรา        
 บริเวณสามแยก)        

3. โครงการส0งเสริมอาชีพในชุมชนตากสิน-วัดชะเมา ชุมชนตากสิน-วัดชะเมา ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (อาชีพการทําขนมไทย)        
         
         

         
         
         
         
         



 ��� 

 
ชุมชนการเคหะแห0งชาตินครศรีธรรมราช     
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนการเคหะฯ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนการเคหะแห0งชาตินครศรีธรรมราช        
 (บริเวณซอย 4 , 5 , 6  และซอยแยก)        

2. โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท0อเมนน้ําประปาในชุมชน ชุมชนการเคหะฯ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 การเคหะแห0งชาตินครศรีธรรมราช        
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ชุมชนดอนไพร   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1 โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนในชุมชนดอนไพร ชุมชนดอนไพร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยหมู0บ�านปKาไม�)        
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ชุมชนราชนิคม    
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1 โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชนราชนิคม ชุมชนราชนิคม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยตรงกันข�ามกับซอยเอกรินทร5อยู0ระหว0าง        
 หมู0บ�านเพชรไพรินและโรงแรมที่กําลังก0อสร�าง ,          
 ซอยสิริสุข  1  และซอยราชนิคม  7 )        

2 โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนราชนิคม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 พร�อมท0อระบายน้ําในชุมชนราชนิคม        
 (บริเวณซอยแยกจากซอยท0าขนอน) ชุมชนราชนิคม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   

3 โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงทางเดินเท�าในชุมชนราชนิคม ชุมชนราชนิคม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   

4 โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท0อเมนน้ําประปาในชุมชน ชุมชนราชนิคม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ราชนิคม   (ถนนราชนิคมตลอดสาย)        

5 โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนราชนิคม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนราชนิคม  (บริเวณหลังโรงพยาบาลนครินทร5)        

6 โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนราชนิคม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ราชนิคม  (บริเวณซอยท0าขนอน)        
 

 
 
 



 ���

ชุมชนบางงัน  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการขยายเขตไฟฟEา (เสาไฟฟEา) และอุปกรณ5ไฟ ชุมชนบางงัน ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ส0องสว0างสาธารณะในชุมชนบางงัน        
 (บริเวณหัวโค�งปากทางเข�าถนนท0าซัก)        

2. โครงการจัดหาถังขยะในชุมชนบางงัน ชุมชนบางงัน ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน5ในชุมชนบางงัน ชุมชนบางงัน ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (ตัดหญ�าบริเวณซอยบางงัน 2 ตลอดสาย)        

4. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนในชุมชนบางงัน ชุมชนบางงัน ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยบางงัน 2 และ 4 )        

5. โครงการปรับปรุงคุณภาพและเปลี่ยนท0อเมนน้ําประปา ชุมชนบางงัน ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนบางงัน        
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ชุมชนตลาดหัวอิฐ    
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1 โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนตลาดหัวอิฐ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนตลาดหัวอิฐ        
 (บริเวณซอยรวมแพทย5ตลอดสาย  แยก 1 , 2  และ        
 ซอยแม0พะยอมตลอดสาย)        

2. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด  (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนตลาดหัวอิฐ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (จํานวน 5 ชุด)        
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ชุมชนหน5าทักษิณ  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1 โครงการติดตั้ง/ซ0อมแซมไฟฟEาส0องสว0างสาธารณะ ชุมชนหน�าทักษิณ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนหน�าทักษิณ  (บริเวณซอยธรรมธารา  และ          
 ซอยทักษิณ  3 แยกขวา )        
2 โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด  (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนหน�าทักษิณ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 หน�าทักษิณ        

3 โครงการปรับปรุงท0อน้ําประปาในชุมชนหน�าทักษิณ ชุมชนหน�าทักษิณ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
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ชุมชนสารีบุตร  

แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนสารีบุตร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนสารีบุตร        
 (บริเวณหน�าบ�านเลขที่ 698/9 ซอยสารีบุตรสุดคลอง        
 พร�อมปEายซอยตัน)        

2. โครงการขยายเขตไฟฟEา (เสาไฟฟEา) และพร�อมอุปกรณ5 ชุมชนสารีบุตร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ไฟส0องสว0างสาธารณะในชุมชนสารีบุตร        
 (บริเวณปากทางซอยสารีบุตร และบ�านเลขที่ 696/1 )        

3. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนสารีบุตร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 สารีบุตร        

4. โครงการติดตั้งกระจกโค�งลดอุบัติเหตุในชุมชนสารีบุตร ชุมชนสารีบุตร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยสารีบุตร 1)        
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ชุมชนป:าโล0ง   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1 โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด  (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนปKาโล0ง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ปKาโล0ง          

2 โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนท0อน้ําประปาในชุมชนปKาโล0ง ชุมชนปKาโล0ง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
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ชุมชนพะเนียด  

แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ดในชุมชนพะเนียด ชุมชนพะเนียด ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณสี่แยกลําเหมืองพร�อมไฟกระพริบ        

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน5ในชุมชนพะเนียด ชุมชนพะเนียด ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (ดําเนินการตัดต�นไม� กิ่งไม� หน�าบ�านเลขที่ 1042/50        
 ซอยเศรษฐี99 และ บ�านเลขที่1052/421 ซอยบูเก็ต        
 บ�านเลขที่1038 ซอยปาดัง  และดําเนินการตัดหญ�า        
 บริเวณซอยพะเนียด 1 )        
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ชุมชนบุญพาสันติ   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�างปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนบุญพาสันติ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 พร�อมท0อระบายน้ําในชุมชนบุญพาสันติ        
 (บริเวณซอยบุญพา  2)        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนบุญพาสันติ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 บุญพาสันติ  (บริเวณซอยบุญพา  10)        

3. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับพื้นถนน ชุมชนบุญพาสันติ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 แอสฟ;ลท5ติคคอนกรีตในชุมชนบุญพาสันติ        
 (บริเวณซอยจิตพงษ5ตลอดสาย)        

4. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับพื้นถนน ชุมชนบุญพาสันติ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 แอสฟ;ลท5ติคคอนกรีตพร�อมท0อระบายน้ําในชุมชน        
 บุญพาสันติ (บริเวณซอยบุญพาสันติตลอดสาย)        
         
         
         
         
         
         



 ��� 

 
ชุมชนประตูขาว   

แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการขุดลอกท0อระบายน้ําในชุมชนประตูขาว ชุมชนประตูขาว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยประตูขาว  4)        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนประตูขาว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ประตูขาว        

3. โครงการติดตั้งประตูระบายน้ําในชุมชนประตูขาว ชุมชนประตูขาว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณคลองหน�าเมืองตลอดไปทางถนนพัฒนาการ        
 คูขวาง)        
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ชุมชนท0าช5าง   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนท0าช�าง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ท0าช�าง        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนท0าช�าง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ท0าช�าง  (บริเวณทางทิศตะวันตกมัสยิดซอลาฮุดดีน)        
.         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         



 ���

ชุมชนท5าวโคตร   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในชุมชน ชุมชนท�าวโคตร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ท�าวโคตร  (บริเวณทางทิศตะวันออกของวิทยาลัย        
 ศิลปหัตถกรรมของโรงแรมเกียรตินคร  หลังโกดัง        
 ยุ0ยล�ง  หลังหมู0บ�านจัดสรรเอกธนาติดกับแปะกอ        
 โคกควาดจนถึงทะลุออกซอยหอไตร 1 , 2 และ ชุมชนท�าวโคตร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ไปออกลําคลองปKาเหล�า)        

2. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV) ในชุมชน        
 ท�าวโคตร        
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ชุมชนสันติธรรม  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�างท0อระบายน้ําในชุมชนสันติธรรม ชุมชนสันติธรรม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (ซอยสันติธรรมตลอดสาย   ซอยสันติสุข )        
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ชุมชนเพชรจริก   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนเพชรจริก ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนเพชรจริก  (บริเวณซอยญาติพัฒนา            
 ซอยหลังบ�านศรีธรรมราช  และริมคลองคูพาย  ซอย        
 สท. ธํารงค5 )        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนเพชรจริก ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 เพชรจริก    (บริเวณหน�าบ�านเลขที่  26,28,30        
 ซอยสวนหลวงออกแยก 1  ซอยหมอพจน5ตลอดซอย        
 ซอยคอกวัวถนน สท.ธํารงค5  และซอยทวดจริตออก)        
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ชุมชนศาลามีชัย  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการเปลี่ยน/ขยายท0อเมนน้ําประปาในชุมชน ชุมชนศาลามีชัย ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ศาลามีชัย  (บริเวณซอยพัฒนา 2  ซอยพัฒนา  3)        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนศาลามีชัย ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนศาลามีชัย  (ซอยพัฒนา 2 , ซอยโพธิ์ยายรถ 1)        

3. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนศาลามีชัย ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ศาลามีชัย  (บริเวณซอยพัฒนา 2 )        
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ชุมชนหัวท0า  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนหัวท0า ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 พร�อมท0อระบายน้ําในชุมชนหัวท0า        
 (บริเวณซอยโคกธาตุตลอดสาย)        

2. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ดในชุมชน   ชุมชนหัวท0า ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
3. โครงการก0อสร�าง/ปรับยกระดับพื้นถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนหัวท0า ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีตพร�อมฝาท0อระบายน้ําในชุมชนหัวท0า        

4. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนหัวท0า ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 หัวท0า        
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ชุมชนบุญนารอบ  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนบุญนารอบ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 บุญนารอบ          
 (บริเวณซอยประชาสามัคคี (80)  ซอยบุญนารอบ        
 ซอยตาปูKชี  และซอยประสานมิตร)        

2. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ดในชุมชนบุญนารอบ ชุมชนบุญนารอบ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (หน�าปากซอยประชาสามัคคี (80)  สี่แยก  (ซอย 82)        
 ซอยลําเหมือง  และซอยบุญนารอบ        

3. โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท0อเมนน้ําประปา ชุมชนบุญนารอบ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนบุญนารอบ          
 (บริเวณซอยประชาสามัคคี (80)  ซอยบุญนารอบ        
 ซอยตาปูKชี  และซอยประสานมิตร)        
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ชุมชนนิยมสุข    
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1 โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนนิยมสุข ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนนิยมสุข         
 (บริเวณถนนหลังวิทยาเทคนิค และซอยนิยมสุข 1 - 6)        

2 โครงการส0งเสริมอาชีพในชุมชนนิยมสุข ชุมชนนิยมสุข ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
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ชุมชนหน5าพระธาตุ   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ดในชุมชนหน�าพระธาตุ ชุมชนหน�าพระธาตุ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
  (บริเวณซอยศรีธรรมโศก 2 (แยกซอย)  (ปากซอย)        
 ซอยร0มบุญ  (กลางซอย  และท�ายซอย) ,  และ        

 ซอยแม0อ0างทอง  2        
2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนหน�าพระธาตุ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีตในชุมชนหน�าพระธาตุ        
 (ซอยแม0อ0างทอง 1)        

3. โครงการถมดิน/หินคลุกในชุมชนหน�าพระธาตุ ชุมชนหน�าพระธาตุ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณหน�าบ�านเลขที่  78/2  ถนนศรีธรรมโศก)        
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ชุมชนนครอาชีวศึกษา    
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมา
ณ 

แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�างขยายท0อเมนน้ําประปาในชุมชน ชุมชนนครอาชีวศึกษา ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 นครอาชีวศึกษา  (บริเวณซอยสนิทใจ)        
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ชุมชนทวดทอง   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด  (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนทวดทอง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณหัวโค�งซอยทวดทอง  3    ซอยจิตโอวาท        
 ตรงข�ามซอยทุ0งข0า  7  และปากทางเข�าท�ายซอย        
 ทวดทอง  3  จํานวนแห0งละ  2  ชุด)        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนทวดทอง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ทวดทอง  (ซอยทุ0งข0า  3  และ4)        

3. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนทวดทอง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีตพร�อมท0อระบายน้ําในชุมชนทวดทอง        
 (บริเวณถนนติดกับซอยร0วมสุข และซอยทุ0งข0า 10)        

4. โครงการก0อสร�างถนน/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนทวดทอง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีตในชุมชนทวดทอง        
 (จากบริเวณถนนแยกประชาอุทิศเลี้ยวขวาหน�า        
 บ�านเลขที่  83  ระยะทางประมาณ  3.10 เมตร)        

5. โครงการก0อสร�างถนน/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนทวดทอง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีตในชุมชนทวดทอง        
 (จากบริเวณถนนแยกประชาอุทิศเลี้ยวขวาหน�า        
 บ�านเลขที่  83  ซ�าย - ขวา ข�างละ  50  ซ.ม)        
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ชุมชนทวดทอง   

แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

6. โครงการจัดหาถังขยะในชุมชนทวดทอง ชุมชนทวดทอง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณ ซอยทวดทอง  จํานวน 3 ถัง ซอยทุ0งข0า 7        
 จํานวน 3 ถัง ซอยจิตโอวาท จํานวน 1 ถัง        
 ซอยปรางค5เพชร จํานวน 2 ถัง และซอยทุ0งข0า 10        
 จํานวน 1 ถัง        

7. โครงการทําปEายชื่อซอยในชุมชนทวดทอง ชุมชนทวดทอง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณ ซอยร0วมสุข ข�างโรงเรียนทวดทอง)        

8. โครงการติดตั้งกระจกโค�ง ลดอุบัติเหตุในชุมชน        
 ทวดทอง        
 (บริเวณ ซอยทุ0งข0า7 และ ระหว0างซอยทุ0งข0า10 )        

9. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชนทวดทอง        
 (จํานวน 3 จุด )        

10 โครงการก0อสร�างถนน/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนทวดทอง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีตในชุมชนทวดทอง        
 (บริเวณ ซอยพิทักษ5ธรรม 1 )        
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ชุมชนกอไผ0   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท0อเมนน้ําประปา ชุมชนกอไผ0 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนกอไผ0          
 (บริเวณซอยกระโรม  14)        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับพื้นถนน ชุมชนกอไผ0 ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 แอสฟ;ลท5ติคคอนกรีตพร�อมท0อระบายน้ําในชุมชน        
 กอไผ0 (บริเวณซอย  87  แยก 1 ถึงซอยสามัคคี)        
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ชุมชนบ0ออ0าง   

แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงขยายไหล0ทางถนนแอสฟ;ลท5 ชุมชนบ0ออ0าง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ติคคอนกรีตในชุมชนบ0ออ0าง  (บริเวณซอยจันทพันธ5)        
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ชุมชนกรแก5ว  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนกรแก�ว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนกรแก�ว  (บริเวณซอยมิตรสัมพันธ5ตลอดสาย)        

2. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ดในชุมชนกรแก�ว ชุมชนกรแก�ว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยทิพจักษุ  และซอยโชคดี)        

3. โครงการขยายเขตไฟฟEา  (เสาไฟฟEา)  และอุปกรณ5ไฟส0อง ชุมชนกรแก�ว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 สว0างสาธารณะในชุมชนกรแก�ว        
 (บริเวณซอย 6  (64) ตรงข�ามหมู0บ�านเมืองทอง)        
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ชุมชนหัวถนนก5าวหน5า  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนหัวถนนก�าวหน�า ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 หัวถนนก�าวหน�า  (บริเวณซอยก�าวหน�า 3 ทั้ง 2  ฝ;Pง ,        
 ซอยก�าวหน�า 2 , 4  และซอยก�าวหน�า 1/1 )        
 หัวถนนก�าวหน�า  (บริเวณซอยก�าวหน�า 3 ทั้ง 2  ฝ;Pง ,        
 ซอยก�าวหน�า 2 , 4  และซอยก�าวหน�า 1/1 )        
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ชุมชนตลาดท0าม5า   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนตลาดท0าม�า ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนตลาดท0าม�า        
 (บริเวณซอยอัศวรักษ5 4)        

2. โครงการเปลี่ยน/ขยายท0อเมนน้ําประปาในชุมชน ชุมชนตลาดท0าม�า ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ตลาดท0าม�า  (บริเวณซอย ณ นคร (38)         
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ชุมชนมุมป*อม   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด  (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนมุมปEอม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 มุมปEอม (บริเวณสามแยก  และสี่แยกในจุดเสี่ยง        
 สําคัญต0างๆของชุมชน  จํานวน  6  จุด)        

2. โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท0อเมนน้ําประปา ชุมชนมุมปEอม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนมุมปEอม  (บริเวณซอยกรแก�วแยก 1 ฝ;Pงขวา)        

3. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนมุมปEอม ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 พร�อมท0อระบายน้ําในชุมชนมุมปEอม        
 (บริเวณถนนรามราชท�ายน้ําตลอดทั้งสาย)        
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ชุมชนหน5าแขวงการทางนครศรีธรรมราช 
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนหน�าแขวงการทางฯ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีต พร�อมท0อระบายน้ําในชุมชน        
 หน�าแขวงการทางฯ (บริเวณซอยเจริญพร 4)        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับพื้นถนน ชุมชนหน�าแขวงการทางฯ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 แอสฟ;ลท5ติคคอนกรีตในชุมชนหน�าแขวงการทางฯ        
 (บริเวณหน�าซอยเนียนอุทิศ)        

3. โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนฝาท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนหน�าแขวงการทางฯ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 หน�าแขวงการทางฯ        
 (บริเวณซอยอยู0สบายหน�าแขวงการทางฯ แยก 1 )        

4. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนหน�าแขวงการทางฯ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 หน�าแขวงการทางฯ        
 (บริเวณซอยหน�าแขวงแยก 1 )        

5. โครงการติดตั้งปEายชื่อซอยในชุมชนหน�าแขวง        
 การทางฯ        

 (บริเวณซอยหน�าแขวง แยก 1 และ แยก 2)        
6. โครงการจัดถังขยะในชุมชนหน�าแขวงการทางฯ        
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ชุมชนหน5าแขวงการทางนครศรีธรรมราช 
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

6. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด  (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนหน�าแขวงการทางฯ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 หน�าแขวงการทางฯ        
 (บริเวณสามแยกร�านน้ําชาลุงชัยจํานวน 1 ตัว และ         
 บริเวณหัวโค�งซอยหน�าแขวงแยก 1 จํานวน 1 ตัว)        

7. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนหน�าแขวงการทางฯ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีตในชุนชนหน�าแขวงการทางฯ        

8. โครงการปรับปรุงคุณภาพและซ0อมแซมท0อน้ําประปา ชุมชนหน�าแขวงการทางฯ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุนชนหน�าแขวงการทางฯ        
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ชุมชนเทวบุรี - คลองห5วย   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้งกระจกโค�งลดอุบัติเหตุในชุมชนเทวบุรี ชุมชนเทวบุรี - คลองห�วย ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 -คลองห�วย         
 (บริเวณ ซอยเสริมสุข 1 ตรงข�ามสถาบันรัชต5ภาคย5)        

2. โครงการจัดหาถังขยะในชุมชนเทวบุรี-คลองห�วย ชุมชนเทวบุรี - คลองห�วย ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ( จํานวน 5 ถัง )        

3. โครงการส0งเสริมประเพณี  และวัฒนธรรมในชุมชน   ชุมชนเทวบุรี - คลองห�วย ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 เทวบุรี-คลองห�วย        
 ( การหล0อเทียนพรรษา ชักพระ งานลอยกระทง )        

4. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟ;ลท5 ชุมชนเทวบุรี - คลองห�วย ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ติคคอนกรีต ในชุมชนเทวบุรี-คลองห�วย        
 (บริเวณ ซอยคลองห�วย 2 )        

5. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนเทวบุรี - คลองห�วย ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีต (บริเวณซอยชฎาวัตร)        

6. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV) ในชุมชน ชุมชนเทวบุรี - คลองห�วย ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 เทวบุรี - คลองห�วย        

7. โครงการติดตั้งหอกระจายข0าวในชุมชนเทวบุรี- ชุมชนเทวบุรี - คลองห�วย ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คลองห�วย        
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ชุมชนทุ0งจีน   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV)  ในชุมชนทุ0งจีน ชุมชนทุ0งจีน  ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
2. โครงการก0อสร�าง/ขยายคอสะพานในชุมชนทุ0งจีน ชุมชนทุ0งจีน  ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณคอสะพานถนนชลประทาน 4 ขวา ตรงข�าม        
 ถนนทุ0งจีน)        
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ชุมชนนอกไร0 - สะพานยาว 
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนนอกไร0- สะพานยาว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีตในชุมชนนอกไร0 - สะพานยาว        
 (ซอยมิ่งมงคล แยก 1)         

2. โครงการขายเขตไฟฟEาและแสงสว0างภายในชุมชน ชุมชนนอกไร0- สะพานยาว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 นอกไร0 - สะพานยาว        
 (ซอยมิ่งมงคล แยก 1)        

3. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนนอกไร0- สะพานยาว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 นอกไร0 – สะพานยาว         
 (บริเวณอนุสาวรีย5พระเจ�าตากสิน จํานวน 3 ชุด         
 และบริเวณวงเวียนจํานวน 2 ชุด)        

4. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนนอกไร0- สะพานยาว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 นอกไร0 – สะพานยาว (บริเวณซอยถิ่นอุทิศ ความ        
 ยาวประมาณ 40 เมตร)        
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ชุมชนตลาดยาว  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนตลาดยาว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมขนตลาดยาว          

2. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV)   ในชุมชน ชุมชนตลาดยาว ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ตลาดยาว (จํานวน 5 ชุด)        
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ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชน ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 หลังวัดพระมหาธาตุ        
 (บริเวณหน�าบ�านเลขที่ 42/1  ถนนศรีธรรมโศก        
 และจากปากซอยพังพระกาฬไปยังคลองหลัง        
 วัดชลเฉนียน        
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                                                                                     ชุมชนเศรษฐีศรีนคร  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการตีเส�นจราจร  และสัญลักษณ5จราจรในชุมชน ชุมชนเศรษฐีศรีนคร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 เศรษฐีศรีนคร        
 (ตีเส�นจราจรห�ามจอดหน�าปากซอยหมู0บ�านเศรษฐี        
 และซอยอํานวยสุขบริเวณแมนชั่น)        

2. โครงการปรับปรุงท0อ/คุณภาพน้ําประปาในชุมขน ชุมชนเศรษฐีศรีนคร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 เศรษฐีศรีนคร        

3. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนเศรษฐีศรีนคร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 เศรษฐีศรีนคร          
 (บริเวณซอยหลังโอเชี่ยน จํานวน 3 จุด )        

4. โครงการขยายเขตไฟฟEา (เสาไฟฟEา) และอุปกรณ5ไฟ ชุมชนเศรษฐีศรีนคร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ส0องสว0างสาธารณะในชุมชนเศรษฐีศรีนคร        
 (บริเวณซอยเศรษฐีศรีนคร)        

5. โครงการขุดลอกท0อระบายน้ําในชุมชนเศรษฐีศรีนคร ชุมชนเศรษฐีศรีนคร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอย 26 )        

6. โครงการปรับปรุงยกระดับพื้นถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนเศรษฐีศรีนคร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีต (บริเวณหน�าบ�านเลขที่1042/117)        
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                                                                                     ชุมชนเศรษฐีศรีนคร  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

7. โครงการจัดหาถังขยะในชุมชนเศรษฐีศรีนคร ชุมชนเศรษฐีศรีนคร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
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ชุมชนปAยะสุข  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนป�ยะสุข ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 พร�อมท0อระบายน้ําในชุมชนป�ยะสุข        
 (บริเวณซอยบุษบาตลอดสาย)        

2. โครงการขุดลอก/ดูดล�างท0อระบายน้ําในชุมชนป�ยะสุข ชุมชนป�ยะสุข ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยศรีรัตน5  ซอยสมบูรณ5สุข  ซอยป�ยะบุตร        
 ซอยป�ยะชาติ  ซอยกอบสุข  ซอยมิ่งมั่นคง)        

3. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนป�ยะสุข ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนป�ยะสุข        
 (ซอยกอบสุข  ถนนกรแก�วพร�อมฝาท0อระบายน้ํา)        
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ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาในชุมชนเคหะเอื้ออาทร ชุมชนเคหะเอื้ออาทร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 สะพานยาว สะพานยาว       

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน5ในชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพาน ชุมชนเคหะเอื้ออาทร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ยาว (จัดสวนหย0อมพักผ0อนหย0อนใจ) สะพานยาว       

3. โครงการส0งเสริมอาชีพในชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว ชุมชนเคหะเอื้ออาทร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
  สะพานยาว       

4. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด  (CCTV)  ในชุมชนเคหะ ชุมชนเคหะเอื้ออาทร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 เอื้ออาทรสะพานยาว สะพานยาว       

5. โครงการติดตั้งอุปกรณ5เครื่องเล0นเด็กในชุมชนเคหะ ชุมชนเคหะเอื้ออาทร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 เอื้ออาทรสะพานยาว สะพานยาว       

6. โครงการส0งเสริม  จัดหาอุปกรณ5  และก0อสร�างสนามกีฬา ชุมชนเคหะเอื้ออาทร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว  เช0น  การชกมวยไทย สะพานยาว       

7. โครงการจัดหาห�องน้ําห�องส�วมเคลื่อนที่ (ลอยน้ํา) ชุมชนเคหะเอื้ออาทร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว   สะพานยาว       

8. โครงการตีเส�นจราจรพร�อมติดตั้งไฟกระพริบในชุมชน  ชุมชนเคหะเอื้ออาทร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 เคหะเอื้ออาทรสะพานยาว   สะพานยาว       
 (บริเวณทางเข�าชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว)          
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ชุมชนบ5านโพธิ์  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชนบ�านโพธิ์ ชุมชนบ�านโพธิ์ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณจากสะพานขาว  จนถึงคลองเล็กทั้งสองฝ;Pง   และ        
 ถนนข�างวัดโพธิ์เสด็จ)        

2. โครงการติดตั้งกระจกโค�งลดอุบัติเหตุในชุมชนบ�านโพธิ์  ชุมชนบ�านโพธิ์ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณถนนเทวบุรีตรงข�ามถนนบ�านธารริน)        

3. โครงการจัดหาถังขยะในชุมชนบ�านโพธิ์ ชุมชนบ�านโพธิ์ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
4. โครงการขุดลอกคลองในชุมชนบ�านโพธิ์ ชุมชนบ�านโพธิ์ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณคลองวังมะพร�าว  ป%ละ1 ครั้ง)        

5. โครงการส0งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชน        
 บ�านโพธิ์  (กิจกรรมวันลอยกระทง)        
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ชุมชนลูกแม0อ0างทอง  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท0อเมนน้ําประปาในชุมชน ชุมชนลูกแม0อ0างทอง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ลูกแม0อ0างทอง        

 (บริเวณหลังวัดเสมาเมืองตลอดสาย)        
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ชุมชนท0ามอญศรีทวี   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563  

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ดในชุมชนท0ามอญศรีทวี ชุมชนท0ามอญศรีทวี ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
2. โครงการจัดหาเรือผู�ประสบอุทกภัยประจําในชุมชน ชุมชนท0ามอญศรีทวี ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ท0ามอญศรีทวี  (จัดหาเรือจํานวน  3  ลํา)        

3. โครงการยกระดับพื้นถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีตเชื่อมต0อ ชุมชนท0ามอญศรีทวี ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ภายในชุมชนท0ามอญศรีทวี  (บริเวณซอยท0าวัง)        

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน5ในชุมชนท0ามอญศรีทวี ชุมชนท0ามอญศรีทวี ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณวงเวียนหน�าโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี)        

5. โครงการติดตั้งเสียงตามสายในชุมชนท0ามอญศรีทวี ชุมชนท0ามอญศรีทวี ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
6. โครงการติดตั้งปEายชื่อถนนในชุมชนท0ามอญศรีทวี ชุมชนท0ามอญศรีทวี ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณถนนสายท0าวังใหม0)        
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ชุมชนชุมแสง   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงท0อระบายน้ําในชุมชนชุมแสง ชุมชนชุมแสง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยสวนแก�วจนถึงซอยต�นหว�า 6)        

2. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด (CCTV)  ในชุมชนชุมแสง ชุมชนชุมแสง ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยชุมแสง แยก 2  ,  จุดตัดสามแยกใน , จุดตัดสาม        
 แยกสุดท�าย  และปากซอยชุมแสงแยก 4)        
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ชุมชน บ.ข.ส.   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนลาดยางในชุมชน บ.ข.ส ชุมชน บ.ข.ส. ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณถนนโดยรอบสถานีขนส0ง  บ.ข.ส.)        

2. โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท0อเมนน้ําประปาในชุมชน ชุมชน บ.ข.ส. ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 บ.ข.ส.  (บริเวณปากทาง  และถนนโดยรอบ บ.ข.ส.)        
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ชุมชนศรีธรรมโศก   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนศรีธรรมโศก ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนศรีธรรมโศก        
 (บริเวณซอยศรีธรรมโศก  3  ตลอดสาย)        

2. โครงการขยายเขตไฟฟEา  (เสาไฟฟEา)  และอุปกรณ5ไฟส0อง ชุมชนศรีธรรมโศก ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 สว0างสาธารณะในชุมชนศรีธรรมโศก        
 (บริเวณซอยศรีธรรมโศก 5)        
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ชุมชนหอไตร   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�างที่ทําการชุมชนในชุมชนหอไตร ชุมชนหอไตร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยลํามาบใกล�สี่แยกวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม        
 ตรงข�ามสวนหย0อมออกกําลังกาย)        

2. โครงการก0อสร�างหลังคาลานออกกําลังกายในชุมชนหอไตร ชุมชนหอไตร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณลานออกกําลังกาย)        

3. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนหอไตร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนหอไตร  (บริเวณซอยหอไตร 2)        

4. โครงการเปลี่ยน/ขยายท0อเมนน้ําประปาในชุมชนหอไตร ชุมชนหอไตร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณซอยหอไตร 2  และ4 )        
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ชุมชนประตูชัย - ไชยสิทธิ์   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนประตูชัย - ไชยสิทธิ์ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนประตูชัย - ไชยสิทธิ์  (บริเวณซอยศรีธามา  และ        
 เลียบคลองปKาเหล�าจากถนนศรีธรรมโศกจนถึงถนน        
 พัฒนาการคูขวาง)        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



 ���

ชุมชนไทยสมุทร   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการปรับปรุง/ติดตั้งปEายชื่อซอยในชุมชนไทยสมุทร ชุมชนประตูชัย - ไชยสิทธิ์ ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณหมู0บ�านไทยสมุทรซอย 1 - 7)        
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ชุมชนสวนป:าน 
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการติดตั้งกล�องวงจรป�ด  (CCTV)  ในชุมชน ชุมชนสวนปKาน ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 สวนปKาน  (บริเวณหน�าสํานักสหกรณ5การเกษตร)        

2. โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ�งในชุมชน ชุมชนสวนปKาน ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 สวนปKาน          

3. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ;ลท5ติคคอนกรีต ชุมชนสวนปKาน ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ในชุมชนสวนปKาน          
 (บริเวณถนนหลังวัดสวนปKานตลอดสาย)        
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 



 ��� 

ชุมชนตลาดแขก   
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการขุดลอกท0อระบายน้ําในชุมชนตลาดแขก  ชุมชนตลาดแขก ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 (บริเวณหลังบริษัทรวมมิตร และซอยพะเนียด2)        

2. โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท0อเมนน้ําประปาในชุมชน ชุมชนตลาดแขก ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 ตลาดแขก (บริเวณซอยหลังอนุบาล 2)        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 ���

ชุมชนป*อมเพชร  
แนวทางการพัฒนา  ประจําป� พ.ศ.2563 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป*าหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ แหล0งงบประมาณ 
ชุมชน เทศบาล รัฐบาล อื่นๆ 

1. โครงการขยายเขตไฟฟEา (เสาไฟฟEา)  และอุปกรณ5ไฟส0อง ชุมชนปEอมเพชร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 สว0างสาธารณะในชุมชนปEอมเพชร          
 (บริเวณซอยปEอมเพชร 1)        

2. โครงการก0อสร�าง/ปรับปรุงขยายไหล0ทางถนนแอสฟ;ลท5ติค ชุมชนปEอมเพชร ป% พ.ศ.2563 งบอปท.  �   
 คอนกรีตในชุมชนปEอมเพชร  (บริเวณซอยปEอมเพชร 3 )        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 ���

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยนขยายท�อน้ําประปาขนาดใหญ�ภายในชุมชน

พื้นฐาน
ป	ญหาท�อระบายน้ําชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น บริเวณซอยก�าวหน�า  1/1 

ซอยก�าวหน�า  2  ซอยก�าวหน�า 3  ทั้งสองฝ)*ง  ซอยก�าวหน�า 4   

รายงานสรุปป	ญหาและความต�องการของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
           แผนพัฒนาชุมชน  ประจําป0  พ.ศ.2563  

ชุมชน  หัวถนนก�าวหน�า  (เขต 1)



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยน/ขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน  เช�น  จากท�อเดิม  (ท�อเหล็ก)

พื้นฐาน เปลี่ยนเป0นท�อระบายน้ําแบบ  PVC  บริเวณในซอยพัฒนา  2 , 3  

ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีตในชุมชน  เช�น  บริเวณ

ซอยพัฒนา 2  และซอยโพธิ์ยายรถ  1

ป	ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยพัฒนา  2  

ชุมชน  ศาลามีชัย  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาขาดอุปกรณ�ออกกําลังกายกลางแจ�งในชุมชน ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ:ออกกําลังกายกลางแจ�งในชุมชน

และคุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรม  และไม�มีท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีต  พร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน

พื้นฐาน เช�น  บริเวณซอย  4 , 5 , 6  และซอยแยก

ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน  

ชุมชน  การเคหะแห�งชาตินครศรีธรรมราช 



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน   ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีตในชุมชน  เช�น  บริเวณซอย

พื้นฐาน ญาติพัฒนา  ซอยหลังบ�านศรีธรรมราช  และบริเวณถนนริมคลองคูพาย  (ซอย ส.ท. ธํารง

ป	ญหาไม�มีท�อระบายน้ํา  และน้ําท�วมขังในชุมชน   ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น บริเวณหน�าบ�านเลขที่ 26 , 28 ,

30  ซอยสวนหลวงออกแยก 1  ซอยหมอพจน:  (ตลอดสาย)  ซอยคอกวัว  

(ถนน ส.ท.ธํารงค:)  และซอยทวดจริกออก

ชุมชน  เพชรจริก  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านเศรษฐกิจ ป	ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพและการว�างงานในชุมชน ดําเนินการจัดหางบประมาณในการส�งเสริมอาชีพ ให�เกิดการจ�างงาน ส�งเสริมอาชีพ 

จัดหาอาชีพ และจัดหาวิทยากรฝGกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เพื่อลดรายจ�าย 

เพิ่มรายได�ให�ชุมชน  เช�น  ส�งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุด ทรุดโทรม และไม�มีท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีตพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน  

พื้นฐาน  เช�น  บริเวณซอยโคกธาตุ  (ตลอดสาย)

ป	ญหาน้ําประปาไหลไม�เพียงพอ  และน้ําประปาไหลน�อย ดําเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน  

ในชุมชน

ป	ญหาพื้นถนนอยู�ในระดับต่ํา  และไม�มีฝาท�อระบายน้ํา ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีตพร�อมฝาท�อระบายน้ํา

ในชุมชน ในชุมชน

ชุมชน  หัวท�า  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม และ ป	ญหาความปลอดภัยชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรปJดทุกซอยในชุมชน  

คุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาไม�มีการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในชุมชขน ดําเนินการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในชุมชน  เช�น  บริเวณทางทิศตะวันออกของ

พื้นฐาน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมของโรงแรมเกียรตินคร  , ซอยโกดังยุ�ยล�ง  , หลังหมู�บ�านจัดสรร

เอกธนา  ทะลุไปออกซอยหอไตร 1  หอไตร 2  และออกไปยังคลองปKาเหล�า

ชุมชน  ท�าวโคตร  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม และ ป	ญหาความปลอดภัยชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรปJดในชุมชน   

คุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีตในชุมชน   เช�น  บริเวณซอย

พื้นฐาน แม�อ�างทอง  1  

ดําเนินการถมดิน/หินคลุกในชุมชน  เช�น  บริเวณหน�าบ�านเลขที่  78/2  ถนนศรีธรรมโศก

ป	ญหาท�อระบายน้ําชํารุด ทรุดโทรม และน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยสนธิพร

ชุมชน  หน�าพระธาตุ  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม และ ป	ญหาความปลอดภัยชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรปJดในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยศรีธรรมโศก  2  (แยกซอย)

คุณภาพชีวิต (ปากซอย) , ซอยร�มบุญ  (กลางซอย  และท�ายซอย)  ,  ซอยแม�อ�างทอง  2



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาระดับพื้นผิวถนนไม�เท�ากันในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับพื้นผิวถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีตในชุมชน    

พื้นฐาน เช�น  บริเวณซอยศรีธามา

ป	ญหาไม�มีถนนเลียบคลองป?าเหล�าในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีตเลียบคลองในชุมชน  เช�น  บริเวณคลอง

ปKาเหล�าจากถนนศรีธรรมโศกจนถึงถนนพัฒนาการคูขวาง

ชุมชน  ประตูชัย-ไชยสิทธิ์  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยนขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน  เช�น  บริเวณหน�าบ�านเลขที่  42/1

พื้นฐาน ถนนศรีธรรมโศก   และจากปากซอยพังพระกาฬจนถึงคลองวัดชลเฉนียน

ชุมชน  หลังวัดพระมหาธาตุ   



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม และ ป	ญหาไม�มีที่ทําการชุมชนในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างที่ทําการชุมชนในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยลํามาบใกล�สี่แยก

คุณภาพชีวิต วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมตรงข�ามสวนหย�อมออกกําลังกาย

ป	ญหาลานออกกําลังกายไม�มีหลังคาในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างหลังคาลานออกกําลังกายในชุมชน  เช�น  บริเวณลานออกกําลังกาย

ชุมชน  หอไตร  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีตในชุมชน เช�น บริเวณซอย

พื้นฐาน หอไตร 2

ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยน/ขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยหอไตร  2 , 4



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีตในชุมชน เช�น บริเวณซอย

พื้นฐาน ศรีธรรมโศก  3  (ตลอดทั้งสาย)

ป	ญหาไม�มีเสาไฟฟCา  และไฟฟCาส�องสว�างสาธารณะในชุมชน ดําเนินการขยายเขตไฟฟQา  (ติดตั้งเสาไฟฟQา)  และไฟฟQาส�องสว�างสาธารณะในชุมชน

เช�น  ซอยศรีธรรมโศก  5

ชุมชน  ศรีธรรมโศก  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านเศรษฐกิจ ป	ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพในชุมชนและการว�างงาน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน ส�งเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ  จัดหาตลาด

ในชุมชน จัดหาวิทยากรฝGกฝนอาชีพที่หลายหลายในชุมชน

ป	ญหาไม�มีสถานที่จําหน�ายสินค�า  และผลิตภัณฑ�ในชุมชน ดําเนินการจัดตั้งศูนย:จําหน�ายสินค�า  และผลิตภัณฑ:  OTOP  ภายในชุมชน



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาท�อระบายน้ําขนาดเล็ก  และน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยประชาสามัคคี (80)

พื้นฐาน ซอยบุญนารอบ  ซอยตาปูKชี  และซอยประสานมิตร

ชุมชน  บุญนารอบ  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านเศรษฐกิจ ป	ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน ส�งเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ  จัดหาตลาด

จัดหาวิทยากรฝGกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน 



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรปJดในชุมชน  เช�น  บริเวณหน�าปากซอยประชาสามัคคี (80)

และคุณภาพชีวิต จํานวน  1  จุด   บริเวณสี่แยก  (ซอย 82)  ซอยลําเหมือง   จํานวน  1  จุด  และ

ซอยบุญนารอบ  จํานวน  1  จุด



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีตในชุมชน  เช�น  บริเวณ

พื้นฐาน ซอยบุษบา (ตลอดทั้งสาย)  ซอยกอบสุข  และถนนกรแก�ว (พร�อมเปลี่ยนฝาท�อระบายน้ํา) 

ชุมชน  ปFยะสุข   



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาท�อระบายน้ําตื้นเขิน  และน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอกท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยศรีรัตน:  ซอยสุขสมบูรณ:

ธรรมชาติและ ซอยปJยะมิตร  ซอยปJยะชาติ  ซอยกอบสุข  และซอยมิ่งมั่นคง

สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านเศรษฐกิจ ป	ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน ส�งเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ  จัดหาตลาด

จัดหาวิทยากรฝGกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน 



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยมิตร

พื้นฐาน สัมพันธ:  (ตลอดทั้งสาย)

ป	ญหาแสงสว�างไฟฟCาสาธารณะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการขยายเขตไฟฟQา  (ติดตั้งเสาไฟฟQา)  และติดตั้งไฟฟQาส�องสว�างสาธารณะในชุมชน

เช�น  บริเวณซอย 6  ตรงข�ามหมู�บ�านเมืองทองธานี

ชุมชน  กรแก�ว  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรปJดในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยทิพจักษุ  , ซอยโชคดี

และคุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรปJดในชุมชน  เช�น  บริเวณถนนกรแก�ว  , ซอยอินทนิน

และคุณภาพชีวิต
ป	ญหาไม�มีลานกีฬาพร�อมอุปกรณ�ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างลานกีฬา  และติดตั้งอุปกรณ:ออกกําลังกายกลางแจ�งในชุมชน



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรปJดในชุมชน  เช�น  บริเวณหน�าสหกรณ:การเกษตรฯ

และคุณภาพชีวิต

ป	ญหาไม�มีอุปกรณ�ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ:ออกกําลังกายกลางแจ�งในชุมชน  เช�น  บริเวณภายในวัดสวนปKาน

ชุมชน  สวนป?าน  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาพื้นผิวถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงพื้นผิวถนนแอสฟ)ลท:ติคคอนกรีตในชุมชน  เช�น

พื้นฐาน บริเวณหลังวัดสวนปKาน  (ตลอดสาย)



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/เบลี่ยนขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน   เช�น  บริเวณจากสะพาน

พื้นฐาน ท�าเรียนจนถึงสะพานบ$านตก

รายงานสรุปป	ญหาและความต�องการของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    แผนพัฒนาชุมชน  ประจําป0  พ.ศ.2563   

ชุมชน  บ�านตก  (เขต 2)



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอกคลองในชุมชน  เช�น  บริเวณหลังชุมชนบ$านตก

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการสํารวจก�อสร$าง ปรับปรุงถนนแอสฟ*ลท+ติคคอนกรีตในชุมชน เช�น 

พื้นฐาน บริเวณซอยคลองทา

ชุมชน  ตลาดยาว  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล$องวงจรป-ด  (CCTV)  ในชุมชน   

และคุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร$าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น บริเวณ ฝ*4งทิศตะวันตก

พื้นฐาน มัสยิดซอลาฮุดดีน

ชุมชน  ท�าช�าง  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล$องวงจรป-ด  (CCTV)  ภายในชุมชน   

และคุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาไม�มีการปรับปรุงภูมิทัศน�ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน+ในชุมชน เช�น บริเวณบ$านเลขที่ 1042/50 ซอยเศรษฐี99 

ธรรมชาติและ (ตัดแต�งกิ่งไม$ป-ดบังไฟสาธารณะ)  ตัดหญ$าในซอยพระเนียด 1  หน$าบ$านเลขที่ 1052/421

สิ่งแวดล�อม ซอยบูเก็ต (ตัดแต�งกิ่งไม$)   บ$านเลขที่ 1038 ซอยปาดัง (ตัดแต�งกิ่งไม$)

ป	ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน

ชุมชน  พะเนียด  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล$องวงจรป-ดในชุมชน  เช�น  บริเวณสี่แยกลําเหมืองพร$อมไฟกระพริบ

และคุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอกท�อ/คูระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณบาลายจนสุดถนนลําเหมือง

ธรรมชาติและ และซอยปาดังซ+  ระยะทาง  40  เมตร

สิ่งแวดล�อม
ดําเนินก�อสร$าง/ปรับปรุงคูระบายน้ําพร$อมฝาป-ดท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ตั้งแต�

บริเวณบาลายจนสุดถนน  ทั้ง  2  ฝ*4ง   และซอยปาดังซ+  ระยะทาง  40 เมตร



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําประไหลน�อย และไม�เพียงพอ ดําเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน เช�น บริเวณซอยหลังอนุบาล 2

พื้นฐาน

ชุมชน  ตลาดแขก  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาท�อระบายน้ําตื้นเขินและน้ําท�วมขังในชุมชน ดํานินการขุดลอกท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น บริเวณซอยหลังบริษัทรวมมิตร และบริเวณ

ธรรมชาติและ ซอยพะเนียด 2

สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาการไม�มีการตีเส�นจราจร และสัญลักษณ�การจราจร ดําเนินการตีเส$นจราจร  และสัญลักษณ+การจราจรในชุมชน  เช�น  ตีเส$นจราจร  

พื้นฐาน ในชุมชน และสัญลักษณ+การจราจร (ห$ามจอด)  บริเวณปากซอยเศรษฐี  และซอยอํานวยสุข

(บริเวณแมนชั่น)

ป	ญหาคุณภาพน้ําประปาขุ�นตกตะกอนในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงท�อ และคุณภาพน้ําประปาในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยเศรษฐี  99

(ตลอดซอย)  และซอย  28

ป	ญหาแสงสว�างไฟฟ>าสาธารณะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งแสงสว�างไฟฟHาสาธารณะให$เพียงพอในชุมชน เช�น บริเวณซอยเศรษฐีศรีนคร

ด$านหลังออร+คิด   และซอยอํานวยสุข (ประมาณกลางซอย)

ป	ญหาระดับพื้นถนนต่ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร$าง/ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนในชุมชน  เช�น บริเวณถนนหน$าบ$านเลขที่

1042/117

ชุมชน  เศรษฐีศรีนคร  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล$องวงจรป-ด (CCTV)  ภายในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยหลังโอเซี่ยน

และคุณภาพชีวิต จํานวน  3  จุด



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอก/ดูดล$างท�อระบายน้ําในชุมชน   ซอยเศรษฐีศรีนคร  ซอย 26

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ป	ญหาการจัดเก็บขยะ  และถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให$เพียงพอในชุมชน

ป	ญหาการปรับปรุงภูมิทัศน�ในชุมชน ดําเนินการตัดแต�งต$นไม$  และตัดแต�งกิ่งไม$ในชุมชน



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาไม�มีท�อระบายน้ําและน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร$างท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น บริเวณคลองหน$าเมือง (ลอดไปทางถนน

พื้นฐาน พัฒนาการคูขวาง) 

ป	ญหาไม�มีประตูระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการติดตั้งประตูระบายน้ําในชุมชน เช�น บริเวณคลองหน$าเมือง (ลอดไปทางถนน

พัฒนาการคูขวาง)

ชุมชน  ประตูขาว  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาไม�มีสนามกีฬา  และอุปกรณ�ออกกําลังกายในชุมชน ดําเนินการก�อสร$างสนามกีฬาพร$อมอุปกรณ+ออกกําลังกายกลางแจ$งในชุมชน  เช�น

และคุณภาพชีวิต สนามกีฬาเปตอง

ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล$องวงจรป-ด (CCTV)  ในชุมชน   เช�น  (บริเวณตู$จําหน�ายในชุมชน)



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาท�อระบายน้ําตื้นเขินและน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการขุดลอกท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น บริเวณซอยประตูขาว 2

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร$าง/ปรับปรุงถนนแอฟฟ*ลติคคอนกรีตในชุมชน เช�น บริเวณจากหน$าบ$านเลขที่

พื้นฐาน 698/9 ซอยสารีบุตรจนสุดคลอง พร$อมปHายซอยตัน

ป	ญหาแสงสว�างไฟฟ>าสาธารณะในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ซ�อมแซมไฟฟHาส�องสว�างสาธารณะในชุมชน  เช�น

บริเวณหน$าบ$านเลขที่ 696/1 ซอยสารีบุตร

ชุมชน  สารีบุตร  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคมและ ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล$องวงจรป-ดในชุมชน 

คุณภาพชีวิต
ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในการสัญจรบนท�องถนนในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกระจกโค$งลดอุบัติเหตุในชุมชน เช�น บริเวณซอยสารีบุตร 1



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนน  และท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร$าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ*ลท+ติคคอนกรีตพร$อมท�อระบายน้ําในชุมชน

พื้นฐาน เช�น  บริเวณถนนรามราชท$ายน้ํา  (ตลอดทั้งสาย)

ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/เบลี่ยนขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน   เช�น

บริเวณซอยกรแก$วแยก 1 ฝ*4งขวา

ชุมชน  มุมป>อม  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล$องวงจรป-ด (CCTV) ในชุมชน  เช�น  บริวณสามแยก  และสี่แยก

และคุณภาพชีวิต ในจุดเสี่ยงที่สําคัญในชุมชน  จํานวน  6  จุด



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน  เช�น  บริเวณหลังวัดเสมาเมือง

พื้นฐาน (ตลอดสาย)

ชุมชน  ลูกแม�อ�างทอง  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล$องวงจรป-ด (CCTV) ในชุมชน   

และคุณภาพชีวิต
ป	ญหาไม�มีถังเคมีดับเพลิงติดตั้งในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในชุมชน  เช�น  บริเวณราชทัณฑ+



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาทางเดินเท�าชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร$าง/ปรับปรุงพื้นคอนกรีตในชุมชน  เช�น  บริเวณถนนศรีธรรมราช

พื้นฐาน ตรงข$ามบ$าน  (สท.คํานวณ  โสมนิล)



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนน  และท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร$าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ*ลท+ติคคอนกรีตพร$อมท�อระบายน้ําในชุมชน

พื้นฐาน (ตลอดทั้งสาย)

ชุมชน  บ�อทรัพย�  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาการจัดเก็บ  และขนขยะในชุมชน ดําเนินการจัดเก็บ  และขนขยะให$สะอาดเปPนระเบียบเรียบร$อยในชุมชน

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาพื้นผิวถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร$าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟ*ลท+ติคคอนกรีตในชุมชน   เช�น  บริเวณซอย

พื้นฐาน อัศวรักษ+  4

ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ขยายท�อเมนประปาในชุมชน  เช�น  บริเวณซอย ณ นคร (38)

ชุมชน  ตลาดท�าม�า  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาแสงสว�างไฟฟ>าสาธารณะในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ซ�อมแซมไฟฟHาส�องสว�างสาธารณะในชุมชน  เช�น

พื้นฐาน บริเวณซอยธรรมธารา   และซอยทักษิณ 3  แยกขวา  

ป	ญหาท�อน้ําประปาชํารุด  ทรุดโทรม  และคุณภาพน้ําประปา ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ/เปลี่ยนท�อน้ําประปาในชุมชน  

ในชุมชน

ชุมชน  หน�าทักษิณ  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาไม�มีการติดตั้งกล�องวงจรปAด  (CCTV)  ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล$องวงจรป-ด  (CCTV)  ในชุมชน

และคุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาทางเดินเท�า (ฟุตบาท)  ชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร$าง/ปรับปรุงทางเดินเท$าในชุมชน  เช�น  บริเวณหน$าโรงเรียนเทศบาล

พื้นฐาน วัดท�าโพธิ์  จากหน$าเมรุจนถึงหัวโค$งหน$าโรงเรียนเทศบาลวัดท�าโพธิ์

ป	ญหาท�อระบายน้ําอุดตัน  น้ําระบายไม�ทันในชุมชน ดําเนินการก�อสร$าง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยหมู�บ$านตาลเดิม

ระยะทางประมาณ  50  เมตร  

ดําเนินการก�อสร$าง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณข$างวัดท�าโพธิ์จนถึง

สะพานท�านอน  และซอยทักษิณา   และติดตั้งเครื่องสูบน้ําในช�วงฤดูฝน  และน้ําไหลหลาก

ป	ญหาแสงสว�างไฟฟ>าสาธารณะในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ซ�อมแซมไฟฟHาส�องสว�างสาธารณะในชุมชน  เช�น

บริเวณซอยทรัพย+เจริญ

ชุมชน  ท�าโพธิ์  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาขาดเงินทุนสนับสนุนการจัดงานประเพณี  และ ดําเนินการจัดงานประเพณี  และจัดกิจกรรมทางสังคมในชุมชน  เช�น  

และคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมทางสังคม ประเพณีงานสงกรานต+   รดน้ําดําหัวผู$ใหญ�  งานวันพ�อ  งานวันแม�   วันเด็ก

ป	ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล$องวงจรป-ดในชุมชน  เช�น  บริเวณในซอยรุ�งโรจน+

ป	ญหาสัตว�พาหะนําโรคในชุมชน ดําเนินการฉีดพ�นเคมีกําจัดยุงลายในชุมชน



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านเศรษฐกิจ ป	ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให$ชุมชนเกิดการจ$างงาน ส�งเสริมอาชีพ เช�น การส�งเสริมอาชีพการทํา

ดอกไม$จันทน+



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาท�อระบายน้ําอุดตัน น้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการดูด/ขุดลอกท�อระบายน้ําในชุมชน

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล$องวงจรป-ดในชุมชน  เช�น   บริเวณสี่แยกถนนศรีธรรมโศก

และคุณภาพชีวิต ทางเข$า ร.ร.อนุบาลจรัสพิชากร , ทางเข$าถนนปHอมเพชร , ปากซอยอิสลามพัฒนา ,  

ปากซอยอิสลาม , ซอยต$นพลับ

ป	ญหาไม�มีการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในชุมชน

ชุมชน  ปFาขอม 



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาไม�มีเสาไฟฟ>า  และไฟส�องสว�างสาธารณะในชุมชน ดําเนินการขยายเขตไฟฟHา  (ติดตั้งเสาไฟฟHา)  และไฟส�องสาธาณะในชุมชน  เช�น

พื้นฐาน บริเวณซอยปHอมเพชร 1

ป	ญหาพื้นผิวไหล�ทางถนนชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร$าง/ปรับปรุงขยายไหล�ทางถนนในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยปHอมเพชร  3

ชุมชน  ป>อมเพ็ชร



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาไม�มีเสาไฟส�องสว�างสาธารณะในชุมชน ดําเนินการขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะในชุมชน  เช�น  บริเวณหัวโค�งปากทางเข�าถนน

พื้นฐาน ท�าซัก

ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ(ลท*ติคคอนกรีตในชุมชน  เช�น  

บริเวณซอยบางงัน  2 , 4

ป	ญหาคุณภาพน้ําประปาแดงขุ�นในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา   และเปลี่ยนท�อเมนน้ําประปาในชุมชน

รายงานสรุปป	ญหาและความต�องการของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
      แผนพัฒนาชุมชน  ประจําป3  พ.ศ.2563   

ชุมชน  บางงัน    (เขต 3)



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป4ดในชุมชน  

และคุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาการจัดเก็บขยะ  และถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดเก็บขยะสะอาด  เรียบร�อย  และจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน

ธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล�อม ป	ญหาขาดการปรับภูมิทัศน�ในชุมชน ดําเนินการตัดหญ�า  และตัดแต�งต�นไม�  กิ่งไม�ในชุมชน   เช�น  บริเวณซอยบางงัน  2



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม  และ ป	ญหาไม�มีตาข�ายล�อมรอบลานกีฬาในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ติดตั้งตาข�ายลานกีฬาในชุมชน  เช�น  บริเวณศาลที่ทําการชุมชน

คุณภาพชีวิต

ป	ญหาถังขยะไม�เพียงพอต�อความต�องการ ดําเนินการจัดหาถังขยะมาเพิ่มในแต�ละจุดในชุมชน

ป	ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน�ในชุมชน  ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน*ในชุมชน  เช�น  การตัดแต�งกิ่งไม�ในชุมชน

ป	ญหาแสงสว�างไฟฟ?าสาธารณะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ซ�อมแซมไฟส�องสว�างสาธาณะในชุมชน

ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป4ด  (CCTV)  ในชุมชน

ชุมชน  มะขามชุม  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาไม�มีการติดตั้งกล�องวงจรป@ด  (CCTV)  ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป4ด  (CCTV)  ในชุมชน

และคุณภาพชีวิต

ชุมชน  ปDาโล�ง  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาไฟส�องสว�างสาธารณะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟส�องสว�างสาธารณะไม�เพียงพอในชุมชน  

พื้นฐาน

ป	ญหาถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให�เพียงพอในชุมชน

ป	ญหาท�อน้ําประปาชํารุดทรุดโทรม  และคุณภาพน้ําประปา ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ/เปลี่ยนท�อน้ําประปาในชุมชน

ในชุมชน



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาไม�มีการติดตั้งกล�องวงจรป@ด  (CCTV)  ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป4ด (CCTV)  ในชุมชน  

และคุณภาพชีวิต
ป	ญหาไม�มีเรือช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัยประจําในชุมชน ดําเนินการจัดหาเรือช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัยประจําในชุมชน  เช�น  จํานวน  3  ลํา

ชุมชน  ท�ามอญ (ศรีทวี)  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาระดับพื้นถนนต่ําเชื่อมต�อกัน  และน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟ(ลท*ติคคอนกรีตในชุมชน

พื้นฐาน เช�น  บริเวณซอยท�าวัง



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาขาดการปรับปรุงภูมิทัศน�ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน*ในชุมชน  เช�น  บริเวณวงเวียนหน�าโรงเรียนเทศบาล

ธรรมชาติและ วัดศรีทวี

สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาคุณภาพน้ําประปาและท�อเมนน้ําประปาชํารุดในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาและเปลี่ยนท�อเมนประปาในชุมชน เช�น

พื้นฐาน บริเวณซอยหลังวัดชะเมา 2 ตรงข�ามบ�านเลขที่ 1884/11 

ชุมชน  ตากสิน - วัดชะเมา  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาขาดการส�งเสริม สนับสนุนงบประมาณในการจัด ดําเนินการส�งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณีในชุมชน 

และคุณภาพชีวิต กิจกรรมงานประเพณีในชุมชน เช�น   งานประเพณีฉลองตรอก

ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป4ดในชุมชน เช�น บริเวณซอยตรอกฉาง 1 จุด และบริเวณ

หลังวัดชะเมา ซอย 2 และบริเวณสามแยก (หน�าบ�าน อ.รุจิรา)



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านเศรษฐกิจ ป	ญหาการส�งเสริมอาชีพในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน ส�งเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ จัดหาตลาด

จัดหาวิทยากรฝGกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน เช�น อาชีพการทําขนมไทย



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาการปรับปรุงภูมิทัศน�ในชุมชน ดําเนินการตัดแต�งต�นไม�และกิ่งไม�ในชุมชน เช�น บริเวณซอยเตาปูน 

ธรรมชาติและ (หน�าบ�านเลขที่ 826/1)

สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป4ด (CCTV)  ในชุมชน  

และคุณภาพชีวิต
ป	ญหาความปลอดภัยของเด็กเล็กของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการก�อสร�างรั้วของศูนย*พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

ในชุมชน

ชุมชน  คูขวาง - คลัง เขต 1  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยน/ขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยอุดมทรัพย*

พื้นฐาน
ป	ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยอุดมทรัพย*

ป	ญหาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กไม�มีรั้วในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างรั้วของศูนย*พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ(ลท*ติคคอนกรีตในชุมชน   เช�น  

พื้นฐาน บริเวณถนนคูขวางพัฒนาจนถึงถนนโชคอุทิศ

ป	ญหาทางเดินเท�าชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงทางเดินเท�าคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน  เช�น  

บริเวณซอยแยกคูขวางพัฒนา

ชุมชน  คูขวาง - ท�าวัง เขต 2  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป4ดในชุมชน 

และคุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาศาลาที่ทําการชุมชนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ซ�อมแซมศาลาที่ทําการชุมชน

และคุณภาพชีวิต
ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป4ดในชุมชน  

ป	ญหาการประชาสัมพันธ�ข�าวสารไม�ทั่วถึงในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในชุมชน

ชุมชน คูขวาง - ท�าวัง เขต 3  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําระบายไม�ทัน  และน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร�างท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณสุดซอยปากคูริมคลอง

พื้นฐาน   



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาไหล�ทางถนนคับแคบในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงขยายไหล�ทางถนนแอสฟ(ลท*ติคคอนกรีตในชุมชน  

พื้นฐาน  เช�น  บริเวณซอยจันทพันธ*

ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมและขยายขนาดท�อเมนประปาในชุมชน  เช�น

บริเวณซอยเพิ่มสุข

ชุมชน  บ�ออ�าง  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาท�อระบายน้ําชํารุด  ทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  ซอยตรงกันข�ามกับ

พื้นฐาน ซอยเอกรินทร*  (ซอยอยู�ระหว�างหมู�บ�านเพชรไพลินและโรงแรมที่กําลังก�อสร�าง)  ,

ซอยสิริสุข  1   และซอยราชนิคม  7 

ป	ญหาถนนชํารุด ทรุดโทรมพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ(ลท*ติคคอนกรีตพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน

เช�น  บริเวณซอยราชนิคม  6  ไปถึงสุดซอยบ�านเลขที่  175/91 และซอยท�าขนอน

ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน    เช�น

ถนนราชนิคมตลอดสาย

ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนในชุมชน เช�น บริเวณหลังโรงพยาบาลนครินทร*

ป	ญหาทางเท�าชํารุดทรุดโทรม ดําเนินการก�อสร�างทางเท�าภายในชุมชน เช�น บริเวณถนนราชนิคม

ชุมชน  ราชนิคม  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยหมู�บ�านปNาไม�

พื้นฐาน

ชุมชน  ดอนไพร  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนในชุมชน  เช�น  บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิค

พื้นฐาน และซอยนิยมสุข 1-6

ชุมชนนิยมสุข  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านเศรษฐกิจ ป	ญหาการส�งเสริมอาชีพในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน ส�งเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ จัดหาตลาด

จัดหาวิทยากรฝGกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน 



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยางในชุมชน   เช�น  บริเวณถนนโดยรอบ

พื้นฐาน สถานีขนส�ง  บ.ข.ส.

ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน   เช�น  

บริเวณปากทาง  บ.ข.ส.  และบริเวณถนนโดยรอบ  บ.ข.ส.

ชุมชน  บ.ข.ส.  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ(ลท*ติคคอนกรีตพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน

พื้นฐาน (บริเวณซอยรวมแพทย*ตลอดสาย  แยก 1 และ 2   ซอยแม�พยอมตลอดสาย

ชุมชน  ตลาดหัวอิฐ  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาการปรับปรุงภูมิทัศน�ในชุมชน ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน*ในชุมชน  เช�น  การตัดแต�งกิ่งไม�  และตัดหญ�าในชุมชน

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านเศรษฐกิจ ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ(ลท*ติคคอนกรีตพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน

(บริเวณซอยมิ่งมงคล  แยก 1)

ชุมชน  นอกไร�-สะพานยาว  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาไม�มีลานกีฬา/สนามกีฬาในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงลานกีฬาในชุมชน

และคุณภาพชีวิต
ป	ญหาไม�มีการติดตั้งกล�องวงจรป@ด (CCTV)  ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล�องวงจรป4ด  (CCTV)  ในชุมชน

ป	ญหาไม�มีอุปกรณ�เครื่องเล�นเด็กในชุมชน ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ*เครื่องเล�นเด็กในชุมชน 

ป	ญหาไม�มีการส�งเสริมกีฬาชกมวยไทยในชุมชน ดําเนินการส�งเสริม  จัดหาอุปกรณ*  และก�อสร�างสนามกีฬาชกมวยไทย  

ป	ญหาไม�มีการตีเส�นจราจรพร�อมไฟกระพริบในชุมชน ดําเนินการตีเส�นจราจรพร�อมไฟกระพริบในชุมชน  เช�น  บริเวณปากทางเข�าการเคหะ

ชุมชน  เคหะเอื้ออาทรสะพานยาว  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาไม�มีการปรับปรุงภูมิทัศน�ในชุมชน ดําเนินการก�อสร�าง/ปรับปรุงภูมิทัศน*ในชุมชน  เช�น  การจัดทําสวนหย�อมพักผ�อนใจ

ธรรมชาติและ ในชุมชน

สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านเศรษฐกิจ ป	ญหาขาดการส�งเสริมอาชีพในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมให�ชุมชนเกิดการจ�างงาน ส�งเสริมอาชีพ จัดหาอาชีพ   จัดหาตลาด

จัดหาวิทยากรฝGกฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน 



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาไม�มีการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในชุมชน

และคุณภาพชีวิต

รายงานสรุปป	ญหาและความต�องการของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
   แผนพัฒนาชุมชน  ประจําป0  พ.ศ.2563     (เขต 4)

ชุมชน  หน�าสถานีรถไฟเขตสะพานยาว  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านเศรษฐกิจ ป	ญหาขาดด�านการส�งเสริมอาชีพในชุมชน ดําเนินการจัดหางบประมาณในการส�งเสริมอาชีพ ให เกิดการจ างงาน ส�งเสริมอาชีพ

จัดหาตลาด  และจัดหาวิทยากรฝ&กฝนอาชีพที่หลากหลายในชุมชน  เช�น

ส�งเสริมอาชีพการทําตุ(กตาไก�



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาท�อระบายน้ําชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอย  15

พื้นฐาน

ชุมชน  หน�าสถานีรถไฟเขตนอกโคก  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในการสัญจรบนท�องถนนในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกระจกโค งลดอุบัติเหตุในชุมชน

และคุณภาพชีวิต
ป	ญหาไม�มีระบบเสียงตามสายในชุมชน ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในชุมชน



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาท�อระบายอุดตัน  น้ําระบายไม�ทันในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/ก�อสร างขยายท�อระบายน้ําในชุมชน เช�น บริเวณหลังวัดหัวอิฐ

พื้นฐาน  

ชุมชน  วัดหัวอิฐ  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมแก�เด็ก  และเยาวชนในชุมขน  เช�น  กิจกรรมงานวันเด็ก

และคุณภาพชีวิต
ป	ญหาขาดการส�งเสริมกิจกรรมทางประเพณี  และ ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรมทางประเพณี  และวัฒนธรรมในชุมชน  เช�น  

วัฒนธรรมในชุมชน การจัดงานประเพณีวันสงกรานต5



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนน  และท�อระบายน้ําชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ7ลท5ติคคอนกรีตพร อมท�อระบายน้ําในชุมชน   

พื้นฐาน เช�น  บริเวณซอยเจริญพร 4

  

ป	ญหาท�อระบายน้ําชํารุดทรุดโทรม  และน้ําท�วมขัง ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เข�น   บริเวณซอยหน าแขวง

ในชุมชน แยก 1  

ป	ญหาระดับพื้นถนนต่ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนในชุมชน  เช�น  บริเวณถนนหน าซอยเนียน

อุทิศ   และสามแยกตาเจริญ

ป	ญหาฝาท�อระบายน้ําชํารุดในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยนฝาท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยอยู�สบาย  (หน าแขวงแยก 1)

ป	ญหาท�อเมนน้ําประปาแตก   ชํารุดในชุมชน ดําเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนท�อเมนน้ําประปาในชุมชน  

ชุมชน  หน�าแขวงการทางนครศรีธรรมราช  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล องวงจรป?ดในชุมชน   เช�น  บริเวณสามแยกร านน้ําชาลุงชัย  และ

และคุณภาพชีวิต บริเวณหัวโค ง ซอยหน าแขวงแยก 1



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาการจัดเก็บขยะ  และถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให เพียงพอในชุมชน  

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําท�วมขัง  และไม�มีท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น   บริเวณคลองห วย  2

พื้นฐาน ซอยเสริมสุข  (หน าสถาบันรัชต5ภาคย5)   และซอยต�างๆ ในชุมชน   (เชื่อมต�อท�อระบายน้ํา

กับท�อเมนใหญ�ในชุมชน)

ป	ญหาถนนชํารุด  และทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ7ลท5ติคคอนกรีตในชุมชน เช�น บริเวณซอยชฎารัตน5

ป	ญหาระดับพื้นถนนต่ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับยกระดับพื้นถนนในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยคลองห วย  2

ป	ญหาไฟส�องสว�างสาธารณะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการติดตั้งไฟส�องสว�างสาธาณะในชุมชน  เช�น  โคมไฟส�องสว�างสาธารณะ  และ

อุปกรณ5ไฟฟCาต�างๆ  เช�น  หลอดไฟ ฯลฯ   บริเวณซอยชฎารัตน5

ชุมชน  เทวบุรี(คลองห�วย)  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาขาดการส�งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมทางประเพณี ดําเนินการส�งเสริม  และสนับสนุนกิจกรรมทางประเพณีในชุมชน  เช�น  การหล�อเทียน

และคุณภาพชีวิต ในชุมชน พรรษา  งานประเพณีชักพระ  งานประเพณีวันลอยกระทง

ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในการสัญจรของชุมชน ดําเนินการติดตั้งกระจกโค งลดอุบัติเหตุในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยเสริมสุข  

(ตรงข ามสถาบันรัชต5ภาคย5)

ป	ญหาการรับรู�ข�าวสารประชาสัมพันธ�ในชุมชน ดําเนินการติดตั้งหอกระจายข�าวในชุมชน



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาการจัดเก็บขยะ  และถังขยะไม�เพียงพอในชุมน ดําเนินการจัดหาถังขยะให เพียงพอในชุมชน  (ถังขยะ จํานวน  5  ถัง)

ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล�อม



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําท�วมขัง  และไม�มีท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน   เช�น ถนนเทวบุรี บริเวณจากคลอง

พื้นฐาน สะพานขาวจนถึงคลองเล็กทั้งสองฝ7Gง  และถนนข างวัดโพธิ์เสด็จ

ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ7ลท5คอนกรีตในชุมชน   เช�น   

บริเวณถนนหมู�บ านแสงพลสิทธิ์

ชุมชน  บ�านโพธิ์  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาไม�มีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ�งในชุมชน ดําเนินการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ งในชุมชน  เช�น  ภายในบริเวณ

และคุณภาพชีวิต หมู�บ�านแสงพลสิทธิ์

ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในการสัญจรในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกระจกโค งในชุมชน เช�น บริเวณถนนเทวบุรีตรงข ามถนนบ านธารริน

ป	ญหาไม�มีงบประมาณจัดงานประเพณีในชุมชน ดําเนินการส�งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีในชุมชน 

เช�น ประเพณีงานวันลอยกระทง



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาการจัดเก็บขยะและถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให เพียงพอในชุมชน

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ป	ญหาคลองตื้นเขินในชุมชน ดําเนินการขุดลอกคลองวังมะพร าวในชุมชน (จํานวนปIละหนึ่งครั้ง)



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล องวงจรป?ดทุกซอยในชุมชน

และคุณภาพชีวิต
ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในการสัญจรในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกระจกโค งในชุมชน  

ชุมชน  ซอยต�นหว�า  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนน  และท�อระบายน้ําชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร อมท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น

พื้นฐาน  บริเวณซอยต นหว า  2  แยกซ าย   ซอยต นหว า 7

ป	ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยต นหว า  3



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาการจัดเก็บขยะ  และถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการกวดขันเจ าหน าที่จัดเก็บขยะให เกิดความสะอาด และเรียบร อยมากขึ้น  

ธรรมชาติและ ดําเนินการจัดหาถังขยะให เพียงพอในชุมชน เช�น บริเวณซอยต นหว า  1 - 7

สิ่งแวดล�อม ซอยตาทอง  และซอยมีชัย



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล องวงจรป?ด  (CCTV)  ในชุมชน   เช�น   

และคุณภาพชีวิต บริเวณหัวโค งซอยทวดทอง  3 (สามแยก)  จํานวน  2  ชุด   ซอยจิตโอวาท  ตรงข าม

ซอยทุ�งข�า  7  จํานวน  2  ชุด และปากทางเข าท ายซอยทวดทอง  3  จํานวน  2 ชุด

ซอยหนองคล า  และซอยศรีสกุล

ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในการสัญจรภายในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกระจกโค งลดอุบัติเหตุในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยทุ�งข�า 7  และระหว�าง

ซอยทุ�งข�า 10

ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในอัคคีภัยของชุมชน ดําเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในชุมชน  

ชุมชน ทวดทอง  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาไม�มีท�อระบายน้ํา  และน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยทุ�งข�า 3 , 4

พื้นฐาน
ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรม  และไม�มีท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ7ลท5ติคคอนกรีตพร อมท�อระบายน้ําในชุมชน  

เช�น  บริเวณซอยทุ�งข�า  10  และซอยร�วมสุขติดกับโรงเรียนบ านทวดทอง

ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ7ลท5ติคคอนกรีตในชุมชน  เช�น

บริเวณเลี้ยวขวาจากแยกประชาอุทิศ 7  หน าบ านเลขที่  83  ระยะทางประมาณ

3.10  เมตร  และซอยพิทักษ5ธรรม 1

ป	ญหาถนนคับแคบ  และสัญจรไม�สะดวกในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงขยายไหล�ถนนแอสฟ7ลท5ติคคอนกรีตในชุมชน  เช�น

บริเวณเลี้ยวขวาจากแยกประชาอุทิศ 7  หน าบ านเลขที่  83  ซ าย - ขวา  ข างละ

50  เซนติเมตร



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านทรัพยากร ป	ญหาการจัดเก็บขยะ  และถังขยะไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการจัดหาถังขยะให เพียงพอในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยทวดทอง  3  จํานวน  3 ถัง

ธรรมชาติและ ซอยทุ�งข�า  7  จํานวน  3  ถัง   ซอยทุ�งข�า  10  จํานวน  1  ถัง  และซอยจิตโอวาท

สิ่งแวดล�อม จํานวน  1 ถัง



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาไม�มีท�อระบายน้ํา  และน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยสวนแก วถึง

พื้นฐาน ซอยต นหว า 6

ชุมชน  ชุมแสง  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคมและ ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล องวงจรป?ดในชุมชน เช�น บริเวณซอยชุมแสง แยก 2 , ซอยสวนแก ว

คุณภาพชีวิต ซอยชุมแสง 4



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาพื้นถนนท�วมขังถนน   และท�อระบายน้ําไหลไม�ทัน ดําเนินการการก�อสร าง ยกระดับพื้นถนนพร อมปรับปรุง/ขยายท�อระบายน้ําในชุมชน

พื้นฐาน ในชุมชน เช�น  บริเวณฝ7Gงตะวันออก  (หลังโตโยต า)

ป	ญหาถนนชํารุดทรุดโทรมในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ7ลท5ติคคอนกรีตในชุมชน  เช�น 

บริเวณถนนท ายซอยไทยบัณฑิต  และซอยต�างๆ ภายในชุมชน

ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยปากพลี  

ซอยไทยบัณฑิต  ซอยนพวงศ5    และถนนชลประทาน (ฝ7Gงขวา 4)

ป	ญหาทางเดินเท�าคับแคบในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง  ปรับปรุงขยายทางเดินเท าในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยปากพลี

(หลักกิโลเมตรที่ 5)

ป	ญหาท�อระบายเล็กแคบ  และน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง  ปรับปรุงขยายท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยกามาลุดดีน 3

ชุมชน  ไสเจริญ  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคมและ ป	ญหาความไม�ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล องวงจรป?ด  (CCTV)  ในชุมชน  

คุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร างท�อระบายน้ําพร อมฝาท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น บริเวณซอย

พื้นฐาน สันติธรรมตลอดสาย   และซอยสันติสุข   

ชุมชน  สันติธรรม  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาปCายชื่อชุมชนชํารุดทรุดโทรม ดําเนินการปรับปรุง/ซ�อมแซมปCายชื่อชุมชน  เช�น  บริเวณซอย 1 - 7  ภายในหมู�บ าน

พื้นฐาน ไทยสมุทร

ชุมชน ไทยสมุทร 



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการก�อสร างขยายท�อเมนน้ําประปาในชุมชน  เช�น   ซอยสนิทใจ

พื้นฐาน

ชุมชน  นครอาชีวศึกษา  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความไม�ปลอดภัยชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล องวงจรป?ดในชุมชน

และคุณภาพชีวิต

ชุมชน  ทุ�งจีน 



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาอุบัติเหตุบนสะพานในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง ขยายคอสะพานในชุมชน  เช�น  บริเวณคอสะพาน

พื้นฐาน ถนนชลประทาน  4 ขวา ตรงข ามถนนทุ�งจีน



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาไม�มีการยกระดับพื้นถนนพร�อมท�อระบายน้ํา  และ ดําเนินการยกระดับพื้นถนนแอสฟ7ลท5ติคคอนกรีตพร อมท�อระบายน้ําในชุมชน

พื้นฐาน น้ําท�วมขังในชุมชน เช�น  บริเวณซอย  87  แยก 1  จนถึงซอยสามัคคี

ป	ญหาน้ําประปาไหลน�อย  และไม�เพียงพอในชุมชน ดําเนินการขยายเปลี่ยนท�อเมนน้ําประปาในชุมชน  เช�น  บริเวณซอยกระโรม  14

ชุมชน  กอไผ�  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล องวงจรป?ด  (CCTV)  ในชุมชน

และคุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านโครงสร�าง ป	ญหาถนนชํารุด  ทรุดโทรมพร�อมท�อระบายน้ําในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงถนนแอสฟ7ลท5ติคคอนกรีตพร อมท�อระบายน้ําในชุมชน

พื้นฐาน เช�น  บริเวณซอยบุญพาตลอดสาย  และซอยบุญพา 2

ป	ญหาไม�มีการยกระดับพื้นถนน  และน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการยกระดับพื้นถนนแอสฟ7ลท5ติคคอนกรีตในชุมชน  เช�นบริเวณซอยจิตพงษ5

ป	ญหาน้ําท�วมขังในชุมชน ดําเนินการก�อสร าง/ปรับปรุงท�อระบายน้ําในชุมชน  เช�น บริเวณซอยบุญพา  10

ชุมชน  ซอยบุญพาสันติ  



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
มิติด�านสังคม ป	ญหาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย�สินในชุมชน ดําเนินการติดตั้งกล องวงจรป?ดในชุมชน  เช�น  บริเวณปากซอยบุญพา  2

และคุณภาพชีวิต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต



มิติด�าน ป	ญหาและความต�องการ การคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต


