
ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
 หัวถนนก้าวหน้า  ปัญหาการว่างงาน ขาดอาชพี ท าให้ประชาชนมรีายได้ ด ำเนินกำรส่งเสริมเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริมฝึกฝน

รายไดใ้นครอบครัวไมเ่พียงพอและลดลง อำชีพหลำกหลำยในชุมชน  รณรงค์ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน    

ปัญหาลานกีฬาของชมุชน ด ำเนินกำรก่อสร้ำง  หรือซ่อมแซมลำนกีฬำในชุมชนให้ใช้งำนได้ตำม
ปกติ  และส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยของเด็ก  เยำวชน  และประชำชน
ในชุมชน

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาอาชญากรรมในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรจัดสำยตรวจ City Police ร่วมกับ  เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานสรุปปญัหาและความตอ้งการของชมุชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาชมุชน  ประจ าป ี พ.ศ.2556



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
บุญนารอบ  ปัญหาความไมป่ลอดภัยของชมุชน (อาชญากรรม) ให้ทำงต ำรวจเทศกิจด ำเนินกำร สอดส่อง  ตรวจตรำ ควำมปลอดภัย 

และประสำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจให้รับผิดชอบด้วย

ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรขยำยและติดต้ังเสำไฟฟ้ำสำธำรณะเพือ่เควำมปลอดภัยแก่
ประชำชนในชุมชน  และเพิม่ควำมสว่ำงให้เพยงพอ

ปัญหามลพิษทางเสียง ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุม/ปรับจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
เช่น  เสียงจำกรถยนต์  และรถจักรยำนยนต์ทีใ่ช้เสียงเกินเกณฑ์
มำตรฐำนทีก่ฎหมำยก ำหนดไว้

ปัญหาน  าท่วมขงัของชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  และก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำในชุมชน
ด ำเนินกำรขุดลอกท่อระบำยน้ ำ  และคูคลอง  หนองน้ ำในชุมชน
ด ำเนินกำรปรับปรุง  และยกระดับผิวจรำจรทีม่ีปัญหำน้ ำท่วมขัง

ปัญหายาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรฝึกอบรมต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อมในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริม  สร้ำงจิตส ำนึกกำรรักษำส่ิงแวดล้อมในชุมชน
ด ำเนินกำรร่วมกันสร้ำงระเบียบและวินัยในกำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อม



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี ท าให้ประชาชนมรีายได้ ด ำเนินกำรส่งเสริมเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริมฝึกฝน
จุนเจือครอบครัวไมเ่พียงพอ และรายไดข้องครัวเรือนลดลงอำชีพหลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  

การเคหะแห่งชาติ ปัญหาแหล่งมั่วสุ่มของวัยรุ่นในยามวิกาล ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
นครศรีธรรมราช

ปัญหาลานกีฬาของชมุชน ด ำเนินกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำในชุมชนของเด็ก  เยำวชน  และประชำชน
เช่น จัดหำอุปกรณ์ในกำรเล่นกีฬำ  และสนำมเปตอง และลูกเปตอง  

ปัญหาขยะ  ถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน    
ด ำเนินกำรให้บริกำรรถจัดเก็บขยะเทศบำลอย่ำงเพียงพอ

ปิยะสุข  ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี ท าให้ประชาชนมรีายได้ ด ำเนินกำรส่งเสริมเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริมฝึกฝน
จุนเจือครอบครัวไมเ่พียงพอ  และรายไดข้องครัวเรือนลด อำชีพหลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  
น้อยลง เช่นส่งเสริมอำชีพผลิตภัณฑ์เคร่ืงจักสำนเกี่ยวกับกล้วย   

และผ้ำบำติก  

ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง  และปรับปรุงยกระดับถนนในชุมชน

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาบ้านเชา่ขาดการระบียบ (แหล่งมั่วสุ่ม) ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ

ด ำเนินกำรให้เจ้ำของบ้ำนเช่ำจัดระเบียบบ้ำนเช่ำของตนเอง

สารีบุตร  ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี ท าให้ประชาชนมรีายได้ ด ำเนินกำรส่งเสริมเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริมฝึกฝน
จุนเจือครอบครัวไมเ่พียงพอ และรายไดข้องครัวเรือนลดลงอำชีพหลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน    

ปัญหาในการสร้างความร่วมมอื  และความรับผิดชอบ ด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึก  สร้ำงควำมสำมัคคี  และกำรร่วมแรงร่วมใจ
ตอ่สังคมร่วมกันในการพัฒนาชมุชน ในกำรพัฒนำชุมชน

ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรขยำยและติดต้ังเสำไฟฟ้ำสำธำรณะเพือ่เควำมปลอดภัยแก่
ประชำชนในชุมชน  และเพิม่ควำมสว่ำงให้เพียงพอ
ด ำเนินติดต้ังเสำไฟฟ้ำขนำดย่อมในทุกซอยของชุมชน  

หัวท่า ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ   และขุดลอกคูคลองท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน

ปัญหาไมม่ลีานกีฬาของชมุชน ด ำเนินกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำในชุมชนของเด็ก  เยำวชน  และประชำชน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   

จ าปาขอม ปัญหาการว่างงานในชมุชน  ด ำเนินกำรส่งเสริมเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริมฝึกฝน
อำชีพหลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  

ปัญหายาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรฝึกอบรมต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาบ้านเชา่ขาดการระบียบ (แหล่งมั่วสุ่ม) ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรให้เจ้ำของบ้ำนเช่ำจัดระเบียบบ้ำนเช่ำของตนเอง

ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจและก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำป้องกันน้ ำท่วมขังชุมชน

ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง  และปรับปรุงยกระดับถนนในชุมชน
ให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรสัญจร  ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะ ด ำเนินกำรขยำยเสำไฟฟ้ำสำธำณณะในบำงจุด  และเพิม่ควำมสว่ำงให้เพียงพอ

ตลาดท่ามา้  ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรัปปรุงภูมิทัศน์ตลำดให้สะอำด  และเป็นระเบียบ
ด ำเนินกำรปรัปปรุงภูมิทัศน์บ้ำนเรือนให้สะอำด  และเป็นระเบียบ
ด ำเนินกำรปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้ำนเรือน  และตลำด

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน

ปัญหาการว่างงาน  ขาดการส่งเสริมอาชพีท าให้ประชาชน ด ำเนินกำรส่งเสริมเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริมฝึกฝน
มรีายไดจุ้นเจือครอบครัวไมเ่พียงพอ  และรายไดล้ดลง อำชีพหลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  

เช่น  กำรนวดแผนไทย  และอื่นๆ

ปัญหาขาดการรับรู้ขอ้มลูขา่วสารในชมุชน ด ำเนินกำรติดต้ังหอกระจำยข่ำวสำรในชุมชน

ปัญหาในการสร้างความร่วมมอื  และความรับผิดชอบ ด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึก  สร้ำงควำมสำมัคคี  และกำรร่วมแรงร่วมใจ
ตอ่สังคมร่วมกันในการพัฒนาชมุชน ในกำรพัฒนำชุมชน

กรแก้ว  ปัญหาขาดการรับรู้ขอ้มลูขา่วสาร  และการประชาสัมพันธ์ ด ำเนินกำรติดต้ังหอกระจำยข่ำวสำรในชุมชน
ในชมุชน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาการว่างงาน  ด ำเนินกำรส่งเสริมเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริมฝึกฝน

อำชีพหลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  
เช่น  กำรท ำเคร่ืองแกงในชุมชน

ปัญหาน  าท่วมขงั  และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ด ำเนินกำรขุดลอกท่อระบำยน้ ำ  และฉีดพ่นน้ ำยำก ำจัดยุง

ปัญหารายไดไ้มเ่พียงพอ  และความยากจนในชมุชน ด ำเนินกำร  ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริม
อำชีพหลำกหลำยในชุมชน  รณรงค์ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  

ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง  และปรับปรุงยกระดับถนนในชุมชน
ตอ้งในการสัญจรไมส่ะดวก

ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรขยำยและติดต้ังเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ และเพิม่ควำมเสว่ำง ปลอดภัยแก่
ประชำชนในชุมชน

ปัญหายาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรฝึกอบรมตต้ำนภัยยำเสพติด



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
มมุป้อม  ปัญหาขาดการรับรู้ขอ้มลูขา่วสารในชมุชน ด ำเนินกำรติดต้ังหอกระจำยข่ำวสำรในชุมชน

ปัญหาน  าท่วมขงั  และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ด ำเนินกำรขุดลอกท่อระบำยน้ ำ  และปรับปรุงท่อระบำยน้ ำ  

ปัญหาการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริมฝึกฝน
อำชีพหลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  
เช่น  กำรท ำเคร่ืองแกงในชุมชน

ปัญหาประชาชนขาดการเล่นกีฬา และออกก าลังกาย ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ  และออกก ำลังกำยเพือ่สุขภำพของ
ในชมุชน ประชำชนในชุมชน

ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง  และปรับปรุงยกระดับถนนในชุมชน
ตอ้งใชก้ารสัญจรไมส่ะดวก

ปัญหาเสาไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรติดต้ังเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ และเพิม่แสงสว่ำงให้เพียงพอในชุมชน

ปัญหาท่อน  าประปา เน่ืองจากท่อน  าประปาเทศบาลช ารุด ด ำเนินกำรปรับปรุง ซ่อมแซม และขยำยขนำดท่อเมนประปำในชุมชน
และน  าประปาไหลไมท่ัว่ถึงในชมุชน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาเดก็ และเยาวชนทีย่ากจนขาดการศึกษาระดยัขั น ด ำเนินส ำรวจ และจัดเตรียมกำรเรียน  กำรสอนแบบกำรศึกษำในชุมชน
พื นฐาน ด ำเนินกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ชุมชนให้มำกขึ้น  และจัดหำทุนศึกษำ

ประตขูาว  ปัญหาขาดการจัดระเบียบหอพักนักเรียน  นักศึกษา ด ำเนินกำรตรวจสอบ  ควบคุมกำรจัดระเบียบหอพักจำกเจ้ำหน้ำทีผู้่รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรให้จัดท ำกฎระเบียบจำกเจ้ำของหอพัก  หรือผู้ประกอบกำรหอพัก

ปัญหายาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรฝึกอบรมต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาเสาไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรติดต้ังเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ และเพิม่แสงสว่ำงให้เพียงพอในชุมชน

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน    

ปัญหาการว่างงาน ด ำเนินกำรส่งเสริมเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริมฝึกฝน
อำชีพหลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น
ด ำเนินกำรร่วมกันสร้ำงระเบียบและวินัยในกำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อม



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ประตชูยัไชยสิทธิ์ ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน    

ปัญหาสุนัขจรจัด ด ำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ำน  และควบคุมท ำหมัน  

ปัญหายาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   

ปัญหามลพิษทางเสียง ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุม/ปรับจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ

เพชรจริก  ปัญหายาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรฝึกอบรมต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น

ปัญหาการว่างงาน ด ำเนินกำรส่งเสริมเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริมฝึกฝน
อำชีพหลำกหลำยในชุมชน  รณรงค์ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้

ปัญหาขยะ  ถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน
ด ำเนินกำรปรับปรุง  และจัดช่วงเวลำในกำรจัดเก็บขยะให้มำกขึ้น



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาขาดการรับรู้ขอ้มลูขา่วสารในชมุชน ด ำเนินกำรติดต้ังหอกระจำยข่ำวสำรในชุมชน

ปัญหาเสาไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรติดต้ังเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ  และเพิม่แสงสว่ำงให้เพียงพอ

ปัญหาขาดองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าในระดบั OTOP ด ำเนินกำรจัดอบรม  ให้ควำมรู้ และฝึกฝนกำรผลิตสินค้ำ ระดับ OTOP  
ในระดับชุมชน

ปัญหาถนนทีใ่ชส้ัญจรในชมุชนช ารุด ทรุดโทรม ด ำเนินกำรก่อสร้ำง  ปรับปรุงกนนทีช่ ำรุด  ทรุดโทรมในชุมชน

ลูกแมอ่่างทอง ปัญหาน  าท่วมขงัของชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำเพือ่ป้องกัน
น้ ำท่วมขังในชุมชน  

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ริมคลอง ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดควำมสะอำด  และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ปัญหาการว่างงาน ด ำเนินจัดหำวิทยำกร  อบรมให้ควำมรู้  และฝึกฝนอำชีพกำรจัดดอกไม้ใน
งำนพิธีกำรต่ำงๆ



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ศาลามชียั  ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ

ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาลานกีฬาของชมุชน ด ำเนินกำรก่อสร้ำง หรือซ่อมแซมลำนกีฬำในชุมชนให้ใช้งำนได้ตำม
ปกติ  และส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยของเด็ก  เยำวชน  และประชำชน

ปัญหาเดก็และเยาวชนไมส่นใจการเรียน  เน่ืองจาก ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และควำมเอำใจใส่จำกผู้ปกครอง
ตดิเกมส์ออนไลน์ ด ำเนินกำรจับกุมร้ำนเกมส์ออนไลน์ทีไ่ม่ปฏิบัติตำมระเบียบ

หลังวัดพระมหา ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ธาต ุ  ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   

ด ำเนินกำรอบรมต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาลานกีฬาของชมุชน ด ำเนินกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำในชุมชนของเด็ก  เยำวชน  และประชำชน

ปัญหาการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมเกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน  และส่งเสริมฝึกฝน
ด ำเนินส่งเสริมอำชีพหลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  ลดหนี้สิน  เพิม่รำยได้
แก้ปัญหำควำมยำกจน  จัดหำทุนส่งเสริมอำชีพ  เช่น เคร่ืองถม ฯลฯ



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ท้าวโคตร  ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน

ด ำเนินกำรจัดเก็บขยะวันละ  2  เวลำ  

ปัญหาการว่างงาน  ท าให้ประชาชนขาดรายไดจุ้นเจือ ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  และส่งเสริมอำชีพ
ครอบครัว  และรายไดข้องครัวเรือนลดน้อยลง หลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  

ปัญหาขาดการส่งเสริมภูมปิัญญาศิลปะพื นบ้าน ด ำเนินกำรส่งเสริมภูมิปัญญำศิลปะพืน้บ้ำน  เช่น กำรร ำมโนรำห์

ปัญหาขาดการผลิตภัณฑ์สินค้าในชมุชน ด ำเนินกำรฝึกอบรม  และเรียนรู้กำรผลิต  และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำใน
ชุมชนเพือ่พัฒนำไปสู่สินค้ำ OTOP  เช่น น้ ำพริกเผำ  แกงไตปลำแห้ง

พะเนียด ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาอาชญากรรมในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรจัดสำยตรวจ City Police ร่วมกับ  เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจเพิม่ขึ้น

มะขามชมุ  ปัญหาบ้านเรือนไมม่บี้านเลขที่ ด ำเนินกำรออกตรวจ  ส ำรวจทะเบียนบ้ำนในชุมชน  
ด ำเนินกำรออกบ้ำนเลขทีใ่ห้ถูกต้องตำมกฎหมำย



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาการว่างงาน  ท าให้ประชาชนขาดรายไดจุ้นเจือ ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  และส่งเสริมอำชีพ
ครอบครัว  และรายไดข้องครัวเรือนลดน้อยลง หลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  

ปัญหาเดก็ และเยาวชนทีย่ากจนขาดการศึกษาระดยัขั น ด ำเนินส ำรวจ และจัดเตรียมกำรเรียน  กำรสอนแบบกำรศึกษำในชุมชน
พื นฐาน ด ำเนินกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ชุมชนให้มำกขึ้น  และจัดหำทุนศึกษำ

ปัญหาการลักขโมยในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรจัดสำยตรวจ City Police ร่วมกับ  เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจเพิม่ขึ้น

ปัญหาในการสร้างความร่วมมอื  และความรับผิดชอบ ด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึก  สร้ำงควำมสำมัคคี  และกำรร่วมแรงร่วมใจ
ตอ่สังคมร่วมกันในการพัฒนาชมุชน ในกำรพัฒนำชุมชน

ด ำเนินกำรจัดหำวิทยำกรทีม่ีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ควำมรู้แก่ชุมชน

ปัญหาชมุชนแออัด ด ำเนินกำรจัดระเบียบควำมเป็นอยู่  และทีอ่ยู่อำศัยในชุมชนให้น่ำอยู่มำกขึ้น
ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น

ท่าโพธิ์ ปัญหาการว่างงาน  ท าให้ประชาชนขาดรายไดจุ้นเจือ ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  และส่งเสริมอำชีพ
ครอบครัว  และรายไดข้องครัวเรือนลดน้อยลง หลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน    



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาสนามกีฬาในชมุชนช ารุด  ทรุดโทรม ด ำเนินกำรปรับปรุง  และซ่อมแซมสนำมกีฬำในชุมชน เช่น  พืน้สนำม  ห้องน้ ำ

ศำลำทีพ่ักในสนำม  และร้ังสนำม

ปัญหายาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

หน้าทักษิณ  ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน    

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาเดก็ และเยาวชนทีย่ากจนขาดการศึกษาระดยัขั น ด ำเนินส ำรวจ และจัดเตรียมกำรเรียน  กำรสอนแบบกำรศึกษำในชุมชน
พื นฐาน ด ำเนินกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ชุมชนให้มำกขึ้น

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  และส่งเสริมอำชีพ
หลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  

ปัญหาผุ้สูงอายุ  และผู้พิการไมไ่ดร้ับการเอาใจใส่ทัว่ถึง ด ำเนินกำรบริกำรดูแลรักษำ  และให้ครอบคลุมสวัสดิกำรจำกภำครัฐทุกประเภท



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
คูขวางท่าวัง ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน
เขต 2 ด ำเนินกำรเพิม่เวลำในกำรจัดเก็บขยะมำกขึ้น

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาการรุกล  าทีเ่ขตแนวระหว่างทีด่นิเอกชน  และทีด่นิ ด ำเนินกำรตรวจสอบ  และชี้เขตแนวแบ่งระหว่ำงทีดิ่นเอกชน  และทีดิ่น
สาธาณะในชมุชน สำธำรณะให้ชัดเจน  ถูกต้อง 

ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยทันทีหำกระบุว่ำรุกล้ ำทีดิ่นโดยผิดกฎหมำย

ราชนิคม  ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหาบ้านเรือนในชมุชนไมม่ปี้ายชื่อเจ้าของบ้าน  ด ำเนินกำรออกตรวจ  ส ำรวจทะเบียนบ้ำนในชุมชน  
ด ำเนินกำรออกป้ำยชื่อเจ้ำของบ้ำนให้ถูกต้องตำมกฎหมำย

ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำเพือ่ป้องกัน

ปัญหาถนนทีใ่ชส้ัญจรในชมุชนช ารุด ทรุดโทรม ด ำเนินกำรก่อสร้ำง  ปรับปรุงกนนทีช่ ำรุด  ทรุดโทรมในชุมชน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
คูขวางท่าวัง ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
เขต 3  ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหายาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาบ้านเชา่ขาดการระบียบ (แหล่งมั่วสุ่ม) ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรให้เจ้ำของบ้ำนเช่ำจัดระเบียบบ้ำนเช่ำของตนเอง

ปัญหาเดก็ และเยาวชนทีย่ากจนขาดการศึกษาระดยัขั น ด ำเนินส ำรวจ และจัดเตรียมกำรเรียน  กำรสอนแบบกำรศึกษำในชุมชน
พื นฐาน ด ำเนินกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ชุมชนให้มำกขึ้น  และจัดหำทุนศึกษำ

ปัญหาการพนันในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน
ด ำเนินกำรเพิม่เวลำในกำรจัดเก็บขยะมำกขึ้น

คูขวางคลัง ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
เขต 1  ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์บนทางเท้าหรือริมฟุตบาท ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดระเบียบกำรวำงแผงขำยส่ิงของบนทำงเท้ำ

ให้ดีขึ้นกว่ำเดิม

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน
ด ำเนินกำรเพิม่เวลำในกำรจัดเก็บขยะมำกขึ้น

ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาเสาไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรติดต้ังเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ  และเพิม่ควำมสว่ำงให้เพียงพอ

ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง  และปรับปรุงยกระดับถนนในชุมชน
ตอ้งใชก้ารสัญจรไมส่ะดวก

บางงัน  ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง  และปรับปรุงยกระดับถนนในชุมชน
ตอ้งใชก้ารสัญจรไมส่ะดวก

ปัญหาการพนันในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหาในการสร้างความร่วมมอื  และความรับผิดชอบ ด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึก  สร้ำงควำมสำมัคคี  และกำรร่วมแรงร่วมใจ
ตอ่สังคมร่วมกันในการพัฒนาชมุชน ในกำรพัฒนำชุมชน

ท่าชา้ง ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน
ด ำเนินกำรเพิม่เวลำในกำรจัดเก็บขยะมำกขึ้น

ปัญหาขาดการจัดระเบียบหอพักนักเรียน  นักศึกษา ด ำเนินกำรตรวจสอบ  ควบคุมกำรจัดระเบียบหอพักจำกเจ้ำหน้ำทีผู้่รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรให้จัดท ำกฎระเบียบจำกเจ้ำของหอพัก  หรือผู้ประกอบกำรหอพัก



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ

ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

วัดหัวอิฐ ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน
ด ำเนินกำรเพิม่เวลำในกำรจัดเก็บขยะมำกขึ้น

ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหาขาดการสนับสนุนดา้นสวัสดกิารในชมุชน  เชน่ ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูล  จัดหำแหล่งเงินทุนสวัสดิกำรจำกภำครัฐ  ภำคเอกชน
เงินชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในชมุชน และกระจำยเงินช่วยเหลือสวัสดิกำรต่ำงๆอย่ำงเท่ำเทียมกัน

ซอยตน้หว้า ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง  และปรับปรุงยกระดับถนนในชุมชน
ตอ้งใชก้ารสัญจรไมส่ะดวก

ปัญหาการลักขโมยในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ

ปัญหาท่อระบายช ารุด  และทรุดโทรมในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

หน้าแขวงการทาง ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง  ปรับปรุงถนนลำดยำง และยกระดับถนนในชุมชน
นครศรีธรรมราช ตอ้งใชก้ารสัญจรไมส่ะดวก

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น
ด ำเนินกำรรักษำควำมสะอำด  ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรจัดวำงขยะใน
ชุมชน  เช่น  กำรตัดหญ้ำบริเวณข้ำงทำง  กำรเก็บกวำดขยะ  ฯลฯ



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาท่อน  าประปา  เน่ืองจากท่อน  าประปาเทศบาลช ารุด ด ำเนินกำรปรับปรุง ซ่อมแซม และขยำยขนำดท่อเมนประปำในชุมชน
และน  าประปาไหลไมท่ัว่ถึงในชมุชน

ปัญหายุงลายชกุชมุในชมุชน ด ำเนินกำรฉีดพ่นสำรเคมีก ำจัดยุงลำยอย่ำงน้อย  เดือนละ 2  คร้ังในชุมชน

ไสเจริญ ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหาท่อน  าประปา เน่ืองจากท่อน  าประปาเทศบาลช ารุด ด ำเนินกำรวำงท่อประปำ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยำยขนำดท่อเมนประปำในชุมชน
และน  าประปาไหลไมท่ัว่ถึงในชมุชน

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่มยามวิกาล  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาเสาไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรติดต้ังเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ  และเพิม่ควำมสว่ำงให้เพียงพอในชุมชน

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
สันตธิรรม  ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงยกระดับท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหาไหล่ถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง  ปรับปรุงไหล่ถนนแบบลำดยำงในซอยสันติธรรม 
ตอ้งใชก้ารสัญจรไมส่ะดวก

ไทยสมทุร ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาการลักขโมยในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด
เช่น  ส่งเสริมอำชีพปศุสัตว์

ทุง่จีน ปัญหาท่อระบายน  าเน่าเสีย  และส่งกลิ่นเห็นในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน

ด ำเนินกำรเพิม่เวลำในกำรจัดเก็บขยะมำกขึ้น

ปัญหาการลักขโมยในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น
ด ำเนินกำรรักษำควำมสะอำด  เช่นกำรท ำควำมสะอำดถนนในชุมชน

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง ปรับปรุงถนนแบบลำดยำงทุกซอยในชุมชน
ตอ้งใชก้ารสัญจรไมส่ะดวก

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

หน้าสถานีรภไฟ ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน
เขตนอกโคก



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ

ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยของยำเสพติด

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น  เช่น
กำรตัดแต่งต้นไม้  กำรปลูกต้นไม้ประดับ  และกำรจัดท ำสวนหย่อมในชุมชน

ปัญหาขาดสถานทีใ่นการจัดเก็บเครื่องมอืเครื่องใช้ ด ำเนินกำรก่อสร้ำง และต่อเติมอำคำรศำลำอเนกประสงค์ในชุมชน

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

กอไผ่  ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น
ด ำเนินกำรรักษำควำมสะอำด  เช่นกำรท ำควำมสะอำดถนนในชุมชน
เช่น  กำรตัดหญ้ำริมทำง  กำรเก็บกวำดขยะ  กำรท ำควำมสะอำดในชุมชน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ซอยบุญพาสันต ิ ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง ปรับปรุงถนนแบบลำดยำงทุกซอยในชุมชน
ตอ้งใชก้ารสัญจรไมส่ะดวก

ปัญหาท่อน  าประปา เน่ืองจากท่อน  าประปาเทศบาลช ารุด ด ำเนินกำรวำงท่อประปำ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยำยขนำดท่อเมนประปำในชุมชน
และน  าประปาไหลไมท่ัว่ถึงในชมุชน

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน

ปัญหาเดก็ และเยาวชนทีย่ากจนขาดการศึกษาระดยัขั น ด ำเนินส ำรวจ และจัดเตรียมกำรเรียน  กำรสอนแบบกำรศึกษำในชุมชน
พื นฐาน ด ำเนินกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ชุมชนให้มำกขึ้น  และจัดหำทุนศึกษำ

บ่อทรัพย์  ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง ปรับปรุงถนนแบบลำดยำงทุกซอยในชุมชน
ตอ้งใชก้ารสัญจรไมส่ะดวก

ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น
ด ำเนินกำรรักษำควำมสะอำด  เช่นกำรท ำควำมสะอำดถนนในชุมชน

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

เทวบุรี - คลองห้วย ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล

ทุง่จีน 2 ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด
ด ำเนินกำรจัดหำอุปกรณ์  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรประกอบอำชีพ  เช่น อำชีพ
กำรเกษตรกร  (กำรปลูกข่ำ)  

ปัญหาขาดความปลอดภัยในบางจุดของชมุชน ด ำเนินกำรจัดต้ังชุดเฝ้ำระวังรักษำควำมปลอดภัยประจ ำชุมชน
ด ำเนินกำรจัดต้ังหน่วยลำดตระเวณ และตรวจตรำรักษำควำมปลอดภัยประจ ำชุมชน

ปัยหาขาดการจัดระบบสายไฟฟ้าสาธาณะในชมุชน ด ำเนินกำรจัดระบบไฟฟ้ำ  และอุปกรณ์อื่นๆทีใ่ช้ในงำนไฟฟ้ำสำธำรณะให้เกิด
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  เช่น  กำรจัดกำรสำยไฟฟ้ำในชุมชนอย่ำงเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

นอกไร่ - สะพาน ปัญหาเดก็ และเยาวชนทีย่ากจนขาดการศึกษาระดยัขั น ด ำเนินส ำรวจ และจัดเตรียมกำรเรียน  กำรสอนแบบกำรศึกษำในชุมชน
ยาว พื นฐาน ด ำเนินกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ชุมชนให้มำกขึ้น  และจัดหำทุนศึกษำ

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ

ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด
ด ำเนินกำรจัดหำอุปกรณ์  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรประกอบอำชีพ  เช่น อำชีพ
ของกลุ่มแม่บ้ำนชุมชน

ปัญหาในการสร้างความร่วมมอื  และความรับผิดชอบ ด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึก  สร้ำงควำมสำมัคคี  และกำรร่วมแรงร่วมใจ
ตอ่สังคมร่วมกันในการพัฒนาชมุชน ในกำรพัฒนำชุมชน

บ้านตก  ปัญหาน  าท่วมขงัในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน
ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำงผนังกั้นน้ ำริมคลองหลังชุมชนบ้ำนตก

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น

ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง ปรับปรุงถนนแบบลำดยำงทุกซอยในชุมชน
ตอ้งใชก้ารสัญจรไมส่ะดวก

ปัญหาไมม่สีนามเดก็เล่นในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  และก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นในชุมชน

ปัญหาท่อน  าประปา เน่ืองจากท่อน  าประปาเทศบาลช ารุด ด ำเนินกำรวำงท่อประปำ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยำยขนำดท่อเมนประปำในชุมชน
และน  าประปาไหลไมท่ัว่ถึงในชมุชน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล

ปัญหาขาดการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมของชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำ  และขอสนับสนุนงบประมำณจำกทำงเทศบำลในกำรจัดกิจกรรม
ของชุมชน  เช่น  กำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็ก

ตลาดยาว ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ และสิ่งแวดล้อมในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน
ด ำเนินกำรเพิม่เวลำในกำรจัดเก็บขยะมำกขึ้น

บ้านโพธิ์  ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด
เช่น  กำรท ำดอกไม้จันทน์

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ และสิ่งแวดล้อมในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในบริเวณริมคลองวังมะพร้ำว

ชมุแสง ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชนซ่ึงประชาชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง ปรับปรุงถนนแบบลำดยำงทุกซอยในชุมชน
ตอ้งใชก้ารสัญจรไมส่ะดวก

ปัญหาเสาไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรติดต้ัง  ซ่อมแซมเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ  และเพิม่ควำมสว่ำงให้เพียงพอ

ปัญหาสานกีฬาชมุชนข ารุด  ทรุดโทรม  และขาดอุปกรณ์ ด ำเนินกำรส ำรวจ  ปรับปรุงซ่อมแซม  ลำนกีฬำในชุมชน
ในการออกก าลังกาย ด ำเนินกำรจัดหำอุปกรณ์กีฬำ  และอุปกรณ์กำรออกก ำลังกำยในชุมชน

ดอนไพร  ปัญหาการลักขโมย และมจิฉาชพีในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ

ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหาราคาสินค้าอุปโภค  และบริโภคราคาแพง ด ำเนินกำรให้ทำงเทศบำลจัดรถจ ำหน่ำยสินค้ำำสินค้ำอุปโภค  และบริโภครำคำ
ย่อมเยำสัปดำห์ละหนึ่งคร้ัง

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาเสาไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรติดต้ัง  ซ่อมแซมเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ  และเพิม่ควำมสว่ำงให้เพียงพอใน
ซอยชุมชน

ปัญหาน  าท่วมขงั และท่อระบายน  าช ารุดในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ตากสิน - วัดชะเมา ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน

เศรษฐี - ศรีนคร ปัญหาน  าท่วมขงั และท่อระบายน  าช ารุดในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ปัญหามลพิษทางเสียงจากรถจักรยานยนต์ ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีผจำกเจ้ำหน้ำทีผู้่รับผิดชอบ
ส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดตำมกฏหมำยทีบ่ังคับใช้

บ่ออ่าง ปัญหาน  าท่วมขงั และท่อระบายน  าช ารุดในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาถนนช ารุด  ทรุดโทรมในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง ปรับปรุงถนนแบบคสล.หรือลำดยำงทุกซอยในชุมชน

ปัญหาเสาไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรติดต้ัง  ซ่อมแซมเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ  และเพิม่ควำมสว่ำงให้เพียงพอใน
ซอยของชุมชน

ป่าโล่ง ปัญหาขาดการส่งเสริมอาชพี  และการว่างงานในชมุชน ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรจ้ำงงำน  ส่งเสริมอำชีพ  จัดหำอำชีพ
ฝึกฝนอำชีพทีห่ลำกหลำยในชุมชน  เพือ่ลดรำยจ่ำย  เพิม่รำยได้  และจัดหำตลำด

ปัญหาน  าท่วมขงั และท่อระบายน  าช ารุดในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

หน้าสถานีรถไฟ ปัญหาถังขยะไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการในชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำถังขยะ  และฝำปิดถังขยะให้เพียงพอในชุมชน
เขตสะพานยาว ด ำเนินกำรเพิม่เวลำในกำรจัดเก็บขยะมำกขึ้น

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาเสาไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรติดต้ัง  ซ่อมแซมเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ  และเพิม่ควำมสว่ำงให้เพียงพอใน
ซอยของชุมชน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
ปัญหาฝุ่นละอองบนถนนทีใ่ชใ้นการสัญจร ด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดพืน้ผิวถนนทีใ่ช้ในกำรสัญจร  เช่น กำรฉีดน้ ำล้ำงฝ่นละออง

และเศษดินโคลนบนผิวถนน

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในบริเวณโดยรอบของชุมชน
เช่น  กำรตัดแต่งต้นไม้  และกำรปลูกต้นไม้ประดับ

ปัญหาท่อน  าประปา เน่ืองจากท่อน  าประปาเทศบาลช ารุด ด ำเนินกำรวำงท่อประปำ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยำยขนำดท่อเมนประปำในชุมชน
และน  าประปาไหลไมท่ัว่ถึงในชมุชน

นิยมสุข ปัญหาถนนช ารุด  และทรุดโทรมในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ก่อสร้ำง ปรับปรุงถนนแบบคสล.หรือลำดยำงทุกซอยในชุมชน
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง และยกระดับพืน้ผิวถนนในชุมชนให้สูงขึ้น

ปัญหาน  าท่วมขงั และท่อระบายน  าช ารุดในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน
ตลาดหัวอิฐ  ปัญหาการลักขโมย และมจิฉาชพีในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ

ด ำเนินกำรติดต้ังกล้องวงจร  CCTV  จ ำนวน  18  ชุดในจุดทีส่ ำคัญของชุมชน

ปัญหาเสาไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรติดต้ัง  ซ่อมแซมเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ  และเพิม่ควำมสว่ำงให้เพียงพอ

ปัญหาฝาท่อระบายน  าสูญหาย ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรส ำรวจ  และติดต้ังฝำท่อระบำยน้ ำในชุมชน



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล

ปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม  และยาเสพตดิในชมุชน ด ำเนินสอดส่อง  ตรวจสอบ  และจับกุมด ำเนินคดีจำกเจ้ำหน้ำทีท่ีรั่บผิดชอบ
ด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกัน  ต่อต้ำน  และจับกุมยำเสพติด   
ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยยำเสพติด

ปัญหาขาดการตดิตั งเสียงตามสายในชมุชน ด ำเนินกำรติดต้ังเสียงตำมสำยเพือ่ประชำสัมพันธ์ และกระจำยเสียงตำมสำยในชุมชน

ปัญหาน  าท่วมขงั และท่อระบายน  าช ารุดในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ปัญหาน  าท่วมขงั และท่อระบายน  าช ารุดในชมุชน ด ำเนินกำรส ำรวจ ก่อสร้ำง ปรับปรุงขยำย และขุดลอกท่อระบำยน้ ำในชุมชน

ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในบริเวณโดยรอบของชุมชน
เช่น  กำรร่วมกันรักษำควำมสะอำด  และกำรจัดระเบียบตกแต่งหน้ำบ้ำนให้สวยงำม

ปัญหาหัวท่อน  าดบัเพลิงในชมุชนไมเ่พียงพออ ด ำเนินกำรติดต้ังหัวท่อน้ ำดับเพลิง  จ ำนวน  2  จุดในชุมชน

ปัญหาขาดเงินทุนหมนุเวียนเพ่ือประกอบอาชพีของชมุชน ด ำเนินกำรจัดหำ  และขอสนับสนุนงบประมำณจำกทำงเทศบำลในกำรประกอบ
อำชีพของชุมชน  

ทวดทอง ปัญหาขาดการปรับปรุงภูมทิัศน์ในชมุชน ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนำส่ิงแวดล้อมในบริเวณโดยรอบของชุมชน
เช่น  กำรร่วมกันรักษำควำมสะอำด  และกำรจัดระเบียบตกแต่งหน้ำบ้ำนให้สวยงำม



ชื่อชมุชน ปัญหาและความตอ้งการ แนวทางตดิตามและประเมนิผล
กำรเก็บกวำดขยยะ  กำรจัดท ำสวนหย่อมในชุมชน

ปัญหาเสาไฟฟ้า และแสงสว่างสาธารณะไมเ่พียงพอ ด ำเนินกำรติดต้ัง  ซ่อมแซมเสำไฟฟ้ำสำธำรณะ  และเพิม่ควำมสว่ำงให้เพียงพอ
ด ำเนินกำรติดต้ังโคมไฟสำธำรณะในชุมชน

ปัญหาท่อน  าประปา เน่ืองจากท่อน  าประปาเทศบาลช ารุด ด ำเนินกำรวำงท่อประปำ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยำยขนำดท่อเมนประปำในชุมชน
และน  าประปาไหลไมท่ัว่ถึงในชมุชน

ปัญหาน  าประปาไมส่ะอาด  และไมส่ามารถใชเ้พ่ือการ ด ำเนินกำรส ำรวจ  ตรวจสอบคุณภำพน้ ำประปำ  และติดต้ังเคร่ืองกรอกน้ ำในชุมชน
บริโภคในชมุชน

ปัญหาขาดการปรับพื นทีเ่ขตแนวถนน ด ำเนินกำรส ำรวจ  ตรวจสอบ  ปฏิบัติตำมกฎหมำยตำมเขตแนวทีดิ่นของประชำชน
ในชุมชน










































































