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แผนพัฒนาหมูบาน 
บานนากระแสน หมูที ่6 ตําบลไรโคก 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของหมูบาน 
1. แผนท่ีหมูบาน 

 

 

 

 

 

2. ประวัติความเปนมาของหมูบาน 
บานนากระแสน ต้ังอยูท่ี หมูท่ี ๖ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี บานนากระแสน   

เดิมเปนท่ีปามีคนตางถ่ินเขามาบุกเบิกทําไร ตามแผนท่ีภาพถายทางอากาศ พื้นท่ีตรงนี้เรียกวา ไรกระแสร 
ตอมาในป พ.ศ.๒๔๙๐ ชาวบานหมูท่ี ๔ บานหนองพระ ตําบลบานทาน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี    
มาทํานาและตาลโตนด ท่ีนากระแสน และมาต้ังบานเรือน ผูมาเปนครอบครัวแรก คือ นายเปรม เนียมจันทร 
และไดมีชาวบานจากหมูตางๆ อพยพยายมาต้ังถ่ินฐานมากข้ึน การเรียกช่ือ ไรกระแสร ตามแผนท่ีไมมีใคร
เรียก แตเรียกช่ือตามท่ีนา คือ นากระแสน จนกระท่ังตอมาเรียกเปนช่ือหมูบานนากระแสนมาจนถึงปจจุบัน 

3. พื้นท่ีท้ังหมด  1,873  ไร หรือ  3  ตารางกิโลเมตร พิกัด GPS 

4. อาณาเขต 
  ต้ังอยูหางจากท่ีวาการอําเภอบานลาดไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร 
  อาณาเขต 
   ทิศเหนือ ติดตอกับ บานกวย หมูท่ี  ๒ ตําบลไรโคก 
   ทิศใต  ติดตอกับ บานไรโคก  หมูท่ี ๑ ตําบลไรโคก 
   ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมือง 
   ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขาสูง (ปาเขายางหักเขาปุม) อําเภอหนองหญาปลอง 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นท่ีเปนท่ีราบ ท่ีราบเชิงเขา และภูเขา มีคลองชลประทานไหลผานตลอดสภาพพื้นท่ีเหมาะสมใน
การเกษตรและเล้ียงสัตวพื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีการเกษตร การจัดต้ังครัวเรือนมีลักษณะกระจายเปนกลุมๆ 
สภาพอากาศในฤดูรอนจะปานกลาง ฤดูฝนมีฝนตกชุกเกือบตลอดป ฤดูหนาวอากาศหนาวไมมาก มีอุณหภูมิ
เฉล่ียอยูท่ี ๒๕ºc 
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6. ขอมูลพื้นฐานของหมูบานตาม จปฐ. 
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูล การประเมินศักยภาพของหมูบาน (จุดออน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม) 
2.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน หรือสภาพแวดลอมภายใน (จุดออน จุดแข็ง) จะทําใหหมูบานทราบถึง
จุดเดน และขอเสียเปรียบของหมูบาน 
 1. จุดออน Weakness คือ  ลักษณะหรือขอดอยของหมูบ าน เม่ือ เทียบกับหมูบ านอื่น          
(เปนปจจัยภายในท่ีหมูบานสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได) 
  ๑.1 ประชากรสวนใหญเปนเกษตรกร มีรายไดนอยเนื่องจากผลผลิตมีราคาตกตํ่าและบางครั้งตกตํ่า
จนไมสมดุลกับตอนทุนการผลิต (น้ํามัน ปุย ยาฆาแมลง) บางปถูกน้ําทวมพื้นท่ีการเกษตรเสียหายท้ังหมด 
  1.๒ ประชาชนขาดการพัฒนาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 1.๓ ขาดอุปกรณดานการกีฬา/สนามกีฬา 
  การวิเคราะหปจจัยภายใน 

2. จุดแข็ง Strength คือ ศักยภาพความสามารถหรือขอเดนของหมูบานเม่ือเทียบกับหมูบานอื่น 
(เปนปจจัยภายในท่ีหมูบานสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได)  
  ๑. มีคลองชลประทานสงน้ําใชในการเกษตรของหมูบานและผลิตน้ําประปาใชในหมูบาน 
  ๒. มีผูนําท่ีดีมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาหมูบานตลอดเวลา 
  ๓. มีกองทุนหมูบาน เปนทุนสังคม 
  ๔. มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณเพียงพอตอการบริโภค-อุปโภค และทําการเกษตร 
  ๕. ประชาชนมีการปลูกตนไมเพื่อรักษาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยูเสมอ 
2.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก หรือสภาพแวดลอมภายนอก จะทําใหหมูบานทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรคการทํางานของหมูบาน 
  1. โอกาส Opportunity (ปจจัยภายนอกท่ีเปนผลบวกท่ีหมูบานไมสามารถควบคุมได) 
  ๑.1 มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในการสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
  1.๒ มีการประสานงานและความรวมมือท่ีดีระหวางหนวยงานราชการตางๆและองคการบริหารสวน
ทองถ่ิน 
  1.๓ ไดรับงบประมาณโครงการอยูดี มีสุข ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ 

1.๔ การคมนาคมและการติดตอส่ือสารท่ีสะดวก เนื่องจากมีถนนหลายเสนทางและเปนพื้นท่ีท่ี
ใกลเคียงกันท้ัง ๖ หมูบาน 

2. อุปสรรค Threat (ปจจัยภายนอกท่ีเปนผลลบท่ีหมูบานไมสามารถควบคุมได) 
  2.๑ ดานการจัดสวัสดิการแกผูดอยโอกาสในสังคมไมเพียงพอ 
  2.๒ ดานการทําการเกษตรยังขาดการสงเสริม เชน การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  การแปรรูป
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา 
  2.๓ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนดานเศรษฐกิจพอเพียง กลุมอาชีพ 
  2.๔ ชาวบานบางสวนไมใหความรวมมือ 
  2.๕ ประชาชนในหมูบานมีภาระหนี้สิน 
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2.3 เปาหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน , Vision) ของหมูบาน 

 อยูอยางพอเพียง คูเคียงความดี ชุมชนสามัคคี เพราะเรามีคุณธรรม 

2.4 โปรแกรมวิเคราะหขอมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนงาน (CIA) 
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สวนท่ี 3 สภาพปญหาและความตองการของหมูบาน 
สภาพปญหาและความตองการของหมูบาน (ตามลําดับความสําคัญ) 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ปญหาและความตองการ สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไข 

๑. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 
1 สรางสนามกีฬาท่ีสาธารณะ 

ริมถนน ร.พ.ช. 
ไมมีสถานท่ีออกกําลังกายเปนท่ี
พักผอนเปนปลอดของชุมชน 

ถมท่ีสรางสนามกีฬาแบบ
ทันสมัยมีสนามกีฬาพรอม
ปรับทัศนียภาพสวยงาม 

2 ทําฝายน้ําลนคลองท้ิงน้ํา 
บอมกระโดน (ฝายแมว) 

น้ําไหลท้ิงลงแมน้ําหมดไมมีท่ีทํา
นา 

ทําฝายกักน้ําใหเปนข้ันๆเพื่อ
ชะลอน้ําเอาไวเพื่อการเกษตร 

3 ลอกคลองท้ิงน้ํา เนื่องจากนาขาวน้ําทวมไม
สามารถระบายน้ําออกได 

ขุดลอกคลองท้ิงน้ําเพื่อใหน้ํา
ไหลสะดวกไมทวมนา 

4 ทํากันสาดพรอมปูกระเบ้ือง
ศาลาเอนกประสงค 

เวลาฝนตกน้ําไหลเขาศาลาใช
ประโยชนไมได 

ตอเติมกันสาดเพื่อปองกันน้ํา
เขา 

5 สรางถนนคอนกรีตในหมูบาน การเดินทางมีปญหาและมีฝุน
ละอองมาก 

กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อลด
ปญหาในการจราจร 

๒. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
1 โครงการแกไขปญหาความ

ยากจน 
ประชาชนในชุมชนยังมีความ
ยากจนอยูมาก 

สงเสริมใหมีการประกอบ
อาชีพพัฒนาอาชีพท่ีมีอยูเดิม
ใหดีข้ึน 

2 สงเสริมกลุมทําตาลโตนด ไมมีทุนในการทําไมเขาใน
การตลาด 

สงเสริมทุนและการขาย 

3 กลุมเล้ียงโคขุน ไมมีทุนพอเพียงในการเล้ียง ขอใหหนวยงานสนับสนุนพอ
พันธุและยารักษาโรค 

4 สงเสริมกลุมทําปุยชีวภาพ เพื่อเปนการลดตอนทุนในการ
ผลิต 

จัดวิทยากรอุปกรณในการทํา
ปุยชีวภาพ 

๓. ดานการศึกษา 
1 โครงการอบรมกลุมสตรี ขาดศักยภาพในการประกอบ

อาชีพ 
สงเสริมอาชีพสตรีฝกอบรม
อาชีพสตรี 

2 ศูนยประสานงานองคกร
ระดับชุมชน 

ชุมชนขาดการประสานงานขาด
ความเขาใจในการเขาถึงระบบ 

จัดสงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนย
ประสานงานระดับชุมชน 

3 ศูนย ก.ศ.น. ชาวบานยังไมเขาใจการอาน
เขียนอยางพอเพียง 

จัดสงเสริมใหมีการเรียน 
ก.ศ.น. 

4 การศึกษาเพื่ออาชีพ ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเดิม
อยู เชน ทําตาลโตนด เฉาะ
ตาลโตนด  เฉาะจาวตาล ลูก
ตาลสุก แตไมเขาใจในการ
ถนอมอาหาร 

ขอใหหนวยงานชวยสงเสริม
ในดานวิชาการการถนอม
อาหารเพื่อเพิ่มมูลคาในการ
ผลิตพันธ 
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๔. ดานสังคม 
1 โครงการแกไขปญหา 

ยาเสพติด 
เยาวชนซึ่งเปนกําลังของชุมชนเขา
มายุงกับยาเสพติด 

จัดอบรมเยาวชนใหมีการเขาคาย
เพิ่มการเรียนรูพิษภัยของยาเสพ
ติด 

2 การจัดเก็บ จ.ป.ฐ. และ 
ก.ช.ช. ๒ ค 

ชุมชนไมมีขอมูลพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต 

จัดใหมีการจัดเก็บ จ.ป.ฐ. และ 
ก.ช.ช. ๒ ค 

3 จัดสวัสดิการเวรยามใน
หมูบาน 

เพื่อความเปนระเบียบและเฝาระวัง
ยาเสพติด 

จัดต้ังเวรยามในหมูบาน 

4 ธนาคารขยะ ทําใหเกิดสภาพแวดลอมไมดีเปน
แหลงเพาะพันธเช้ือโรคกอใหเกิด
ความสําราญเส่ียงตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

การคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง เผา 
ฝง กลบหรือนําสวนท่ีเปน
ประโยชนไปใชตอ 

5 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุและ 
คนพิการ 

ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุไมมี
รายได 

จัดเบ้ียยังชีพใหผูสูงอายุและคน
พิการ 

๕. ดานประเพณีและวัฒนธรรม 
1 เทศมหาชาติ เพื่อเปนการสืบทอดและวัฒนธรรม

เปนการกลอมเกลาจิตใจ 
จัดใหมีเทศมหาชาติ 

2 ประเพณีสงกรานต เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
เพื่อความสามัคคีในชุมชน 

จัดใหมีการลดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
และมีพระเจริญพระพุทธมนต 

๖. ดานปญหาสิ่งแวดลอม 
1 พัฒนาวันพอวันแม บริเวณหมูบานขาดการดูแลทําให

สกปรกไมสะอาดตา 
ชาวบานออกมารวมพัฒนาในวัน
พอวันแมทําใหหมูบานสะอาด 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน ปญหาโลกรอนเปนปญหาหลัก
รณรงคทุกปแตโลกก็ยังรอนทุกป 

ชวยกันปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ
ริมถนนและในท่ีวางเปลาเพื่อ
ปองกันโลกรอน 

3 รั้วกินได การบริโภคผักท่ีมีสารพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษตามรั้วบาน
เอาไวกินเอง 

4 ธนาคารขยะ จัดใหชุมชนมีการแยกขยะ นําขยะกลับมาใชใหม 
๗. ดานสาธารณะสุข 

1 พนหมอกควันยุงลายหยอด
ทรายปองกันลูกน้ํา 

ลูกน้ํายุงลายเปนปญหาของ
ไขเลือดออก 

ใสทรายและฉีดพนหมอกควัน 

2 ฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา โรคกลัวน้ําเปนอันตรายถึงตาย ปองกันโดยฉีดวัคซีนปองกัน 
3 จัดต้ังกองทุนยา ยาท่ีชุมชนยังไมมีเพียงพอตอ

ประชาชน 
จัดต้ังเปนกองทุนยา 

4 รณรงคปองกันลูกน้ํายุงลาย
อยางตอเนื่อง 

อายุของลูกน้ํายุงลายขยายพันธุไม
งายวงจรชีวิตของยุงอยูไดไมนาน
แตแพรพันธุไดงาย 

ตองรณรงคปองกันอยางตอเนื่อง 



๑๐ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 6 บานนากระแสน 
 

 


