
2. การจัดทําแผน
และผังชุมชน



แผนงาน 1 วางผังชุมชนรอบนอก
พัฒนาขีดความสามารถของภาคี  
โดยเฉพาะอปท.และชุมชน ในการ
รวมกันจัดทําผังชุมชนอยางงาย 

เสริมสรางกระบวน การเรยีนรูและ
การใชนวัตกรรมและเครื่องมือที่ดี ใน
วางผังการพัฒนาพื้นที่ชุมชน 

จัดกระบวนการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาและผังชุมชนอยาง
บูรณาการ  และเชื่อมโยงสูการปฏิบัติ 

วิสัยทัศน เปาหมาย 
และยุทธศาสตร
แผนที่สีเขียว
ผังการพัฒนาชมุชน 
โครงการพัฒนาพื้นที่  



ชุมชนทาแพใต



น้ําทวม น้ําหลาก กองดินเพื่อเตรียมการกอสรางขนาดใหญ

การเปลีย่นสวนเปนทีอ่ยูอาศยั

บานจัดสรร สัญลักษณของเมือง





จุดแข็ง
• ตั้งใกลเมือง สะดวกดานบริการ
•มีทรพัยากร เขาแจม คลองทาแพ 
•มีพื้นทีส่าธารณะ 
•มีทุนทางสังคม บาน วัด โรงเรยีน
• ชุมชนเกาแก มีผูนําและผูนําอาวุโสเดน
•พชืผัก ผลไมปลอดสารพิษ

จุดออน
• คลองตื้นเขนิ มีการปลอยน้ําเสีย
• ขาดเวทสีื่อสารภายในชุมชน
• น้ําในคลอง และพนัธุปลาลดลง
• โครงการและกิจกรรมกอสราง 
• ขาดจัดการทรพัยากรและคลอง
• พึ่งพิงผูนําสูง

โอกาส
เปลี่ยนเปนชุมชนเมืองสูง
แผนพฒันาเมืองทุงสง
นโยบายการพฒันาของรัฐ 
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ขอจํากัด
การขยายตัวของเมือง 
การเขามาอยูอาศัยคนตางถิ่นมากขึ้น
โครงการของทีส่งผลกระทบฯ
ภยัธรรมชาติ  

ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่



วิสยัทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร

วิสัยทัศนชุมชนทาแพใต:
“ ชุมชนทาแพใตมีผักผลไมไรสารพิษ คุณภาพชีวติกายจิตสดใส 
ใสใจสิ่งแวดลอม พรั่งพรอมดวยธรรมชาติ”

เปาหมาย:
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชมุชนไดรับการจัดการและมี
ความสมบูรณขึ้น ชุมชนเปนแหลงผลิตผลทางเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและผูบริโภค  ชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น และ
มีสวนรวมในกิจกรรมการพฒันามากขึน้



วิสยัทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรชุมชนทาแพใต:
1. การจดัการสิ่งแวดลอมชุมชนอยางมีสวนรวม
2.  การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ใหมีความสมบรูณ
3.  การสงเสริมพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม
4.  การเสริมสรางการมสีวนรวม

และพฒันาศักยภาพชุมชน



แผนที่ชุมชน
และ
แผนที่สีเขียว 
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พื้นที่สาธารณะ/ปลอดยานยนต

พื้นที่สําหรับทํากิจกรรมทางน้ํา

พื้นที่ที่ถูกทําลาย/แหลงปนเปอน

แหลงมลพิษทางเสียง

ศูนยรวมชุมชนแหลงเกษตรกรรมยั่งยืน/ อินทรีย

สถานที่สําคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรม

อาคาร/ สถานที่สําคัญ

พื้นที่สําหรับเด็กที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ/์ สถานที่สงบทางศาสนา

แมน้ํา/สวนริมน้ํา

พื้นที่เปดโลง

พื้นที่นันทนาการ/สวนสาธารณะ

พื้นที่ธรรมชาติ/ปาชุมชน

แหลงอาศัยของสัตวน้ํา

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหชุมชนไดใชประโยชน
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ผังการพัฒนา
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สงวนและคุมครอง
พื้นที่เกษตร 

เพิ่มคุณคาและ
การใชประโยชน 

ฟนฟู อนรุักษ และ
ปรับปรุงภมูทิศัน
ริมคลอง

พัฒนาพื้นที่สีเขียว
และที่อยูอาศัย 



ผังการพฒันาพื้นที่สาธารณะของชุมชน



การพัฒนาพืน้ที่ชุมชนทาแพใต



โครงการพัฒนาพืน้ที่



โครงการที่สําคัญ
1. โครงการฟนฟู อนุรักษ  คลองทาแพ

รวมกันอนุรักษและฟนฟูลําน้ําคลองทาแพ เพิ่มความสมบูรณของระบบ
นิเวศ  วางแผนการจัดการคลองอยางมีสวนรวมและเปนระบบ เสริมสราง
ความตระหนัก และจิตสํานึกในการติดตาม เฝาระวังรักษาคลองทาแพ  

2.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะชุมชน
พัฒนาพื้นที่สาธารณะที่มีอยูในชุมชนใหสวยงาม เหมาะแกการใชประโยชน 
กระตุนใหเกิดการจดัการและดูแลรวมกัน

3.  โครงการเกษตรอินทรีย ชีวีมีสุข
สงเสริมคุณคาและความสําคัญตออาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาใหเกิดการ
จัดการที่เหมาะสม และสงวนคุมครองใหเปนพื้นที่เกษตรกรรม 



ชุมชน
เขาปรีดี





จุดแข็ง
•  ตั้งใกลเมือง 
• มีคลองทาเลาไหลผาน 
• มีพื้นทีส่าธารณะทํากิจกรรมรวม
• ชุมชนเกาแก  มีสายสัมพันธเครือญาติ

จุดออน
• พืน้ทีส่าธารณะเสือ่มโทรม  
• เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
• ขาดเวทสีื่อสารภายในชุมชนสม่ําเสมอ
• การมีสวนรวมในกิจกรรมลดลง  
• มีมลพษิทางเสยีงและน้ําเสีย 

โอกาส
•  การพฒันาเปนชุมชนเมือง
•  นโยบายภาครฐั การคมนาคม
•  แผนพฒันาเมืองทุงสง 
• นโยบายการพฒันาของรัฐ  
• แนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ขอจํากัด
• การขยายอุตสาหกรรมขนาดยอม
• คนตางถิน่เขามาอาศํยมากขึ้น
• โครงการของรฐัทีส่งผลกระทบ 
•  ขอจํากัดดานงบประมาณ
• การเปลีย่นสภาพภมูิอากาศ และ
ภยัธรรมชาติ

ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่



วิสยัทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร
วิสัยทัศนชุมชนเขาปรีดี: “เขาปรีดีตองมีสิ่งแวดลอมดี ประเพณี
งดงาม ธรรมชาติสดใส ใสใจในสุขภาพ ประชาชนมีความรู เชิดชู
คุณธรรม นําชุมชนเขมแข็ง

เปาหมาย: สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะของชุมชนไดรับ
การปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาใหดีขึ้น แกนนําชุมชนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ที่เกี่ยวของและมีสวนรวมและรวมดําเนินกิจกรรมกันกบัสมาชิกในชุมชน  ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามไดรับการสืบสาน ฟนฟ ูและอนุรักษไว ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาสิ่งแวดลอมและใสใจ
ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น 



ยุทธศาสตรชุมชนเขาปรีดี:
1. การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
2.  การสงเสริมการมีสวนรวม

และพฒันาศักยภาพชุมชน
3.  การอนุรักษและสืบสานประเพณี

วฒันธรรมที่ดีในชุมชน
4.  การพฒันากิจกรรมเพือ่เสริมสราง

สุขภาพที่ดีของชุมชน 

วิสยัทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร



โครงการพัฒนาพืน้ที่



แผนที่ชุมชนและ
แผนที่สีเขียว 



ผังการพฒันา
ชุมชน 

พัฒนาแหลงน้าํและคลอง

พัฒนาพื้นที่สาธารณะ 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ปรับภูมิทัศนเขตอยูอาศัย 



โครงการพัฒนาที่สําคัญ

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะชุมชน
พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่มีอยูของชุมชนใหสามารถเอื้ออํานวย
แกชุมชนในดานตางๆ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ชุมชนมีสวนรวม
ทํากิจกรรม สรางความตระหนักและการใชประโยชนรวมกันอยาง  
สม่ําเสมอ

2.  โครงการพัฒนาเครือขายชุมชนคนรักษสุขภาพเขาปรีดี
สงเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของชุมชน พัฒนากิจกรรม
ที่เหมาะสม และพัฒนาอาคารสถานที่ใหเอื้อตอการจัดกิจกรรม



มากกวา......การจัดทําแผนและผังชุมชน

กิจกรรมเรียนรูสายน้ํา...สายชีวิตทาแพ 
- พบพืชและสัตวที่เปนตัวชี้วัดวาคุณภาพน้ําอยูในระดับดี 
- แตพบวามีพยาธิใสเดือนในบริเวณตอนกลางน้ํา  
- เกิดแนวทางและความตองการเรียนรูสิ่งใกลตัวอื่นๆ 
- รวมถึงควรตองชวยกันดูแลรักษา และเฝาระวังสายน้ํา



ศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนาชุมชน 
และสัมมนาไทย-จีน “การพัฒนาชนบทแบบไรมลพิษ”



มากกวา......การจัดทําแผนและผังชุมชน

กิจกรรมเรียนรูอยางมีสวนรวม 
• แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลคนในชุมชนที่เกี่ยวของ 
• เกิดเปนแนวทางการพัฒนาและอนุรักษตอทรัพยากรของทองถิน่
• การเชื่อมโยงสูการเรียนในระบบการศึกษาในอนาคต
• ไดแผนที่ชุมชนผลผลิตของการมีสวนรวม



มากกวาการจัดทําแผนและผังชุมชน

เห็นประเด็นรวมกัน ศึกษาดูงานตลาด เปดรับแนวทางทํางาน

เกิดวงเพื่อการพูดคุย เปดใจ และรับฟงกัน



มากกวาการจัดทําแผนและผงัชุมชน
กลุมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูและพึ่งตนเอง

กลุมออมทรัพย
สวัสดิการชุมชน
ทุงสง-นาบอน

กลุมออมทรัพยตลาดสด 

กลุมออมทรัพยสมัครใจ
ตลาดสด ชั้น 2



มากกวาการจัดทําแผนและผงัชุมชน
กลุมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูและพึ่งตนเอง

การรวมตัวของคนรักษสุขภาพและริเริ่มกิจกรรมดีดี  
ชมรมแพทยแผนไทยเขาปรีดี การออมทรัพย  นวด ฝาเทา นวดตัว   
ฝกอบรมและสาธิตการทําสมุนไพร


