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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
ต าบลหาดกรวด 

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประวัติความเป็นมา  

ต ำบลหำดกรวดเดิมช่ือต ำบลวังหมู เนืองจำกในอดีตมีกำรบอกกล่ำวเล่ำขำนสืบเนื่องต่อกันมำว่ำ                       
มีหมูทอง 1 ตัว  ซึ่งหมูทองตัวนี้จะชอบมำนอนเล่นท่ีบริเวณหนองน้ ำ (ปัจจุบันคือบ้ำนวังหมู) ในละแวกนั้น      
อยู่เป็นประจ ำ และหมูตัวนี้จะชอบวิ่งลงไปเล่นน้ ำท่ีแม่น้ ำน่ำนและจะว่ำยน้ ำไปผลล่อีกท่ำหนึ่งอยู่เป็นประจ ำ      
ซึ่งปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของวัดท่ำทอง และอีกไม่นำนหลังจำกนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นหมูทองตัวนี้อีกเลยประจวบกับ
พื้นท่ีดังกล่ำวเป็นท่ีรำบใกล้กับแม่น้ ำน่ำน ชำวบำนจึงร่วมด้วยช่วยกันสร้ำงพระอุผบสถขึ้น จ ำนวน 1 หลัง   
เป็นรูปเรือส ำเภำ กว้ำงประมำณ 7.50 เมตร ซึ่งพระอุผบสถหลังนี้ใช้ท ำประผยชน์เกี่ยวกับพิธีทำงศำสนำ      
มำช้ำนำน ผดยมีชำวมอญช่ือ นำยเม็ง นำงกิมไล้ แซ่แต้ สองสำมีภรรยำได้มำท ำกำรค้ำขำยในพื้นท่ีบริเวณ
ดังกล่ำวท่ีเคยมีหมูทองชอบมำนอนเล่นอยู่  จึงเรียกบริเวณนี้ว่ำ “วังหมู”  ส่งลลท ำให้วังหมูในสมัยนั้น           
มีช่ือเสียงมำกท้ังทำงด้ำนศำสนำ กำรค้ำขำย และเศรษฐกิจ บ้ำนวังหมู จึงได้รับประกำศเป็นช่ือของต ำบลวังหมู 
อยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอบ้ำนผพธ์ มณฑลพิษณุผลก ในช่วงระยะเวลำกำรปกครองหมู่บ้ำนวังหมู          
มีก ำนันขุนเนำ วังวรำ และ ก ำนันทอง อินจ่ำย เป็นก ำนัน ซึ่งท ำกำรปกครองสืบเนืองต่อกันมำ ในสมัยท่ี    
ก ำนันทอง อินจ่ำย ด ำรงต ำแหน่งอยู่นั้นได้ท ำกำรปกครองดูแลพื้นท่ี ต้ังแต่บ้ำนวังหมูครอบคลุมไปจนถึง
หมู่บ้ำนบุ่งวังงิ้ว เขตติดต่อกับต ำบลคุ้งตะเภำ ผดยใช้ม้ำเป็นพำหนะในกำรเดินทำงสัญจรส ำหรับใช้ในกำร 
ไปปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ จนกระท้ังประมำณปี พ.ศ. 2484 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครำม ด ำรงต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี และนำยหมื่นเถ่ือน ทองทวี เป็นก ำนันได้เปล่ียนช่ือจำก “ต ำบลวังหม”ู เป็น “ต ำบลหำดกรวด” 
ผดยมีเหตุลลสืบเนื่องมำจำกกำรท่ีก ำนันหมื่นเถื่อน ทองทวี เป็นคนหำดกรวด จึงเปล่ียนช่ือต ำบลใหม่เพื่อให้ช่ือ
ต ำบลนั้นตรงกับช่ือของหมู่บ้ำนตนเอง  ซึ่งจำกเดิมช่ือของบ้ำนหำดกรวด ก็ได้มำจำกกำร ท่ีบ้ำนหำดกรวด      
มีพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกับแม่น้ ำน่ำน จึงมีกรวดและทรำยเยอะมำก จึงได้เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ แหล่งท ำมำหำกิน
สร้ำงรำยได้ให้กับชำวบ้ำนในละแวกนั้น ผดยจะมีเรือมอญจำกปำกน้ ำผพ ซึ่งปัจจุบันเป็นอ ำเภอหนึ่งของจังหวัด
นครสวรรค์ ได้ล่องเรือขึ้นมำ เพื่อขนกรวดไปขำยครั้งละประมำณ 10 - 20 ล ำเรือ ผดยชำวเรือจะจ้ำงชำวบ้ำน
ให้ช่วยร่อนกรวดออกจำกทรำย ผดยให้ค่ำจ้ำงปี๊บละ 10 สตำงค์  ชำวบ้ำนท่ีจะเดินทำงไปร่อนกรวดขำยจะต้อง
เดินล่ำนพื้นลิวท่ีเป็นทรำยลสมกรวด  ซึ่งพื้นลิวดังกล่ำวจะมีควำมร้อนมำก เมื่อเจอกับแสงแดด เนื่องจำก
ชำวบ้ำนสมัยนั้นยังไม่นิยมสวมใส่รองเท้ำกัน ชำวบ้ำนจึงแก้ปัญหำผดยวิธีกำรน ำใบไม้ มำวำงทับพื้นลิวทรำย
และกรวดก่อนเดินทำงไปสถำนท่ีร่อนกรวดริมแม่น้ ำน่ำนของหมู่บ้ำนหำดกรวด และจำกกำรร่อนกรวดขำย   
ท ำให้ชำวบ้ำนหำดกรวดมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น จึงท ำให้บ้ำนหำดกรวดในช่วงนั้นมีช่ือเสียงในเรื่องของกรวดมำก 
จึงเป็นอีกเหตุลลหนึ่งท่ี ก ำนันหมื่นเถื่อน ทองทวีน ำมำเปล่ียนช่ือจำก ต ำบลวังหมู เป็น ต ำบลหำดกรวดแทน 
ผดยรวมต ำบลป่ำเซ่ำ เข้ำไว้ด้วยกัน แต่หลังจำก 14 ปีให้หลังต ำบลหำดกรวด ก็ได้แยกออกจำกต ำบลป่ำเซ่ำ  
อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2498   ผดยชำวบำ้นต ำบลหำดกรวดส่วนใหญ่พูดภำษำสุผขทัย และนับถือศำสนำพุทธ  
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ต ำบลหำดกรวดปัจจุบันมีพื้นท่ี  9 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนทับใหม่ บ้ำนหำดกรวด บ้ำนบุ่งจิก  บ้ำนวังหมู บ้ำนท่ำ 
บ้ำนซ่ำน บ้ำนไล่ใหญ่ บ้ำนดงช้ำงดี และ บ้ำนเขำตอง ผดยมีก ำนันท่ีได้รับกำรแต่งต้ังและปกครองต ำบลหำด
กรวดมำแล้ว จนถึงปัจจุบันจ ำนวน 10 คน ผดยมีท ำเนียบซึ่งอยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ ์ตำมล ำดับรำยช่ือ ดังนี้ 
  ก ำนันคนแรก   นำยขุนเนำ   วังวรำ 
  ก ำนันคนท่ีสอง  นำยทอง   อินจ่ำย 
  ก ำนันคนท่ีสำม    นำยหมื่นเถ่ือน ทองทวี 

ก ำนันคนท่ีส่ี       นำยสวัสด์ิ   ผกฏแสง 
ก ำนันคนท่ีห้ำ     นำยปิน่   เชตุใย 
ก ำนันคนท่ีหก     นำยชวน   อินจ่ำย 

  ก ำนันคนท่ีเจ็ด    นำยเปล้ือง   พันทอง 
ก ำนันคนท่ีแปด   นำยสมัย   สำยบุญส่ง 
ก ำนันคนท่ีเก้ำ    นำยบ ำเพ็ญ   ทองทวี 
ก ำนันคนท่ีสิบ     นำยไพรวัลย์    คุ้มอักษร (ก ำนันคนปัจจุบัน) 

และอยู่ในกำรบริหำรงำนพัฒนำของเทศบำลต ำบลหำดกรวด อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สภาพทั่วไป 
ลักษณะทางกายภาพ 
 ต ำบลหำดกรวด อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งกำรปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้ำน ดังนี้  
หมู่ท่ี 1 บ้านทับใหม่,  หมู่ท่ี 2 บ้านหาดกรวด,  หมู่ท่ี 3 บ้านบุ่งจิก,  หมู่ท่ี 4 บ้านวังหมู, หมู่ท่ี 5 บ้านท่า    
หมู่ท่ี 6 บ้านซ่าน,  หมู่ท่ี 7 บ้านไผ่ใหญ่,  หมู่ท่ี 8 บ้านดงช้างดี,  หมู่ท่ี 9 บ้านเขาตอง 

อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 12 กิผลเมตร ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผดยทำงหลวงหมำยเลข 11 
เด่นชัย – พิษณุผลก พอถึงทำงแยกบ้ำนบึงหลัก เล้ียวขวำเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 1027  อุตรดิตถ์ – พิชัย       
อีก 2 กิผลเมตร  ก็จะถึงต ำบลหำดกรวด 

1.  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต ำบลป่ำเซ่ำ   อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต ำบลวังแดง  อ ำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต ำบลป่ำคำย  อ ำเภอทองแสนขัน   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต ำบลวังกะพี้  อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.  สภาพพื้นที ่
ต ำบลหำดกรวด อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นท่ีท้ังหมด 28,150 ไร่ หรือประมำณ  

46 ตำรำงกิผลเมตร  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบลุ่ม มีแม่น้ ำน่ำนเป็นแม่น้ ำสำยหลักไหลล่ำน 6 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
หมู่ท่ี 1 บ้านทับใหม่, หมู่ท่ี 2 บ้านหาดกรวด, หมู่ท่ี 3 บ้านบุ่งจิก, หมู่ท่ี 4 บ้านวังหมู, หมู่ท่ี 5 บ้านท่า        
หมู่ท่ี 6 บ้านซ่าน   พื้นท่ีรำบใช้ประผยชน์ในกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน 4,379 ไร่   
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3. สภาพแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าเพือ่การเกษตร   
-  มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ คือ แม่น้ ำน่ำน  ซึ่งไหลล่ำน 6 หมู่บ้ำน ของต ำบลหำดกรวด   
-  คลองชลประทำน   
แหล่งน้ าด่ืม/น้ าใช ้
-  บ่อน้ ำต้ืน  - ส่วนตัว 44  บ่อ   ใช้กำรได้ 29 บ่อ    - สำธำรณะ  7  บ่อ  - ใช้กำรได้  7  บ่อ             
-  บ่อน้ ำบำดำล  - ส่วนตัว  53 บ่อ  ใช้กำรได้ 52 บ่อ  - สำธำรณะ  9  บ่อ  - ใช้กำรได้  3 บ่อ 
-  น้ ำประปำ  - มีน้ ำประปำใช้  9  หมู่บ้ำน - มีระบบน้ ำประปำ 15  แห่ง  - ใช้กำรได้  15 แห่ง 
-  น้ ำด่ืมสะอำดจำกผรงน้ ำด่ืม 

4. ประชากร    

              ข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวนประชำกร 
 ๑) จ ำนวนหลังคำเรือนท้ังหมดในเขตพื้นท่ีรับลิดชอบ ๒,031 หลังคำเรือน 
 ๒) จ ำนวนประชำกร  จ ำนวน  5,144 คน 
 ๓) จ ำนวนประชำกรท่ีพิกำรทุพพลภำพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นท่ี 223 คน 
 

ประชำกรท้ังส้ิน  5,144 คน  แยกเป็นชำย  2,441 คน  หญิง  2,703 คน                
(ตำมข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ปี 2562) 

  

หมู่ที่ บ้ำน ชำย หญิง รวม หลังคำเรือน 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

บ้านทับใหม่ 
บ้านหาดกรวด 
บ้านบุ่งจิก 
บ้านวังหมู 
บ้านท่า 
บ้านซ่าน 
บ้านไผ่ใหญ่ 
บ้านดงช้างดี 
บ้านเขาตอง 

140 
152 
397 
268 
435 
524 
264 
157 
104 

149 
205 
507 
278 
514 
510 
287 
160 
93 

289 
357 
904 
546 
949 

1034 
551 
317 
197 

111 
164 
328 
277 
330 
331 
222 
192 
76 

รวม 2,441 2,703 5,144 2,031 
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ช่วงอายุและจ านวนประชากร (ตามข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ปี 2562) 

 จ านวนประชากรในต าบลหาดกรวด จ าแนกตามช่วงอายุ 

5.   การประกอบอาชีพ 
         อำชีพหลักของครัวเรือนด้ำนกำรเกษตร เป็นส่วนใหญ่ และมีรับจ้ำง ค้ำขำยและรับรำชกำร ดังนี ้

         รำยได้เฉล่ียของประชำกร (ตำมเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 )  จ ำนวน   86,830.50  บำท/คน/ปี 

 

ช่วงอายุประชากร 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย   หญิง   รวม 

น้อยกว่ำ 1 ปี เต็ม       4 4 8 

1 ปี เต็ม    – 2 ป ี 21 19 40 

3 ปี เต็ม    – 5 ปี   48 57 105 

6 ปี เต็ม    – 11 ป ี 170 149 319 

12 ปี เต็ม  – 14 ปี 81 67 148 

15 ปี เต็ม  – 17 ปี 76 78 154 

18 ปีเต็ม   – 49 ปี 938 959 1897 

50 ปีเต็ม   – 59 ปี 426 576 1002 

๖๐ ปี ขึ้นไป 677 794 1471 

            รวม 2,441 2,703 5144 

ประเภทอาชีพ เพศชาย (คน) เพศหญิง (หญิง) รวม (คน) 
เกษตรกรรม – ท ำนำ 
เกษตรกรรม – ท ำไร่ 
เกษตรกรรม – ท ำสวน 
เกษตรกรรม – ประมง 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 
รับรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
พนักงำนบริษัท 
รับจ้ำงท่ัวไป 
ค้ำขำย 
ธุรกิจส่วนตัว 
อำชีพอื่นๆ (นอกเหนือที่กล่ำวแล้ว) 

ก ำลังศึกษำ 
ไม่มีอำชีพ  

322 
63 
43 
3 
4 

108 
13 
4 

962 
213 
26 
44 

475 
161 

286 
70 
43 
3 
4 

105 
13 
4 

954 
335 
21 
60 

469 
336 

608 
133 
86 
6 
8 

213 
26 
8 

1,916 
548 
47 

104 
944 
497 

รวม 2,441 2,703 5,144 
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6. ข้อมูลด้านการศึกษา 

 ต ำบลหำดกรวด อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  จ ำแนกระดับกำรศึกษำจำกจ ำนวนประชำกร
ท่ีอำศัยอยู่จริง ดังนี้ 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

ไม่ได้ศึกษำ (อำยุต่ ำกว่ำเกณฑ์) 43 50 93 

อนุบำล/ศูนย์เด็กเล็ก 47 51 98 

ต่ ำกว่ำช้ันประถมศึกษำ 108 114 222 

จบช้ันประถมศึกษำ (ป.4, ป.7, ป.6) 1,206 1,456 2,662 

มัธยมศึกษำตอนต้น (มศ. 1-3, ม.1-3) 342 278 620 

มัธยมศึกษำตอนปลำย (มศ. 4-5, ม.4-6, ปวช.) 383 328 711 

อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ 99 97 196 

ปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ 192 303 495 
สูงกว่ำปริญญำตร ี 21 26 47 

รวม 2,441 2,703 5,144 

 

7.  เส้นทางคมนาคม 
     - กำรคมนำคมขนส่งในเขตต ำบลหำดกรวด สามารถเดินทางไปต าบลอื่นๆ และต่างจังหวัดได้โดยสะดวก         
ดังนี ้

-   ทางหลวง หมายเลข   ๑๑ (เอเชีย) สายเด่นชัย – พิษณุโลก 
-   ทางหลวง หมายเลข    ๑๒๐๔ ถนนอุตรดิตถ์– พิชัย 
-   ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๒๔ – ๐๐๑ 
-   ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๒๔ – ๐๐๒ 
-   ถนนภายในหมู่บ้าน 

              ๑. ถนนลาดยาง ๑๑ สาย  
              ๒. ถนนคอนกรีต      ๑๗๒ สาย         
              ๓. ถนนลูกรัง            ๕๘ สาย   
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8. ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์ 
 1. ลู้น ำชุมชน ต ำบลหำดกรวด แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 9 หมู่บ้ำน มีลู้น ำด้ำนกำรปกครอง ดังนี ้

     - นายชูชาติ  เท่ียงฟัก เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านทับใหม่       
- นายประสบ  วอนสร้อย เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านหาดกรวด   
- นายพนม  รุ่งทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านบุ่งจิก   
- นายวิรัลยุพา  กัดหมั่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านวังหมู   
- นายไพรวัลล์  คุ้มอักษร เป็นก านัน   หมู่ท่ี 5 บ้านท่า       
- นายมาโนช  สุธรรรักขติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านซ่าน   
- นายประดิษฐ์  คงแจ้ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านไผ่ใหญ่   
- นางชนากานต์ ทองบัว เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านดงช้างดี   
- นำยมำนะ  วอนสร้อย เป็นลู้ใหญ่บ้ำน หมู่ท่ี 9 บ้านเขาตอง   

 2. ลู้น ำกลุ่มองค์กร/ปรำชญ์ชุมชน 
      2.1  ลู้น ำกลุ่มองค์กร 
  -  นายไพรวัลล์  คุ้มอักษร ประธำนคณะกรรมกำรศูนย์สำรสนเทศต ำบลหำดกรวด   

-  นายชูชาติ  เท่ียงฟัก  ประธำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนต ำบลหำดกรวด 
  -  นำงส ำรวย  หว่ำงพันธุ์  ประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชน 
  -  นำงลุ่มรวย  มอญเมือง  ประธำนกลุ่มจักสำนลักตบชวำ  
      2.1 ปรำชญ์ชุมชน ในหมู่บ้ำนชุมชน 9 หมู่บ้ำน ดังนี้ 
  - ปรำชญ์ชุมชน หมู่ท่ี 1 
     ๑. นำยเมฆ ผตจันทร์  ปรำชญ์ด้ำนกำรตีเหล็ก 
     ๒. นำงสำวจันทร์รอน ชังสิงห์ ปรำชญ์ด้ำนกำรนวดแลนไทย 
     ๓. นำงสมหมำย ค ำบำง  ปรำชญ์ด้ำนกำรท ำขนม 
     ๔. นำงแอ้ว สิทธิชัย  ปรำชญ์ด้ำนกำรเย็บล้ำ 

- ปรำชญ์ชุมชน หมู่ท่ี 2 
        ๑. นำยสำนิตย์ ผพธิ์ดี  ปรำชญ์ด้ำนไม้กวำดทำงมะพร้ำว 
     ๒. นำยประเสริฐ ศรีสวัสด์ิ  ปรำชญ์ด้ำนหมอดิน 
     ๓. นำงละเมียด ประสำนศรี ปรำชญ์ด้ำนดอกไม้ใบตอง 
     ๔. นำงสละ บำงจับ  ปรำชญ์ด้ำนเย็บล้ำ 
     ๕. นำยสินทำน เกิดมีมูล  ปรำชญ์ด้ำนนวดแลนไทย 
     ๖. นำยจิตร สังทรัพย์  ปรำชญ์ด้ำนช้ำงไม้ 

- ปรำชญ์ชุมชน หมู่ท่ี 3 
  ๑. นำยสมัย สำยบุญส่ง  ปรำชญ์ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๒. นำงจันทิมำ สังทรัพย์  ปรำชญ์ด้ำนอำหำร 
     ๓. นำยนิคม ห้องมิ้ม  ปรำชญ์ด้ำนหมอดินหมู่บ้ำน 
     ๔. นำยวัฒนะ ทิมขำว  ปรำชญ์หมอเป่ำ,หมอพ่น 
     ๕. นำยผสภณ คิมสิงห์  ลู้น ำทำงศำสนำ (มัคฑำยก) 
     ๖. นำยประณำม แย้มกล่ิน ปรำชญ์ด้ำนช่ำงไม้ เฟอร์นิเจอร์ 
     ๗. นำงสำววิไลวรรณ จันทร์ศรี ปรำชญ์ด้ำนกำรจับจีบล้ำ,ลูกล้ำ 
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     ๘. นำงสมเพ็ญ สุขสีทอง  ปรำชญ์ก้ำนกำรปลูกลักปลอดสำรพิษ 

- ปรำชญ์ชุมชน หมู่ท่ี 4 
     ๑. นำยเฉลำ พันธุ์อิน  ปรำชญ์ด้ำนหมอดิน 
     ๒. นำงพยอม วันอยู ่  ปรำชญ์ด้ำนดูดวง,หมอน้ ำมนต์ 
     ๓. นำงส ำลี วรพงษ์ไพรบูลย ์ ปรำชญ์ด้ำนแพทย์แลนไทย 
     ๔. นำงเสวียน วันจ๋ิว  ปรำชญ์ด้ำนหมอนวดแลนผบรำณ,หมอเป่ำ 
     ๕. นำงจันทร์แรม กัดมั่น  ปรำชญ์ด้ำนหมอนวดประจ ำหมู่บ้ำน 
     ๖. นำน้ ำค้ำง ไกลสอน  ปรำชญ์ด้ำนอำหำร 

- ปรำชญ์ชุมชน หมู่ท่ี 5 
  ๑. นำยประเสริฐ คุ้มอักษร ปรำชญ์ด้ำนหมอดินเกษตร 

     ๒. นำงลุ่มรวย มอญเมือง ปรำชญ์ด้ำนจักสำน 
     ๓. นำยสมจิตร เพชรเถ่ือน ปรำชญ์ด้ำนหมอเป่ำ,หมอพ่น 
     ๔. นำงนิตยำ ม่วงพันธุ ์  ปรำชญ์ด้ำนนวดแลนผบรำณ 
     ๕. นำงจ ำรัส เกตุทิม  ปรำชญ์ด้ำนขนมไทย 
     ๖. นำงล่ันทม ผกฏิแสง  ปรำชญ์ด้ำนสมุนไพร 

- ปรำชญ์ชุมชน หมู่ท่ี 6 
1. นำงจันทร์แรม ศรีผสภำ ปรำชญ์ด้ำนกำรถักสำนพลำสติก 

   2. นำงสิน พรหมจันทร์  ปรำชญ์ด้ำนกำรถักสำนพลำสติก 
   3. นำงน้ ำฝน บุญธูป  ปรำชญ์ด้ำนกลุ่มวิสำหำกิจชุมชน(เย็บล้ำ) 
   4. นำยพะเยำว์ เมฆไหว  ปรำชญ์ด้ำนเกษตรกรรมตำมทฤษฎีใหม่ 
   5. นำงนัยเนตร อิ่มค ำ  ปรำชญ์ด้ำนอำหำร 
   6. นำยประยูร บุญหวำ  ปรำชญ์ด้ำนหมอพื้นบ้ำน 
   7. นำยบุญเลิศ สังจัน  ปรำชญ์ด้ำนหมอพื้นบ้ำน 
   8. นำงส ำรวย หว่ำงพันธุ์  ปรำชญ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน 

- ปรำชญ์ชุมชน หมู่ท่ี 7 
   1. นำยจ ำเนียร เทศผป่ง  ปรำชญ์ด้ำนจักสำนเครื่องมือดักสัตว์ 
   2. นำงสำหร่ำย แล้งเมือง  ปรำชญ์ด้ำนลลิตข้ำวอินทรีย์ 
   3. นำงสำยฝน ผชติสุข  ปรำชญ์ด้ำนปลูกลักอินทรีย์ 
   4. นำยประเสริฐ แป้นน้อย ปรำชญ์ด้ำนหมอเป่ำ 
   5. นำงวำสนำ ศิริอ่วม  ปรำชญ์ด้ำนกำรปักช ำตอนกิ่งพันธุ ์
   6. นำยสมพร ผตรอด   ปรำชญ์ด้ำนกำรปักช ำตอนกิ่งพันธุ ์
   7. นำงประทุม ทวีสุข  ปรำชญ์ด้ำนนวดแลนไทย 
   8. นำยสมพร พลประดม  ปรำชญ์ด้ำนช่ำงซ่อมเครื่องยนต์ 

- ปรำชญ์ชุมชน หมู่ท่ี 8 
   1. พ.ท.ประยูร ทองเงิน  ปรำชญ์ด้ำนกำรเกษตร 
   2. นำยทองดี ด้วงสุข  ปรำชญ์ด้ำนจักสำน 
   3. นำยประสำท คงพันธุ์  ปรำชญ์ด้ำนกำรเกษตร 
   4. นำยวันชัย ยังเหล็ก  ปรำชญ์ด้ำนหมอดิน 
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- ปรำชญ์ชุมชน หมู่ท่ี 9 
   1. นำยมำนะ วอนสร้อย  ปรำชญ์ด้ำนเครำองมือกำรเกษตร 
   2. นำยบุญเลิศ แป้นมั่น  ปรำชญ์ด้ำนกำรเกษตรต่อพันธุ์ไม้/ด้ำนศำสนำ 
   3. นำงบุญเรือน วอนสร้อย ปรำชญ์ด้ำนจักสำนไม่ไล่ 
   4. นำงสมำน รักษ์อำรี  ปรำชญ์ด้ำนหัตถกรรม(พรมเช็ดเท้ำ) 
   5. นำยมนูญ เอี่ยมประพันธ ์ ปรำชญ์ด้ำนหมอเป่ำ 
9. ผลิตภัณฑ์ต าบลรายได้/สภาพเศรษฐกิจ 

1.  ลลิตภัณฑ์ต ำบล สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
     - ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
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2. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
    2.1 กำรเกษตร 
 - ผรงสีข้ำวขนำดใหญ่   จ ำนวน  1  แห่ง 
 - ผรงสีข้ำวขนำดเล็ก   จ ำนวน  2  แห่ง 
 - สถำนท่ีรับซื้อลลลลิตทำงกำรเกษตร จ ำนวน 4  แห่ง 
     2.2 กำรบริกำร สถำนประกอบกำรด้ำนบริกำร  จ ำนวน  3  แห่ง 
 - พิจิตรรีสอร์ท 
 - ฮำวำน่ำรีสอร์ท 
 - ปั้มน้ ำมันอตรดิตถ์ผชติเพิ่มพูนทรัพย์ 

        2.๓ อุตสาหกรรม  จ านวน  ๖  แห่ง  
         - โชว์รูมรถยนต์ฮิโน่ 
          - โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
          - โรงบรรจุแก๊ส 
          - โรงงานผลิตเม็ลทัลอัลลอย 
          - โรงงานผลิตน้ าด่ืม 
          - โรงงานผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีท 
        2.๔ การพาณิชย์/อาชีพ 
           - ร้านรับซื้อของเก่า     จ านวน  ๑  แห่ง 
          - ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง   จ านวน  ๓  แห่ง 
          - ร้านจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์  จ านวน  ๑  แห่ง 
           - ร้านคาร์แคร์     จ านวน  ๓  แห่ง   
          - ร้านมินิมาร์ท     จ านวน  ๔  แห่ง 
          - ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก    จ านวน ๕  แห่ง 
10. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

      1. สถำนท่ีส ำคัญทำงพุทธศำสนำต ำบลหำดกรวด มีจ ำนวน 7 แห่ง คือ       
  ๑) วัดทับใหม่  

๒) วัดวังหมู  
๓) วัดเนินผพธิ์  
๔) วัดดงช้ำงดี  
๕) วัดไล่ใหญ่  
๖) วัดเขำตอง  
๗) ส ำนักสงฆ์ 

 ๒. ประเพณีและงานประจ าปี 
               ในเขตพื้นท่ีต าบลหาดกรวดมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมา
แต่โบราณจนถึงปัจจุบัน คือ   

       ๑. งานประเพณีลอยกระทง 
       ๒. งานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
      ๓. งานประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 
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 3. ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพไว้ใช้เอง 

สุ่ม 

มัลเบอร์รี่ สวนเคียงเดือน 

กำรเลี้ยงไส้เดือน 
กำรเลี้ยงแมลงป่องยักษ ์

กำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกวัสดุเหลือใช้ 
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ส่วนที่ 2  

แนวทางการพัฒนาต าบลสารสนเทศต้นแบบฯ 
2.1 การบริหารจัดการ 
      - มีอาคาร/สถานที่ส าหรับการด าเนินงาน     
        ศูนย์สำรเทศต ำบลต้นแบบต ำบลหำดกรวด อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์  
จังหวัดอุตรดิตถ์   ใช้อำคำรหอประชุมเทศบำลต ำบลหำดกรวดเป็นที่ 
ท ำกำรศูนย์ฯ มีเครือขำ่ยอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ
ส่ือสำรส ำหรับด ำเนินงำน 
  

     - มีตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม 
       มีลู้แทนของหมู่บ้ำน/ชุมชน ท้ังต ำบล รวม 9 หมู่บ้ำน เข้ำร่วมกิจกรรม หมู่บ้ำนละ 3-4 คน รวมทั้งส้ิน 
35 คน ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเมื่อวันท่ี 7 มกรำคม 2564 (รำยละเอียดตำมภำคลนวก 1) ดังนี ้  
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   - ศูนย์สำรสนเทศต ำบลหำดกรวดมีคณะท ำงำนขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของศูนย์  จ ำนวน  13  คน 
ประกอบด้วย 

 

 
2.2 การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
      - จัดท ำสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับต ำบล ต ำบลหำดกรวดได้ด ำเนินกำร  
ปักหมุด ก ำหนดสัญญำลักษณ์ สถำนท่ีส ำคัญของต ำบล กิจกรรมพัฒนำชุมชน เช่น กลุ่มลลิตภัณฑ์ชุมชน     
กลุ่มออมทรัพย์ ท่ีท ำกำรกลุ่มอำชีพ OTOP และได้เลยแพร่ล่ำนทำง Social media เช่น line  Facebook 

 

 

 

เลขที่ หมูท่ี่ ต ำบล
1 นำยไพรวลัล์ คุ้มอักษร ประธำน 73/1 5 หำดกรวด 087-2001247
2 นำยมำโนช สุธรรมรักขติ รองประธำน 119/1 6 หำดกรวด 084-8149982
3 นำงชนำกำนต์ ทองบัว เหรัญญกิ 52/1 8 หำดกรวด 094-3450959
4 นำงสำวปรำณี ค ำก้อน ผู้ช่วยเหรัญญกิ 40 8 หำดกรวด 086-2164262
5 นำงส ำรวย หวำ่งพันธุ์ เลขำนุกำร 98 6 หำดกรวด 081-0424626
6 นำงทองพรหม พลิกศิริ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 35 1 หำดกรวด 089-5633381
7 นำยชูชำติ เที่ยงฟัก  9/1 1 หำดกรวด 081-2814781
8 นำยประสบ วอนสร้อย 58/2 2 หำดกรวด 097-2214574
9 นำยพนม รุ่งทอง 95 3 หำดกรวด 084-8113285
10 นำยประดิษฐ์ คงแจ้ง 43 7 หำดกรวด 088-1666711
11 นำยมำนะ วอนสร้อย 6 9 หำดกรวด 094-7561965
12 นำยวริัลยพุำ  กัดมัน่ 4 หำดกรวด
13 นำงพรทิพย ์วงษ์ยิม้ใย 52/2 2 หำดกรวด 089-5641793

คณะกรรมกำรศูนยส์ำรสนเทศต ำบลหำดกรวด  
อ ำเภอเมอืงอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์

ที่ ช่ือ -  สกุล ต ำแหน่ง
ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
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     - การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

       คณะท ำงำนขับเคล่ือนศูนย์สำรสนเทศ ระดับต ำบลทุกคนสำมำรถวิเครำะห์และถ่ำยทอดข้อมูลของ
หมู่บ้ำน ด้วยผปรแกรม CIA Program เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำของหมู่บ้ำน/ชุมชนในต ำบลลลปรำกฎดังนี้  

 

 

 

 

ม.1 ม.2 
22
22
22 

ม.3 ม.4 

ม.5 ม.6 

ม.7 ม.8 

ม.9 
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ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชน ในต าบลหาดกรวด 

หมู่ที ่ ประเด็นปัญหา ประเด็นพิจารณา 
1 
 

1. คนอำยุ 15-60 ปีและเกิน 60ปี 
ปัญหำอำชีพและรำยได้ 
2. ปัญหำอ่ำน เขียน ภำษำไทย และคิด
เลขอย่ำงง่ำย 
3. ครัวเรือนมีปัญหำกำรออมเงิน 

1. น้ ำเพื่อกำรเกษตร  
2. คุณภำพน้ ำ  
3. คุณภำพดิน 
4. กำรใช้ประผยชน์ท่ีดิน 
5. กำรได้รับประผยชน์จำกกำรมีสถำนท่ีท่องเท่ียว 
6. กำรมีงำนท ำ 
7. กำรท ำงำนในถำนประกอบกำร 

2 
 

1. คนอำยุ 15-60 ปีและเกิน 60ปี 
ปัญหำอำชีพและรำยได้ 
2. ปัญหำอ่ำน เขียน ภำษำไทย และคิด
เลขอย่ำงง่ำย 
3. ครัวเรือนมีปัญหำกำรออมเงิน 

1. น้ ำเพื่อกำรเกษตร  
2. คุณภำพน้ ำ  
3. คุณภำพดิน 
4. กำรใช้ประผยชน์ท่ีดิน 
5. กำรได้รับประผยชน์จำกกำรมีสถำนท่ีท่องเท่ียว 
6. กำรมีงำนท ำ 
7. กำรท ำงำนในถำนประกอบกำร 

3 1. คนอำยุ 15-60 ปีและเกิน 60ปี 
ปัญหำอำชีพและรำยได้ 
2. ปัญหำอ่ำน เขียน ภำษำไทย และคิด
เลขอย่ำงง่ำย 
3. ครัวเรือนมีปัญหำกำรออมเงิน 

1. น้ ำเพื่อกำรเกษตร  
2. คุณภำพน้ ำ  
3. คุณภำพดิน 
4. กำรใช้ประผยชน์ท่ีดิน 
5. กำรได้รับประผยชน์จำกกำรมีสถำนท่ีท่องเท่ียว 
6. กำรมีงำนท ำ 
7. กำรท ำงำนในถำนประกอบกำร 

4 1. มีน้ ำสะอำดด่ืมและบริผภค 
2. น้ ำใช้พอเพียง 
3. กำรจัดบ้ำนเรือนถูกสุขลักษณะ 
4. กำรรบกวนจำกมลพิษ 
 

1. กำรเรียนรู้ผดยชุมชน 
2. กำรได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคม 
3. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. กำรรวมกลุ่มของชุมชน 
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หมู่ที ่ ประเด็นปัญหา ประเด็นพิจารณา 
4 5. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6.กำรปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำ 
7. กำรดูแลคนสูงอำยุ คนพิกำร 
8. กำรมีส่วนร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะ
เพื่อประผยชน์ชุมชน 

5. กำรปลูกป่ำ 
6. กำรใช้ประผยชน์จำกท่ีดิน 
7. กำรได้รับประผยชน์สถำนท่ีท่องเท่ียว 

5 
 

1. มีน้ ำด่ืมส ำหรับด่ืมและบริผภค 
2. น้ ำใช้พอเพียง 
3. กำรจัดบ้ำนเรือนถูกสุขลักษณะ 
4. กำรรบกวนจำกมลพิษ 
5. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. กำรปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำ  
7. กำรดูแลคนสูงอำยุ คนพิกำร 
8. กำรมีส่วนร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะ
เพื่อประผยชน์ชุมชน 

1. กำรเรียนรู้ผดยชุมชน 
2. กำรได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคม 
3. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. กำรรวมกลุ่มของชุมชน 
5. กำรปลูกป่ำ  
6. กำรใช้ประผยชน์ท่ีดิน 
7. กำรได้รับประผยชน์สถำนท่ีท่องเท่ียว 

6 1. คนอำยุ 15-60 ปีและเกิน 60ปี 
ปัญหำอำชีพและรำยได้ 
2. ปัญหำอ่ำน เขียน ภำษำไทย และคิด
เลขอย่ำงง่ำย 
3. ครัวเรือนมีปัญหำกำรออมเงิน 

1. น้ ำเพื่อกำรเกษตร 
2.  คุณภำพน้ ำ  
3. คุณภำพดิน 
4. กำรใช้ประผยชน์ท่ีดิน 
5. กำรได้รับประผยชน์จำกกำรมีสถำนท่ีท่องเท่ียว 
6. กำรมีงำนท ำ 
7. กำรท ำงำนในถำนประกอบกำร 

7 1. กำรออมเงิน 
2. ปัญหำกำรดูแลคนสูงอำยุ คนพิกำร 
3. ปัญหำกำรปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำ  
4. กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมสำธำรณะเพื่อ
ประผยชน์ชุมชน 

1. ถนน 
2. กำรไฟฟ้ำ 
3.  กำรติดต่อส่ือสำร 
4. น้ ำด่ืม น้ ำใช้ 
5. น้ ำเพื่อกำรเกษตร 
6. กำรมีท่ีดินท ำกิน 
7. กำรเข้ำถึงแหล่งทุน 
8. กำรได้รับประผยชน์จำกกำรมีสถำนท่ีท่องเท่ียว 
9. ลลลลิตจำกกำรท ำนำ ท ำไร่ กำรเกษตรอื่น ๆ 
10. กำรประกอบอุตสำหกรรมในครัวเรือน 
11. ระดับกำรศึกษำของประชำชน 

8 1. คนอำยุ 15-60 ปีและเกิน 60ปี 
ปัญหำอำชีพและรำยได้ 
2. ปัญหำอ่ำน เขียน ภำษำไทย และคิด
เลขอย่ำงง่ำย 
3. ครัวเรือนมีปัญหำกำรออมเงิน 

1. น้ ำเพื่อกำรเกษตร 
2.  คุณภำพน้ ำ  
3. คุณภำพดิน 
4. กำรใช้ประผยชน์ท่ีดิน 
5. กำรได้รับประผยชน์จำกกำรมีสถำนท่ีท่องเท่ียว 
6. กำรมีงำนท ำ 
7. กำรท ำงำนในถำนประกอบกำร 
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หมู่ที ่ ประเด็นปัญหา ประเด็นพิจารณา 
9 1. คนอำยุ 15-60 ปีและเกิน 60ปี 

ปัญหำอำชีพและรำยได้ 
2. ปัญหำอ่ำน เขียน ภำษำไทย และคิด
เลขอย่ำงง่ำย 
3. ครัวเรือนมีปัญหำกำรออมเงิน 

1. น้ ำเพื่อกำรเกษตร 
2.  คุณภำพน้ ำ    
3. คุณภำพดิน 
4. กำรมีท่ีดินท ำกิน 
5. กำรใช้ประผยชน์ท่ีดิน 
6. กำรได้รับประผยชน์จำกกำรมีสถำนท่ีท่องเท่ียว 
7. กำรมีงำนท ำ 
7. กำรท ำงำนในถำนประกอบกำร 

 

 

การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับต าบล 

          จำกตำรำงกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับต ำบล ดังกล่ำวข้ำงต้น   ท ำให้เห็นสภำพปัญหำของพื้นท่ีใน
ต ำบลหำดกรวด ซึ่งจัดเรียงล ำดับของปัญหำจำกปัญหำมำกไปหำน้อย ดังนี้  
          ปัญหำล ำดับท่ี 1  ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ    ร้อยละ 16.70   
          ปัญหำล ำดับท่ี 2  ด้ำนกำรจัดกำรทุนชุมชน    ร้อยละ 18.57   
          ปัญหำล ำดับท่ี 3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชุมชน   ร้อยละ 19.34    
          ปัญหำล ำดับท่ี 4  ด้ำนกำรจัดกำรควำมเส่ียงชุมชน    ร้อยละ 20.91  
          ปัญหำล ำดับท่ี 5  ด้ำนกำรจัดกำรควำมเส่ียงชุมชน    ร้อยละ 20.91  
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ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก 

ศักยภาพชุมชน 
หมู่ ๑ บ้านทับใหม่ ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑. ให้ค้นหากลุ่มกองทุนชุมชนในหมู่บ้าน มีกองทุนอะไรบ้าง จ านวนเงินเท่าไหร่ 
 ๑. กองทุนหมู่บ้ำนทับใหม่    จ ำนวนเงิน     ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒. กองทุนแม่ของแล่นดิน    จ ำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐   บำท 
 ๓. กองทุนกลำงพัฒนำหมู่บ้ำน   จ ำนวนเงิน  ๖.๐๐๐    บำท 
๒. ให้ค้นหากลุ่มอาชพี/OTOP/สัมมาชีพ/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านมีกลุ่มอาชีพอะไรบ้าง มี
เงินกองทุนเท่าไหร่ 
 ๑. กลุ่มสัมมำชีพขนมดอกจอกและน้ ำยำปรับล้ำนุ่ม  จ ำนวนเงิน   ๔,๐๐๐ บำท 
๓. ให้ค้นหาปราชญ์ชุมชน มีใครบ้าง ด้านอะไรบ้าง 
 ๑. นำยเมฆ ผตจันทร์  อำชีพ ตีเหล็ก 
 ๒. นำงสำวจันทร์รอน ชังสิงห์ อำชีพ หมอนวด 
 ๓. นำงสมหมำย ค ำบำง  อำชีพ ท ำขนม 
 ๔. นำงแอ้ว สิทธิชัย  อำชีพ เย็บล้ำ 
 
หมู่ ๒ บ้านหาดกรวด ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑. ให้ค้นหากลุ่มกองทุนชุมชนในหมู่บ้าน มีกองทุนอะไรบ้าง จ านวนเงินเท่าไหร่ 
 ๑. กองทุนหมู่บ้ำน    จ ำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒. กองทุนออมทรัพย์สัจจะหมู่บ้ำน   จ ำนวนเงิน         ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๓. กองทุนแม่แห่งชำติ    จ ำนวนเงิน      ๒๐,๐๐๐ บำท 

๔. เกษตรพัฒนำ     จ ำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
๒. ให้ค้นหากลุ่มอาชพี/OTOP/สัมมาชีพ/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านมีกลุ่มอาชีพอะไรบ้าง มี
เงินกองทุนเท่าไหร่ 
 ๑. เล้ียงไส้เดือน 
 ๒. ลักอินทรีย์ 
 ๓. ไม้กวำดทำงมะพร้ำว 
 ๔. เล้ียงผค 
๓. ให้ค้นหาปราชญ์ชุมชน มีใครบ้าง ด้านอะไรบ้าง 
 ๑. นำยสำนิตย์ ผพธิ์ดี  ปรำชญ์ด้ำนไม้กวำดทำงมะพร้ำว 
 ๒. นำยประเสริฐ ศรีสวัสด์ิ  ปรำชญ์ด้ำนหมอดิน 
 ๓. นำงละเมียด ประสำนศรี ปรำชญ์ด้ำนดอกไม้ใบตอง 
 ๔. นำงสละ บำงจับ  ปรำชญ์ด้ำนเย็บล้ำ 
 ๕. นำยสินทำน เกิดมีมูล  ปรำชญ์ด้ำนนวดแลนไทย 
 ๖. นำยจิตร สังทรัพย์  ปรำชญ์ด้ำนช้ำงไม้ 
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หมู่ ๓ บ้านบุ่งจิก ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑. ให้ค้นหากลุ่มกองทุนชุมชนในหมู่บ้าน มีกองทุนอะไรบ้าง จ านวนเงินเท่าไหร่ 
 ๑. กองทุนหมู่บ้ำน    จ ำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒. กลุ่มทุนออมทรัพย์    จ ำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๓. ชมรมลู้สูงอำยุ     จ ำนวนเงิน      ๒๕,๐๐๐ บำท 
 ๔. กองทุนขยะ     จ ำนวนเงิน      ๑๐,๐๐๐ บำท 
 ๕. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนบุ่งจิก   จ ำนวนเงิน      ๕๐,๐๐๐ บำท 
 ๖. กองทุนกลำงพัฒนำหมู่บ้ำน   จ ำนวนเงิน          ๕๐๐ บำท 
 ๗. กลุ่มท ำนำข้ำวบ้ำนบุ่งจิก   จ ำนวนเงิน      ๑๕,๐๐๐ บำท 
๒. ให้ค้นหากลุ่มอาชพี/OTOP/สัมมาชีพ/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านมีกลุ่มอาชีพอะไรบ้าง           
มีเงินกองทุนเท่าไหร่ 

๑. กลุ่มเกษตรกรท ำนำข้ำวบ้ำนบุ่งจิก  จ ำนวนเงิน    ๑๕,๐๐๐ บำท 
๒. กลุ่มท ำข้ำวอินทรีย์ 
๓. กลุ่มปลูกลักปลอดสำรพิษ 

๓. ให้ค้นหาปราชญ์ชุมชน มีใครบ้าง ด้านอะไรบ้าง 
 ๑. นำยสมัย สำยบุญส่ง  ปรำชญ์ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. นำงจันทิมำ สังทรัพย์  ปรำชญ์ด้ำนอำหำร 
 ๓. นำยนิคม ห้องมิ้ม  ปรำชญ์ด้ำนหมอดินหมู่บ้ำน 
 ๔. นำยวัฒนะ ทิมขำว  ปรำชญ์หมอเป่ำ,หมอพ่น 
 ๕. นำยผสภณ คิมสิงห์  ลู้น ำทำงศำสนำ (มัคฑำยก) 
 ๖. นำยประณำม แย้มกล่ิน ปรำชญ์ด้ำนช่ำงไม้ เฟอร์นิเจอร์ 
 ๗. นำงสำววิไลวรรณ จันทร์ศรี ปรำชญ์ด้ำนกำรจับจีบล้ำ,ลูกล้ำ 
 ๘. นำงสมเพ็ญ สุขสีทอง  ปรำชญ์ก้ำนกำรปลูกลักปลอดสำรพิษ 
 
หมู่ ๔ บ้านวังหมู ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอตุรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒. ให้ค้นหากลุ่มอาชพี/OTOP/สัมมาชีพ/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านมีกลุ่มอาชีพอะไรบ้าง มี
เงินกองทุนเท่าไหร่ 
 ๑. กลุ่มแคบหมู 

๒. กลุ่มกล้วยกวน 
๓. กลุ่มเล้ียงผคขุน    จ ำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บำท 
๔. กลุ่มเล้ียงหมู     จ ำนวนเงิน   ๙๖,๐๐๐ บำท 

๓. ให้ค้นหาปราชญ์ชุมชน มีใครบ้าง ด้านอะไรบ้าง 
 ๑. นำยเฉลำ พันธุ์อิน   ปรำชญ์ด้ำนหมอดิน 
 ๒. นำงพยอม วันอยู ่   ปรำชญ์ด้ำนดูดวง,หมอน้ ำมนต์ 
 ๓. นำงส ำลี วรพงษ์ไพรบูลย์  ปรำชญ์ด้ำนแพทย์แลนไทย 
 ๔. นำงเสวียน วันจ๋ิว   ปรำชญ์ด้ำนหมอนวดแลนผบรำณ,หมอเป่ำ 
 ๕. นำงจันทร์แรม กัดมั่น   ปรำชญ์ด้ำนหมอนวดประจ ำหมู่บ้ำน 
 ๖. นำน้ ำค้ำง ไกลสอน   ปรำชญ์ด้ำนอำหำร 
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หมู่ ๕ บ้านท่า ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑. ให้ค้นหากลุ่มกองทุนชุมชนในหมู่บ้าน มีกองทุนอะไรบ้าง จ านวนเงินเท่าไหร่ 
 ๑. กองทุนเงินล้ำน   จ ำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒. กองทุนแม่ของแล่นดิน   จ ำนวนเงิน      ๑๘,๐๐๐ บำท 
 ๓. กองทุนกลำงพัฒนำหมู่บ้ำน  จ ำนวนเงิน      ๙๕,๐๐๐ บำท 
 ๔. กองทุนประปำหมู่บ้ำน   จ ำนวนเงิน      ๗๐,๐๐๐ บำท 
 ๕. กลุ่มจักสำนลักตบชวำ   จ ำนวนเงิน      ๒๐,๐๐๐ บำท 
 ๖. กองทุนกลุ่มบ้ำนท่ำร่วมใจ  จ ำนวนเงิน      ๗๕,๐๐๐ บำท 
 ๗. กองทุนขยะแบบประชำชนมีส่วนร่วม จ ำนวนเงิน      ๒๕,๐๐๐ บำท 
 ๘. กองทุนออมทรัพย์เงินล้ำน(บัญชี๒) จ ำนวนเงิน      ๘๐,๐๐๐ บำท 
๒. ให้ค้นหากลุ่มอาชพี/OTOP/สัมมาชีพ/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านมีกลุ่มอะไรบ้าง มี
เงินกองทุนเท่าไร  
 ๑. กลุ่มจักสำนลักตบชวำ(OTOP)   จ ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท 
 ๒. กลุ่มแม่บ้ำนสตรี(ขนม)    จ ำนวนเงิน   ๓,๐๐๐ บำท 
 ๓. กลุ่มประมงหมู่บ้ำน    จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๔. กลุ่มเกษตรลู้ใช้น้ ำ    จ ำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท 
๓. ให้ค้นหาปราชญ์ชุมชน มีใครบ้าง ด้านอะไรบ้าง 
 ๑. นำยประเสริฐ คุ้มอักษร   ปรำชญ์ด้ำนหมอดินเกษตร 
 ๒. นำงลุ่มรวย มอญเมือง    ปรำชญ์ด้ำนจักสำน 
 ๓. นำยสมจิตร เพชรเถ่ือน   ปรำชญ์ด้ำนหมอเป่ำ,หมอพ่น 
 ๔. นำงนิตยำ ม่วงพันธุ ์    ปรำชญ์ด้ำนนวดแลนผบรำณ 
 ๕. นำงจ ำรัส เกตุทิม    ปรำชญ์ด้ำนขนมไทย 
 ๖. นำงล่ันทม ผกฏิแสง    ปรำชญ์ด้ำนสมุนไพร 
 
หมู่ ๖ บ้านซ่าน ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑. ให้ค้นหากลุ่มกองทุนชุมชนในหมู่บ้าน มีกองทุนอะไรบ้าง จ านวนเงินเท่าไหร่ 
 ๑. กองทุนหมู่บ้ำน    จ ำนวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒. กองทุนแม่ของแล่นดิน    จ ำนวนเงิน     ๒๐,๐๐๐ บำท 
 ๓. กองทุนกลำงพัฒนำหมู่บ้ำน   จ ำนวนเงิน       ๖,๐๐๐ บำท 
 ๔. กองทุนออมทรัพย์(บัญชี2)   จ ำนวนเงิน   950,000 บำท 
 5. กงทุนประปำหมู่บ้ำน    จ ำนวนเงิน     60,000 บำท 
 6. กองทุนจัดกำรขยะ    จ ำนวนเงิน     25,000 บำท 
 7. วิสำหกิจชุมชน(จักรเย็บล้ำ)   จ ำนวนเงิน   120,000 บำท 
 8. กลุ่มประมงหมู่บ้ำน    จ ำนวนเงิน 1,200,000 บำท 
 9. กลุ่มเล้ียงผคขุน(สตรี)    จ ำนวนเงิน   200,000 บำท 
 10. กลุ่มขำยยำเส้น(๔ กลุ่ม)   จ ำนวนเงิน   800,000 บำท 
 11. กลุ่มจักสำนตะกร้ำพลำสติก    จ ำนวนเงิน       5,000 บำท 
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๒. ให้ค้นหากลุ่มอาชพี/OTOP/สัมมาชีพ/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านมีกลุ่มอะไรบ้าง มี
เงินกองทุนเท่าไร 
 1. กลุ่มเย็บล้ำวิสำหกิจชุมชนบ้ำนซ่ำน  จ ำนวนเงิน 120,000 บำท 
 2. กลุ่มกระยำสำรท    จ ำนวนเงิน 120,000 บำท 
 3. กลุ่มค้ำขำยยำเส้น    จ ำนวนเงิน 200,000  บำท 
 4. กลุ่มเล้ียงวัว     จ ำนวนเงิน 200,000 บำท 
 5. กลุ่มเล้ียงปลำกระชัง    จ ำนวนเงิน 100,000 บำท 
 6. กลุ่มสัมมำชีพชุมชน ท ำปุ๋ยผบกำชิ  จ ำนวนเงิน   20,000 บำท 
 7. กลุ่มค้ำขำยสมุนไพร    จ ำนวนเงิน 200,000 บำท 
 8. กลุ่มจักสำนเส้นพลำสติก   จ ำนวนเงิน   20,000 บำท 
๓. ให้ค้นหาปราชญ์ชุมชน มีใครบ้าง ด้านอะไรบ้าง 
 1. นำงจันทร์แรม ศรีผสภำ  ปรำชญ์ด้ำนกำรถักสำนพลำสติก 
 2. นำงสิน พรหมจันทร์   ปรำชญ์ด้ำนกำรถักสำนพลำสติก 
 3. นำงน้ ำฝน บุญธูป   ปรำชญ์ด้ำนกลุ่มวิสำหำกิจชุมชน(เย็บล้ำ) 
 4. นำยพะเยำว์ เมฆไหว   ปรำชญ์ด้ำนเกษตรกรรมตำมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. นำงนัยเนตร อิ่มค ำ   ปรำชญ์ด้ำนอำหำร 
 6. นำยประยูร บุญหวำ   ปรำชญ์ด้ำนหมอพื้นบ้ำน 
 7. นำยบุญเลิศ สังจัน   ปรำชญ์ด้ำนหมอพื้นบ้ำน 
 8. นำงส ำรวย หว่ำงพันธุ์   ปรำชญ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน 
หมู่ 7 บ้านไผ่ใหญ่ ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑. ให้ค้นหากลุ่มกองทุนชุมชนในหมู่บ้าน มีกองทุนอะไรบ้าง จ านวนเงินเท่าไหร่ 
 1. กองทุนเงินล้ำน(ก.ท.บ)    จ ำนวนเงิน   240,000 บำท 
 2. กข.คจ.     จ ำนวนเงิน     35,000 บำท 
 3. กองทุนแม่     จ ำนวนเงิน     13,000 บำท 
 4. กองทุนออมทรัพย์เพื่อกำรลลิต   จ ำนวนเงิน   260,000 บำท 
 5. ผครงกำรประชำรัฐ    จ ำนวนเงิน 1,000,000 บำท 
 6. กองทุนกลำงพัฒนำหมู่บ้ำน   จ ำนวนเงิน     80,000 บำท 
 7. กองพัฒนำสตรี(แม่บ้ำน)   จ ำนวนเงิน     30,000 บำท  
๒. ให้ค้นหากลุ่มอาชพี/OTOP/สัมมาชีพ/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านมีกลุ่มอะไรบ้าง มี
เงินกองทุนเท่าไร1. ท ำดอกไม้จันทน์ 
 2. ผครงกำรสัมมำชีพ เล้ียงปลำในบ่อซีเมน  จ ำนวนเงิน 3,600 บำท 
 3. ผครงกำรพัฒนำฝีมือ(อำชีพเสริม)  จ ำนวนเงิน 4,000 บำท 
๓. ให้ค้นหาปราชญ์ชุมชน มีใครบ้าง ด้านอะไรบ้าง 
 1. นำยจ ำเนียร เทศผป่ง    ปรำชญ์ด้ำนจักสำนเครื่องมือดักสัตว์ 
 2. นำงสำหร่ำย แล้งเมือง    ปรำชญ์ด้ำนลลิตข้ำวอินทรีย์ 
 3. นำงสำยฝน ผชติสุข    ปรำชญ์ด้ำนปลูกลักอินทรีย์ 
 4. นำยประเสริฐ แป้นน้อย   ปรำชญ์ด้ำนหมอเป่ำ 
 5. นำงวำสนำ ศิริอ่วม     ปรำชญ์ด้ำนกำรปักช ำตอนกิ่งพันธุ ์
 6. นำยสมพร ผตรอด     ปรำชญ์ด้ำนกำรปักช ำตอนกิ่งพันธุ ์
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 7. นำงประทุม ทวีสุข    ปรำชญ์ด้ำนนวดแลนไทย 
 8. นำยสมพร พลประดม    ปรำชญ์ด้ำนช่ำงซ่อมเครื่องยนต์ 
หมู่ 8 บ้านดงช้างดี ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑. ให้ค้นหากลุ่มกองทุนชุมชนในหมู่บ้าน มีกองทุนอะไรบ้าง จ านวนเงินเท่าไหร่ 
 1. กลุ่มกองทุนเงินล้ำนหมู่บ้ำน   จ ำนวนเงิน 2,900,000 บำท 
 2. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์    จ ำนวนเงิน   580,000 บำท 
 3. กองทุนแม่ของแล่นดิน    จ ำนวนเงิน     42,000 บำท 
 4. ผครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน(กข.คจ.) จ ำนวนเงิน   303,000 บำท 
 5. กลุ่มสตรี     จ ำนวนเงิน     20,000 บำท 
๒. ให้ค้นหากลุ่มอาชพี/OTOP/สัมมาชีพ/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านมีกลุ่มอะไรบ้าง มี
เงินกองทุนเท่าไร 
 1. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 
 2. กลุ่มท ำน้ ำพริก 
 3. คุ้มเศรษฐกิจพอเพียง(ครัวเรือน) 
๓. ให้ค้นหาปราชญ์ชุมชน มีใครบ้าง ด้านอะไรบ้าง 
 1. พ.ท.ประยูร ทองเงิน    ปรำชญ์ด้ำนกำรเกษตร 
 2. นำยทองดี ด้วงสุข    ปรำชญ์ด้ำนจักสำน 
 3. นำยประสำท คงพันธุ์    ปรำชญ์ด้ำนกำรเกษตร 
 4. นำยวันชัย ยังเหล็ก    ปรำชญ์ด้ำนหมอดิน 
 
หมู่ 9 บ้านเขาตอง ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑. ให้ค้นหากลุ่มกองทุนชุมชนในหมู่บ้าน มีกองทุนอะไรบ้าง จ านวนเงินเท่าไหร่ 
 1. กองทุนหมู่บ้ำนเขำตอง    จ ำนวนเงิน 2,200,000 บำท 
 2. กองทุนออมทรัพย ์    จ ำนวนเงิน   240,000 บำท 
 3. กองทุนประชำรัฐ    จ ำนวนเงิน   700,000 บำท 
 4. กองทุนแม่แห่งชำติ    จ ำนวนเงิน      5,000 บำท 
๒. ให้ค้นหากลุ่มอาชพี/OTOP/สัมมาชีพ/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านมีกลุ่มอะไรบ้าง มี
เงินกองทุนเท่าไร 
- 
๓. ให้ค้นหาปราชญ์ชุมชน มีใครบ้าง ด้านอะไรบ้าง 
 1. นำยมำนะ วอนสร้อย    ปรำชญ์ด้ำนเครำองมือกำรเกษตร 
 2. นำยบุญเลิศ แป้นมั่น    ปรำชญ์ด้ำนกำรเกษตรต่อพันธุ์ไม้/ด้ำนศำสนำ 
 3. นำงบุญเรือน วอนสร้อย   ปรำชญ์ด้ำนจักสำนไม่ไล่ 
 4. นำงสมำน รักษ์อำรี    ปรำชญ์ด้ำนหัตถกรรม(พรมเช็ดเท้ำ) 
 5. นำยมนูญ เอี่ยมประพันธ ์   ปรำชญ์ด้ำนหมอเป่ำ 
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คณะกรรมการศูนย์สารสนเทศต าบลหาดกรวด   
อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง 
ที่อยู ่

เบอร์ผทรศัพท์ 
เลขที่ 

หมู่
ที่ ต ำบล 

1 นำยไพรวัลล์ คุ้มอักษร ประธำน 73/1 5 หำดกรวด 087-2001247 

2 นำยมำผนช สุธรรมรักขติ รองประธำน 119/1 6 หำดกรวด 084-8149982 

3 นำงชนำกำนต์ ทองบัว เหรัญญิก 52/1 8 หำดกรวด 094-3450959 

4 นำงสำวปรำณี ค ำก้อน ลู้ช่วยเหรัญญิก 40 8 หำดกรวด 086-2164262 

5 นำงส ำรวย หว่ำงพันธุ์ เลขำนุกำร 98 6 หำดกรวด 081-0424626 

6 นำงทองพรหม พลิกศิริ ลู้ช่วยเลขำนุกำร 35 1 หำดกรวด 089-5633381 

7 นำยชูชำติ เที่ยงฟัก คณะท ำงำน  9/1 1 หำดกรวด 081-2814781 

8 นำยประสบ วอนสร้อย คณะท ำงำน 58/2 2 หำดกรวด 097-2214574 

9 นำยพนม รุ่งทอง คณะท ำงำน 95 3 หำดกรวด 084-8113285 

10 นำยประดิษฐ์ คงแจ้ง คณะท ำงำน 43 7 หำดกรวด 088-1666711 

11 นำยมำนะ วอนสร้อย คณะท ำงำน 6 9 หำดกรวด 094-7561965 

12 นำยวิรัลยุพำ  กัดมั่น คณะท ำงำน   4 หำดกรวด   

13 นำงพรทิพย์ วงษ์ยิ้มใย คณะท ำงำน 52/2 2 หำดกรวด 089-5641793 
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ปญัหาต าบลหาดกรวด 

หมู่ 1 ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปัญหาด้านการพัฒนาด้านอาชพี 
1. ขำดควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมด้ำนอำชีพ     ระดับ 2 
2. ขำดเงินทุน         ระดับ 2 
3. ขำดกำรตลำด         ระดับ 2 
ปัญหาด้านการจัดการทุนของชุมชน   
1. แหล่งเงินทุนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนในหมู่บ้ำนต้องกู้สหกรณ์ ธกส.ระดับ 2 
2. ขำดควำมรู้เรื่องกำรหำแหล่งทุน       ระดับ 2 
3. ขำดวินัยในกำรใช้เงิน        ระดับ 2 
ปัญหาด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน 
1. ลงทุนแล้วไม่มีก ำไรขำยไม่ได้ เช่น ขนม      ระดับ 2 
ปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1. ขำดควำมรู้ฝึกอำชีพ        ระดับ 2 
2. รำคำพืชลลกำรลลิตตกต่ ำ       ระดับ 2 
ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน 
1. จัดต้ังกลุ่มอำชีพให้ประชำชนมีส่วนรวม      ระดับ 2 
 
หมู่ 2 ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปัญหาด้านการพัฒนาด้านอาชพี 
1. ขำดเงินทุนสนับสนุน        ระดับ 2 
2. ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพ     ระดับ 2 
3. ไม่มีแหล่งจ ำหน่ำย        ระดับ 1 
4. ไม่ต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำรของกลุ่ม      ระดับ 1 
ปัญหาด้านการจัดการทุนของชุมชน 
1. ลูกหนี้ไม่ช ำระ         ระดับ 2 
2. สถำนกำรณ์เกิดผรคระบำด COVID 19      ระดับ 2 
3. ขำดวินัยด้ำนกำรเงิน        ระดับ 2 
ปัญหาด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน 
1. ไม่ได้รับกำรสนับสนุนพัฒนำหมู่บ้ำนจำกกลุ่มองค์กร    ระดับ 1 
2. ไม่มีกลุ่มประกอบอำชีพ ต่ำงคนต่ำงท ำ      ระดับ 1 
ปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1. ไม่มีท่ีดินท ำกิน        ระดับ 2 
2. ขำดเงินทุน         ระดับ 2 
3. ขำดควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ      ระดับ 2 
ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน 
1. หมอกควันจำกกำรเลำถ่ำน,เลำขยะ      ระดับ 3 
2. กล่ินจำกมูลสัตว์(ผค)        ระดับ 3 
 
หมู่ ๓ ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ปัญหาด้านการพัฒนาด้านอาชพี 
1. ว่ำงงำน         ระดับ 2 
2. รำคำลลลลิตไม่แน่นอน       ระดับ 1 
3. ขำดแรงงำนด้ำนกำรเกษตร       ระดับ 1 
ปัญหาด้านการจัดการทุนของชุมชน 
1. มีเงินเยอะแต่ไม่มีคนกู ้        ระดับ 2 
2. กำรส่งใช้คืนเงินกู้ล่ำช้ำ        ระดับ 3  
ปัญหาด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน 
1. ผรคระบำด COVID 19        ระดับ 2 
2. พื้นท่ีทำงกำรเกษตรไม่สะดวกด้ำนคมนำคม     ระดับ 1 
3. ยำเสพติดแพร่ระบำดในชุมชน       ระดับ ๑ 
๔. หนี้นอกระบบ         ระดับ ๒ 
ปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๑. เลือกงำน         ระดับ ๒ 
๒. เกี่ยวกับอบำยมุข (สุรำ,บุหรี่,หวย)      ระดับ ๒ 
๓. เศรษฐกิจตกต่ ำ        ระดับ ๒ 
๔. กำรแพร่ระบำดของ COVID ๑๙      ระดับ ๒ 
ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน 
๑. ไม่มีเสียงตำมสำยในพื้นท่ีหมู่บ้ำน      ระดับ ๒ 
๒. ยำเสพติด         ระดับ ๒ 
๓. กำรรวมกลุ่มไม่ประสบลลส ำเร็จ       ระดับ ๒ 
 
หมู่ ๔ ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปัญหาด้านการพัฒนาด้านอาชพี 
๑. ว่ำงงำน         ระดับ ๑ 
๒. เศรษฐกิจตกต่ ำ        ระดับ ๒ 
๓. ลลลลิตตกต่ ำ รำคำถูก        ระดับ ๓ 
๔. ภัยทำงธรรมชำติ(น้ ำท่วม)       ระดับ ๒ 
๕. ผรคระบำดของพืช(หนอน,แมลง,เพล้ีย)      ระดับ ๑ 
 
ปัญหาด้านการจัดการทุนของชุมชน 
๑. รู้เฉพำะกลุ่มลู้น ำ ชำวบ้ำนท่ัวไปไม่มีส่วนร่วม     ระดับ ๒ 
๒. กลุ่มไม่เข้มแข็ง(จัดต้ังได้ช่วงแรก ไม่ต่อเนื่อง กลุ่มยุบ)    ระดับ ๒ 
ปัญหาด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน 
๑. ปัญหำด้ำนยำเสพติด        ระดับ ๑ 
๒. ภัยทำงธรรมชำติ(น้ ำท่วม,ภัยแล้ง)      ระดับ ๒ 
ปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๑. ไม่มีอำชีพเสริม ไม่มีกำรรวมกลุ่ม      ระดับ ๒ 
๒. ผรคระบำด COVID ๑๙       ระดับ ๑ 
๓. หนี้สิน         ระดับ ๑ 
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๔. ต้นทุนกำรลลิตทำงกำรเกษตรสูง      ระดับ ๒ 
ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน 
๑.ขำดลู้น ำ ยังไม่มีลู้ใหญ่บ้ำน(คนเดิมหมดวำระ)     ระดับ ๑ 
 
หมู่ ๕ ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปัญหาด้านการพัฒนาด้านอาชพี 
๑. น้ ำในกำรเกษตร        ระดับ ๑ 
๒. รำคำพืชลลลลิตตกต่ ำ(ด้ำนเกษตร)      ระดับ ๑ 
๓. ต้นทุนในกำรลลิตสูง        ระดับ ๑ 
๔. คนว่ำงงำน         ระดับ ๓ 
๕. ไม่มีตลำดรับซื้อ        ระดับ ๒ 
 
ปัญหาด้านการจัดการทุนของชุมชน 
๑. กำรช ำระคืนเงินกู้ทุนต่ำงๆในหมู่บ้ำน      ระดับ ๑ 
๒. เศรษฐกิจตกต่ ำ        ระดับ ๑ 
ปัญหาด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน 
๑. ยำเสพติด         ระดับ ๒ 
๒. ภัยแล้ง,วำตภัย        ระดับ ๒ 
๓. อุบัติเหตุ         ระดับ ๒ 
๔. ไฟรำยทำงยังไม่สว่ำงพอเพียง       ระดับ ๑ 
๕. ไม่มีกล้องวงจรปิดตำมแยก       ระดับ ๑  
ปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๑. ลู้พิกำร,ลู้ด้อยผอกำส        ระดับ ๓ 
ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน 
๑. ไม่มีคณะกรรมกำรทุกคนช่วยกันพัฒนำหมู่บ้ำน     ระดับ ๑ 
หมู่ ๖ ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปัญหาด้านการพัฒนาด้านอาชพี 
๑. รำคำลลลลิตตกต่ ำ        ระดับ ๑ 
๒. ขำดควำมรู้ ควำมช ำนำญในด้ำนอำชีพ      ระดับ ๑ 
๓. มีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น        ระดับ ๑ 
๔. ผรคแมลงระบำด        ระดับ ๑ 
๕. ไม่มีตลำดจ ำหน่ำยลลลลิต       ระดับ ๑ 
๖. ไม่กล้ำเปล่ียนอำชีพ        ระดับ ๑  
ปัญหาด้านการจัดการทุนของชุมชน 
๑. หอกระจำยข่ำวยังไม่ท่ัวถึง(เสียงตำมสำย)     ระดับ ๑  
๒. กำรคมนำคมไม่สะดวก(ซอย21)      ระดับ ๑  
๓. มีขยะนอกพื้นท่ี(ติดถนนสำยหลัก)      ระดับ ๑  
๔. ปัญหำกำรรุกล้ ำท่ีสำธำรณะ       ระดับ ๑  
ปัญหาด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน 
๑. ยำเสพติดแพร่ระบำดในชุมชน       ระดับ ๑  



27 
 
๒. ผรงเรียนขำดรถรับ-ส่งนักเรียน       ระดับ ๑  
๓. ไม่มีกล้องวงจรปิด(ป้องกันกำรลักขผมย)      ระดับ ๑  
๔. เพิ่มแสงสว่ำงทำงเข้ำซุ้มประตูวัดเนินผพธิ์      ระดับ ๑  
๕. กำรขยำยไหล่ทำงระหว่ำงสะพำนคลองจระเข้ถึงอ ำเภอตรอน   ระดับ ๑  
ปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๑. ขำดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด/IT      ระดับ ๑  
๒. รำยจ่ำยทำกกว่ำรำยรับ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น      ระดับ ๑  
๓. ว่ำงงำน         ระดับ ๒ 
๔. ผรคระบำด ท้ังพืช และมนุษย์(COVID๑๙)      ระดับ ๑  
๕. ลลลลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ       ระดับ ๑  
ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน 
๑. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน       ระดับ ๒ 
๒. ควำมสำมัคคีของคนในชุมชน       ระดับ ๓ 
 
หมู่ ๗ ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปัญหาด้านการพัฒนาด้านอาชพี 
๑. ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำเพื่อกำรเกษตร      ระดับ ๑ 
๒. ถนนกำรขนสินค้ำไม่สะดวก(ช ำรุด)      ระดับ ๒ 
๓. รำคำสินค้ำตกต่ ำ        ระดับ ๑  
ปัญหาด้านการจัดการทุนของชุมชน 
๑. กองทุนเงินล้ำน ส่งไม่ตรงตำมก ำหนด      ระดับ ๒ 
๒. คนในชุมชนขำดวินัยในกำรส่งเงิน      ระดับ ๒ 
ปัญหาด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน 
๑. ปัญหำยำเสพติด        ระดับ ๒ 
๒. แห้งแล้ง แหล่งน้ ำไม่พอเพียง       ระดับ ๑  
๓. ถนนในซอยนครสวรรค์ช ำรุด       ระดับ ๑  
๔. กล่ินจำกฟำร์มสุกร        ระดับ ๒  
ปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๑. กลุ่มอำชีพไม่เข้มแข็ง        ระดับ ๒ 
๒. ผรคระบำดของเพล้ีย        ระดับ ๒  
๓. ปัญหำหนี้สิน         ระดับ ๒  
ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน 
- 
หมู่ ๘ ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปัญหาด้านการพัฒนาด้านอาชพี 
๑. แนะน ำและหำงบประมำณให้กับกลุ่มสตรีหรือลู้ท่ีว่ำงงำน    ระดับ ๒  
๒. ขำดควำมรู้ด้ำนวิชำกำรเกษตร       ระดับ ๑  
๓. ต้นทุนกำรลลิตสูง รำคำตกต่ ำ       ระดับ ๑  
๔. ขำดเงินทุนและกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำด     ระดับ ๑  
๕. ปัญหำภัยแล้ง         ระดับ ๑  
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ปัญหาด้านการจัดการทุนของชุมชน 
๑. ติดตำมสมำชิกกู้เงินทุนเอำไปท ำตำมวัตถุประสงค์หรือไม่    ระดับ ๒ 
๒. แหล่งเงินทุนในหมู่บ้ำน ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร    ระดับ ๑  
๓. ขำดแคลนแหล่งน้ ำด้ำนกำรเกษตร      ระดับ ๑  
ปัญหาด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน 
๑. กำรท ำบัญชีรำบรับ-จ่ำยครัวเรือน      ระดับ ๒  
๒. มีกำรประชุม,ประชำคมแลกเปล่ียนเรียนรู้     ระดับ ๒ 
ปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๑. ให้ชุมชนและครัวเรือนปลูกลักกินเอง      ระดับ ๒  
๒. ส่งเสริมอำชีพเสริมให้ครัวเรือน       ระดับ ๒ 
 
ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน 
๑. ประชุมสมำชิก        ระดับ ๒  
๒. จัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย       ระดับ ๒  
๓. มีสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก       ระดับ ๒  
๔. มีปัญลลให้กับสมำชิก        ระดับ ๒ 
     
หมู่ ๙ ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปัญหาด้านการพัฒนาด้านอาชพี 
๑. สภำพฝนฟ้ำอำกำศ(แห้งแล้ง)       ระดับ  2 
๒. ต้นทุนกำรลลิตสูง        ระดับ    2  
๓. ผรคแมลงศัตรูพืช        ระดับ    2 
๔. รำคำลลลลิตตกต่ ำ        ระดับ 2 
ปัญหาด้านการจัดการทุนของชุมชน 
๑. ทุนสนับสนุนไม่เพียงพอ       ระดับ 2 
๒. ขำดควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร       ระดับ 2 
ปัญหาด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน 
๑. ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ        ระดับ 2 
๒. กำรผจรกรรมทำงทรัพย์สิน       ระดับ 2 
๓. ควำมเส่ียงทำงอุบัติเหตุ       ระดับ 2 
ปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๑. ขำดท่ีดินท ำกิน        ระดับ 2 
๒. ขำดทุนสนับสนุน        ระดับ 2 
๓. ขำดควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ      ระดับ 2 
ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน 
๑. ขำดเงินงบประมำณสนับสนุนคณะกรรมกำร     ระดับ 2 
๒. ขำดน้ ำประปำในช่วงหน้ำแล้ง       ระดับ 2 
๓. ขำดอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน       ระดับ 2 
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