
 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 

  
   

ต าบลหนองลาด  อ าเภอเมอืงสกลนคร   

จังหวัดสกลนคร 
 



ค าน า 

 
 การจัดท าฐานข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นกระบวนการเรียนรู๎และการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในหมูํบ๎านและชุมชน  โดยเริ่มจากการกระตุ๎นจิตส านึกและความรับผิดชอบของประชาชน
ในชุมชนให๎มีจิตสาธารณะ แล๎วรํวมกันคิด รํวมกันจัดหา รํวมกันเรียนรู๎/วิเคราะห์ เพื่อให๎รู๎และเข๎าใจ
ตนเองโดยใช๎กระบวนการชุมชนคือ การส ารวจข๎อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์
สาเหตุ/แนวทางแก๎ไข แล๎วก าหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเอง/หมูํบ๎านและชุมชนในลักษณะ
จากชุมชน โดยชุมชนและ    เพื่อชุมชนซึ่งเป็นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง และพึ่งตนเองอยํางยั่งยืน
ของชุมชน  แผนชุมชนด๎านวัฒนธรรมต าบลหนองลาด โดยการรวบรวมข๎อมูลของชุมชนด๎านตํางๆ  
ตลอดจนสภาพปัญหาของต าบล  แล๎วก าหนดทิศทางท่ีจะน าไปสูํการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาชุมชนสูํอนาคตที่ชุมชนต๎องการ  ตลอดจนเป็นบทเรียนในการพัฒนาหมูํบ๎านโดยภาพรวม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ตํอชุมชนและให๎การสนับสนุนของสํวนท่ีเกี่ยวข๎องอยํางเป็นรูปธรรม 
  
 ต าบลหนองลาด อ าเภอเมืองสกลนคร จึงได๎จัดฐานข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่นฉบับนี้ขึ้น 
เพื่อเป็นสํวนหนึ่งของการด าเนินงาน ด๎านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ให๎เป็น
แนวทางในการด าเนินงานตํอไป 
 

              นางสาวนวลออง  คะสุดใจ 
                                       นักวิชาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

           หน้า  
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของต าบล          ๑  
 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ๎าน 
 ปฏิทินฤดูกาล      
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 ข๎อจ ากัดของชุมชน     
ส่วนที่  ๓ ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมต าบล      ๑๒  
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 

แผนที่ต าบลหนองลาด  (แสดงข๎อมูลหมูํบ๎าน, สถานท่ีส าคัญ, จุดที่ตั้งผู๎น าและสิ่งแวดล๎อมของต าบล) 
 

ประวัติความเป็นมา 
 ต าบลหนองลาด แตํเดิมอยูํในการปกครองของต าบลขมิ้น อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได๎แยก
ออกมาเป็นต าบลหนองลาด เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘   ได๎ยกฐานะเป็นองค์การบริหารสํวนต าบล
หนองลาด  เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และได๎รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลหนองลาด เมื่อ
วันที่  ๒๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

๑. สภาพทั่วไป 
           เทศบาลต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
สกลนคร เป็นที่ราบลุํม เส๎นรุ๎งที่ ๑๗ องศา ๑๙ ลิปดา ๓๙.๗๒ ฟิลิปดา และเส๎นแวงที่ ๑๐๔ องศา ๒ ลิปดา 
๑๘.๕๔ ฟิลิปดา มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ ๓๔.๓๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๑,๔๕๘ ไรํ ตั้งอยูํสูงกวํา
ระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย ๑๗๐ เมตร อยูหํํางจากจังหวัดสกลนครประมาณ ๓๕ กิโลเมตร 
  ๑.๑ ที่ตั้ง  ต าบลหนองลาด มีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 
   -  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตํอกับ อ าเภอกุสุมาลย์ 
   -  ทิศใต๎  มีอาณาเขตติดตํอกับ ต าบลขมิ้น 
   -  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตํอกับ ต าบลเชียงเครือ 
   -  ทิศตะวันตก   มีอาณาเขตติดตํอกับ อ าเภอพรรณนานิคม 
 

๑.๒ เนื้อท่ี ต าบลหนองลาดมีพ้ืนที่โดยประมาณ ๒๑,๔๕๘ ไรํ หรือประมาณ ๓๔.๓๓  
ตารางกิโลเมตร   
  ๑.๓ ภูมิประเทศ พ้ืนที่ของต าบลหนองลาด บางสํวนติดกับล าน้ าอูนมีหนองน้ าขนาดใหญํหลาย
แหํง  เชํน หนองเบน ตั้งอยูํหมูํที่ ๙ บ๎านดอนสัมพันธ์  มีเนื้อที่ ประมาณ ๗๙ ไรํ หนองหอยตั้งอยูํหมูํที่ ๙         
บ๎านดอนสัมพันธ์ มีเนื้อที่ ประมาณ ๕๐ ไรํ หนองหวายลืมใหญํ ตั้งอยูํหมูํที่ ๒ บ๎านทํามํวง มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑๒ 
ไรํ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุํม พ้ืนดินทั่วไปสํวนมากเป็นหินลูกรัง 

แผนที่แสดงอาณาเขตต าบลหนองลาด 
       สัญลักษณ์ 
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  ๑.๔ จ านวนหมูํบ๎าน ๑๐ หมูบํ๎าน ได๎แกํ หมูํที่ ๑ - ๑๐ ดังนี้   
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน ชาย     หญิง รวม 

๑. บ๎านนาหมาโป ้ ๑๙๙ ๓๖๑ ๓๔๗ ๗๐๘ 
๒. บ๎านทํามํวง ๙๙ ๑๘๘ ๑๙๖ ๓๘๔ 
๓. บ๎านทํุงมั่ง ๑๒๐ ๒๓๒ ๒๔๒ ๔๗๔ 
๔. บ๎านดอนแคน ๒๐๕ ๓๘๒ ๓๘๘ ๗๗๐ 
๕. บ๎านสายปลาหลาย ๒๐๕ ๓๖๕ ๓๓๖ ๗๐๑ 
๖. บ๎านหนองลาดน๎อย ๒๐๑ ๓๗๐ ๓๕๔ ๗๒๔ 
๗. บ๎านหนองลาด ๒๔๗ ๔๔๐ ๔๕๑ ๘๙๑ 
๘. บ๎านหนองลาดใต ๎ ๒๓๖ ๔๖๑ ๔๖๗ ๙๒๘ 
๙. บ๎านดอนสัมพันธ์ ๑๒๕ ๒๔๒ ๒๓๔ ๔๗๖ 

๑๐. บ๎านดอนแคนใต ๎ ๑๑๙ ๒๔๔ ๒๖๘ ๕๑๒ 
รวม               ๑๐    ๑,๗๕๖ ๓,๒๘๕ ๓,๒๘๓ ๖,๕๖๘ 

 

ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์  อ าเภอเมืองสกลนคร  ณ  เดือน พฤษภาคม   (๒๕๖๐) 
 

 ข้อมูลทางสังคม 
  การศึกษา 
  โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ๖ แหํง 
  ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  ๓ แหํง  
  โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส รัฐบาล     ๒ แหํง  

  วัด  มีจ านวน ๑๒  แหํง 
 

ล าดับที ่ ชื่อวัด หมู่ที ่ หมายเหตุ 
๑. วัดศรีมงคล ๑  
๒. วัดโนนสมบูรณ ์ ๒  
๓. วัดป่าวังหัวเมย ๒  
๔. วัดกลางสามัคค ี ๓  
๕. ส านักสงฆ์แทํนทองวราราม ๔  
๖. วัดสวํางอารมณ ์ ๔  
๗. วัดศรีปัญญาราม ๕  
๘. ส านักสงฆส์วํางบุญวนาราม ๕  
๙. วัดศรีวนาราม ๖  

๑๐. ส านักสงฆ์อรุราช ๗  
๑๑. วัดโพธิ์ชัย ๘  
๑๒. วัดโนนสวรรค ์ ๙  
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สถานที่พักผ่อน 
 สนามกีฬาท๎องถิ่น ๑๐  แหํง สวนสาธารณะ          -  แหํง 
 สนามกีฬาเอกชน   -  แหํง สวนสุขภาพ          -  แหํง 
 อ่ืนๆ   -        แหํง 
สาธารณสุข 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข / โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล                             ๒  แหํง 
 

ข้อมูลด้านอ่ืนๆ 
 ๑) ด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  -  ดิน  ลักษณะของดินสํวนมากเป็นดินลูกรังไมํอ๎ุมน้ า  ผลิตผลทางการเกษตรไมํคํอยได๎ผลดี  
พ้ืนที่สํวนใหญํใช๎ในการท านา 
  -  น้ า  มีแหลํงน้ าจากล าน้ าอูนที่ใช๎ผลิตน้ าประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภค  จ านวน  ๑  หมูบํ๎าน  และ
ใช๎ในการเกษตรหมูํที่  ๑,๒,๓,๔,๑๐ 
 ๒) ด้านผลิตภัณฑ์ในต าบล 
  -  ทอผ๎าย๎อมคราม 
  -  ทอผ๎าหมัดหมี่ 
  -  ทอผ๎าขาวม๎า 
  -  ทอผ๎าหํม 
  -  กลุํมจักสาน 
 ๓) ด้านกลุ่มอาชีพ 
  -   ผําไม๎ปิ้งตุ๏กแก 
  -  กลุมํเลี้ยงปลา 
  -  กลุํมเลี้ยงหมู 
  -  กลุํมเลี้ยงโค 
 ๔) ด้านศักยภาพของชุมชน 
  มีการรวมกลุํมประชาชน 
   - กลุํมสตรีแมํบ๎าน    -  กลุํม อสม. 
   -  กลุํมธนาคารข๎าว    -  กลุํมออมทรัพย์หมูํบ๎าน 
   -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมูํบ๎าน  -  โครงการ  กขคจ. 
   -  กลุํมเยาวชน     -  กลุํมกองทุนหมูํบ๎าน 
   -  กลุํมเงิน  คสมช.    -  กลุํมกองทุนหมูํบ๎าน 
   -  กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   -  กลุํมอาสาสมัครสาธารณสุข 
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   -  กลุํมกองทุน  กทบ.    -  กลุํมศูนย์สาธิต 
   -  กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์    -  กลุํมปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 

 ลักษณะเด่นของพ้ืนที่ 
  เป็นพื้นที่ลุํมติดล าน้ าอูนไหลผําน มีหนองขนาดใหญํ เป็นสถานที่ทํองเที่ยว ขยายพันธุ์ปลา ท า
การประมง  และประเพณีบุญแขํงเรือ 
 

ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว 
-  ประเพณีบุญเดือน  ๓  

  -  ประเพณีสงกรานต์ 
  -  ประเพณีบุญมหาชาติ  
  -  ประเพณีร าผีฟ้า 
  -  ประเพณีบุญบั้งไฟ 
  -  บุญผ๎าป่า 
  -  ประเพณีเข๎าพรรษา-ออกพรรษา 
  -  บุญประทายข๎าวเปลือกประเพณีสูํขวัญ 
  -  ประเพณีลอยกระทง 

-  ประเพณีแขํงเรือ 
 

สถานที่ท่องเที่ยวของต าบล (โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ) 
 แหล่งเรียนรู้ ไดแ๎ก ํ  
  ๑) ศูนย์การเรียนร๎ูแก๏สชีวภาพ บ๎านหนองลาดน๎อย หมูํท่ี ๖ 
     ๒) ศูนย์การเรียนร๎ูการบริหารจัดการขยะ บ๎านสายปลาหลาย หมูํท่ี ๕ 
  ๓) ศูนย์การเรียนร๎ูด๎านเกษตรป่าครอบครัว บ๎านหนองลาดใต๎  หมํูท่ี ๘ 
  ๔) ศูนย์การเรียนร๎ูด๎านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หมูํท่ี ๘ 
     ๕) ศูนย์การเรียนร๎ูด๎านเกษตรผสมผสาน สวนมะนาวแก๎ว  หมูํท่ี ๑๐ 
 

 
 
 
 
 



-๕- 
ข้อมูลด้านการบริหารต าบลหมู่บ้าน  

 ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง  หมู่ที ่ โทรศัพท์ 

   ๑ นายธงชัย  เล็กอํอน นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด ๖ ๐๖๓-๒๕๑๕๔๐๘ 

   ๒ นายอนุชา  ภิญญะพงษ ์ ปลัดเทศบาล   

   ๓ นายสมพร  ลุนจักร ก านันต าบลหนองลาด ๕ ๐๘๗-๙๕๐๐๕๐๔ 

   ๔ นางกรมฤดี  บุรีแสง ผู๎ใหญํบ๎าน  ๑ ๐๘๐-๗๕๓๐๒๓๕ 

   ๕ นายเนิต  สิงวงษา ผู๎ใหญํบ๎าน  ๒ ๐๘๕-๗๔๔๑๓๘๘ 

๖ นายพนัด  พันดา ผู๎ใหญํบ๎าน  ๓ ๐๘๗-๒๑๔๔๓๐๑ 

๗ นางวัฒชัย  เล็กอํอน ผู๎ใหญํบ๎าน  ๔ ๐๖๕-๓๑๗๓๔๓๘ 

๘ นายเสมียน  แกํนจ าปา ผู๎ใหญํบ๎าน  ๖ ๐๘๒-๘๕๒๖๓๒๐ 

๙ นายพูล  สุขใจ ผู๎ใหญํบ๎าน  ๗ ๐๘๙-๒๗๙๒๖๓๗ 

๑๐ นายไชยวิสิทธ์ิ  บุตรจันทร ์ ผู๎ใหญํบ๎าน  ๘ ๐๘๖-๓๒๕๖๐๓๑ 

๑๑ นายเรืองศิลป์ แสนภูวา ผู๎ใหญํบ๎าน  ๙ ๐๖๑-๕๗๖๙๔๘๕ 

๑๒ นายค าหลา๎  ครุฑต าค า ผู๎ใหญํบ๎าน  ๑๐ ๐๘๗-๒๒๖๒๗๙๗ 
 

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ บ้านเลขที ่ โทรศัพท์ องค์ความรู้ 

๑. นายสมหมาย มลุสาโคตร   ๖๑ ๕๐ ม. ๑  หมอสมุนไพร 

๒. นายใคร๎  บุตรดีอ๎วน    ๘๗ ๘๒ ม.๒  ชํางตีเหล็ก 

๓. นายเนี่ยง   พันดา    ๗๑ ๓๙ ม.๓  จักรสานหมวกใบตาล 

๔. นายใคร  กุลยะณ ี ๗๓ ๑๓๘ ม.๔  หมอสูตร 

๕. นางบัวลอน  นาตา ๖๔ ๕๑ ม.๔  หมอเหยา 

๖. นางเวช  แก๎วมุกดา ๖๖ ๑๗ ม. ๔  ทอผ๎าฝ้ายมัดหมี ่

๗. นายบัวเขียว  ศรีสุทัศน์ ๗๔ ๑๒ ม.๕  จัดท าไม๎กวาด 

๘. นางค าปลิว  สอนสมนึก ๖๓ ๔๕ ม.๕  การทอผ๎าคราม 

๙. นายอําง  จันลา  ๖๕ ๗๖ ม.๖  หมอเป่าพื้นบ๎าน 

๑๐. นางดอน  สายค าภา ๖๓ ๑๔  ม.๖  ทอผ๎าคราม 

๑๑. นายส าลี  วิระศักดิ ์    ม. ๗  ไวยาวจักรวดั 

๑๒. นางสาววารี  แสนสุริวงค ์ ๗๑ ๑๙๒ ม.๗  แมํจ่ า 

๑๓. นายไทย    อุปละ ๘๒ ๓๕ ม.๘  ศาสนาพิธี หมอสตูร 

๑๔. นายสมร  สิทธินาม ๖๒ ๙๐ ม.๘  หมอสูตรขวัญ 

๑๕. นายสงํา  บุตรจันทร ์ ๗๔ ๖๐  ม. ๘  ศาสนาพิธ ี

๑๖. นางเสิน   ค าโคตร ๖๖ ๓๐ ม.๙  หมอเป่าพื้นบ๎าน 



-๖- 

 
ปฏิทินฤดกูาล 

(แสดงข๎อมูลเหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึนในต าบล เชํน ภัยธรรมชาติ/โรคระบาด/....................) 
 

เดือน เร่ือง สภาพที่เกิด/ผลกระทบ 

มกราคม อุจจาระรํวง เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ าดื่ม 

กุมภาพันธ ์ อุจจาระรํวง เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ าดื่ม 

มีนาคม อัคคีภัย ไฟไหม๎ปา่ 

เมษายน ตาแดง การแพรํเช้ือภายในชุมชนนั้นๆ 

พฤษภาคม ไข๎เลือดออก ชํวงฤดูฝนเกิดแหลํงเพาะพันธ์ุยุํงลาย เกิดกับเด็ก 

มิถุนายน โรคมือเท๎าปาก เกิดกับเด็ก เป็นการอาการร๎อนใน ท าให๎ทานอาหาร 

กรกฎาคม อุจจาระรํวง เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ าดื่ม 

สิงหาคม อุจจาระรํวง เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ าดื่ม 

กันยายน อุจจาระรํวง เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ าดื่ม 

ตุลาคม อุจจาระรํวง เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ าดื่ม 

พฤศจิกายน เท๎าเปื่อยในสัตว ์ เกิดกับสตัว์เลีย้ง เชํน กระบือ โค 

ธันวาคม ตาแดง การแพรํเช้ือภายในชุมชนนั้นๆ 



-๗- 

ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

วัน/เดือน/ป ี

ที่จัดกิจกรรม 

 

ชื่องานประเพณี สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

รายละเอียดกิจกรรม 

(โปรดระบุความเป็นมา/ความส าคัญ 

อย่างย่อและกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 

โทรศัพท์ 

มกราคม 

 

งานท าบุญขึ้นปีใหม ํ

 

ทั้ง  ๑๐  หมูํบ๎าน 

 

ท าบุญ ตักบาตร ข๎าวสาร-อาหารแห๎ง ฟังพระธรรเทศนา คณะกรรมการหมูํบา๎น  

กุมภาพันธ ์ ขึ้น ๓ ค่ า  บุญเปิดข๎าว  หมูํที่ ๑ – ๑๐  ผูกข๎อตํอแขนผู๎เฒําผู๎แกํในชุมชน คณะกรรมการหมูํบา๎น  

มีนาคม – 

เมษายน 

บุญมหาชาต ิ หมูํที่ ๔,๑๐,๗,๘  ท าบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา แหํพระเวสสันดร  คณะกรรมการหมูํบา๎น  

๑๓ – ๑๕ เมษายน บุญสงกรานต ์ ทั้ง ๑๐ หมูํบ๎าน ท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระ และรดน้ าด าหัวผู๎สูงอาย ุ คณะกรรมการหมูํบา๎น  

๑๒ เมษายน วันผู๎สูงอาย ุ เทศบาลต าบลหนองลาด ท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระ และรดน้ าด าหัวผู๎สูงอาย ุ เทศบาลต าบลหนองลาด ๐๔๒-๗๐๔๘๑๔ 

เมษายน – มิถุนายน บุญบั้งไฟ หมูํที่ ๖ ท าบุญตักบาตร ขบวนแหํบัง้ไฟ จุดบั้งไฟ คณะกรรมการหมูํบา๎น  

กรกฎาคม แหํเทียนเข๎าพรรษา ทั้ง  ๑๐  หมูํบ๎าน ท าบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา คณะกรรมการหมูบา๎น  

สิงหาคม บุญข๎าวประดับดิน ทั้ง ๑๐ หมูํบ๎าน หํอข๎าวปลาอาหาร ๙ หํอ เพื่อจัดวาง  (หยาย)บริเวณวัด เพื่ออุทิศ

ให๎บิดามารดา ปู่ยําตายาย ตอนใกล๎รุํง ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม

เทศนา 

คณะกรรมการหมูบา๎น  

กันยายน บุญข๎าวสาก ทั้ง  ๑๐  หมูํบ๎าน หํอข๎าวปลาอาหาร ๑๐ หํอ เพื่อจดัวาง  (หยาย) ไรํนา อุทิศให๎แมํ

โฆษก แมํธรณี ท าบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนา 

คณะกรรมการหมูบา๎น  

ตุลาคม บุญออกพรรษา  หน๎ากฐิน ทั้ง ๑๐  หมูํบ๎าน ท าบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา คณะกรรมการหมูบา๎น  

พฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง ทั้ง  ๑๐ หมูํบ๎าน ท าบุญตักบาตร ลอยกระทง คณะกรรมการหมูบา๎น  

ธันวาคม บุญประทายข๎าวเปลือก ทั้ง  ๑๐  หมูํบ๎าน รวมข๎าวเปลือกทุกบ๎านท่ีวัด สูตรขวัญข๎าวท าบุญ 

ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา 

คณะกรรมการหมูบา๎น  



-๘- 
 

ส่วนที่ ๒  
ศักยภาพของชุมชน 

 

๑. ก าหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของต าบล (บอกถึงสิ่งท่ีมีและเห็นวําเดํนในชุมชนทั้งด๎านบุคคล/กลุํม,สิ่งแวดล๎อม,ภูมิปัญญา,วัฒนธรรมประเพณี,และสิ่งอื่น ๆ 
เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) 
 ๑)  จุดเด่นด้านบุคคล  (ทุนด๎านทรัพยากรบุคคล) 
 

ที่ ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ โทรศัพท์ ลักษณะเด่น 

๑. นายสมหมาย มุลสาโคตร   ๖๑ ๕๐ ม. ๑  หมอสมุนไพร 

๒. นายใคร๎  บุตรดีอ๎วน    ๘๗ ๘๒ ม.๒  ชํางตีเหล็ก 

๓. นายเนี่ยง   พันดา    ๗๑ ๓๙ ม.๓  จักรสานหมวกใบตาล 

๔. นายพันที     กุลยณี   ๗๙ ๓๕ ม.๔  ศาสนาพิธี 

๕. นายบัวเขียว  ศรีสุทัศน์ ๗๔ ๑๒ ม.๕  จัดท าไม๎กวาด 

๖. นายอําง  จันลา  ๖๕ ๗๖ ม.๖  หมอเป่าพ้ืนบ๎าน 

๗. นางสาววารี  แสนสุริวงค ์ ๗๑ ๑๙๒ ม.๗  แมํจ่ า 

๘. นายไทย    อุปละ ๘๒ ๓๕ ม.๘  ศาสนาพิธี หมอสูตร 

๙. นางเสิน   ค าโคตร ๖๖ ๓๐ ม.๙  หมอเป่าพ้ืนบ๎าน 

๑๐. นายคาย    ครุฑต าค า ๗๖ ๔๓ ม.๑๐  ศาสนาพิธี 



-๙- 
 

๒)  จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ทุนด๎านทรัพยากรธรรมชาติของหมูํบ๎าน/ชุมชน เชํน แหลํง
น้ า/ป่า/สถานท่ีทํองเท่ียว สาธารณะและการใช๎ประโยชน์) 
 

ชื่อแหล่งทรัพยากร ลักษณะการใช้ประโยชน์ 

หนองลาด เป็นแหลํงท ามาหากิน จับปลา ใช๎ในการเกษตร 

หนองเบน  เป็นแหลํงท ามาหากิน จับปลา ใช๎ในการเกษตร 

หนองหวาย เป็นแหลํงท ามาหากิน จับปลา ใช๎ในการเกษตร 

ป่าไม๎ เป็นแหลํงท ามาหากิน เก็บเห็ด เก็บผักหวาน เก็บหอย หนํอไม๎ 
 

๓) จุดเด่นด้านภูมิปัญญาชุมชน สินค้า OTOP  
 

ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล และที่อยู่ของเจ้าของภูมิ

ปัญญา 

ประโยชน์ต่อชุมชน         

ในด้านใด 

ทอผ๎าย๎อมคราม นางค าปลิว  สอนสมนึก สร๎างมูลคําเพิ่มแกํผลิตภัณฑ์ 

ทอผ๎าย๎อมคราม นางดอน  สายค าภา สร๎างมูลคําเพิ่มแกํผลิตภัณฑ์ 

จักรสานกระติบข๎าว นายโสพรรณ  ก๎อมอํอน สร๎างมูลคําเพิ่มแกํผลิตภัณฑ์ 

จักรสานหมวกใบตาล นายเนี่ยง  พันดา สร๎างมูลคําเพิ่มแกํผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร๎อม นายวัลลพ  ทองเหลา สร๎างมูลคําเพิ่มแกํผลิตภัณฑ์ 
 

 
 



-๑๐- 
 

๔) จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ / คํานิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน (เป็นลักษณะของ
พ้ืนที่หลํอหลอมจากประสบการณ์ของรุํนสูํรุํน  เป็นส านึกรํวมของคนในชุมชนที่สร๎างขึ้นมาเพ่ือก ากับดูแลชุมชน
ให๎ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณคําแนวคิดของชุมชนนั้น ๆ เป็นกฎของหมูํบ๎าน) 
 

ประเพณี/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 

งานท าบุญข้ึนปีใหมํ - เพ่ือเสริมความเป็นศิริมงคลแกํคนในชุมชน - ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  

- สูตรขวัญ ผูกข๎อมือ 

ขึ้น ๓ ค่ า  บุญเปิดข๎าว - เพ่ือเสริมสร๎างความรักสามัคคีกันในความ

ครอบครัว 

- ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  

- สูตรขวัญ ผูกข๎อมือ 

บุญมหาชาติ - เพ่ือเสริมสร๎างความรักสามัคคีกันในชุมชน - ท าบุญตักบาตร  

- แหํพระเวสสันดร- ฟังธรรมเทศนา 

บุญสงกรานต์ - เพ่ือเสริมสร๎างความรักสามัคคีกันในชุมชน - ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  

- สูตรขวัญ ผูกข๎อมือ 

วันผู๎สูงอายุ - เพ่ือสํงเสริมขวัญก าลังใจผู๎สูงอายุภายในต าบล - สรงน้ าพระ  

- รดน้ าด าหัว 

บุญบั้งไฟ - เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชุมชน - ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  

- แหํบั้งไฟ - จุดบั้งไฟ 

แหํเทียนเข๎าพรรษา - เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา - ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  

- แหํเทียน - ถวายเทียน 

บุญข๎าวประดับดิน - เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชุมชน - ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  

- ยํายหํอข๎าวประดับดิน 

บุญข๎าวสาก - เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชุมชน - ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  

- ยํายหํอข๎าวสาก 

บุญออกพรรษา หน๎ากฐิน - เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา - ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  

ประเพณีลอยกระทง - เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชุมชน - ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  

- ลอยกระทง 

บุญประทายข๎าวเปลือก - เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชุมชน - ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  

- สูตรขวัญข๎าว  
 
 



-๑๑- 
 

๒. จุดอ่อนของต าบล (บอกลักษณะจุดอํอนหรือจุดดอ๎ยของชุมชนด๎านตําง ๆ เป็นปัจจัยภายใน
ชุมชน) 

 
 

๓. โอกาสของต าบล  (เป็นปัจจัยภายนอกชุมชนที่จะสํงเสริมและสร๎างโอกาสให๎ชุมชนได๎สามารถ
พัฒนาได๎) 

เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอย่างไร 

ชลประทาน ท าการขุดลอกหนอง

ลาด และท าระบบคลองสํงน้ าเพ่ือ

การเกษตร 

- สามารถท าการเกษตรได๎ทุก

ฤดูกาล 

- วางแผนการผลิตกสิกรรมการเกษตร

ในพ้ืนที่ชลประทานให๎เกิดประโยชน์

สูงสุด 
 
 

๔. ข้อจ ากัดของต าบล (เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นเง่ือนไขท่ีจะท าให๎การพัฒนาต าบลไมํบรรลุ
เป้าหมาย) 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 

เทศบาลต าบลหนองลาด มี

งบประมาณสนับสนุนการอาชีพ

จ ากัด 

- แผนชุมชน ด าเนินอาชีพไมํ

ใช๎งบการสนับสนุน 

๑. สํงเสริมรายบุคคลที่มีความพร๎อมกํอน 

๒. เสนอขอรับงบประมาณจากแหลํง

อ่ืน 

 
 
 
 

เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 

- ดิน เป็นดินทรายผสมลูกรัง - การเพาะปลูก ไมํคํอยได๎ผล - น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช๎ 

- สารเคมีในการเกษตร - ต๎นทุนการผลิตสูง - น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช๎ 

- น้ า - พ้ืนที่บางสํวนอยูํไกลแหลํงน้ าท า

ให๎ขาดแคลนน้ า 

- สร๎างระบบน้ าเพื่อเกษตร 



-๑๒- 
 

ส่วนที่  ๓ 
ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมต าบล 

 

๑. วิสัยทัศน์ (สิ่งท่ีมุํงหวังอยากให๎เป็นในอนาคต)   
            การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจก๎าวหน๎า เลิศล้ าวัฒนธรรม การศึกษาที่ดี สิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษ 
 

๒. พันธกิจ 
๑. จัดให้มีการบ ารุงรักษาการคมนาคมให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้ยั่งยืนและพ่ึงตนเองได้ 
๓. ส่งเสริมศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 
๔. ส่งเสริมการศึกษา ให้มีความรู้ทันสมัย 
๕. ก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 

๓. ยุทธศาสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        แนวทาง  - การกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า 

          - พัฒนาด๎านไฟฟ้า 
            - พัฒนาด๎านแหลํงน้ า   
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทาง  - การจัดการด๎านการศึกษา และสนับสนุนการศึกษา 
                        - การสํงเสริมกีฬา และนันทนาการ 
                        - การสํงเคราะห์ การสํงเสริมสวัสดิการ และการสํงเสริมคุณภาพชีวิตของสตรี 
คนชรา คนพิการผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎ติดเชื้อเอดส์ และผู๎ยากจน 
                        - การสํงเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค 
                         - การสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
                        - การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
                        - การแปลงสินทรัพย์ให๎เป็นทุน 
                        - การสํงเสริมเกษตรอินทร์ 
                        - การสํงเสริมการผลิตสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
                        - สํงเสริมการผลิตสินค๎าหนึ่งหมูํบ๎านหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ 
                        - สํงเสริมและการพัฒนาศักยภาพการจัดการด๎านการตลาด 
  
 
 



-๑๓- 
 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคม 
  แนวทาง  - สํงเสริมประชาธิปไตย และขบวนการประชาคม 
                        - การแก๎ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น 
                        - การรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชน  
                        - จัดท าแผนพัฒนาสามปี แผนการจัดเก็บภาษี                
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการร่วมงานการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  แนวทาง  - การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการทํองเที่ยว 
                       - จัดให๎มีสถานที่ทํองเที่ยว สถานที่พักผํอนหยํอนใจ และสวนสาธารณะ 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  แนวทาง  - การบริการประชาชน 
                       - การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
                       - การพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หนํวยงานอื่น 
        - การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ าบัดทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 

 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทาง  - สนับสนุนสํงเสริมศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น



-๑๔- 
 

๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สิ่งท่ีจะท าเพื่อให๎บรรลุตามท่ีได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ไว๎ประกอบด๎วย  กิจกรรมท่ีท าได๎เอง (พึ่งตนเอง,กิจกรรมท่ีต๎อง 
ขอความรํวมมือบางสํวน , กิจกรรมท่ีต๎องขอรับการสนับสนุนจากภายนอก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้ประสาน 

งาน 

หมายเหตุ 

สาระ

กิจกรรม 

ชุมชน เทศบาล/

อบต. 

รัฐบาล อื่นๆ 

๑. ด้านศาสนา 
๑.๑ โครงการรับฟังพระธรรมเทศนาทุก 
วันพระ 
๑.๒ โครงการวันเข๎าพรรษา 

๑.๓ โครงการสัปดาห์สํงเสริมพระพุทธศาสนา (เนื่องใน

เทศกาล วิสาขะบูชา) 

๑.๔ โครงการตักบาตรเทโวโลหะนะ เนื่องในวันออก

พรรษา 

๑.๕ โครงการวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา 

๑.๖ โครงการบญุถวายผ๎าป่า 

๑.๗ โครงการบญุถวายกฐิน 

หมูํที่  ๑-๑๐ ม.ค. – ธ.ค. ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - - กอง
การศึกษา 

 

๒. ด้านศิลปะ 

๒.๑ สนับสนุนชมรมดนตรีพื้นบ๎าน 

๒.๒ สนับสนุนชมรมร าผีหมอ (พิธีเหยา) 

หมูํที่  ๑-๑๐ ม.ค. – ธ.ค. ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐   กอง

การศึกษา 

 

 



-๑๕- 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้ประสาน 

งาน 

หมายเหตุ 

สาระ

กิจกรรม 

ชุมชน เทศบาล/

อบต. 

รัฐบาล อื่นๆ 

๓. 

 

 

 

ด้านวัฒนธรรม ประเพณี 

๓.๑. สนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมตาํงๆ ภายใน

พื้นที่ต าบลหนองลาด  

หมูํที่  ๑-๑๐ ม.ค. – ธ.ค. ๑๐๐,๐๐  ๑๐๐,๐๐๐   กอง

การศึกษา 

 

๔. ด้านการท่องเท่ียว 

๔.๑ แหลํงเรยีนรู๎เชิงภูมิปญัญา 

๔.๒ แหลํงเรยีนรู๎เชิงธรรมชาต ิ

๔.๓ แหลํงเรยีนรู๎วัฒนธรรม ประเพณี 

หมู่ที ่ ๑-
๑๐ 

ม.ค. – ธ.ค. ๑๐,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐ กอง

การศึกษา 

 

๕. ด้านภูมิปัญญา 

๕.๑ ด๎านเกษตรกรรม 

๕.๒ ด๎านหัตกรรม 

๕.๓ ด๎านอุตสาหกรรม 

๕.๔ ด๎านการแพทย์แผนไทย 

๕.๕. ด๎านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 

๕.๖ ด๎านภาษาและวรรณกรรม 

๕.๗ ด๎านความเช่ือความศรัทธา 

หมู่ที่  ๑-
๑๐ ม.ค. – ธ.ค. 

ม.ค. - ธ.ค. ๕๐,๐๐๐     ๕๐,๐๐๐ กอง

การศึกษา 

 

 



 



 


