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บทท่ี ๑ 

ขอมูลพื้นฐานชุมชนตลาดบน 
 

ประวัติความเปนมาของชุมชน 

 ชุมชนตลาดบน  เปนหนึ่งใน ๗ ชุมชนของเทศบาลตําบลเมืองรามันห เริ่มกอตั้งเมื่อ

ประมาณ เกือบ ๒๐๐ ปกวาแลว สมัยกอนในอําเภอรามัน มีตลาดซึ่งเปนตลาดใหญเพียงตลาด

เดียว มีประชาชนเกือบทุกตําบลในอําเภอรามัน ซึ่งเรียกไดวาทํารายไดใหกับแมคาเปนจํานวน

มาก และเมื่อมีการตั้งชื่อชุมชนจึงไดนําเอาชื่อ “ตลาดบน”มาตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 
 

ชื่อประธานกรรมการชุมชน นายแวดิง  แวกาจิ  ที่อยูติดตอ  ๑  หมู  ๑  ต.กายูบอเกาะ 
 

แกนนําจัดทําแผนชุมชน (ทรัพยากร บุคคล) 
๑.นายแวดิง    แวกาจิ  ที่อยู  ๑  ม.๑  ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา 

๒.นายธรีะศักดิ์   นิกาหลี  ที่อยู  ๒๓ ม.๑  ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน  จ.ยะลา 

๓.นายอาสือนิง   อาลี  ที่อยู  ๑๘ ม.๑  ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา 

๔.นายยะยา     ดารามัน ที่อยู  ๑ ม.๑  ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา 

๕.นายอัคนาน    อะกอลี  ที่อยู ๘๘ ม.๑ ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา 

๖.นางวนดิา    นิตยคําพร ที่อยู    ม.๑ ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา 

๗.นายดอเลาะ    ตาเละ  ที่อยู  ๗๒  ม.๑ ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา 

๘.นายเจะนุ    ดอเลาะ  ที่อยู  ๘๖/๔ ม.๑ ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา 

๙.นางรอฮานี   เซ็นหมาด ที่อยู  ๘๗ ม.๑  ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา 
 

ขอมูลสภาพทั่วไปของชุมชนตลาดบน 
 

 ๑. เนื้อที่  ชุมชนตลาดบน มีพื้นที่    ๐.๖๐  ตารางกิโลเมตร   

 ๒. ภูมิประเทศ เปนที่ราบสูง  

 ๓. สภาพภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศในเขตชุมชน โดยทั่วไปมีฝนตกชุกตลาดป 

 ๔. จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร   ชาย ๔๒๕ คน  หญิง   ๓๙๙   คน    ผูสูงอายุ  

๘๗   คน   

 ๕. สภาพความเปนอยู ความเปนอยูของประชาชนสวนใหญในชุมชน มีฐานะในฐานะระดับ

ปานกลาง เพราะดูจากสภาพที่อยูอาศัย ซึ่งสวนใหญจะมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองและพาหนะกัน

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



2 
 

เกือบทุกหลังคาเรือน และมีประชาชนบางกลุมมีฐานะยากจนแตเปนสวนนอย  ประชาชนสวนใหญ

นับถือศาสนาอิสลามเกือบรอยเปอรเซ็นต 

 ๖. อาชีพสวนใหญของคนในชุมชน ประกอบอาชีพคาขาย ทําสวน ทํานา และรับจาง 

ตามลําดับ 

 ๗. อายุชุมชน ๒๐๐  ป 

 

ขอมูลสภาพทางสังคม 
สถานบันและองคกรทางศาสนา 

- ชุมชนตลาดบนมีศาสนสถาน ๑ แหง ไดแกมัสยิดกลาง 

- การนับถือศาสนาอิสลาม ๙๕ % 

- ดานสาธารณสุข ประชาชนในเขตใชบริการ ณ โรงพยาบาลรามันห 

- ดานประเพณี งานเมาลิด งานอาซูรอ งานตอนรับวันฮารีรายอ 

 

ขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
 ประชาชนสวนใหญในชุมชนประกอบอาชีพทําสวนยางพารา สวนผลไม และอาชีพรับจาง 

 

๑.การประกอบอาชีพ 

  ทําสวน   ๖๒ ครัวเรือน 

  ทํานา   ๒๕   ครัวเรือน 

  คาขาย   ๒๗ ครัวเรือน 

  บริการ   ๓๕ ครัวเรือน 

  รับจาง   ๓๔ ครัวเรือน 

 ทํางานรับราชการ  ๑๕ ครัวเรือน 

ทํางานประจําเอกชน บริษัท      ๔๐      ครัวเรือน 

 

 ๒. ดานผูมีความรูดานการถนอมอาหาร /การจัดทําอาหาร  ไดแก 

 นางซีซะ   สะมะแอ ที่อยู  ม.1  ถ.เมืองรามันห   ประธานกลุมแมบาน 

 .  นางหมะซง  เปาะมะ ที่อยู   ม.1 ถนนเสนารัตน กลุมแมบานของชุมชน 

๓. ผูมีความรู  ความสามารถพิเศษดาน อื่น ๆ  (ระบุ) 

 นางชอุม  คงสุข ที่อยู  ม.1 ถนนเสนารัตน   ดานกีฬาผูนําเตนแอโรบิค 
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๔.กลุมในชุมชน (กรอกรายละเอียดในแบบสํารวจองคกรชุมชน/องคกรเครือขาย) 

  กลุมอาสาสมัคร  ๒  กลุม  ไดแก  บัณฑิตอาสา  ,อสม. 

  กลุมเยาวชน  ๑  กลุม  ไดแก กลุมเยาวชนตานยาเสพติด (สสส.) 

 ๕.องคกรในชุมชน  ไดแก 

  ตลาด      ๓     แหง  ไดแก 

  -ตลาดสด 

  -ตลาดสด (วันศุกร,เสาร,อาทิตย)  

  -ตลาดนัดวันจันทร 

  โรงพยาบาล/สถานพยาบาล      ๒   แหง  ไดแก 

  -คลินิกหมอรอซาลี 

  -คลินิกหมอไพซอล 

 

  หนวยงานบริการของราชการ    ๑   แหง   ไดแก 

 ศูนยบริการนอกโรงเรียน (กศน.) 

  สถานีวิทยุ/หอกระจายขาว ๑ แหง   ไดแก 

 สถานีวิทยุอิสรอฟเรดิโอ 

  รานคา/รานอาหาร    ๔ แหง  ไดแก 

  -รานอาหารตามสั่ง 

   -พิธานพาณิชย 

   -รานขายของชํา 

   -รานอินเตอรเน็ต 

  โทรศัพทสาธารณะ  1  แหง  ไดแก 

   ๑.หนารานอสิรอพ 
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วิเคราะหศักยภาพของชุมชน 
 ๑. จุดแข็ง/จุดเดนของชุมชน  

   ๑.๑  ชุมชนมีความสามัคคี 

  ๑.๒  มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ 

  ๑.๓  มีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ภาษาพูดเปนเอกลักษณ 

  ๑.๔  มีศูนยเรียนรูชุมชน 

  ๑.๕  การคมนาคมสะดวก 

 ๒. จุดออน / จุดดอยของชุมชน 

  ๒.๑ มีปญหาการแพรกระจายของยาเสพติด 

  ๒.๒ สถานการณความไมสงบ 

  ๒.๓ เปนทีร่าบลุม น้ําทวมบอย 

 ๓. โอกาสจากภายนอกชุมชน 

  ๓.๑ มีชุดแพทยจากโรงพยาบาลรามันมาใหความรูอยูเสมอ 

  ๓.๒ มีโครงการสนับสนุนจาก ศอ.บต. เชนโครงการพนม และพนบ และSML 

 ๔. ภัยคุกคามจากภายนอกชุมชน 

  ๔.๑ สื่อตาง ๆ เชน วีดีโอซีดี ที่ไมเหมาะสม และหลงในวัตถุนิยม เชนโทรศัพท และ

เสื้อผา 

  ๔.๒ โรคระบาด 

  ๔.๓ ปญหายาเสพติด 

 

ขอมูลปญหาของชุมชนตลาดบน 
 

๑. มติดานการปกครอง 

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข 

- การประสานงานในชุมชนไมทั่วถึง - ขาดผูประสานงานในหมูบาน - คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน 

- ชาวบานไมใหความรวมมือ - ชาวบานไมไดรับขาวสาร/ไมมีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็น 

- จัดประชุมชาวบาน สองเดือนครั้ง 
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๒. มิติดานการปองกนัและรกัษาความสงบของชุมชน 

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข 

- ภายในชุมชนไมมีความปลอดภัย - ไมมีการอยูเวรยามในชุมชน - จัดใหมีการอยูเวรยามของ ชรบ 

- ชาวบานมีความหวาดระแวงภัย

ภายในชุมชน 

- มีบุคคลจากภายนอกเขามาใน

ชุมชน 

- ใหมีการเฝาระวังบุคคลภายนอกที่เขา

มาในชุมชน 

- มีการลักเล็กขโมยนอยในชุมชน - เยาวชนติดยาเสพติด - จัดใหมีการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 

 

 

 

๓. มิติดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข 
- ประชาชนในชุมชนไมมีรายไดเสริม - ไมมีอาชีพเสริม - จัดใหมีการสงเสรมิอาชีพใหประชาชน

และพัฒนากลุมอาชีพ 

- กลุมอาชีพไมเขมแข็ง - ขาดการพัฒนาอยางตอเน่ือง - จัดฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

แมบาน 

 

 

 

๔. มิติดานการคลังของชุมชน 

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข 
- บัญชีมัสยิดไมเปนระบบ - ไมมีการจัดทําบัญชี - จัดทําบัญชีรายรับรายจายของมัสยิด 

- ประชาชนไมรูรายรับ รายจายของ

ตนเอง 

- ไมมีการทาํบัญชีครัวเรือน - รณรงคใหประชาชนจัดทําบัญชีรายรับ

รายจายของครัวเรือน 

- บัญชีกองทุนหมูบานไมเปนระบบ - ไมมีการจัดทําบัญชี/กรรมการ 

กทบ.ขาดความรูเรื่องการทําบัญชี 

- ใหมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายของ

กองทุน 
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 ๕. มิติดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข 

เด็กในชุมชนบางสวนเรียนไมจบ

การศึกษาภาคบังคับ 

ขาดการรณรงคใหมีความรูความ

เขาใจ 

รณรงคเด็กใหเขาเรียนภาคบังคับให

ประสาน กศน. 

เยาวชนรุนใหมขาดความรูเรื่อง

ศาสนาอยางถูกตอง 

ไมมีการสอนศาสนาใหกับเยาวชน จัดใหมีการสอนศาสนาใหกับเยาวชน

สัปดาหละ ๑ วัน 

เยาวชนขาดความรูดานประเพณี

วัฒนธรรมพื้นบาน 

เยาวชนบางสวนไมใหความสําคัญ

ในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมพื้นบาน 

สงเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม

พื้นบาน 

กูโบรมีหญารก ขาดการพัฒนาอยางตอเน่ือง จัดใหมีการพัฒนากูโบร 

มัสยิดมีสภาพชาํรุด ขาดงบประมาณในการซอมแซม ขอสนับสนุนงบประมาณในการซอมแซม 

 

 

 ๖. มิติดานสาธารณสุข 

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข 
สตรีไมคอยตรวจสุขภาพ อายหมด ไมเหน็ความสําคัญ และ

ขาดความรู 

รณรงคใหเห็นความสําคัญของการตรวจ

สุขภาพ 

ประชาชนไมรูตัววาตนเองมีโรคภัย ไมคอยมีการตรวจสุขภาพ จัดใหมีการคัดกรองผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง โดย อสม. 

 

 

 ๗. มิติดานสวัสดิการของชุมชน 

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข 
เด็กยากจนไมไดรับการชวยเหลือ ไมมีกองทุนรองรับ รับบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือเด็กยากจน 

ประชาชนมีความลําบากในการจัด

งานศพ 

ไมมีเงินในการดําเนินการจัดทําศพ จัดตั้งกองทุนการจัดทําศพสงเคราะห 

ผูสูงอายุไมไดรับการดแูลเทาที่ควร ไมมีกองทุนชวยเหลือ ขอรับการเงินผูสูงอายุจากเทศบาล 

ผูดวยโอกาสไมไดรับการดแูล

เทาที่ควร 

ไมมีกองทุนชวยเหลือ ขอรับการชวยเหลือจาก เทศบาลและ

พัฒนาสังคมจังหวัด 
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 ๘. มิติดานการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข 

สนามเปตองในชุมชนไมไดใช

ประโยชน 

ขาดอุปกรณในการเลนเปตอง ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล 

สตรีในชุมชนขาดการประสานงาน ขาดการประสานงานกัน กําหนดประชุม ทุกเดือน 

เยาวชนไมใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

เยาวชนชอบเที่ยวเตร มั่วสุม รณรงคใหเยาวชนเลนกีฬา 

สตรีขาดการเพิ่มพูนความรู ไมมีการพัฒนาศักยภาพสตรี จัดใหมีการฝกอบรมสตรีและทัศนศึกษา

ดูงาน 

 

 

 ๙. มิติดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม 

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข 

บานเรือนในชุมชนไมคอยเปน

ระเบียบเรียบรอย 

ประชาชนไมใหความสําคัญดาน

ความสะอาด 

รณรงคใหมีการรักษาความสะอาดของ

บานเรือน 

ประชาชนทิ้งขยะไมเปนที ่ ไมมีทีท่ิ้งขยะ รณรงคใหประชาชนมีหลุมขยะทุก

ครัวเรือน 

คูระบายนํ้าในชุมชนอุดตน ขาดการพัฒนาอยางตอเน่ือง ขุดลอกคูสองขางทาง 

 

 

 ๑๐. มิติดานโครงสรางพื้นฐานของชุมชน 

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข 
ถนนสองขางทางมีหญารก ขาดการพัฒนาอยางตอเน่ือง จัดใหมีการพัฒนาสองขางทางถนน 

ทอสงนํ้าใชประโยชนไมได ทอสงนํ้าชํารุด เปลี่ยนทอสงนํ้า 

คูระบายนํ้าในชุมชนไมมีฝาปด ขาดการพัฒนาอยางตอเน่ือง ประสานเทศบาลจัดทําโครงการ 
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บทท่ี ๓ 

 วิสัยทัศนของชุมชน 
  

วิสัยทัศนของชุมชน 

 

  “ชุมชนนาอยู ประชามีสุข ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาใหผูนําชุมชนบริหารจัดการชุมชนโดยยึดหลักประชาธิปไตย 

๒. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนรูจักพึ่งตนเอง 

๓. สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 

 

เปาประสงค 

๑. ประชาชนดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร 

๑. สนับสนุนใหประชาชนดํารงชีวิตตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. สนับสนุนใหชุมชนแกปญหาชุมชนโดยชุมชน 

๓. สงเสริมใหชุมชนสรางเกราะปองกันยาเสพติดในชุมชน 

 

กลยุทธ 

๑. จัดเวทีประชาคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

๒. จัดทําแผนชุมชน 

๓. สงเสริมใหประชาชนสรางนิสัยการออม 

๔. สงเสริมใหประชาชนรูจักพึ่งตนเองในการแกปญหาเปนลําดับแรก 

๕. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทํางานในชุมชน 

๖. สนับสนุนใหมีศูนยเรียนรูภายในชุมชน 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



9 
 

 

 

 

 

 

บทที่ ๔ 

มิติแผนชุมชน 

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 
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