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หน่วยท่ี 1 เทศบำลต ำบลนครชุม 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญ 

 

1.ประวัติควำมเป็นมำ 
 เทศบาลต าบลนครชุม ในอดีตจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลโดยราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 9-10 เล่ม 73 ตอนที่ 99 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลคนชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ขึ้นเป็น
สุขาภิบาล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2499 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้น ให้ เรียกชื่อว่า “สุขาภิบาลนครชุม”  
จนกระทั่งเมื่อได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามพระราช
กิจจานุเบกษา ฉบับที่กฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ให้เปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลต าบล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และก าหนดให้เทศบาลต าบลนครชุมเป็นเทศบาลชั้น
กลาง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร มีระยะห่างจากศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร ประมาณ 11.5 
กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 2 เส้นเขตเป็นเส้นโค้งตามแนวตลิ่งแม่น้ าปิง จนถึงหลังเขตที่ 3 ระยะทาง
ระหว่าง หลังเขตท่ี 2 ถึงหลักเขตที 3 ประมาณ 1,800 เมตร 
 ทิศใต้ ตั้งแต่หลักเขตที่ 3 แนวเขตเป็นเส้นตรง ห่างจากศูนย์กลางของถนนก าแพงเพชร 300 เมตร 
จนถึงหลักเขตที่ 4 และท่ี 5 ระยะทางระหว่างเขตที่ 3 -5 ประมาณ 3,300 เมตร  
 ทิศตะวันตก ตั้งแต่หลักเขตที่ 5 แนวเขตเป็นเส้นโค้ง ห่างจากศูนย์กลางถนนพหลโยธิน 330 เมตร 
จนถึงหลักเขตที ่1 ระยะทางระหว่าง หลักเขตที่ 5 ถึงหลักเขตที่ 1 ประมาณ 1,400 เมตร  
 

2.ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ระบบบริกำรสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน) 
 กำรคมนำคม/ขนส่ง เทศบาลต าบลนครชุม มีการคมนาคมที่สะดวกและคล่องตัว เนื่องจากมีทาง
หลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดผ่านถึง 4 สาย ท าให้สามารถติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดอ่ืนๆ ได้ง่าย ได้แก่ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เดินทางไปยังจังหวัดตาก หรือจังหวัดนครสวรรค์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
101 เดินทางไปยังอ าเภอเมือง ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1078 เดินทางไปยังอ าเภอเมืองและทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 1116 เดินทางไปยังต าบลท่าขุนราม และยังเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งจังหวัดก าแพงเพชรอีก
ด้วย ส่วนถนนที่ใช้ติดต่อกันในเทศบาล ฯ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังในบางสาย  
 กำรไฟฟ้ำ ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ ได้รับการบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วทุกครัวเรือน มีไฟฟ้า
สาธารณะที่ติดตั้งบริเวณถนนสาธารณะในเขตเทศบาล ฯ ซึ่งอ านวยความสะดวกในความต้องการคมนาคมใน
เวลากลางคืนแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งเทศบาลฯ โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึงจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีไฟฟ้าย่อย คือ สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าก าแพงเพชร อยู่ใน
เขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร มีก าลังผลิตรวมเท่ากับ 100 เมกกะวัตต์ 
ปัจจุบันท าการจ่ายไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 35 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถให้บริการ ไฟฟ้าได้เพ่ิมอีก 65 เมกกะวัตต์ 
 กำรประปำ การให้บริการระบบน้ าประปาในเขตเทศบาล ฯ ได้รับการบริการจากการประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งเทศบาล ฯ การผลิตและจ่ายน้ าประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชรนั้น มีแหล่งผลิตน้ าอยู่ในเขตต าบลหนองปลิง ห่างจากตัวเมืองก าแพงเพชร 3 
กิโลเมตร  
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 กำรสื่อสำร และการโทรคมนาคม  
  ที่ท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง  
  ชุมสายโทรศัพท์ต าบลนครชุม 1 แห่ง 
  สถานีวิทยุ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ก าแพงเพชร 
 กำรจรำจร สภาพการจราจรในเขตเทศบาลต าบลนครชุมประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกสบาย ไม่ติดขัด เนื่องจากมีถนนและซอยที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงได้ทุกเส้นทาง รวมทั้งมีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 ถนนก าแพงเพชร และทางหลวงจังหวัด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงอีก
ด้วยจึงท าให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว  
 กำรใช้ที่ดิน ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่จะเพ่ือปลูกสร้างอาคารพักอาศัย กิจการพาณิชย 
กรรม จะหนาแน่นมากในหมู่ที่ 5 ที่เป็นที่ตั้งของตลาดสด ศูนย์การค้าและธุรกิจบริการของชุมชน  
 

3.ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง กำรบริหำร  
 3.1 สภำพเศรษฐกิจ และสังคม  
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพ
รับจ้างมีเพียงส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยย่านพาณิชยกรรมประกอยด้วยร้านค้าของช าเป็นจ า
นานมากนอกจากนี้ยังมีร้านประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสื้อผ้า เป็นต้น มีสถานประกอบการประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดเอกชน และโรงฆ่าสัตว์ 

1) สถำนประกอบกำรค้ำ,อุตสำหกรรม, พำณิชยกรรม ประกอบด้วย 
 -ตลาดสดเอกชน   จ านวน    1  แห่ง 
 -โรงผลิตน้ าแข็ง   จ านวน    1 แห่ง 
 -สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน    2 แห่ง 
 -โรงแรม    จ านวน    3 แห่ง 
 -ธนาคาร   จ านวน    3 แห่ง 

2) สถำนที่ท่องเที่ยว 
 เทศบาลต าบลนครชุม เป็นที่ตั้งของเมืองนครชุม ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัยมี
โบราณสถานหลายแห่งที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เช่น 
วัดพระบรมธาตุ บ้านห้างฯโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 ป้อมทุ่งเศรษฐี เจดีย์กลางทุ่ง (มีชื่อเสียงทางด้าน 
กรุพระเครื่อง พระซุ้มกอ) 

3) จ ำนวนประชำกร 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลนครชุม มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น จ านวน 6,967 คน 

-ชาย   3,275 คน 
-หญิง   3,692  คน 

หมำยเหตุ  แหล่งข้อมูลทะเบียนรำษฎร์เทศบำลต ำบลนครชุม  ณ  วันที่ 18 เดือนเมษำยน พ.ศ.2562 
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หน่วยท่ี 2  
กำรจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลนครชุม 

 
 
การด าเนินงานด้านการพัฒนา และแก้ไขปัญหาชุมชน องค์กรชุมชนเป็นตัวจักรส าคัญที่จะก่อให้เกิด

กิจกรรม หรือโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นหน่วยที่ท าหน้าที่ กระจายและประสาน
กิจกรรมหรือความรับผิดชอบระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนเองหรือระหว่างประชาชนในชุมชนกับองค์กร
ภายนอกให้มีประสิทธิภาพ 

 

แนวคดิในกำรจัดตั้งชุมชน 
 การด าเนินงานจัดตั้งชุมชน  ในปัจจุบันหลายๆเทศบาล ได้มุ่งเน้นการจัดตั้งชุมชนเฉพาะในเขตแออัด 
บุกรุก หรือท่ีมีปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นส าคัญ โดยไม่ได้คิดว่า สาเหตุจากปัญหาเหล่านี้ ก็มาจากชุมชนที่เจริญแล้ว
หรือย่านตลาด เนื่องจากความจ าเป็นหรือแรงงาน การด ารงชีพที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน   
 ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาชุมชน องค์กรชุมชนเป็นตัวจักรส าคัญที่จะ
ก่อให้เกิดกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นหน่วยที่ท าหน้าที่ กระจายและ
ประสานกิจกรรมหรือความรับผิดชอบระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนเองหรือระหว่างประชาชนในชุมชนกับ
องค์กรภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

นโยบำยกำรพัฒนำชุมชน 
 ตามแนวทางปฏิบัติเดิมของกรมการปกครอง เมื่อ พ.ศ.2528 เสนอให้มีการจัดตั้งชุมชนเป็นประเภท 

ชุมชนย่อย ซึ่งอยู่ในย่านชุมชนที่มีความเจริญแล้วกับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอยู่ในย่านบุกรุกหรือแออัดนั้น 
นับเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดี เพราะจะท าให้ประชาชนทุกย่านชุมชนได้รู้จักรับผิดชอบ และวางแผนแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย อันเป็นผลต่อการด ารงชีวิตของตนเอง  หากมีการด าเนินการควบคู่กัน ทั้ง 2 
ลักษณะชุมชน จะท าให้ผู้บริหารเทศบาลเห็นความส าคัญของชุมชนมากขึ้น เพราะจะมีตัวแทนจากชุมชนย่อย 
ซึ่งวางแผนแก้ปัญหาในย่านเจริญรวมอยู่ด้วยแทนที่จะมีแต่ตัวแทนชุมชน ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีแต่ปัญหา
มากมาย 

การวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชนย่อย ก็ควรเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสะอาด การจราจร การ
ควบคุมมลพิษ เช่น ควันพิษ เสียง กลิ่น ฯลฯ หรือเป็นไปเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สิน หรือเน้นไปในลักษณะของการตั้งกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์สังคม หรือชุมชน
ผู้ด้อยโอกาส แต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไป เพราะจะมีคนมาร่วมกลุ่มกิจกรรมไม่มาก   ในระยะแรก
เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาว่างในการวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชน ผู้มีรายได้น้อย  หรือแออัด  ควรเน้นไป
เกี่ยวกับเรื่อง  การสงเคราะห์ช่วยเหลือ  การส่งเสริมอาชีพ  การป้องกันชีวิต และทรัพย์สินการรักษาความ
สะอาด  การส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและผู้สูงอายุ เน้นการวางแผนจัดระบบ
ระเบียบของชุมชนเพื่อความสะดวกในการสัญจรการป้องกันไฟไหม้  น้ าท่วม หรือโรคระบาด เป็นต้น 

แต่ทั้งนี้  ควรส่งเสริมหรือจัดตั้งทั้ง 2 รูปแบบ เพ่ือเสริมสร้างภาพพจน์ความส าคัญให้เกิดบทบาทแก่
ชุมชน และชุมชนสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งการบริการของเทศบาลที่จะได้เข้าถึงทุกระดับ ทุกชุมชน 
มิใช่เน้นแต่ชุมชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะท าให้เกิดภาพที่ไม่สดใสนักในสายตาความรู้สึกของคนท่ัวๆไป 
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แนวคิดเกี่ยวกับขนำดและจ ำนวนของชุมชน 
 
 บุคคลหลายฝ่าย มักจะเข้าใจผิดคิดว่า บางเทศบาลที่มีชุมชนมากย่อมมีปัญหามากและบางเทศบาล  
มุ่งจัดตั้งชุมชนมาก  บางเทศบาลพยายามจัดตั้งชุมชนให้น้อย ด้วยเหตุผลต่างกัน ในความเป็นจริง น่าจะเข้าใจ
ตรงกันว่า ชุมชนแต่ละเทศบาลจะมีขนาดและปัญหาสถานภาพที่แตกต่างกันออกไป  ดังนั้นควรมุ่งท าความ
เข้าใจแก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผู้บริหารเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน 
 

  การจัดตั้งชุมชนมากแห่งนั้น หมายถึง การที่เทศบาลพยายาม จัดตั้งตัวแทนประชาชนในแต่ละชุมชน 
เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารชุมชน เพ่ือร่วมประสานงานกับเทศบาลได้มากข้ึนและท่ัวถึงข้ึน ไม่ใช่ว่าการตั้ง
ชุมชนมาก หมายถึงคนในเขตเทศบาลมีปัญหามาก ในทางกลับกัน หากเทศบาลฯ จัดตั้งชุมชนน้อยแห่งหรือ
ชุมชนใหญ่เกินไป จะสะดวกในการควบคุมคณะกรรมการชุมชน แต่จะเป็นผลเสียคือ การบริการประชาชน           
ไม่ทั่วถึง  ประชาชนจะเกิดเป็นกลุ่มพวกต่อต้านคณะกรรมการชุมชน เพราะความไม่เข้าใจและไม่ยอมรับแก่กัน
ก็จะเกิดผลเสียต่อเทศบาลมากกว่า 
 

 แต่ส าหรับการที่จะถือเกณฑ์จ านวนเทศบาลฯที่มีชุมชนมาก มีความส าคัญหรือมีปัญหามากกว่า  
เทศบาลฯ ที่มีชุมชนน้อยก็ไม่ได้  เพราะปัญหาและความรุนแรงของปัญหาแต่ละเทศบาลจะไม่เหมือนกัน  ทั้งนี ้ 
ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมแต่ละเทศบาลเป็นส าคัญเทศบาลต าบลนครชุม ได้ก าหนดขนาดของชุมชน
ที่เหมาะสมไว้  ดังนี้ 
 
  
   1. ชุมชนขนาดเล็ก ประมาณ  80 – 150 หลังคาเรือน  
   2. ชุมชนขนาดกลาง ประมาณ 151 – 200 หลังคาเรือน 
   3. ชุมชนขนาดใหญ่ ประมาณ 201 หลังคาเรือนขึ้นไป 
 
 
กำรจัดตั้งชุมชนย่อย 

ชุมชนย่อย (ตามความหมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) หมายถึงชุมชนในเขตเทศบาลที่
ประชาชนอาศัยอยู่รวมกัน โดยมีสภาพพ้ืนที่ หรือภูมิศาสตร์ร่วมกัน เช่นเขตถนน ตรอก ซอย อาคารบ้านเรือน
แนวเดียวกัน หรือมีลักษณะเป็น Block หรือ Zone เดียวกัน เช่น คุ้มต่างๆ ชุมชนแออัด หรือหมู่บ้านจัดสรร 
เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์จัดตั้งองคก์รชุมชนในเขตเทศบำล 

 1. เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดอง ความรัก ความสามัคคีและ
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 
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 3. เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีการรวมตัวกันด้วยจิตสาธารณะเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนของตนเอง 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างชุมชน เทศบาล ส่วนราชการ
และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน 

5. เพ่ือให้ชุมชนเมือง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง ตลอดจนเป็นตัวประสานการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                  
 6.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชนและระหว่างชุมชนย่อยกับเทศบาล เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและลดความแตกต่างกันของคนในชุมชนเมือง                                                                                   
 7. ส่งเสริมให้เกิดประชาคม (Civil Society) ตามกระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือค้นหาบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล อาสาสมัครที่จะเป็นผู้น า ตามกระบวนการพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดตั้งเป็นชุมชนย่อยข้ึนร่วมกันศึกษา
ปัญหา ค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน ร่วมกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยตัวเอง เพื่อให้
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 

 

กระบวนกำรในกำรจัดตั้งชุมชน                                                                                   
 1. จัดตั้งคณะท างาน เพื่อลงไปศึกษาและส ารวจพื้นที่เป้าหมาย ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งชุมชน
 2. ใช้แนวถนน ตรอก ซอย อาคารบ้านเรือน เป็นแนวแบ่งเขตชุมชนและก าหนดขนาดชุมชนตามท่ีได้
ก าหนดไว้           
 3. ประชาสัมพันธ์ เคาะประตูบ้านพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งชุมชน พร้อมทั้งแจกเอกสาร ชี้แจง
วัตถุประสงค์ ความส าคัญ และประโยชน์ในการจัดตั้งชุมชน      
 4. นัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ในการจัดตั้งชุมชน โดยใช้สถานที่ว่างเปล่าในชุมชนเป็นสถานที่ในการ
จัดตั้ง            
 5. ด าเนินการจัดตั้งชุมชนย่อย (โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0413/ว 0398 ลง
วันที่ 18 มีนาคม 2530 และระเบียบเทศบาลต าบลนครชุม ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2551หมวด 2 
การจัดตั้งชุมชนย่อย) 
 

ปัญหำของชุมชน 
    ในการด าเนินงานที่ผ่านมา องค์กรชุมชนเมืองในที่ต่างๆ ประสบปัญหาที่ส าคัญและคล้ายกันดังต่อไปนี้ คือ 

1. ขาดการประสานงานที่ดี มีความสับสนในบทบาทหน้าที่ระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
2. ในชุมชนมีกลุ่มต่างๆ มากพอสมควร แต่บุคคลที่ท างานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องมีจ านวนน้อย 
3. ระบบและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนรวบรัด และไม่กระจายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ปัญหา

ของประชาชนที่แท้จริงและทั่วถึง 
4. ผู้น าหรือกรรมการองค์กรชุมชน ในบางครั้งตัดสินใจด าเนินงานต่างๆ โดยไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการและความคิดเห็นจากชาวบ้าน 
5. องค์กรชุมชนไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ และขาดความสัมพันธ์ ขาดการประสานงานกับ

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
6. ขาดระบบการประสานงานระหว่างองค์กรชุมชน และหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงาน

ของรัฐ และองค์กรเอกชน เป็นต้น ในด้านการให้บริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่ชุมชนบางครั้งก่อให้เกิดความ
แตกแยกและความไม่เท่าเทียมในชุมชน หรือระหว่างชุมชน 
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7. องค์กรชุมชนส่วนมากยังขาดความรู้ ทักษะในการบริหารชุมชน เช่น การด าเนินการประชุม การ
จัดท าโครงการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

8. สถาบันการเมืองระดับท้องถิ่น และระดับชาติบ่อยครั้งท าให้เกิดความแตกแยก และสร้างความหวัง
ในทางท่ีไม่ถูกต้องต่อองค์กรชุมชน 

 

การจัดตั้งองค์กรประชาชน หรือองค์กรชุมชน ในปัจจุบันนี้ถือเป็นหลักการและแนวทางส าคัญทั้ง
หน่วยงานรัฐ และองค์กรเอกชนในการส่งเสริมให้ประชาชน มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ส าหรับประชาชนในเมือง 

 

คณะกรรมการชุมชน เป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรชุมชน ที่ได้รับการจัดตั้งและมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาชุมชน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่ประชาชน ในท้องถิ่นได้ก่อตั้งขึ้นด้วยตนเอง 
หรือได้รับการจัดตั้งจากหน่วยงานภายนอก อาทิ กรรมการหมู่บ้านกลุ่ม อสม. กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มเหล่านี้เป็นองค์ประกอบและเป็นตัวแทนส าคัญของประชาชนซึ่งมีความสนใจ และจัดกิจกรรม
เฉพาะอย่าง แต่มีบทบาทและหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกันกับคณะกรรมการชุมชนอย่างใกล้ชิด 

 

นอกจากกลุ่มที่ค่อนข้างเป็นทางการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีกลุ่มอาวุโส พระสงฆ์ และ ครู หรือ
กลุ่มอ่ืนที่ได้รับความนับถือจากชาวบ้านในท้องถิ่น ที่มีความส าคัญต่อความผูกพันวัฒนธรรมและการพัฒนา
ชุมชนเป็นอันมาก บุคคลเหล่านี้ สามารถสร้างความมั่นใจและความเชื่อให้กลุ่มองค์กรชุมชน เป็นตัวกลางช่วย
ไกล่เกลี่ยท าความเข้าใจ และลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 

บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุมชน 
 

1. เป็นผู้เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและ
ของสังคม 

2. เป็นผู้น า ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน อาทิเช่น กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม
สาธารณสุข กิจกรรมพัฒนาอาชีพ และการปรับปรุงชุมชน 

3. เป็นสื่อกลาง ในการรับฟัง รวบรวมความคิดเห็นและปัญหาของชุมชน รวมทั้งสะท้อนความ
ต้องการและข้อเสนอของชุมชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

4. เป็นหน่วยในการประสานโครงการกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มทั้งหลายในชุมชนและระหว่างผู้
อาศัยในชุมชนละองค์กรหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งชุมชนแห่งอ่ืนๆ 
 

กำรจัดตั้งชุมชนของเทศบำลฯ 
เทศบาลต าบลนครชุม ได้ด าเนินการจัดตั้งชุมชนขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ในกระบวนการการวิ เคราะห์ วางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาอย่างมีระบบ และเพ่ือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของรัฐบาลและเอกชน ในการจัด
และระดมใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

เพ่ือให้การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุม ครอบคลุมพ้ืนที่ได้มากที่สุดคณะผู้บริหาร
เทศบาลฯ จึงก าหนดให้มีการจัดตั้งชุมชนเพ่ิมขึ้นเป็น 11 ชุมชน และจัดท าระเบียบว่าด้วยการด าเนินงาน
ชุมชน พ.ศ.2551 ขึ้น โดยมีชุมชน ขอบเขตชุมชนและหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน เพ่ือก าหนดเป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลนครชุมต่อไป 
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โครงสร้ำงและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุมชน  จ ำนวน 10 คน ประกอบด้วย 

 
 

     ประธานกรรมการ                   ท่ีปรึกษาชุมชน 3 คน 
 
 

รองประธาน 
 
 

เลขานุการ 
 
 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 

ฝ่ายการคลัง 
 
 

ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
 
 

ฝ่ายการศึกษา 
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บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุมชน 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน : ประธานควรมอบงานให้ฝ่ายต่างๆ ตามกิจกรรม ถ้าประธานไม่
แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ประธานจะเป็นผู้ด าเนินการภารกิจนั้นแทน 

 
 

ต ำแหน่ง 
 

หน้ำที่ ตัวอย่ำงกิจกรรม 

ประธาน -เป็นประธานการประชุมในชุมชน 
-ประสานงานการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ
ในชุมชนเสนอเทศบาล 
-เป็นผู้แทนของชุมชน ประชุมกับเทศบาล/
หน่วยงานอื่น 
-มอบหมายภารกิจให้กรรมการฝ่ายต่างๆ 

-การจัดประชุมชนในชุมชน 
-ประชุมผู้บริหารเทศบาลกับชุมชน 
-ประชุมตามหนังสือเชิญของเทศบาล(อาจ
มอบหมายกรรมการท่านอ่ืนแทนได้) 
-มอบหมายงานตามภารกิจให้กรรมการฝ่าย
ต่างๆ ด าเนินการ 
-รวบรวมปัญหาความต้องการในชุมชนหรือ
จากฝ่ายต่างๆเสนอที่ประชุม 
-ประชุมประชาคมร่วมกับเทศบาล 
 

รองประธาน -ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของประธาน 
-ท าหน้าที่แทนประธาน ถ้าประธานไม่อยู่ 
-งานตามท่ีประธานมอบ 
 

-กิจกรรมที่ประธานมอบเป็นหลัก 

เลขานุการ 
 
 
 

-ออกหนังสือเชิญประชุม 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมในชุมชน 
-งานสารบรรณ/เก็บรักษาเอกสาร 
-ประสานงานกับทุกฝ่าย 
-ด าเนินกิจการของชุมชนโดยทั่วไปที่ไม่ใช่
หน้าที่ของฝ่ายใด 
-งานที่ประธานมอบ 

-แจ้งการประชุมและผลการประชุมให้
กรรมการฝ่ายต่างๆรับทราบ 
-จัดท าเอกสารปัญหาความต้องการในชุมชน
ให้ประธานทราบ 
-ควบคุมตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ส่วนกลางใน
ชุมชน เช่น โทรสาร ระบบเสยีงตามสาย 
อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ แจ้งประธาน 
-วางแนวทางในการใช้ ยืม ซ่อมแซมวัสดุ 
อุปกรณ์ของชุมชน 
-ปิดประกาศเอกสารแจ้งในชุมชน 
 

ฝ่ายสาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม 

-เป็นแกนน าในการส ารวจข้อมูลชุมชน 
-ประสานงานกลุ่มอาชีพ/การจัดอบรม
อาชีพ 
-งานที่ประธานมอบ 

-ประสานด้านการส ารวจข้อมูล จปฐ./ผู้มี
รายได้น้อย/คนชรา/คนพิการ และผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน 
-ประสานแจ้งข่าวการอบรมอาชีพให้ในชุมชน
ทราบและรวบรวมรายชื่อคนอบนม 
-ประสานการจัดท าโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล 
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     -เป็นแกนน าในการส ารวจข้อมูลสาธารณสุข
มูลฐาน 
-ดูแล/ส ารวจด้านการรักษาความสะอาดใน
ชุมชน 
-ประสานด้านการบริหารสาธารณสุขใน
ชุมชน 
-ประสานการด าเนินงานของ อสม. 
-งานที่ประธานมอบ 
 

-ส ารวจข้อมูลสาธารณสุขมูลฐาน โรคติดต่อ
โรคอุบัติใหม่ 
-ตรวจสอบพื้นท่ีรวบรวมขยะของชุมชน 
-ส ารวจจัดท าข้อมูล อสม.ในชุมชนรวมทั้งการ
อบรม 
-จัดท าโครงการเกี่ยวกับการสาธารณสุขใน
ชุมชน 

ฝ่ายการศึกษา -ส ารวจข้อมูลเด็กและเยาวชนในชุมชน 
-ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี   
กีฬาในชุมชนและกิจกรรมวันส าคัญ 
-ดูแลประสานงาน การพัฒนาส่งเสริม
กิจกรรมของสถานศึกษา ศาสนสถาน 
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-งานตามท่ีประธานมอบ 
 

-ประสานจัดหาคนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี/
กีฬา/วันส าคัญ 
-ส ารวจที่อ่านหนังสือชุมชน 
-ประสานงานจัดกิจกรรมการศึกษาระหว่าง
เทศบาลกับชุมชน 
-ประสานการจัดโครงการออกก าลังกาย/กีฬา
ในชุมชน/นันทนาการ 

ฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 

-ดูแลด้านการบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้
มีอาสาสมัครฯในชุมชน 
-รักษาความสงบสุขในชุมชน บรรเทา 
ปัญหายาเสพติด/จัดระเบียบสังคม 
-งานตามท่ีประธานมอบ 

-ประสานผู้อบรม/จัดกิจกรรมด้านยาเสพติด
ในชุมชน 
-รณรงค์ด้านยาเสพติด/การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 
-รวบรวมข้อมูลปัญหายาเสพติดให้ประชาชน
ทราบ 

ฝ่ายการคลัง -จัดท าและเก็บรักษาบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
และเอกสารการเงินของชุมชน 
-ควบคุม/จัดท าบัญชีทรัพย์สินของชุมชน 
-ส ารวจและรายงานการซ่อมบ ารุง 
-งานตามท่ีประธานมอบ 

-ตรวจสอบทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของ
ชุมชน ควบคุมสมุดบัญชี เงินอุดหนุน เงิน
อ่ืนๆของชุมชน 
-ประสานการจัดท ากองทุนชุมชนเมืองใน
ชุมชน 
-ประสานและจัดท าโครงการขอเงินอุดหนุน
จากเทศบาล โครงการจากแผนชุมชน 
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  กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงชุมชนกับเทศบำล 
 
 

 กำรพัฒนำประชำชนและองค์กรชุมชน สามารถมีส่วนร่วมด้วยการเรียนรู้ถึงสภาพความเป็นจริง          
ทั้งในแง่ความพร้อม ความสามารถของชุมชน รวมทั้งความไม่พร้อมและข้อจ ากัดในด้านต่างๆ โดยสามารถจะมี
ส่วนร่วมกับเทศบาลในการด าเนินงานชุมชนได้ ดังนี้ 
 

 1.ในรูปแรงงำน มีโครงการพัฒนาชุมชนมากมายที่ประชาชนสามารถใช้แรงงานที่มีอยู่ในชุมชนเองใน
การพัฒนาได้ การใช้แรงงานสามารถแบ่งออกได้ประเภทย่อยอีก คือ 
 แรงงานโดยตรง โดยประชาชนร่วมกันใช้แรงงานในการก่อสร้างหรือการพัฒนา เช่น การก่อสร้างทาง
เท้า สะพานเดิน หรือการก่อสร้างศาลาประชาคม 
 แรงงานโดยทางอ้อม ส าหรับสมาชิกในชุมชนที่ไม่มีเวลา หรือไม่สามารถท่ีจะใช้แรงงานในการก่อสร้าง
หรือพัฒนาได้โดยตรง ก็สามารถออกค่าจ้างหรือวานให้สมาชิกคนอื่นในชุมชนหรือนอกชุมชนมาท างานแทนตน 
 แรงงานจ้าง ส่วนมากจะอยู่ในกรณีท่ีหน่วยงานราชการมีงบประมาณในการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โดยการจ่ายค่าแรงให้กับสมาชิกท่ีมาร่วมท าการก่อสร้าง อย่างเช่น โครงการเงินอุดหนุนเทศบาล 
 

 2.ในรูปวัสดุ สมาชิกชุมชนจะสามารถมีส่วนร่วม โดยการบริจาควัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในโครงการพัฒนา
ชุมชน เช่น การสร้างสะพาน–ทางเดิน ศูนย์เลี้ยงเด็ก หรือการบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกในชุมชน หรือสมาชิกบาง
คนยังสามารถบริจาคท่ีดิน ส าหรับการก่อสร้างสถานที่บริการชุมชน–สังคมต่างๆ เช่น ที่ท าการคณะกรรมการ
ชุมชนหรือสถานที่ฝึกอาชีพ เป็นต้น 
 

3.ในรูปทรัพย์สิน การบริจาคเงินทองเพ่ือการพัฒนาชุมชน ก็เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาเป็น
เวลาช้านาน นอกจากแรงงานและวัสดุที่ได้กล่าวมา เพราะเงินทางที่ประชาชนบริจาคก็สามารถน าไปซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง หรือจ้างแรงงานโดยเฉพาะในกรณีไม่มีทรัพยากรแรงงานหรือความช านาญในชุมชนเอง ถ้าหากเป็น
โครงการจัดตั้งสหกรณ์ชนิดหนึ่ง การช าระเงินเพ่ือซื้อหุ้น ก็ถือเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการ 

 

พึงสังเกตได้ว่า มีรูปแบบและวิธีการมากมายในขั้นตอนการด าเนินงาน โครงการพัฒนาที่ประชาชน
สมาชิกของชุมชนจะสามารถมีส่วนร่วมได้ ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ด าเนินงานโครงการต้องพิจารณาว่า แต่ละ
โครงการสมาชิกชุมชนจะสามารถมีส่วนร่วมในรูปแบบใดได้บ้าง มีบางโครงการต้องพิจารณาว่า แต่ละโครงการ
สมาชิกชุมชนจะสามารถมีส่วนร่วมในรูปแบบใดได้บ้าง มีบางโครงการสมาชิกจะสามารถมีส่วนร่วมด้วยการใช้
เฉพาะแรงงาน บางโครงการชุมชนทั้งหมดสามารถให้แรงงานและบริจาควัสดุและทรัพย์สินด้วยก็มี 
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ข้อแนะน ำในกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรชมุชน 
 

 

1. แนวคิดพื้นฐำนในกำรพัฒนำชุมชน 
จากการที่ชาวบ้านธรรมดาได้รับการเลือกตั้ง เข้ามาเป็นคณะกรรมการชุมชน (กช.) เป็นที่ยอมรับว่า 

กช. ต้องเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชนด้วย ความจ าเป็นในการให้แนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
จึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้การด าเนินงานของ กช . เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสนองประโยชน์แก่ชุมชน
อย่างแท้จริง 

นอกจากความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแล้ว แนวทางในการจัดท าโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชน
เป็นสิ่งจ าเป็นอีกอย่างหนึ่ง ในโอกาสที่ชุมชนต้องการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ นั้น ถ้าชุมชนมี
โครงการที่ดี ย่อมท าให้โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานมีมากขึ้นนอกเหนือจากการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ในชุมชนแล้ว 

 

2. ลักษณะผู้น ำชุมชนที่ดี 
การที่ กช. ได้รับการเลือกตั้ง แสดงว่าชาวบ้านให้การยอมรับและเห็นว่าเป็นผู้ที่มีสิ่งที่ดีที่เหมาะสมที่

จะมาเป็นผู้น าชุมชนได้ ในขณะเดียวกัน กช. ต้องมีการปฏิบัติที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้น าด้วยลักษณะของผู้น าที่ดี
เพ่ือการพัฒนา พร้อมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนด้วย 

 

3. วิธีกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม 
คณะกรรมการชุมชนควรมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพราะกช . แต่ละคนจะมีภูมิหลังของ

ความสามารถที่แตกต่างกัน จะมีวิธีการน าเอาความสามารถนั้นๆมาใช้อย่างไร กลุ่ มจะพัฒนาได้อย่างไร เมื่อ
รวมกลุ่มแล้วสามารถท าอะไรได้บ้าง ทั้งนี้เพ่ือให้กช . ตระหนักไม่ใช่กช. เพียงคนเดียวที่จะต้องท างานหรือ
รับผิดชอบงานทั้งหมด เมื่อกช. ได้รับเลือกตั้งเข้าแล้ว ควรมาช่วยกันคิดช่วยกันท าทุกคน 

บางครั้งอาจมีความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ และไม่ยอมรับกัน ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอุปสรรคในการ
ท างาน ความส าคัญของการสื่อความหมายให้เข้าใจกัน การพยายามที่จะเรียนรู้แนวคิดที่แตกต่างกันของบุคคล
อ่ืน เทคนิคที่จะเสนอแนวคิดของตนเองให้คนอ่ืนเข้าใจได้ รวมทั้งการร่วมพิจารณาแนวคิดต่างๆ อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล จะช่วยให้การท างานของกช. ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

 

4. วิธีระดมกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
เมื่อกช. จะด าเนินโครงการใดสักโครงการหนึ่งในชุมชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ชาวบ้านได้มีส่วน

ร่วม มีส่วนก าหนดและมีส่วนเป็นเจ้าของงานนั้นด้วย โครงการนั้นจึงจะประสบความส าเร็จโดย กช . จะต้อง
เข้าใจถึงความส าคัญ เทคนิค วิธีการ รวมทั้งรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นสื่อที่จะท าให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในโครงการต่างๆ 

 

5. วิธีกำรค้นหำปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ปัญหำชุมชน 
การท าโครงการพัฒนาชุมชนนั้น เพ่ือประโยชน์ที่จะสนองความต้องการของทองถิ่นเป็นหลักการค้นหา

ปัญหาและความต้องการที่แท้จริง เพ่ือที่การด าเนินงานโครงการต่างๆ จะไม่เป็นการเสียเวลาและแรงงานไป
โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่ชุมชนเลย 
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เทคนิคการค้นหาปัญหา ความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนมีอยู่
หลายวิธีที่ กช. ควรได้รับรู้ เช่น อาจเริ่มต้นจากวิธีง่ายๆด้วยการพูดคุยสอบถามไปจนถึงวิธีการที่สลับซ้อนอย่าง
การออกแบบสอบถาม ซึ่งกช. ได้กระท าการส ารวจ จปฐ. ไปแล้วเทคนิควิธีที่จะให้ได้มาซึ่งประเด็นปัญหาที่
แท้จริงเป็นสิ่งที่ควรมีการท าความเข้าใจและฝึกฝนในกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างยิ่ง 

 

6. กำรแสวงหำทรัพยำกรของรัฐและเอกชน 
ในการจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาชุมชนนั้น นอกจากกช . และ

ชาวบ้านจะร่วมมือกันช่วยตัวเองแล้ว บางโครงการอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่เกินก าลังสามารถที่จะด าเนินการ
เองได้ ชุมชนสามารถจะขอรับการช่วยเหลือหรือบริการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน เช่น 
มูลนิธิต่างๆ เพื่อด าเนินโครงการให้ส าเร็จไปด้วยดี 

7. กำรดูงำนโครงกำรพัฒนำ 
การมีโอกาสไปเยี่ยมชุมชนต่างๆ จะท าให้ได้เห็นสภาพของชุมชนอ่ืนๆที่อาจแตกต่างออกไปในแง่ของ

สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่และผู้ที่อาศัยในชุมชนนั้น นอกจากนี้ยังจะได้ทราบถึงการท างานของกลุ่มองค์กร
ชาวบ้าน การท าโครงการต่างๆเพ่ือการพัฒนาชุมชน การมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้น าชุมชนนั้นๆ 
เพ่ือการดูงานจะได้ผลดีนั้น หลังจากกลับจากการดูงานแล้ว ควรมีช่วงเวลาที่ผู้ไปดูงานจะได้ท าสิ่งที่ได้รับรู้ พบ
เห็น มาพูดคุย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงข้อดีและข้อจ ากัด เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการท างานด้าน
การพัฒนาชุมชนต่อไป 

 

8. กำรจัดกำรด้ำนเงิน 
การจัดการเกี่ยวกับการเงินจะเป็นองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับ

ชาวบ้านได้ การจัดการเงินให้มีระบบและชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่อง รายรับ รายจ่ายการจัดเก็บเงินให้ปลอดภัย 
จะท าให้ชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เกิดความระแวงสงสัย ซึ่งจะน าไปสู่การให้ความร่วมมือของชาวบ้านในการ
ท าโครงการครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี สิ่งที่ควรกล่าวถึงในเรื่องการเงิน คือ วิธีการลงบัญชีรายรับ รายจ่ายแบบ
ง่ายๆแต่รัดกุม วิธีการน าเสนอบัญชีรายรับ รายจ่ายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกช . ชาวบ้าน และตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆให้เข้าใจ รวมทั้งวิธีการเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินด้วย เป็นต้น รวมทั้งวิธีการเก็บรักษาเงิน
และทรัพย์สินอื่นที่มีอยู่ให้ปลอดภัย 

 

 9. เทคนิคกำรประชุมที่ดี 
 การประชุมนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ เป็นไปโดย
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กรประชุมไม่ดีอาจส่งผลให้การท างานมีอุปสรรค หรือไม่บรรลุผลส าเร็จได้ เพราะ
แนวความคิดของการประชุม คือ การคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 การประชุมที่ไม่เกิดผลเป็นการสูญเสียอย่างมาก เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายและอาจน ามาซึ่งความ
แตกแยกของกลุ่ม การไม่สามารถด าเนินการประชุมได้ การอภิปรายที่ไม่เข้าประเด็น หรือการเอาเรื่องนอก
ระเบียบวาระการประชุมมาพูด ย่อมก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการไม่น ามติที่ประชุม
ไปปฏิบัติ เป็นผลมาจากการประชุมที่ไม่ดีทั้งสิ้น การด าเนินการประชุมที่ถูกต้อง ความเหมาะสมในการจัด
ประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีองค์ประกอบ เช่น ประธาน เลขานุการ เป็นต้น แต่ละคนที่เข้าร่วมประชุมควรมี
บทบาทในการประชุม 
 นอกจากนี้ การพูดถึงแนวทางการน าข่าวสารซึ่งอาจเกิดจากผลของการประชุม หรือจากแหล่งข้อมูล
อ่ืนๆ ไปแจ้งให้ลูกบ้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งจ าเป็นอีกอย่างหนึ่ง 
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 10. กำรพบปะหน่วยงำนของรัฐและเอกชน 
 คณะกรรมการชุมชนควรได้มีโอกาสพบปะกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน นอกจากเป็นการแนะน า
คณะกรรมการชุมชนให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้ยอมรับสถานภาพการเป็นผู้น าชุมชนอย่างเป็น
ทางการแล้ว ยังเป็นการแนะน าให้คณะกรรมการชุมชนรับรู้ และซักถามถึงข้อมูลชุมชนอย่างเป็นทางการแล้ว 
ยังเป็นการแนะน าให้คณะกรรมการชุมชนรับรู้และซักถามถึงข้อมูลข่าวสาร จากองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการและการพัฒนาของชุมชน อาทิเช่น การไฟฟ้า การประปา การรักษาความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต ารวจและกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเทศบาลได้ก าหนดให้ในการประชุม
ร่วมกับเทศบาล 
 

หลักกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ   
เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ เป็นบันได ๓ ขั้นสู่ควำมส ำเร็จ 

 
 

 กำรเข้ำใจ 
 คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของ
ปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชด าริทั่วประเทศ 
 
 

 กำรเข้ำถึง 
 เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน 
ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวน การพัฒนามากท่ีสุด 
 
 

 กำรพัฒนำ 
  เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพ่ีเลี้ยง การออกแบบหลักสูตรและเมนูการ
พัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้ทีมพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าใน
ชุมชน และติดตามสนับสนุนประเมินผล 
 
 

บันไดทั้ง 3 ขั้นนี้ มุ่งไปสูก่ำรพัฒนำให้ชุมชนมีควำมเป็นเจ้ำของและน ำไปสู่ควำมยั่งยืนในที่สดุ 
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นำยสำโรจน ์ พรมสละ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 

   นำยธะนะวรรษ โรจน์รัตน์ 
 เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 

 
 

คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลนครชุม 
 

 

 
 

นำงสำวพันธ์นิภำ เมฆสินธุ ์
ปลัดเทศบำลต ำบลนครชุม ปฏิบตัิหน้ำที่แทน 

นำยกเทศมนตรีต ำบลนครชุม 
 

                                                      

 

 

 

 
 

 

 
 

  
  
 
 

 
 
 
 
 

นำยทวีป  เรียงจำรุสมบูรณ์ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 

อยู่ระหว่ำงกำรรอกำรประกำศให้มีกำรเลือกต้ัง
นำยกเทศมนตรี 
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นำงนิตยำ ช่อฟัก นำยสมบัติ  คมข ำ นำงสุปรำณี เมฆพัฒน์ นำยพิทักษ์ สุวรรณ นำยประเสริฐศักด์ิ หมวกยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนครชุม เขต 1 

 
 

 
  
 

 

 

 
 
 

สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนครชุม เขต 2 
 

 
 

 
 
 
 

ฝ่ำยนิติบัญญัติ 

นำยวสันต์  ยำแก้ว 
ประธำนสภำเทศบำลฯ 

นำยเลอชำ วงษ์สุวรรณ
รองประธำนสภำเทศบำลฯ 

นำงวิลัย กีตำ นำยเปรมชนัน  เขตร์วิทย ์ นำยปัญญำ พนมวำสน์    นำงสำวลัดดำ ผ่องฉวี 
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โครงสร้างการบรหิารงาน เทศบาลต าบลนครชุม 

นำงสำวพันธ์นิภำ เมฆสินธุ์ 
ปลัดเทศบาลต าบลนครชุม 

นำงสุชำดำ รักเกื้อ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

นำยพรเทพ ศิลำรักษ ์
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นำยนิมิตร ณัฐวรพงศ ์
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

นำงนัยนำ พะโยม 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นำงสำวรัญชิดำ  บุญภกัดี 
รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

นำยรักษ์พงษ์ พริุณ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
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มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 

๑.  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๒.  ให้มีการบ้ารุงทางบก และทางน ้า 
๓.  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั งการก้าจัดมูลฝอย 
     และสิ่งปฏิกูล 
๔.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๕.  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๖.  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
๗.  ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
๘.  บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙.  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

การปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล  
การจัดท้างบประมาณ  การจัดซื อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  ทั งนี   ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั นและหลักเกณฑ์  และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก้าหนด 

 

มาตรา ๕๑  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบล อาจท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
๑.  ให้มีน ้าสะอาดหรือการประปา 
๒.  ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
๓.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม 
๔.  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
๕.  บ้ารุงและส่งเสริมการท้ามาหากินของราษฎร 
๖.  ให้มีการบ้ารุงสถานที่ท้าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
๗.  ให้มีการบ้ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
๘.  ให้มีการบ้ารุงทางระบายน ้า 
๙.  เทศพาณิชย์ 
 
 
 
 

 

 

อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล 
 ตำม  พ.ร.บ.เทศบำล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่13) พ.ศ.2552 
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ส่วนรำชกำรในสังกัดเทศบำลต ำบลนครชุม 
 

ส ำนักปลัดเทศบำล 
มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดเป็นหน้าที่ของกอง 

หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับ เร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยจัดแบ่งส่วนงานภายในดังนี้ 
  1.งานการเจ้าหน้าที่     2.งานธุรการ 
  3.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   4.งานนิติการ 
  5.งานทะเบียนราษฎร    6.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  7.งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   8.งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน 
  9.งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง    10.งานทะเบียนพาณิชย์ 
 
 

กองคลัง 
มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร                    

ทางการเงิน การตรวจสอบฎีกา ใบส าคัญรับเงิน งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบทดลอง           
งบรับ – จ่าย งบฐานะการเงินและรายงานงบต่างๆ งานเกี่ยวกับการจัดทะเบียนคุมรายได้ และงานจัดเก็บภาษี          
ทุกประเภท งานวัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง งานการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา งานจัดท าทะเบียนพัสดุ งาน
การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุและงานการจ าหน่ายพัสดุ ของเทศบาลต าบลนครชุม มี
หน่วยงานในความรับผิดชอบดังนี้ 

1.งานการเงินและบัญชี    2.งานพัสดุและทรัพย์สิน 
3.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   4.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

 

กองช่ำง 
มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายในเขตเทศบาล เช่น งานก่อสร้างถนน 

ก่อสร้างท่อหรือรางระบายน้ า ก่อสร้างสะพาน งานไฟฟ้าส่องสว่างและงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงงาน
ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติผังเมืองรวม พระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน งาน
แผนงาน   ด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการควบคุมรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ 
อุปกรณ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง มีหน่วยงานในความรับผิดชอบดังนี้ 

1.งานสาธารณูปโภค    2.งานผังเมือง 
3.งานการโยธา     4.งานสวนสาธารณะ 
5.งานควบคุมการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล   
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กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งานรักษาพยาบาล งานส่งเสริม
สุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานวางแผน นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข  งานเผยแพร่และการฝึกอบรม งานสุขศึกษา พร้อมทั้งจัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ 
ตลอดจน  การคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน มุ่งเน้นการควบคุม การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
อันเนื่องมาจากมลพิษ รวมทั้งก าหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานแผนการให้บริการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลนครชุม  
 

กองศึกษำ 
มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา                
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมทางศาสนา และงานส่งเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรม    

 
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ                  
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาในระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 1 
(คลองสวนหมาก) งานส่งเสริมกีฬานันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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หน่วยท่ี 3  
ชุมชนย่อยในเขตเทศบำลต ำบลนครชุม 

 
 
 
 

  กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดตั้งชุมชนย่อยในพ้ืนที่ 
โดยจัดกลไกการพัฒนาชุมชนให้เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผล กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งชุมชนเทศบาลฯ และสุขาภิบาล ตาม
หนังสือ ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ และหนังสือ มท ๐๔๑๓/ ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๓๑ เรื่อง การจัดตั้งชุมชนเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล โดยให้เทศบาลฯ ด าเนินการจัดตั้ง
ชุมชนให้เต็มเขตเทศบาล  
 

 
 
 เทศบาลต าบลนครชุม ได้จัดตั้งชุมชนย่อยจ านวน 11 ชุมชนโดยแยกจากชุมชนที่มีจ านวนประชากร
หนาแน่นและมีสภาพพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือความสะดวกในการให้บริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึง และครอบคลุม
ในทุกๆ ด้าน และประกาศให้มีการจัดตั้งชุมชน ดังนี้ 
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ชุมชนที ่1 

 ชุมชนรักษ์แม่น้ ำปิง คือ พื้นที่หมู่ที่ 2 เฉพำะส่วนที่อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลนครชุมทั้งหมดคือ 
บริเวณพื้นที่ ตำมถนนหัวยำง-นครชุม               

   ฝั่งขวา ตั้งแต่บริเวณท่ีจะสร้างร้านอาหารกิตติโภชนา ร้านอาหารบ้านยาย บ้านนายจรัล                   
วังนาค กระทั่งสิ้นสุด หมู่ที่ 2 

 ฝั่งซ้าย บ้านนายสัญทัต อึ่งเส็ง (บ้านเลขท่ี 249 หมู่ที่ 2 ต าบลนครชุม) หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี
วิลล่า บ้าน ด.ต.ฉงน บุญปรี โรงน้ าแข็ง สิ้นสุด ณ บ้านนายอภิชัย เครือม้วน 
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ภำพ:กำรประชำคมเลอืกตั้งคณะกรรมกำรชุมชน ประจ ำปี 2562 
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ชุมชนที ่ 2 

 ชุมชนปากคลองใต้ คือ พ้ืนที่หมู่ที่ 3 เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลนครชุม คือบริเวณพ้ืนที่ตาม
ถนนเส้น 1078 (หัวยาง-นครชุม)  

  ฝั่งขวา  ตั้งแต่บ้านนายเสงี่ยม รอดอนุ  วัดพระบรมธาตุ บริเวณบ้านเรือนสามแยกซอยชากัง
ราวตลอดแนวและสิ้นสุด ณ บ้านนายสมหมาย พยอม เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 3 ต าบลนครชุม 

  ฝั่งซ้าย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม หมู่บ้านศรีพูนทรัพย์ หมู่บ้านนครชุมวิลเลจ ตามแนว
สันคูเมือง สิ้นสุด ณ  ร้านแซบอีหลี 

แก้ไขเพ่ิมเติม ตามประกาศเทศบาลต าบลนครชุมเรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล
(เพ่ิมเติม) ประกาศลงวันที่ 21 เมษายน 2552                                                                                  
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ภำพ:กำรประชำคมเลอืกตั้งคณะกรรมกำรชุมชน ประจ ำปี 2562 
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ชุมชนที ่ 3 
ชุมชนพัฒนาวิมล  พ้ืนที่หมู่ที่ 3 ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลนครชุม คือบริเวณพ้ืนที่ตามถนนเส้น 

1078 (หัวยาง-นครชุม)  

ฝั่งขวา พ้ืนที่บริเวณปากซอยชากังราวตั้งแต่บ้าน จ.ส.อ.มนัส นุชแม้น ถึงบ้านอาจารย์อังศนา 
จันปรภารและรวมถึงบริเวณเกาะน้ าปิง 

ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ปากทางเข้าซอยวิมลวัชราธรฝั่งขวาทั้งหมดกระท่ังถึงบ้านอาจารย์สุธีวรรณ 
รัตนา- นุเคราะห์ และในซอยวิมลวัชราธร ตั้งแต่บ้านนางวันเพ็ญ บุญญาสิทธิ์ บริเวณสถานีขนส่งก าแพงเพชร 
บริษัทวิริยะประกันภัย และพ้ืนที่ซอยบ้านนา 

  แก้ไขเพ่ิมเติม ตามประกาศเทศบาลต าบลนครชุม เรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล
(เพ่ิมเติม) ประกาศลงวันที่ 21 เมษายน 2552 
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ภำพ:กำรประชำคมเลอืกตั้งคณะกรรมกำรชุมชน ประจ ำปี 2562 
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ชุมชนที ่4 

ชุมชนปากคลองกลาง  อาณาเขต หมู่ที ่4 ตามถนนเส้น 1078 (หัวยาง-นครชุม) คือ 
   ฝั่งซ้าย ตั้งแต่บ้านอาจารย์พยงค์  สังฆสุบรรณ ถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร(บ้านนคร
ชุม และเข้าซอยส าราญจิตต์ ตลอดแนวจรดทางเข้าโรงเรียนเพ็ชรศึกษา(ฝั่งซ้ายมือทั้งหมด) ฟาร์มไก่ถาวรสุข
ฟาร์มไทยแสง และฝั่งตรงข้ามในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 

  ฝั่งขวา ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ  แก้วแต้ม จรดคลองสวนหมาก ที่อ่านหนังสือพิมพ์                 
(บ้านนายอ านวย แก้วหินลาย) จรดคลองสวนหมาก 
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      ภำพ:กำรประชำคมเลอืกตั้งคณะกรรมกำรชุมชน ประจ ำปี 2562 
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ชุมชนที ่ 5 

     ชุมชนปากคลองกลางพัฒนา อาณาเขตพ้ืนที่หมู่ที ่4 ตั้งแต ่ซอยที่อ่านหนังสือพิมพ์และซอยสุขาภิบาล คือ 
ฝั่งซ้าย  ซอยส าราญจิตฝั่งขวาขึ้นไปตลอดแนวซอยจนถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร 

(บ้านนครชุม)  

ฝั่งขวา ซอยสุขาภิบาล (บ้านอาจารย์สุพจน์ ลูกอินทร์) ไปถึงร้านอนันต์คาร์ไบต์(สิ้นสุดหมู่ที4่) 
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ชุมชนที ่6 
ชุมชนปากคลองเหนือ คืออาณาเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 5 (ตั้งแต่บริเวณสะพานนครชุมติดคลองสวนหมาก) 

ปั๊มน้ ามันเอสโซ่ หมวดการทางนครชุม ถึง ซอย ถ.มอเตอร์ ตั้งแต่แนวถนนพหลโยธินจรดคลองสวนหมาก 
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ชุมชนที ่7 

 ชุมชนนครชุมพัฒนา คืออาณาเขตพ้ืนที่ หมู่ที ่ 5 ตั้งแต่ซอย ถ.มอเตอร์ เป็นต้นไป ซอยโรงฆ่าสัตว์ 
จนถึงปากทางเข้าบ้านใหม่สุวรรณภูมิ และสิ้นสุด ณ เขตเทศบาลต าบลนคชุม 
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ชุมชนที ่8 

ชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.)  คืออาณาเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร(บ้านนคร
ชุม) ภายในบริเวณตลาดนครชุมทั้งหมด สัมพันธ์การแพทย์ ร้านจั๊วเจริญ สะพานข้ามคลองสวนหมาก (ติดกับ
บ้านนายสุรชัย วรเชษฐบัญชา) เลียบตามล าคลองสวนหมาก   ร้านทองไทยแสง บ้านนายวีราวุธ กรงทอง จรด
สะพานวัดสว่างอารมณ์ ศาลเจ้าพ่อเสือตลอดแนวกระทั่งมาถึงปากซอยร้านใจ (น้ าแข็งหลอด) 
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ชุมชนที ่9 

ชุมชนนครชุมร่วมใจ คืออาณาเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บริเวณตั้งแต่ร้านอนันต์คาไบต์  (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน
อนุบาลเมืองก าแพงเพชรบ้านนครชุม) ผ่านร้านบะหมี่แจ๋ว เข้าซอยดับเพลิงเก่า (บ้านฝั่งขวาของถนนทั้งหมด) 
บ้านนายธนาเดช บุญนพฉัตร ซอยร่วมใจทั้งหมด หมู่บ้านดรุณารักษ์แลนด์ จรดฝั่งคลองสวนหมาก ณ สะพาน
วัดสว่างอารมณ์ 
 แก้ไขเพ่ิมเติม อาณาเขตพ้ืนที่บริเวณตั้งแต่ร้านอนันต์คาไบต์ (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเมือง
ก าแพงเพชร) ผ่านร้านบะหมี่แจ๋ว เข้าซอยดับเพลิงเก่า (บ้านฝั่งขวาของถนนทั้งหมด) บ้านนายธนาเดช  บุญ
นพฉัตร หมู่บ้านดรุณารักษ์แลนด์และจรดฝั่งคลองสวนหมาก   ณ สะพานวัดสว่างอารมณ์และซอยร่วมใจ 
ตั้งแต่ ปากทางเข้าซอยร่วมใจ ถึงบ้านพักคนงานกองการสาธารณสุขของเทศบาลต าบลนครชุม  ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
ของหมู่ที่ 5  
  ( แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศเทศบาลต าบลนครชุม เรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล (เพ่ิมเติม) 
ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7  มีนาคม  พ.ศ. 2554) 
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ภำพ:กำรประชำคมเลอืกตั้งคณะกรรมกำรชุมชน ประจ ำปี 2562 
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ชุมชนที ่10 
ชุมชนคลองสวนหมาก คือบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ที่อยู่ในเขตเทศบาล (บริเวณชุมชนเดิมทั้งหมด) รวม 

วัดสว่างอารมณ ์ยกเว้นซอยร่วมใจ 
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ภำพ:กำรประชำคมเลอืกตั้งคณะกรรมกำรชุมชน ประจ ำปี 2562 
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ชุมชนที่ 11 
 ชุมชนประชาร่วมใจ  มีอาณาเขตพ้ืนที่ตั้งแต่สะพานร่วมใจ และบริเวณพ้ืนที่รอบเกาะทั้งหมด  ซึ่งอยู่
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 
 (แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศเทศบาลต าบลนครชุมเรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล(เพ่ิมเติม)             
ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7  มีนาคม  พ.ศ. 2554) 
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ภำพ:กำรประชำคมเลอืกตั้งคณะกรรมกำรชมุชน ประจ ำปี 2562 
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หน่วยท่ี 4 
เรียนรู้เรื่องเมืองนครชมุ 

 

 เมืองที่เจริญสูงสุดในลุ่มน้ าปิง นอกจาก เมืองเชียงทอง เมืองคลองเมือง เมืองแปบ เมืองคณฑี เมือง
เทพนคร และเมืองไตรตรึงษ์แล้ว เมืองนครชุม เป็นเมืองส าคัญที่สุด แห่งหนึ่ง ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่กว่าสองร้อยปี 
ตั้งแต่ พุทธศักราช 1800 ลักษณะตัวเมือง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปก าแพงเมือง สร้างคดเคี้ยวตามล าน้ าปิง 
กว้างประมาณ 400 เมตร ยาวประมาณ 2,900 เมตร มีคูเมือง 2 ชั้น ก าแพงเมืองเป็นคันดิน 3 ชั้น ที่เรียก
กันว่า ตรีบูร ก าแพงเมืองทางทิศตะวันออก ปากคลองสวนหมาก ผ่านไปทางทิศใต้ของสะพานก าแพงเพชรไป
สิ้นสุดที่บ้านหัวยาง ก าแพงเมืองทางด้านล าน้ าปิงถูก
น้ ากัดเซาะ พังทลายไปสิ้น 
 
 เมืองนครชุม เจริญรุ่งเรืองสูงสุด ในสมัย 
พระมหาธรรมราชาลิ ไท โดยพระองค์ เสด็จไป
สถาปนาพระบรมธาตุและทรงปลูกต้นพระศรีมหา
โพธิ์ ที่เมืองนครชุม ที่เป็นต านานแห่งประเพณีนบ
พระเล่นเพลงสืบต่อมาจนปัจจุบัน 
 โบราณสถานและโบราณวัตถุ ในเมืองนคร
ชุม มีทั้งในเมืองนครชุมและเขตอรัญญิก ในตัวเมือง 
มีวัดพระบรมธาตุ เป็นวัดประจ าเมืองนครชุม ซึ่งน่าจะเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัย ในบริเวณโรงเรียนวชิร
ปราการวิทยาคม สันนิษฐานว่า เป็นเขตพระราชฐาน ของเมืองนครชุม โบราณสถานอ่ืนๆ ไม่มีเหลือให้เห็น
เพราะเมืองนครชุมใหม่สร้างซ้อนเมืองนครชุมเก่า ท าให้เมืองนครชุม ไม่มีหลักฐานใดๆให้เห็นนอกจาก
บ้านเรือนที่สร้างซ้อนทับบน เจดีย์ และโบสถ์ วิหาร 
 บริเวณอรัญญิก อยู่ห่างจากแนวก าแพงเมืองไปประมาณ 500 เมตร มีวัดส าคัญ หลายวัด อาทิ วัด
เจดีย์กลางทุ่ง วัดหนองพิกุล วัดหนองลังกา วัดซุ้มกอ วัดหม่องกาเล และอีกหลายสิบวัดที่ถูกท าลาย ไปหมด
สิ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ ในยุค 30 – 50 ปีที่ผ่านมา 
 ป้อมทุ่งเศรษฐี เป็นป้อมที่งดงาม สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหมด เป็นลักษณะป้อมจากยุโรป อยู่ในสภาพที่
บูรณะปฎิสังขรณ์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ทางเข้าเมืองก าแพงเพชร น่าแวะชมอย่างที่สุด 
 เมืองนครชุม อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองสูงสุด ในอดีต เคย เมืองลูกหลวงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย
เจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 200 ปี กลายเป็นเมืองร้าง ถูกลดชั้น เป็นต าบลเล็กๆต าบลหนึ่งในเมืองก าแพงเพชร 
แต่ทว่าภาพในอดีตแห่งเมืองนครชุม ยังเปล่งประกายเจิดจ้า ท้าทายนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาเยี่ยมชมอย่างมิรู้ลืม 
 

ค ำขวัญเมืองนครชุม 
    พระบรมธาตุคู่บ้าน  พระยาวชิรปราการคุ้มเมือง  

ป้อมทุ่งเศรษฐีลื่อเลื่อง   ก าแพงเมือง 700ปี 
คลองสวนหมากเสด็จประพาส  ทุ่งมหาราชบทประพันธ์ดี  
หลวงพ่ออุโมงค์เป็นศักดิ์ศรี  คนดีศรีเมืองนครพระชุม 
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ควำมหมำยของค ำขวัญ เทศบำลต ำบลนครชุม 
 

 
  
พระบรมธำตุคู่บ้ำน 
 พระบรมธาตุนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์
เสมือนดั่งเจดีย์ ชเวดากองในเมืองพม่า เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จ านวน 9 องค์ เมื่อ
ได้เข้าไปมนัสการและบูชาแล้ว ดังได้กราบพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่อยู่คู่เมือง
ก าแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยเป็นเมืองนครชุมกินเวลายาวนานมากกว่า 600 ปี และยังคงยั่งยืนสืบต่อกันมาเป็น
องค์มหาเจดีย์แห่งศรัทธา จวบจนปัจจุบัน 
 ความในจารึกนครชุม กล่าวถึงการประดิษฐานพระบรมธาตุสรุปความว่า พระยาลือไทยโอรสพระยา
เลอไทย พระนัดดาพระยารามราช เสวยราชที่เมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ประมาณปี พ.ศ.1890 เมื่อเสวยราชย์
แล้ว ท้าวพระยาทั้งหลายแต่งพระยาดงวาย ของฝากหมากปลามาไหว้อันยัดยัญอภิเษก เป็นท้าวเป็นพระญา 
ชื่อ ศรีสุริยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช ทรงได้พระบรมสารีริกธาตุพร้อมกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ จากลังกาทวีปใน ปี 
พ.ศ.1900 จึงทรงน าไปประดิษฐานในเมืองนครุชม และทรงจารึกไว้ว่า “....ผิผู้ใดได้ไหว้นบกระท าบูชาพระศรี
รัตนมหาธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์นี้ว่าไซร้ มีผลอานิสงค์พร่ าเสมอดังได้นบตนพระเป็นเจ้าบ้างแล....” 

 
 
พระยำวชิรปรำกำรคุ้มเมือง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช ในต าแหน่งพระยาวชิร
ปราการ เจ้าเมืองก าแพงเพชรใน
ข ณ ะนั้ น ไ ด้ ป ร า บ ด า ภิ เ ษ ก เ ป็ น
พระมหากษัตริย์  ทรงพระนามว่า 
“สมเด็จพระบรมราชาที่ 4” เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2310 แต่ประชาชน
ทั่วไปยังนิยมเรียกพระองค์ว่า “พระ
เจ้าตากสิน” อันเป็นต าแหน่งเดิมคือ 
เจ้าเมืองตาก ก่อนที่พระองค์จะได้เลื่อนเป็นพระยาวชิรปราการ 
 ดังความว่า ได้บ าเหน็จความดีความชอบในสงครามจึงโปรดให้เลื่อนเป็น พระยาวชิรปราการ เจ้าเมือง
ก าแพงเพชรแต่ยังไม่ทันได้ปกครองเมืองก าแพงเพชร ก็เกิดศึกกับพม่าครั้งส าคัญขึ้นจึงถูกเรียกตัวให้เข้ารับ
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ราชการในกรุง เพื่อป้องกันพระนครจนถึงปี พ.ศ.2309 แต่ภายในต าบลนครชุม มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของ
พระยาวชิรปราการ ในบริเวณโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน และเป็นที่พ่ึง
ทางใจของชาวนครชุม จึงเรียกกันว่า พระยาวชิรปราการคุ้มเมือง 
 
ป้อมทุ่งเศรษฐีลือเลื่อง 
 ป้อมทุ่งเศรษฐี เมืองก าแพงเพชร เป็น
ป้อมนอกเมืองก าแพงเพชร คนละฝั่งแม่น้ าปิง กับ
ตัวเมืองก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป คาด
ว่า เป็นชาติปอร์ตุเกส มาสร้างให้ โดยขน ศิลาแลง 
มาจากฝั่ งก าแพงเพชร มาท าป้อมปราการที่
ทันสมัยและแข็งแกร่งที่สุดในสมัยนั้น 
 จากการขุดแต่งป้อมทุ่งเศรษฐี ไม่ปรากฏว่า มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ภายในป้อม เหมือนต านาน นางพิกุล 
ที่เล่ากันว่า นางพิกลุ เป็นธิดา ของเศรษฐี ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณป้อมแห่งนี้ และเป็นผู้สร้างวัดหนองพิกุล 
 ป้อมทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ก่อนถึงตัวเมือง
ก าแพงเพชรเล็กน้อย อยู่นอกเมืองนครชุมทางด้านทิศใต้ เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่จะเห็นก าแพงศิลาแล ง
เป็นป้อม มีใบเสมาเหลืออยู่ ป้อมก่อด้วยศิลาแลงกว้าง 83.5 เมตร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูง
ประมาณ 6 เมตร ตรงกลางแต่ละด้านมีช่องประตูเข้า – ออกบริเวณกึ่งกลางป้อมทั้ง 4 ด้าน ทางด้านในก่อ
เป็นเชิงเทินพอเดินหลีกกันได้ ตรงฐานป้อมใต้เชิงเทินเป็นห้องมีทางเดินต่อต่อกันได้ มีช่องมองอยู่ติดกับพ้ืน ก่อ
ด้วยศิลาแลง ก าแพงด้านนอกก่อเป็นผนังสูง ตอนบนสุดของก าแพงก่อเป็นรูปใบเสมา ใต้ใบเสมาทุกใบมีช่องซึ่ง
อาจจะใช้เป็นช่องปืน ส่วนตรงมุมก าแพงทั้ง 4 มุม ท าเป็นป้อมรูปสี่เหลี่ยมยื่นออกมา ตอนล่างของแนวก าแพง
มีช่องกุดท าเป็นวงโค้งยอดแหลม 
 ป้อมทุ่งเศรษฐี การก่อสร้างป้อมนี้มีความมั่นคงมาก แต่ด้านทิศเหนือถูกรื้อออกเสียด้านหนึ่ง จึงเหลือ
เพียง 3 ด้าน บริเวณนี้มีวัดเก่าแก่หลายวัด เช่น วัดหนองพิกุล วัดซุ้มกอ วัดหนองลังกา เป็นต้น ที่ส าคัญต่อ
นักเลงพระก็คือ เป็นบริเวณที่พบพระเครื่องลือชื่อของเมืองก าแพงเพชร เช่น พระซุ้มกอ ลีลาเม็ดขนุน ทุ่ง
เศรษฐี หรือพระเขย่ง 
 ปัจจุบันก าแพงเหลืออยู่เพียงบางส่วน โดยบางส่วนนั้นได้ถูกรื้อออกเพ่ือน าไปถมตลิ่งหน้าวัดพระบรม
ธาตุเจดียาราม เมื่อครั้งบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ ป้อมทุ่งเศรษฐีนี้ยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการค้นพบพระ
เครื่องที่มีชื่อเสียง 
 ป้อมทุ่งเศรษฐี รอดจากการรื้อ เพราะมีการก่อสร้างถนน ผ่านป้อมอย่างหวุดหวิด เพราะทุกคนเห็น
ความส าคัญของป้อมทุ่งเศรษฐีแห่งนี้ ถ้าผ่านมาลองเข้าไปชมความยิ่งใหญ่ และแข็งแกร่งของป้อมนี้ ท่านจะมี
ความภูมิใจเป็นที่สุด 
 
ก ำแพงเพชร 700 ปี 
 ลักษณะตัวเมือง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปก าแพงเมือง สร้าง
คดเคี้ยวตามล าน้ าปิง ซึ่งกว้างประมาณ 400 เมตร ยาวประมาณ 
2,900 เมตร มีคู เมือง 2 ชั้น ก าแพงเมืองเป็นคันดิน 3 ชั้น               
ที่เรียกกันว่า ตรีบูร ก าแพงเมืองทางทิศตะวันออกติดปากคลองสวน
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หมาก ผ่านไปทางทิศใต้ของสะพานก าแพงเพชรไปสิ้นสุดที่บ้านหัวยาง ก าแพงเมืองทางด้านล าน้ าปิงถูกน้ ากัด
เซาะพังทลายไปสิ้นอายุของก าแพงเมืองก าแพงเพชร ควรมีอายุเก่าแก่ถึง 700 ปี 
 

คลองสวนหมำกเสดจ็ประพำส 
 คลองสวนหมาก สายโลหิตของชาวบ้านปาก
คลอง ได้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนปากคลองมาหลายร้อย
ปี ทั้งปากคลองเหนือ ปากคลองกลาง ปากคลองใต้
คลองสวนหมากเป็นสายน้ าที่มาจากเทือกเขาโมโกจู
ไหลเป็นเส้นทางล าเลียงไม้มาจากป่า สายน้ าเย็นมาก 
ไข้ป่าชุมที่สุด มีค ากล่าวว่า ถ้าเดินทางมาในล าน้ าปิง 
ทั้งขึ้นและล่องต้องหันหน้าไปทางก าแพงเพชร ถ้าหัน

หน้ามาทางปากคลอง จะเป็นไข้ป่าตาย 
 
ดังพระรำชนิพนธ์จดหมำยเหตุ ประพำสต้นก ำแพงเพชรควำมว่ำ 
 25 วันนี้ตื่นสายเพราะวานนี้อยู่ข้างจะฟกซ้ า 4 โมงจึงได้ลงเรือเหลืองข้ามฟาก ไปฝั่งตะวันตก ยังไม่
ขึ้นถึงวัดพระธาตุ เลยไปคลองสวนหมาก ในคลองนี้น้ าไหลเชี่ยวแต่น้ าใส เพราะเป็นล าห้วย มีคลองแยกข้าง
ขวามือ ต้นทางที่จะเข้าไปเรียกว่า แม่พล้อ ถ้าไปตามล าคลอง 3 วันจนถึงป่าไม้ แต่มีหลักตอมาก เขาขึ้นเดินไป
ทางวันเดียวถึงป่าไม้นี้พะโป้กะเหรี่ยงในบังคับอังกฤษเป็นคนท า เมียเป็นคนไทยชื่ออ าแดงทองย้อย เป็นบุตร
ผู้ใหญ่บ้านวัน และอ าแดงได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ติดกัน ไปขึ้นถ่ายรูปที่หน้าบ้าน 2 บ้านนี้ แล้วจึงกลับออกมาจอด
กินกลางวันที่หาดกลางน้ า คลองสวนหมากนี้ตามลัทธิเก่าถือว่าเป็นที่ร้ายนัก จะขึ้นล่องต้องเมินหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก เพียงแต่แลดูก็จับไข้ ความจริงนั้นเป็นที่มีไข้ชุมจริง เพราะเป็นน้ าลงมาแต่ห้วยในป่าไม้ แต่เงินไม่
เป็นเครื่องห้ามกันให้ผู้ใดกลัวความตาย แซงพอกะเหรี่ยงซึ่งเรียกว่าพญาตะก่า พ่ีพะโป้มาท าป่าไม้ ราษฏรอยู่
ฟากตะวันออกก็พลอยข้ามไปหากินมีบ้านเรือนคนมาก ความกลัวเกรงก็เสื่อมไป 
 
ทุ่งมหำรำชบทประพันธ์ดี 
 หมายถึง ทุ่งมหาราช คือนวนิยาย ของนายมาลัย ชูพินิจ เป็นนวนิยายที่ฉายภาพของเมืองนครชุม
อย่างชัดเจน (เรียมเอง เป็นนามปากกาของ ครูมาลัย             
ชูพินิจ ยอดนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของไทย) 
 ครูมาลัย เขียนเรื่องนี้จากความทรงจ าร าลึก
ความส านึกในบุญคุณ และความรักในมาตุภูมิดังที่กล่าว
ไว้ในค าน าหนังสือว่าเรื่องทุ่งมหาราชเป็น“เสมือน
บันทึกของเหตุการณ์ประจ ายุคประจ าสมัยซึ่งผ่านมาใน
ชีวิตของข้าพเจ้าและก่อนหน้าข้าพเจ้าขึ้นไป. 

“ทุ่งมหาราช” เป็นนวนิยายที่บรรยายให้เห็น
สภาพชีวิต เหตุการณ์ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ในสมัยนั้นของบ้านเมือง ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่ชุมชนบ้านคลอง
สวนหมาก ริมฝั่งแม่น้ าปิง ตลอดสายที่ผ่านก าแพงเพชรจนถึงปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์ และ
กรุงเทพมหานคร ตามล าดับ 
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บ้านคลองสวนหมากชุมชนน้อยๆแห่งหนึ่งในชนบท ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าคลองสวนหมากและแม่น้ าปิงซึ่ง
เป็นจุดที่คลองสวนหมากไหลมาบรรจบกับแม่น้ าปิง เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรนานาชนิด
เหมาะที่ผู้คนจะตั้งหลักแหล่งท ามาหากิน.... ชุมชนชนบทแห่งนี้ บ้านคลองสวนหมาก เมืองนครชุม หรือนคร
พระชุมโบราณ ที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในสมัยโบราณสมัยสุโขทัย มีมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเหลือ
ไว้ให้คนรุ่นหลังภาคภูมิใจเป็นอันมากนับตั้งแต่ก าแพงเมืองทุ่งเศรษฐี เจดีย์ วิหารโบราณสถาน 

 
                                              หลวงพ่ออุโมงค์เป็นศักดิ์ศร ี

หลวงพ่ออุโมงค์เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน (ก่อน
สุโขทัย) ขนาดหน้าตักกว้าง 2.87 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร มี
พุทธลักษณะที่งดงามยิ่งเป็นหลักฐานส าคัญประกอบข้อเท็จจริง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างก าแพงเพชรและหัวเมืองฝ่ายเหนือ   

หลวงพ่ออุโมงค์ พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดของ จ.ก าแพงเพชร พุทธลักษณะงดงาม บ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองก าแพงเพชรและอาณาจักรล้านนาใน
อดีต โดยประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร จากค าบอกเล่าได้
กล่าวว่า ได้พบหลวงพ่ออุโมงค์ ในบริเวณเนินดินลักษณะคล้าย
จอมปลวก ซึ่งชาวบ้านได้ขุดและพบโดยบังเอิญ โดยปรากฏ
ลักษณะเหมือนประดิษฐานอยู่ภายในอุโมงค์ จึงเป็นที่มาของชื่อ 
หลวงพ่ออุโมงค์ ชาวนครชุม เชื่อกันว่า หลวงพ่ออุโมงค์มีความ
ศักดิ์สิทธิ์นัก 

 
คนดีศรีเมืองนครพระชุม 

เมืองนครชุม เดิมเรียกขานกันว่าเมืองนครพระชุม ตามจารึกหลักที่ 3 อาจหมายถึง เมืองที่มี
พระพุทธศาสนารุ่งเรืองและเมื่อจะสิ้นพระพุทธศาสนา บรรดาพระบรมธาตุที่ประดิษฐานตามสิ่งต่างๆก็จะมา
ชุมนุมท่ีเมืองนครชุม จึงเรียกขานกันว่า นครพระชุม ประชาชนที่ท ามาหากินในเมืองนครชุมรักชาติ บ้านเมือง 
ท าให้เมืองนครชุมเจริญขึ้นตามล าดับ แต่ก็สามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างน่ายกย่อง เมืองนครชุม
จึงเป็นเมืองของคนดี ที่ใฝ่ในธรรมประพฤติในศีลเสมอมาจวบจนปัจจุบัน 

 
 


