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แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

หมู่บ้านไอกูบู  หมู่ที่ ๑ 
ต าบล สุไหงปาดี    อ าเภอ สุไหงปาดี 

จังหวัด นราธิวาส 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
1. แผนที่หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
           หมู่บ้านไอกูบูได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2428 เกิดขึ้นเมื่อก่อนสงครามญี่ปุ่นโดยมีนายโต๊ะ ดอเตะ กับนาย
มะเก  บินโมง  เป็นคนเปิดหมู่บ้านนี้จึงได้ตั้งชื่อว่า  บ้านอาเยร์กูบู  ซึ่งมีความหมายว่า  “ป้อมน  า” ซึ่งตอนนั้น
ได้แต่งตั้งให้ นายมะเก   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และนายมะเก  บินโมง กับ นายมะสาและบินโมง  เป็นโต๊ะอีหม่าม   
(ผู้น าศาสนา) ในขณะนั้นมีลูกบ้านอยู่ทั้งหมด 7 คน ทุกคนจะนับถือศาสนาอิสลามสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 



   

-๒- 
3. พื นที่ทั งหมด  พื นที่  8.55  ตารางกิโลเมตร พิกัด GPS x=818077  y=683883 
4. อาณาเขต 

หมู่ที่ 1 ตั งอยู่ในต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากอ าเภอ 12 ไป
ทางทิศ 

ตะวันออก 12 .กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนราธิวาสไปทางทิศตะวันออก 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ 
ดังนี  
 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   หมู่บ้านบูเก๊ะตาโมง  ต.บูกิต  ต.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส 
  ทิศใต้         ติดต่อกับ   หมู่บ้านตลิ่งสูง      ต.สุไหงปาดี  อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส 
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   หมู่บ้านปีแนมูดอ     ต.บูกิต    อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   หมู่บ้านแซะ         ต.สุไหงปาดี  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

 
5. ลักษณะภูมิประเทศ 
6. ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านตามจปฐ. และ กชช2ค. 

6.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านตามจปฐ. ปี 2562 
     6.1.1 ข้อมูลประชากรตามช่วงอายุ 



   

     6.1.2 ข้อมูลประชากรตามระดับการศึกษา 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  6.1.3 ข้อมูลประชากรตามอาชีพ 
 

 
 
    6.1.4 ข้อมูลประชากรตามศาสนา 
 

 
 

หมายเหตุ  สามารถดูข้อมลูเพิ่มเตมิได้ที่  http://ebmn.cdd.go.th/ 
 
 

http://ebmn.cdd.go.th/


   

 6.2  ข้อมูลกชช.2ค. 
 

 

 
7. จ านวนประชากร  รวมทั งสิ น ๘๖๙ คน แยกเป็น  ชาย  ๔๒๐. คน  หญิง  ๔๔๙  คน 
 3.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)  รวมทั้งสิ้น  ๕๔  คน   แยกเป็น 
       ชาย  ๒๖  คน   หญิง  ๒๘  คน 
 3.2 คนพิการ  รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน  แยกเป็น ชาย  ๗  คน  หญิง  ๗  คน 
8. จ านวนครัวเรือน  183  ครัวเรือน 
9. การประกอบอาชีพ 
     เกษตรกรรม(ท าไร่/ท านา/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์)    220  คน  
     ประมง  4  คน 
     ค้าขาย  30  คน  
     ท างานประจ าเอกชน/บริษัท/โรงงาน  50  คน 
     อ่ืน ๆ .............................คน 
10. ว่างงาน  25  คน  
11. หมู่บ้าน  มีรายได้เฉลี่ย 60,911.15 บาทต่อครัวเรือน   รายจ่าย  14,157,125  ล้านบาท/ปี 
      มีหนี สิน 893,200.00   ล้านบาท/ปี 
12. จ านวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ  มีจ านวน  4 กลุ่ม ดังนี  
 12.1) กลุ่มสัมมาชีพท าขนมทองพับ 
 12.2) กลุ่มแม่บ้านท าน้ าพริก 
 12.3) กลุ่มเยาวชนท าโรตี ชาชัก 
 13.4) กลุ่มเกษตรกร 

/

/ 



   

13. กองทุนในหมู่บ้าน  มีจ านวน  2 กองทุน ดังนี  
 13.1) ชื่อกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน    มีงบประมาณ ๑,๓๖๒,๘๓๓.๖๒ บาท 
 13.2) ชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน    มีงบประมาณ        ๔,๐๔๕.๒๒  บาท 
 13.3) ชื่อกองทุนสะสมหมู่บ้าน    มีงบประมาณ       ๕๑,๔๓๓.๒๗  บาท  
 13.4) ชื่อกองทุนประชารัฐ    มีงบประมาณ      ๑๒,๓๖๔.๗๗  บาท 
 

ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม)  
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หรือสภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) จะท าให้หมู่บ้านทราบถึง
จุดเด่น และข้อเสียเปรียบของหมู่บ้าน 
 (1) จุดอ่อน Weakness คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเม่ือเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน  (เป็นปัจจัยภายใน
ที่หมู่บ้านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้)  
           (๑.๑) ด้านเศรษฐกิจ 
             - เกษตรกรขาดความรู้ในการท าปุ๋ย 
          - กลุ่มอาชีพไม่ยั่งยืน 
          - เกษตรกรยังไม่รู้จักการปลูกผัก-การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พ้ืนบ้านไว้กินเอง 
          - ประชาชนมีหนี้สินหลายทาง 
                   - ประชาชนในหมู่บ้านบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองและไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน
เพราะอยู่ในเขตป่าอณุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 
            (1.2) ด้านสังคม 
               - ปัญหาของเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
           - ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
           - ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมน้อย 
           - ชุมชนขาดความสามัคคี 
           - เยาวชนคนรุ่นใหม่ยังไม่เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมกับชุมชนเท่าท่ีควร 
           - ประชาชนไมก่ล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
           - ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึง 
           - ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ท าให้สถาบันทางครอบครัวเริ่มมีปัญหา วัยรุ่นเริ่มมั่วสุม ติดยาเสพติด 
ก่อให้เกิดปัญหาลักเล็กขโมยน้อยภายในชุมชน  
 
           (1.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           - ภายในหมู่บ้านภูมิทัศน์ไม่สวยงาม 
           - ในฤดูแล้งเกิดปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม เนื่องจากแหล่ง
น้ าตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ 
  -.แหล่งน้ าประปาไม่ได้มาตรฐาน ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
            -การทิ้งขยะมูลฝอยลงในล าคลอง ท าให้แหล่งน้ าสกปรก ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ 



   

           (1.4) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
          - พ้ืนที่บางจุดของหมู่บ้านยังไม่มีแสงสว่าง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในช่วงเวลา
กลางคืน 
          - กลุ่มวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซด์เสียงดังรบกวน 
          - ผู้น าในหมู่บ้านยังขาดภาวะผู้น า 
          - ประชาชนในหมู่บ้านมีความขัดแย้งทางด้านความคิด 
          - ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมน้อย 
 (1.5)  ด้านการบริหารจัดการ 
         - ภายในชุมชนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง 
         - ผู้น าภายในหมู่บ้านไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเก่ียวกับการคิดและพัฒนาหมู่บ้าน 
         - ภายในหมู่บ้านแบ่งบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาหมู่บ้านไม่ชัดเจน 
 

 (2)  จุดแข็ง Strength คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเม่ือเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน  (เป็นปัจจัย
ภายในที่หมู่บ้านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้) 
     (2.1) ด้านเศรษฐกิจ 

  - มีการคมนาคมสะดวก ง่ายต่อการติดต่อซื้อขาย 
   - มีการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
     (2.2) ด้านสังคม 
   - มีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   -มีการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม 
   -การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก และไม่ห่างไกลจากอ าเภอและจังหวัด 
           - ภายในหมู่บ้านมีการปฏิบัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัด 
      (๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - ในหมู่บ้านสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด 
     - ประชาชนให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ
ต่างๆ 
       (2.4) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
      - ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
      - ภายในหมู่บ้านไม่เกิดปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรง 
      - หมู่บ้านมีป้อมชรบ.ประจ าหมู่บ้าน 
        (2.5) ด้านการบริหารจัดการ 
      - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนต่างๆ เพื่อบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
      - มีการประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นภายในหมู่บ้านเป็นประจ า 
               - มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ 
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท าให้หมู่บ้านทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรคการท างานของหมู่บ้าน 
 (1) โอกาส Opportunity (ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลบวกที่หมู่บ้านไม่สามารถควบคุมได้) 



   

(1.1) มีทุนชุมชนที่สามารถสร้างโอกาสด้านการประกอบอาชีพ และสวัสดิการชุมชน 
(1.2) พัฒนาชุมชนสร้างโอกาสทางการเรียนรู้การท าแผน           
(1.3) กศน,เกษตรสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 
(1.4) ส านักงานเกษตรส่งเสริมเรื่องการท าอาชีพด้านการเกษตร 

          (1.5) มีแหล่งความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ  
(2) อุปสรรค Threat (ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นผลลบท่ีหมู่บ้านไม่สามารถควบคุมได้) 
        (2.1) ขาดงบประมาณ  
        (2.2) การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ   เช่น  ป่าไม้    
        (2.3) โรคระบาดในสัตว์ และพืช 
        (2.4) ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 
        (2.5) ปัญหายาเสพติด 
 
 

2.3 เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์ , Vision) ของหมู่บ้าน  
 

การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน (TOWS Matrix) 

 
                     ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มีการปฏิบัติตนทางศาสนาอย่าง
เคร่งครัด  
S2 มีการคมนาคมสะดวก ง่ายต่อการ
ติดต่อซื้อขาย 
S3 มีการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
S4 มีการประชุมประชาคมเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นภายในหมู่บ้านเป็นประจ า 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 พ้ืนที่ภายในหมู่บ้านกว้างดูแลยาก 
W2 ประชาชนขาดความรู้ ในการใช้
สารเคมี 
W3 กลุ่มอาชีพไม่มีความยั่งยืน 
W4 ปัญหาการมั่วสุมเยาวชน 
 

โอกาส (Opportunities) 
O1มีทุนชุมชนที่สามารถสร้างโอกาส
ด้ า น ก า รป ระ ก อ บ อ าชี พ  แ ล ะ
สวัสดิการชุมชน 
O2พัฒนาชุมชนสร้างโอกาสทางการ
เรียนรู้การท าแผน         
O3 กศน,เกษตรสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 
 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวง
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 
1) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม 
2) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชน 
 

WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
(ขจัดความอ่อนแอภายในโดยฉวย
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 
1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
2) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัด
ศัตรูพืช 
3) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 



   

ภัยคุกคาม (Opportunities) 
T1 ปัญหายาเสพติด 
T2 โรคระบาดในสัตว์  และพืช 
T3ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ 
T4 ปัญหาน้ าท่วม 
 

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
(ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเลี่ยงสิ่งกีด
ขวางภายนอก) 
1) จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ 
2) จัดตั้งศูนย์ก าจัดศัตรูพืชในหมู่บ้าน 
 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 
(ลดความอ่อนแอภายในและหลีกเลี่ยง
สิ่งกีดขวางภายนอก) 
1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัด
ศัตรูพืช 

 
วิสัยทัศน ์

“ เศรษฐกิจก้าวหน้า   พาชุมชนเข้มแข็ง    แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ” 

พันธกิจ 

 พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้สามารถบริหารจัดการชุมชน    
 พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 สนับสนุนให้ความรู้ในการด ารงชีพตามแนวพระราชด าหริ เศรษฐกิจพอเพียง 
 สนับสนุนให้ชุมชนแก้ปัญหาของชุมชนโดยชุมชน 

  ส่งเสริม  สนับสนุนให้คนในชุมชนมีการรวมกลุ่ม   ประกอบอาชีพเสริม 
 รณรงค์ให้คนในชุมชนมีการออม   

กลยุทธ ์
 จัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 จัดท าแผนหมู่บ้าน เพ่ือค้นหาปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน 
 สร้างจิตส านึกแก่ประชาชนให้ยึดหลักการพึ่งตนเอง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนด าเนินชีวิตโดยยึดหลกั “เศรษฐกิจพอเพียง”  

เป้าประสงค ์

 ประชาชนมีอาชีพ/รายได้มั่นคง  

 ประชาชนด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หมู่บ้านเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 



   
 
2.4 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนงาน (CIA) 
 หมู่บ้านสามารถน าโปรแกรม CIA มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน เพ่ือสะท้อนสภาพปัญหาและจุดเด่นของ
หมู่บ้านได้ โดยการใช้ฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. กรอกลงในโปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งโปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 
ด้ า น  ไ ด้ แ ก่  ก า ร พั ฒ น า ด้ า น อ า ชี พ  ก า ร จั ด ก า ร ทุ น ชุ ม ช น  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เสี่ ย ง ชุ ม ช น  
การแก้ปัญหาความยากจน การบริหารจัดการชุมชน  การใช้โปรแกรมดังกล่าวนอกจากเพ่ือการวิเคราะห์สภาพความเป็น
จริงของหมู่บ้านแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการท า SWOT  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และตรงตาม
ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 
 

  
 
 

 



   

ส่วนที่ 3 การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 
แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม่ 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้าน  รวมทุกด้านเรียงตามล าดับความส าคัญ 
ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ √) หมายเหตุ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ธร

รม
ชา

ติแ
ละ

สิ่ง
แว

ดล
้อม

 
ด้า

นค
วา

มมั่
งค

งแ
ละ

คว
าม

สง
บ

เรีย
บร

้อย
 

ด้า
นบ

ริห
าร

จัด
กา

ร ให้ระบุการด าเนินการ เช่น  
หมู่บ้านด าเนินการเอง/

ด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
........................../ขอรับการ

สนับสนุน/ส่งต่อให้
หน่วยงาน............................. 

1 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กตาดีกา 200,000 นักเรียนตาดีกา     / ขอรับการสนับสนุน 

2 ขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อแบบมีฝาปิด จากบ้านเจ๊ะ
เลาะ-สะพานหมู่บ้านไอกูบู 

300,000 ประชาชนระหว่างบ้าน
เจ๊ะเลาะ-สะพานใน
หมู่บ้าน 

    / ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 

3 ก่อสร้างสนามกีฬาให้แก่เยาวชน 150,000 ประชาชนในพื้นท่ี  /    ขอรับการสนับสนุน 

4 ขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อแบบมีฝาปิด จากบ้านหน้ากู
โบร์-สะพานหมู่บ้านไอกูบู 

300,000 ประชาชนระหว่างกู
โบร์-สะพานในหมู่บ้าน 

    / ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 

5 ติดตั้งไฟสปอตไลท์บริเวณมัสยิด 150,000 ประชาชนบ้านไอกูบู    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 
6 สร้างลานจอดรถบริเวณมัสยิด ๑50,000 ประชาชนบ้านไอกูบู    /  ขอรับการสนับสนุน 
7 ก่อสร้างรั้วกูโบร์ 200,000 ประชาชนบ้านไอกูบู    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 
8 ขยายเขตประปาภูเขา ๑50,000 ประชาชนบ้านไอกูบู   /   ด าเนินการร่วมกับกรม

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 



   

ส่วนที่ 3 (ต่อ) การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 
แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม่ 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้าน   รวมทุกด้านเรียงตามล าดับความส าคัญ 
ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ √) หมายเหตุ 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ธร

รม
ชา

ติ
แล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 
ด้า

นค
วา

มมั่
งค

งแ
ละ

คว
าม

สง
บเ

รีย
บร

้อย
 

ด้า
นบ

ริห
าร

จัด
กา

ร 

(หน่วยด าเนินการ) 

9 ส่งเสริมการต่อยอดอาชีพกลุ่มท าขนม 50,000 กลุ่มสตรีท าขนม /     ขอรับการสนับสนุน 
10 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า 50,000 กลุ่มเย็บผ้า /     ขอรับการสนับสนุน 
11 บรรยายธรรมทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ - ประชาชนในพื้นท่ี  /    หมู่บ้านด าเนินการเอง 
12 จัดพิธีสุนัตหมู่ 40,000 เด็กนักเรียนในพ้ืนที่  /    ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 
13 สนับสนุนประเพณีการกวนอาซูรอ 10,000 ประชาชนในพื้นท่ี  /    ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 

14 สนันสนุนเดือนละศีลอด 20,000 ประชาชนในพื้นท่ี  /    ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 

15 พัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน 
 

30,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

    / ส่งต่อให้หน่วยงาน 
ศอ.บต. 

16 ประชุมชาวบ้าน - ประชาชนในพื้นท่ี     / หมู่บ้านด าเนินการเอง 

17 แบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ผู้ช่วย/ผรส.    /  หมู่บ้านด าเนินการเอง 

18 คัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน - ประชาชนในพื้นท่ี     / หมู่บ้านด าเนินการเอง 

19 พัฒนาในหมู่บ้าน 
 

- คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

    / หมู่บ้านด าเนินการเอง 
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ส่วนที่ 3 (ต่อ) การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 
แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม่ 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้าน   รวมทุกด้านเรียงตามล าดับความส าคัญ 
ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ √) หมายเหตุ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ธร

รม
ชา

ติ
แล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 
ด้า

นค
วา

มมั่
งค

งแ
ละ

คว
าม

สง
บเ

รีย
บร

้อย
 

ด้า
นบ

ริห
าร

จัด
กา

ร ให้ระบุการด าเนินการ เช่น  
หมู่บ้านด าเนินการเอง/

ด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
........................../ขอรับการ

สนับสนุน/ส่งต่อให้
หน่วยงาน............................. 

20 ประชุมกรรมการหมู่บ้าน - คณะกรรมการหมู่บ้าน     / หมู่บ้านด าเนินการเอง 

21 จัดท าป้ายจราจรในสายทาง 50,000 สมาชิก อบต.    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 
22 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดท า ทบทวน 

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน 
- ประชาชนในพื้นท่ี     / หมู่บ้านด าเนินการเอง 

23 สนับสนุนการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 30,000 เยาวชนในพื้นท่ี    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน ศอ.บต. 
24 สนับสนุนชุดคุม้ครองต าบล 28,000 ชรบ.    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน ศอ.บต. 

25 ปรับปรุงป้อมยาม ชรบ.พร้อมจัดซือ้อุปกรณ ์ 100,000 ชรบ.    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน ศอ.บต. 

26 ประชาสมัพันธ์สร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพตดิ - คณะกรรมการหมู่บ้าน    /  หมู่บ้านด าเนินการเอง 

27 อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ครูและ
นักเรียน 

- ชรบ.    /  หมู่บ้านด าเนินการเอง 

28 การอยู่เวรยามของ ชรบ. - ชรบ.    /  หมู่บ้านด าเนินการเอง 

29 เวรยามโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง - ชรบ.    /  หมู่บ้านด าเนินการเอง 



   
 

ส่วนที่ 3(ต่อ) การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 
แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านไอกูบู 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้าน   รวมทุกด้านเรียงตามล าดับความส าคัญ 
ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ √) หมายเหตุ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ธร

รม
ชา

ติแ
ละ

สิ่ง
แว

ดล
้อม

 

ด้า
นค

วา
มม

ั่งค
งแ

ละ
คว

าม
สง

บเ
รยี

บร
้อย

 

ด้า
นบ

ริห
าร

จัด
กา

ร ให้ระบุการด าเนินการ เช่น  
หมู่บ้านด าเนินการเอง/

ด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
........................../ขอรับการ
สนับสนุน/ส่งต่อให้หน่วยงาน

............................. 

30 จัดท าเฟอร์นิเจอร์เพ่ือจ าหน่าย 50,000 กลุ่มท าเฟอร์นิเจอร์ /     ขอรับการสนับสนุน 

31 ต่อยอดจัดท าเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่าย 100,000 กลุ่มท าเฟอร์นิเจอร์ /     ขอรับการสนับสนุน 
32 สนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ - เยาวชนในพื้นท่ี /     หมู่บ้านด าเนินการเอง 
33 รณรงค์ให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- ประชาชนในพื้นท่ี /     หมู่บ้านด าเนินการเอง 

34 สนับสนุนกลุ่มอาชีพท าอาหาร 50,000 กลุ่มแม่บ้าน /     ขอรับการสนับสนุน 

35 ปลูกผักสวนครัว 50,000 ประชาชนในพื้นท่ี /     ส่งต่อให้หน่วยงาน ศอ.บต 

36 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ๒๐,๐๐๐   /    ขอรับการสนับสนุน 

37 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนพิการ ๒๐,๐๐๐   /    ขอรับการสนับสนุน 

38 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน “เรียนดี  
แต่มีฐานะยากจน  ” 

๑๐,๐๐๐   /    ขอรับการสนับสนุน 



   
 
 

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม ่
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 
๑ 
 

ส่งเสริมการต่อยอดอาชีพกลุ่มท าขนม ๕๐,๐๐๐ ปัญหาผลผลิตล้นตลาด มีผู้ผลิตหลายราย ต้องการแปรรูปไข่ให้อยู่ได้นานขึ้น 

๒ 
 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า ๕๐,๐๐๐ ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ เลี้ยงกบเนื่องจากตลาดต้องการ 

๓ 
 

จัดท าเฟอร์นิเจอร์เพ่ือจ าหน่าย 50,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ เลี้ยงปลาเนื่องจากตลาดต้องการ 

๔ 
 

ต่อยอดจัดท าเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่าย 100,000 เยาวชนว่างงาน ติดยาเสพติด ฝึกอบรมอาชีพส าหรับเยาวชน 

๕ 
 

สนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ๒๐,๐๐๐ ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
อาชีพ 

๖ 
 

รณรงค์ให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๐,๐๐๐ ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 

๗ 
 

สนับสนุนกลุ่มอาชีพท าอาหาร 50,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 

๘ 
 

ปลูกผักสวนครัว 50,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 

 
 
 
 



   
- 16 - 

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านไอกูบ ู
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

๑ 
 

ส่งเสริมการต่อยอดอาชีพกลุ่มท าขนม ๕๐,๐๐๐ กลุ่มสตรีท าขนม/๑ ต.ค.
๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๒ 
 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า ๕๐,๐๐๐ กลุ่มเย็บผ้า/๑ ต.ค.๖๒-
๓๐ ก.ย.๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๓ 
 

จัดท าเฟอร์นิเจอร์เพ่ือจ าหน่าย 50,000 กลุ่มท าเฟอร์นิเจอร์/๑ 
ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๔ 
 

ต่อยอดจัดท าเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่าย 100,000 กลุ่มท าเฟอร์นิเจอร์/๑ 
ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๕ 
 

สนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ๒๐,๐๐๐ เยาวชนในพื้นท่ี/๑ ต.ค.
๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๖ 
 

รณรงค์ให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๗ 
 

สนับสนุนกลุ่มอาชีพท าอาหาร 50,000 กลุ่มแม่บ้าน/๑ ต.ค.๖๒-
๓๐ ก.ย.๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๘ 
 

ปลูกผักสวนครัว 50,000 ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

 
 
 
 



   
- 1๖ - 

 
แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านไอกูบ ู

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านสังคม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

๑ 
 

ก่อสร้างสนามกีฬาให้แก่เยาวชน 150,000 เยาวชนในพื้นท่ี/๑ ต.ค. 
๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๒ 
 

บรรยายธรรมทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๓ จัดพิธีสุนัตหมู่ 40,000 เด็กนักเรียนในพ้ืนที่/ ๑ 
เม.ย. ๖๓ 

-จัดเก็บรายชื่อเด็กนักเรียนที่จะเข้าพิธี 
-ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการท าพิธีสุนัต 
-ด าเนินการตามโครงการ 

 
 

๔ 
 

สนับสนุนประเพณีการกวนอาซูรอ 10,000 ประชาชนในพื้นท่ี/ต.ค. 
๖๓ 

-ประชุมชาวบ้าน 
-ด าเนินการตามกิจกรรม 

 

๕ 
 

สนันสนุนเดือนละศีลอด 20,000 ประชาชนในพ้ืนที่/
เมษายน ๖๓ 

-ประชุมคณะกรรมการมัสยิด 
-จัดกิจกรรม 

 

๖ 
 

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ๒๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ/พ.ค. ๖๓ -ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
-จัดเก็บรายชื่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
-จัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแลกองทุนฯ 

 

๗ 
 

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนพิการ ๒๐,๐๐๐ ผู้พิการในพ้ืนที่/พ.ค. -ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
-จัดเก็บรายชื่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
-จัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแลกองทุนฯ 

 



   
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

๘ 
 

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน “เรียนดี  
แต่มีฐานะยากจน  ” 

๑๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน -ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
-จัดเก็บรายชื่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
-จัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแลกองทุนฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

- 1๘ - 
 

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านไอกูบ ู
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

๑ 
 

ขยายเขตประปาภูเขา ๑50,000 ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

- ๑๙ - 
 

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านไอกูบ ู
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

๑ 
 

ติดตั้งไฟสปอตไลท์บริเวณมัสยิด 150,000 ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๒ สร้างลานจอดรถบริเวณมัสยิด ๑50,000 ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๓ 
 

ก่อสร้างรั้วกูโบร์ 200,000 ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๔ 
 

แบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๕ 
 

จัดท าป้ายจราจรในสายทาง 50,000 ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๖ 
 

สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๗ 
 

สนับสนุนชุดคุ้มครองต าบล ๒๘,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๘ 
 

ปรับปรุงป้อมยาม ชรบ.พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๙ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงพิษภัย ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ -เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน  



   
ของยาเสพติด ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ -รอรับงบประมาณสนับสนุน 

๑๐ อ านวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัยแก่ครูและนักเรียน 

๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๑๑ การอยู่เวรยามของ ชรบ. ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๑๒ เวรยามโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
- ๒๑ - 

 
แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านไอกูบ ู

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านบริหารจัดการ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

1 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กตาดีกา     200,000 ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

2 ขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อแบบมีฝา
ปิด จากบ้านเจ๊ะเลาะ-สะพานหมู่บ้านไอกูบู 

300,000 ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๓ 
 

พัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน 30,000 ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๔ 
 

ประชุมชาวบ้าน ๕,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๕ 
 

คัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๖ 
 

พัฒนาในหมู่บ้าน ๕,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๗ 
 

ประชุมกรรมการหมู่บ้าน ๕,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

๘ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน 

๑๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี/๑ 
ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เสนอผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
-รอรับงบประมาณสนับสนุน 

 

 
 
 



   
ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
4.1 โครงการ/กิจกรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ √) หมายเหตุ 

งบประมาณ 

 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ธร

รม
ชา

ติแ
ละ

สิ่ง
แว

ดล
้อม
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นค
วา

มมั่
งค

งแ
ละ

คว
าม

สง
บ

เรีย
บร

้อย
 

ด้า
นบ

ริห
าร

จัด
กา

ร 

(หน่วยด าเนินการ) 

ท าเอง ท าร่วม 
หน่วยงาน
อ่ืนท าให้ 

สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กตาดีกา     200,000   /     / ขอรับการสนับสนุน 
ขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อแบบมีฝาปิด 
จากบ้านเจ๊ะเลาะ-สะพานหมู่บ้านไอกูบู 

300,000   /     / ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 

ก่อสร้างสนามกีฬาให้แก่เยาวชน 150,000   /  /    ขอรับการสนับสนุน 
ขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อแบบมีฝาปิด 
จากบ้านหน้ากูโบร์-สะพานหมู่บ้านไอกูบู 

300,000   /     / ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 

ติดตั้งไฟสปอตไลท์บริเวณมัสยิด 150,000   /    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 
สร้างลานจอดรถบริเวณมัสยิด ๑50,000   /    /  ขอรับการสนับสนุน 
ก่อสร้างรั้วกูโบร์ 200,000   /    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 
ขยายเขตประปาภูเขา ๑50,000  /    /   ด าเนินการร่วมกับกรม

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 



   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ √) หมายเหตุ 

งบประมาณ 

 

ด้า
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ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส
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ด้า
นบ

ริห
าร

จัด
กา

ร 

(หน่วยด าเนินการ) 

ท าเอง ท าร่วม 
หน่วยงาน
อ่ืนท าให้ 

ส่งเสริมการต่อยอดอาชีพกลุ่มท าขนม 50,000   / /     ขอรับการสนับสนุน 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า 50,000   / /     ขอรับการสนับสนุน 
บรรยายธรรมทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ - /    /    หมู่บ้านด าเนินการเอง 
จัดพิธีสุนัตหมู่ 40,000   /  /    ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 
สนับสนุนประเพณีการกวนอาซูรอ 10,000   /  /    ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 
สนันสนุนเดือนละศีลอด 20,000   /  /    ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 
พัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน 30,000   /     / ส่งต่อให้หน่วยงาน ศอ.บต. 
ประชุมชาวบ้าน - /       / หมู่บ้านด าเนินการเอง 

แบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ /      /  หมู่บ้านด าเนินการเอง 

คัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน - /       / หมู่บ้านด าเนินการเอง 

พัฒนาในหมู่บ้าน - /       / หมู่บ้านด าเนินการเอง 

 
 
 
 



   

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ √) หมายเหตุ 

งบประมาณ 

 

ด้า
นเ
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ษฐ
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ด้า
นส
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ริห
าร

จัด
กา

ร 

(หน่วยด าเนินการ) 

ท าเอง ท าร่วม 
หน่วยงาน
อ่ืนท าให้ 

ประชุมกรรมการหมู่บ้าน - /       / หมู่บ้านด าเนินการเอง 
จัดท าป้ายจราจรในสายทาง 50,000   /    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน อบต. 
ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน 

- /       / หมู่บ้านด าเนินการเอง 

สนับสนุนการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 30,000   /    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน ศอ.บต. 
สนับสนุนชุดคุม้ครองต าบล 28,000   /    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน ศอ.บต. 
ปรับปรุงป้อมยาม ชรบ.พร้อมจัดซือ้อุปกรณ ์ 100,000   /    /  ส่งต่อให้หน่วยงาน ศอ.บต. 
ประชาสมัพันธ์สร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพ
ติด 

- /      /  หมู่บ้านด าเนินการเอง 

อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ครู
และนักเรียน 

- /      /  หมู่บ้านด าเนินการเอง 

การอยู่เวรยามของ ชรบ. - /      /  หมู่บ้านด าเนินการเอง 

เวรยามโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง - /      /  หมู่บ้านด าเนินการเอง 

 
 



   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ √) หมายเหตุ 

งบประมาณ 
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ริห
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จัด
กา

ร 

(หน่วยด าเนินการ) 

ท าเอง ท าร่วม 
หน่วยงาน
อ่ืนท าให้ 

จัดท าเฟอร์นิเจอร์เพ่ือจ าหน่าย 50,000   / /     ขอรับการสนับสนุน 
ต่อยอดจัดท าเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่าย 100,000   / /     ขอรับการสนับสนุน 
สนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ -   / /     หมู่บ้านด าเนินการเอง 
รณรงค์ให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- /   /     หมู่บ้านด าเนินการเอง 

สนับสนุนกลุ่มอาชีพท าอาหาร 50,000   / /     ขอรับการสนับสนุน 
ปลูกผักสวนครัว 50,000   / /     ส่งต่อให้หน่วยงาน ศอ.บต 
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ๒๐,๐๐๐ /    /    หมู่บ้านด าเนินการเอง 

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนพิการ ๒๐,๐๐๐ /    /    หมู่บ้านด าเนินการเอง 

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน “เรียนดี  
แต่มีฐานะยากจน  ” 

๑๐,๐๐๐ /    /    หมู่บ้านด าเนินการเอง 

 
 
 
 



   

 
ส่วนที่ 4  การทบทวนการพัฒนาหมู่บ้าน 
 

วัน/เดือน/ปี ทบทวนครั งที่ มติที่ประชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
๒๐/๐๖/๒๕๖๒ 

 
 
 

๑ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ เพื่อจะได้
ด าเนินการในโครงการที่มีความส าคัญก่อนตามล าดับ 

๑๒๙  
  J77777777 



   



   

รายงานการประชุมประชาคมเพือ่บูรณาการจดัท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านไอกูบู  หมู่ที ่1  

ต าบล สุไหงปาด ีอ าเภอ สุไหงปาด ีจังหวัด นราธิวาส 
วันที ่20  เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ณ ที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้าน 
*************************** 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
1. เม่ือประชาชนพร้อมแล้ว ผมนายซูลกิฟลี   บินสาและ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  
กล่าวเปิดการประชุมประชาคม  และสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
  1)  ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน     จ านวน  183  ครัวเรือน 
  2)  ผู้แทนครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุม จ านวน  129  คน  คิดเป็นรอ้ยละ 70 
 
2. ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูลความต้องการของประชาชน  โดยขอให้ทุกภาคส่วน  
คณะท างานทุกด้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน  รวบรวมแผนฯ ทั้งหมดที่มีในหมู่บ้าน  และร่วมกันเสนอความต้องการ/
โครงการเพิ่มเติม  เพื่อให้ที่ประชุมประชาคม 
 จัดหมวดหมู่ข้อมูล 

   1) ความต้องการ/โครงการด้านเศรษฐกิจ 
   (1) โครงการส่งเสริมการต่อยอดอาชีพกลุ่มท าขนม            งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
   (2) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า    งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
   (3) โครงการจัดท าเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่าย    งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
   (4) โครงการต่อยอดจัดท าเฟอร์นิเจอร์เพ่ือจ าหน่าย   งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   (5) โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ    งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
   (6) โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพท าอาหาร     งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท 
   (7) โครงการปลูกผักสวนครัว      งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
  

   2) ความต้องการ/โครงการด้านสังคม 
   (1) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาให้แก่เยาวชน   งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   (2) โครงการบรรยายทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์   งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
   (3) โครงการจัดพิธีสุนัตหมู่   .   งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐ บาท 
   (4) โครงการสนับสนุนประเพณีการกวนอาซูรอ           งบประมาณ    ๑๐,๐๐๐ บาท 
   (5) โครงการสนับสนุนเดือนละศีลอด            งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐ บาท 
   (6) โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ           งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐ บาท 
   (7) โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนพิการ           งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐ บาท 
   (8) โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดี แต่ยากจน งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐ บาท 

/ความต้องการ... 
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   3) ความต้องการ/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (1) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน    งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

   4) ความต้องการ/โครงการด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
   (1) โครงการติดตั้งไฟสปอตไลท์บริเวณมัสยิด  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
   (2) โครงการสร้างลานจอดรถบริเวณมัสยิด            งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   (3) โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์             งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   (4) โครงการแบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองหมู่บ้าน           งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐ บาท 
   (5) โครงการจัดท าป้ายจราจรในเส้นทาง            งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐ บาท 
   (6) โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด           งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐ บาท 
   (7) โครงการสนับสนุนชุดคุ้มครองต าบล            งบประมาณ    ๒๘,๐๐๐ บาท 
   (8) โครงการปรับปรุงป้อมยาม ชรบ.พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  (9) โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงพิษภัย        งบประมาณ     ๑๐,๐๐๐ บาท 
           ของยาเสพติด   

   (10) โครงการรักษาความปลอดภัยแก่ครูและนักเรียน        งบประมาณ     ๒๐,๐๐๐ บาท 
   (๑๑) การอยู่เวรยามของ ชรบ.             งบประมาณ     ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

   5) ความต้องการ/โครงการด้านบริหารจัดการ 
   (1) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กตาดีกา          งบประมา      ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   (2) โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อแบบมีฝาปิด   งบประมาณ    ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
      จากบ้านเจ๊ะเลาะ-สะพานหมู่บ้านไอกูบู 
   (3) โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อแบบมีฝาปิด   งบประมาณ   ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
      จากหน้ากูโบร์-สะพานหมู่บ้านไอกูบู 
   (4) โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน         งบประมาณ     ๓๐,๐๐๐ บาท 
   (5) โครงการประชุมชาวบ้าน           งบประมาณ     ๑๐,๐๐๐ บาท 
   (6) โครงการคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน          งบประมาณ     ๑๐,๐๐๐ บาท 
   (7) โครงการพัฒนาในหมู่บ้าน           งบประมาณ       ๕,๐๐๐ บาท 
   (8) โครงการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน          งบประมาณ       ๕,๐๐๐ บาท 

  (9) โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน         งบประมาณ     ๑๐,๐๐๐ บาท 
 วิเคราะห์ปัญหาที่ตกผลึกข้อมูล 

  ปัญหาที่ตกผลึกข้อมูล เกิดจากปัญหาความต้องการของคนในพื นที่ ที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ในโครงการ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื นที่ได้อย่างตรงจุด ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 จัดล าดับความส าคัญ 

 -สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กตาดีกา 
 -ขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อแบบมีฝาปิด จากบ้านเจ๊ะเลาะ-สะพานหมู่บ้านไอกูบู 
 -ก่อสร้างสนามกีฬาให้แก่เยาวชน 

/ขุดลอก... 
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 -ขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อแบบมีฝาปิด จากบ้านหน้ากูโบร์-สะพานหมู่บ้านไอกูบู 
 -ติดตั้งไฟสปอตไลท์บริเวณมัสยิด 
 -สร้างลานจอดรถบริเวณมัสยิด 
 -ก่อสร้างรั้วกูโบร์ 
 -ขยายเขตประปาภูเขา 
 -ส่งเสริมการต่อยอดอาชีพกลุ่มท าขนม 
 -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า 
 -บรรยายธรรมทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ 
 -จัดพิธีสุนัตหมู่ 
 -สนับสนุนประเพณีการกวนอาซูรอ 
 -สนันสนุนเดือนละศีลอด 
 -พัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน 
 -ประชุมชาวบ้าน 
 -แบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองหมู่บ้าน 
 -คัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 -พัฒนาในหมู่บ้าน 
 -ประชุมกรรมการหมู่บ้าน 
 -จัดท าป้ายจราจรในสายทาง 
 -ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน 
 -สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 -สนับสนุนชุดคุ้มครองต าบล 
 -ปรับปรุงป้อมยาม ชรบ.พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ 
 -ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด 
 -อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ครูและนักเรียน 
 -การอยู่เวรยามของ ชรบ. 
 -เวรยามโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 
 -จัดท าเฟอร์นิเจอร์เพ่ือจ าหน่าย 
 -ต่อยอดจัดท าเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่าย 
 -สนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
 -รณรงค์ให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 -สนับสนุนกลุ่มอาชีพท าอาหาร 
 -ปลูกผักสวนครัว 
 -จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 
 -จัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนพิการ 
 -มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน “เรียนดี แต่มีฐานะยากจน  ” 
 

/เสนอแนะ... 
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 เสนอแนะแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ในอนาคต 
 บริบทของแต่ละหมู่บ้าน มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ดังนั้น การพัฒนาควรมุ่งเน้นในเชิงของการ
วิเคราะห์สภาพบริบทของหมู่บ้านนั้นๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง 
ของคนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระจายงบประมาณในโครงการต่างๆ ไม่ควรตั้งหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขให้
มากจนเกินไป เนื่องจากการวางเงื่อนไขท าให้การด าเนินโครงการ ไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงของคนใน
พ้ืนที่ได้ โครงการที่ลงมายังพ้ืนที่ จึงไม่ได้รับการพัฒนาได้เท่าท่ีควร 

3. ที่ประชุมฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดล าดับความต้องการ/โครงการของแผนพัฒนาออกเป็น 
 1) ความต้องการ/โครงการด้านเศรษฐกิจ 
 (1) โครงการส่งเสริมการต่อยอดอาชีพกลุ่มท าขนม            งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า    งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (3) โครงการจัดท าเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่าย     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (4) โครงการต่อยอดจัดท าเฟอร์นิเจอร์เพ่ือจ าหน่าย    งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (5) โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ    งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพท าอาหาร     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (7) โครงการปลูกผักสวนครัว      งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
  

 2) ความต้องการ/โครงการด้านสังคม 
 (1) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาให้แก่เยาวชน  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการบรรยายทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์  งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (3) โครงการจัดพิธีสุนัตหมู่   .   งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐ บาท 
 (4) โครงการสนับสนุนประเพณีการกวนอาซูรอ           งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (5) โครงการสนับสนุนเดือนละศีลอด            งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ           งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (7) โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนพิการ           งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (8) โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดี แต่ยากจน  งบประมาณ    ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 3) ความต้องการ/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (1) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน    งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

 4) ความต้องการ/โครงการด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 (1) โครงการติดตั้งไฟสปอตไลท์บริเวณมัสยิด  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการสร้างลานจอดรถบริเวณมัสยิด            งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (3) โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์             งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (4) โครงการแบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองหมู่บ้าน           งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (5) โครงการจัดท าป้ายจราจรในเส้นทาง            งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด           งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (7) โครงการสนับสนุนชุดคุ้มครองต าบล            งบประมาณ   ๒๘,๐๐๐ บาท 

/โครงการ... 
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 (8) โครงการปรับปรุงป้อมยาม ชรบ.พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(9) โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงพิษภัย        งบประมาณ    ๑๐,๐๐๐ บาท 
     ของยาเสพติด   

 (10) โครงการรักษาความปลอดภัยแก่ครูและนักเรียน        งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๑) การอยู่เวรยามของ ชรบ.             งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

 5) ความต้องการ/โครงการด้านบริหารจัดการ 
 (1) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กตาดีกา          งบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อแบบมีฝาปิด   งบประมาณ    ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
      จากบ้านเจ๊ะเลาะ-สะพานหมู่บ้านไอกูบู 
 (3) โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมวางท่อแบบมีฝาปิด   งบประมาณ    ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
      จากหน้ากูโบร์-สะพานหมู่บ้านไอกูบู 
 (4) โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน         งบประมาณ      ๓๐,๐๐๐ บาท 
 (5) โครงการประชุมชาวบ้าน           งบประมาณ      ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน          งบประมาณ      ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (7) โครงการพัฒนาในหมู่บ้าน           งบประมาณ        ๕,๐๐๐ บาท 
 (8) โครงการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน          งบประมาณ        ๕,๐๐๐ บาท 

(9) โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน         งบประมาณ      ๑๐,๐๐๐ บาท 
  

 6) ปัญหาที่พบในที่ประชุม 
  โดยส่วนใหญ่ เมื่อมีการประชาคม เพื่อคัดเลือกโครงการ โครงการที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ มักไม่ตรง
กับหลักเกณฑ์ของงบประมาณนั้น ท าให้ ไม่สามารถด าเนินการในโครงการ ที่เป็นปัญหา และความต้องการของคนในพื้นที่ 
ส่งผลให้โครงการที่ได้รับอนุมัติ มักไม่ค่อยประสบผลส าเร็จได้เท่าที่ควร เนื่องจากไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนใน
พ้ืนที่ 
 7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  งบประมาณในแต่ละโครงการที่ลงมาในพ้ืนที่ ควรอนุมัติให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่
แท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
ปิดประชุม  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
  
  (ลงชื่อ)..นางสาวนูไรนา     บินสาและ..ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวนูไรนา     บินสาและ) 
              โทร ๐๘ ๔๗๔๗ ๓๑๗๔ 
            วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  (ลงชื่อ)...นายอาซะหาร์    บือราเฮง .เลขานุการ กรรมการ/ชุมชน 
            (นายอาซะหาร์    บือราเฮง) 
              โทร   ๐๙ ๕๕๐๑ ๒๘๗๗ 
             วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  (ลงชื่อ)..นายอับดุลรอนิง     บินโมง...ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
          (นายอับดุลรอนิง     บินโมง) 
             โทร ๐๘ ๐๘๗๑ ๓๗๐๔ 
           วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  (ลงชื่อ)..นายซูลกิฟลี    บินสาและ...ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
          (นายซูลกิฟลี    บินสาและ) 
            โทร ๐๘ ๖๒๙๐ ๕๘๙๓ 
           วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



   

ส่วนที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ที่เห็นว่าส าคญัและควรบรรจุไว้ในเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้าน) 
 

บัญชีรายช่ือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
บ้านไอกูบู หมูท่ี่ ๑ ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติด
เตียง 

ผู้ที่ไม่เดินทาง
ได้ อ่ืนๆ 

๑ นายอาฟีซี   บินสะมาแอ          

๒ นายไฟรูล   สะมาแอ          

๓ นายกูรูซี   บินหะมะ          

๔ นายฮาฟิซ   บินสาและ          

๕ นางสาวนูร์ยีฮัน   บินสาและ          

๖ นายอัสรี   บินเจ๊ะโซะ          

๗ นางเจ๊ะลีเมาะ   บินเจ๊ะโซะ          

๘ นายอับดุลเลาะ   กาจ ิ          

๙ นางเจ๊ะเด๊าะ   เจ๊ะโซะ         

๑๐ นายซูลฟา   กาจิ          

๑๑ นายยูดี   บินเปาะจิ          

๑๒ นายมาหะมะ   บินเปาะจิ          

๑๓ นายอานูวา   บินเปาะจิ          

๑๔ นางนูร์ซียะห์   มะดีเย๊าะ          

๑๕ นางสาวสุวรรณี   บินเจ๊ะมามะ          

๑๖ นายรุสตัน   บินยอ          

๑๗ นายซอลาตี   บินมะเซ็ง          

๑๘ นายฮานูดิน   บินวอหะ          

๑๙ นางสาวซอฟียะห์   บินสาและ          

        

        

    

 
 

   

        



   

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติด
เตียง 

ผู้ที่ไม่เดินทาง
ได้ อ่ืนๆ 

๒๐ นางบีดะห์   เกาะลง         

๒๑ นางสีตีมารีแย   ดาโอะ         

๒๒ นายมะยาวี   บินบือราเฮง          

๒๓ นางสาววันซาวานี   วาเตะ          

๒๔ นายตอเละ   เซ็ง          

๒๕ นายอามะ   ยูโซ๊ะ        

๒๖ นางสาวนูรลีฮา   บินสาและ         

๒๗ นางสาววันกัยยีซะห์   วาเตะ          

๒๘ นายอัสวาดี   แมเราะ          

๒๙ นางสาวซูรีณา   หะมะ          

๓๐ นางสาวพาดีลาห์   กือเตะ          

๓๑ นายอาซีซุบ   อับดุลเล๊าะ          

๓๒ นางสาวรุสนานี   กือจิ          

๓๓ นายฮาซานีย์   เจ๊ะและ          

๓๔ นางสาวอาฟีฟะ   มาหะมะ          

๓๕ นางสาวรอสือมา   บินเส๊ะ          

๓๖ นางสาวคอลีเย๊าะ   บินเส๊ะ          

๓๗ นางเจ๊ะกาเยาะ   อีซอ         

๓๘ นางสาวซาเฟีย   อายานาตุลา          

๓๙ นายกฤตเมธ   มะเก          

๔๐ นายอายุ   อายานาตุลา          

๔๑ นายอัมดือเล๊าะ   หะมะ          

๔๒ นางสาวสูมัยยะห์   บินสาและ          

๔๓ นางตีเมาะ   บินยะโกะ          

๔๔ นายมาซาฟีร์   อาแว          

        



   

        

        

        

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติด
เตียง 

ผู้ที่ไม่เดินทาง
ได้ อ่ืนๆ 

๔๕ นายมาฮีดีน   อาแว          

๔๖ นายหมัดเฟาซัน   แวโดยี          

๔๗ นางเจ๊ะสะปีเยาะ   บินสาและ         

๔๘ นายสอเหาะ   มะลี          

๔๙ นายซายูตี   มะลี         

๕๐ นางสาวนาซูฮา   อาบ๊ะ         

๕๑ นายมูฮ าหมัด   เจ๊ะแว          

๕๒ นายบาฮารี   เจ๊ะอูมา          

๕๓ นางสาวรอมือละ   มะนอ          

๕๔ นายอิลฮัม   บินตาเย๊ะ          

๕๕ นางสาวรอยยาน   บินดอเลาะ          

๕๖ นายฮาเซ็ง   เจ๊ะอูมา          

๕๗ นางสาวซอบารียะ   กือจิ          

๕๘ นายฮารู   มะนอ          

๕๙ นางสาวฮาสือเม๊าะ   เจ๊ะโซ๊ะ          

๖๐ นายสีตีตีเมาะ   สาแม          

๖๑ นางสาวนูรฟาดีนี   อับดุลเล๊าะ          

๖๒ นายฟัทฮีย์   หะมะ          

๖๓ นางสาวไยตง   เจ๊ะมะ          

๖๔ นางนูรีดา   มะรอเสะ          

๖๕ นายมะนอ   ยูโซ๊ะ          

๖๖ นางสาวนัจมี   ยูโซ๊ะ          

        

        



   

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติด
เตียง 

ผู้ที่ไม่เดินทาง
ได้ อ่ืนๆ 

๖๗ นางสาวนูรียา   บินวาเต๊ะ          

๖๘ นายฮีสกี   บากา          

๖๙ นางสาวซารีนา   บินวาเต๊ะ          

๗๐ นายอุสมาน   จาหลง         

๗๑ นายมูฮีซ า   ชีพประสพ        

๗๒ นางสาวอาซียัน   สะมะแอ         

๗๓ นายมูฮ าหมัดฮากีมี   บือราเฮง          

๗๔ นายอานูวา   มะรอเสะ          

๗๕ นายเจ๊ะเลาะ   ดอรอแม          

๗๖ นางสาวรุสนี    มะอีซอ          

๗๗ นางนือพิสะ   มะดาโอะ          

๗๘ นายสะกรี   ดอรอแม          

๗๙ นางสาวอาณีย์   บินเปาะจิ          

๘๐ นางมารียะห์   หะมะ          

๘๑ นางสาวรอหะนิง   ดอเลาะ          

๘๒ นางสาวนูรฮูดา   ดอรอแม          

๘๓ นางสาวไยนู   อราง          

๘๔ นายรอสลี   ดาโอะ          

๘๕ นายดูลเล๊าะ   บือราเฮง          

๘๖ นางซัยนับ   บินอับดุลเล๊าะ          

๘๗ นางซัมมียะ   สาและ          

๘๘ นายมาหะมะ   บินมะสาและ          

๘๙ นายคัยโรล   ลาเต๊ะ          

        

        

   

 
 

    



   

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติด
เตียง 

ผู้ที่ไม่เดินทาง
ได้ อ่ืนๆ 

๙๐ นายบุหลัน   อาบู          

๙๑ นายฟาอีฟ   บินเปาะจิ          

๙๒ นางโรสฮานี   อาแวเจ๊ะหมิ          

๙๓ นางสาวนูรีตา   อาแวเจ๊ะหมิ         

๙๔ นายพารีส   บินเปาะจิ         

๙๕ นางสาวนูรีฮัน   บินเปาะจิ          

๙๖ นายมะยูนุ๊   เจ๊ะมะ        

๙๗ นายฮาดี   มามะ         

๙๘ นางมายูรา   ยะโก๊ะ          

๙๙ นายรอซลี   เลาะมะ          

๑๐๐ นางสาวอาซูรา   เจ๊ะสือแม          

๑๐๑ นายยะสือมิง   ดือราซอบาตู           

๑๐๒ นายเจ๊ะปูเต๊ะ   บินวาเต๊ะ           

๑๐๓ นางสาวมาลินี   วาเต๊ะ           

๑๐๔ นางสาวฮายูนิง   ดอเลาะ           

๑๐๕ นายฟัดรอซี   ดอเลาะ           

๑๐๖ นางสาวสารีมา   บินอีซอ           

๑๐๗ นายอูมาอาลี   มะอีซอ           

๑๐๘ นายมุสตากิน   เจ๊ะลี           

๑๐๙ นางสาวอารุสนี   บินดอเล๊าะ           

๑๑๐ นางนูร์ฮายาตี   กอเซ็ง           

๑๑๑ นางซือนะ   เจ๊ะอาแซ           

๑๑๒ นายริดวน   บินเปาะจิ         

๑๑๓ นายสุริยา   บินอีซอ         

        



   

        

        

        

        

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติด
เตียง 

ผู้ที่ไม่เดินทาง
ได้ อ่ืนๆ 

๑๑๔ นางสาวซาฮีดา   สาวน ิ    


  

๑๑๕ นายฮาฟีซี   เลาะมะ    
 

  

๑๑๖ นายสมชาย   บินอีซอ    
 

  

๑๑๗ นายอับดุลปาต๊ะ   ตะโจพล    
 

  

๑๑๘ นายฮัมดัน   ดาโอะ   

 
  

๑๑๙ นายซอและ   มะดาโอะ    
 

  

๑๒๐ นางสาวฟารีลา   สะมะแอ 
    

  

๑๒๑ นายสะอารอนิง    วาจิ 
    

  

๑๒๒ นางอามีเนาะ   บินดอเลาะ 
 



  

  

๑๒๓ นางสาวอาอีดะห์   มูซอ 
    

  

๑๒๔ นางอามีเนาะ   ยีดิง 
    

  

๑๒๕ นายอับดุลรอนิง   บินโมง 
    

  

๑๒๖ นายสุริยา   บินสาและ 
    

  

๑๒๗ นางสาวฮุสนา   มาหะมะ 

   
  

๑๒๘ นายสุกรี   มะเย็ง 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ 

ผู้ป่วยติด
เตียง 

ผู้ที่ไม่เดินทาง
ได้ อ่ืนๆ 

๑๒๙ นางสาวฮาฟีดะ    บินดอเลาะ         

๑๓๐ นายอมัรนิทร ์  เปาะมะ         

๑๓๑ นายคอยรง   บือราเฮง         

๑๓๒ นายมาฮารง   บือราเฮง         

๑๓๓ นายหมดัซาฟิด   บือราเฮง         

๑๓๔ นางสาวซูปียา   กีเป็ง         

๑๓๕ นางเจ๊ะซง   บินเจ๊ะโซ๊ะ         

๑๓๖ นางสาวฮีดายะห ์  มยูา         

๑๓๗ นายอาฮามะ   ดอรอแม         

๑๓๘ นายอิสมะแอ   ดอรอแม         

๑๓๙ นางสาวมารศร ี  อบัดลุเลา๊ะ         

๑๔๐ นางสาวรอฮานี   อาย ิ         

๑๔๑ นางสาวซูปียา   กีเป็ง         

๑๔๒ นางเจ๊ะซง   บินเจ๊ะโซ๊ะ         

๑๔๓ นางสาวฮีดายะห ์  มยูา         

 
 
 

 


