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แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

หมู่บ้านท่า หมู่ที่ 11 ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

1. แผนที่หมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 บ้านท่าเดิมเป็นที่ตั้งของอ าเภอสุไหงปาดีในสมัยนั้น เมื่อทางรถไฟตัดผ่านก็ได้ย้ายอ าเภอไปอยู่ใกล้สถานี
รถไฟ เดิมเป็นที่ตั้งของบ้านเจาะกด  หมู่ที่  4 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส และเมื่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้น จึง
แยกมาเป็นบ้านท่า หมู่ที่ 11เมื่อปีพ.ศ. 2539   ซึ่งเมือสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวกใช้เรือสัญจร ไปมา
ระหว่าง อ าเภอตากใบ ที่จึงเรียก ท่า เพราะเป็นที่เทียบเรือของชาวบ้านในสมัยนั้น จึงได้เรียกชื่อว่าบ้านท่าจน
มาถึงทุกวันนี้ 

3. พื้นที่ทั้งหมด 10 ตารางกิโลเมตรพิกัด GPSx=822415  y=680730 
4. อาณาเขต 

 หมู่ที่ 11 ตั้งอยู่ในต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากอ าเภอ 11 .ไปทางทิศ
ตะวันออก 11 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนราธิวาสไปทางทิศตะวันออก  40 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
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 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ อ าเภอตากใบ 
  ทิศใต้  ติดต่อ หมู่ที่  4 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่  3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่  6, 12 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศ 
 มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีสภาพภูมิอากาศชื้นและฝนตกชุกตลอดทั้งปี  
ภูมิอากาศ 
 มีสภาพภูมิอากาศชื่นและฝนตกชุกตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถแบ่งได้  2 ฤดู คือ 

 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 
 2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนมกราคม ของปีถัดไป 

 
6. ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านตามจปฐ. และ กชช2ค. 

6.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านตามจปฐ. ปี 2562 
     6.1.1 ข้อมูลประชากรตามช่วงอายุ 
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     6.1.2 ข้อมูลประชากรตามระดับการศึกษา 

 

 
    
  6.1.3 ข้อมูลประชากรตามอาชีพ 
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   6.1.4 ข้อมูลประชากรตามศาสนา 
 

 
 
 

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

http://ebmn.cdd.go.th/
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 6.2  ข้อมูลกชช.2ค. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. จ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 429 คน แยกเป็น ชาย 196 คน  หญิง 233 คน 
 7.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น 78 คน   แยกเป็น 
      ชาย 24 คน   หญิง 54 คน 
 7.2 คนพิการ รวมทั้งสิ้น 14คน แยกเป็น ชาย7คน หญิง7 คน 
8. จ านวนครัวเรือน 130 ครัวเรือน 
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๙. การประกอบอาชีพ 
 เกษตรกรรม(ท าไร่/ท านา/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์) 321 คน  
 ประมง 0 คน 

 ค้าขาย 10 คน  
  ท างานประจ าเอกชน/บริษัท/โรงงาน 10 คน 
  อ่ืน ๆ  20 คน 
๑๐. ว่างงาน 1 คน  

๑๑. หมู่บ้าน  มีรายได้15,000,000 บาท/ปี  รายจ่าย 10,000,000 บาท/ปี 
     มีหนี้สิน 2,000,000 บาท 

๑๒. จ านวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ  มีจ านวน 7 กลุ่ม ดังนี้ 
 ๑๒..1)กองทุนหมู่บ้าน(กทบ.) 
 ๑๒..2) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) 
 ๑๒..3) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
 ๑๒..4) กลุ่มสตรีท าขนม 

๑๒..5) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านท่า 
๑๒..6) กลุ่มเลี้ยงสุกร 
๑๒..7) กลุ่มปลูกผัก 

 
๑๓. กองทุนในหมู่บ้าน  มีจ านวน4กองทุน ดังนี้ 
 ๑๓..1) ชื่อกองทุนกองทุนหมู่บ้าน บ้านท่า   มีงบประมาณ   3,000,000 บาท 
 ๑๓..2) ชื่อกองทุน ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  มีงบประมาณ               2,000,000 บาท 
 ๑๓..3) ชื่อกองทุน กองทุนแม่ของแผ่นดิน  มีงบประมาณ                    12,000 บาท 
 ๑๓..4) ชื่อกองทุนกองทุนออมวันละบาท  มีงบประมาณ     100,000 บาท 
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ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุดแข็งโอกาส ภัยคุกคาม)  
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หรือสภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) จะท าให้หมู่บ้านทราบถึงจุดเด่น และ
ข้อเสียเปรียบของหมู่บ้าน 
 (1) จุดอ่อนWeakness คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเม่ือเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน (เป็นปัจจัยภายในที่หมู่บ้าน
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้)  
           (๑.๑) ด้านเศรษฐกิจ 

- ราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่ าผลผลิตไม่มีคุณภาพคุณภาพ  
- หาที่จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ 
- มีโรคพืชระบาด เป็นบางช่วงเวลา 
- ชาวบ้านมีรายได้ที่ได้จาการท าการเกษตรที่ไม่มั่นคง 
- ประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจครัวเรือนที่ชัดเจน 
- ถนน ทางสาธารณะบางเส้นทางในช่วงฤดูฝน เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่เหมาะแก่การสัญจร 
- ประชาชนว่างงาน หางานท ายาก 

 
            (1.2) ด้านสังคม 
 - ปัญหาของเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

- เทคโนโลยีสมัยใหม่และวัฒนธรรมจากภายนอกท าให้วัยรุ่นน าไปประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
 -เทคโนโลยีบางอย่างท าให้ชาวบ้านต้องจ่ายเงินโดยที่ไม่จ าเป็น 

- ผู้ไม่หวังดีจากกภายนอกหมู่บ้านมาสร้างความหวาดระแวง  ความแตกแยก  ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
           (1.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ภายในชุมชนการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ 
 - ภายในหมู่บ้านภูมิทัศน์ไม่สวยงาม 

- สภาพภูมิอากาศไม่เป็นใจ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
- ในช่วงบางเวลาประชาชนขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค บางช่วงเวลาน้ ามามาเกินความจ าเป็น 

 - ประชาชนใช้ทรัพยากรของตนเองไม่เต็มที่และไม่เหมาะสม 
           (1.4) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 - พ้ืนที่บางจุดของหมู่บ้านยังไม่มีแสงสว่าง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในช่วงเวลากลางคืน 
 - กลุ่มวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซด์เสียงดังรบกวน 

 - เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณรอบนอกหมู่บ้าน ท าให้ประชาชนไม่กล้าออกไปประกอบอาชีพ 
 - เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ไม่ค่อยเข้ามาดูแลภายในหมู่บ้าน หรือมีก็น้อย 

  (1.5) ด้านการบริหารจัดการ 
- ผู้น าด้านต่างๆ ยังขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ 
- ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการหมู่บ้าน โครงการบางโครงการต้องรองบประมาณเป็นเวลานาน 

 - การบริหารจัดการบางอย่างยังไม่ทั่วถึง ประชาชนรู้ข่าวสารน้อย 
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(2) จุดแข็งStrength คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเม่ือเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน (เป็นปัจจัยภายในที่หมู่บ้าน
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้) 
     (2.1) ด้านเศรษฐกิจ 
 - ประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพที่มั่นคง (ท าสวนยางพารา) 

- มีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ในหมู่บ้าน 
 - การคมนาคมสะดวกสามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล 
 -มีเงินทุนในหมู่บ้านเช่นกองทุนหมู่บ้าน, กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 - ประชาชนมีการประหยัดและมีการเก็บออมมากข้ึน 

-คนในชุมชนใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
    (2.2) ด้านสังคม 
  - มีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - มีวัดประจ าหมู่บ้านและเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
 - การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก และไม่ห่างไกลจากอ าเภอและจังหวัด 
 - ภายในหมู่บ้านมีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

- คนในชุมชนมีความขยันในการประกอบอาชีพ 
- คนในชุมชนมีความรักสามัคคี ท างานเป็นหมู่คณะ 
- มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

 - มีการรวมตัวแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 - ชุมชนให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส 
      (๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ในหมู่บ้านสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด 
 - ประชาชนให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 
 - มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
 - ไม่มีแหล่งมลพิษที่เป็นอันตรายต่อประชาชนในหมู่บ้าน 
      (2.4) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 - มีการจัดเวรยามประจ าหมู่บ้านเป็นประจ า 
 - ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 - ประชาชนในหมู่บ้านเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 - ภายในหมู่บ้านไม่เกิดปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรง 
 - หมู่บ้านมีป้อมชรบ.ประจ าหมู่บ้าน 
      (2.5) ด้านการบริหารจัดการ 
 - มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 
 - ประชาชนให้ความร่วมมือกับหมู่บ้านเป็นอย่างดี  
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2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท าให้หมู่บ้านทราบถึงโอกาสและอุปสรรคการ
ท างานของหมู่บ้าน 
(1) โอกาส Opportunity (ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลบวกที่หมู่บ้านไม่สามารถควบคุมได้) 

(1.1) มีทุนชุมชนที่สามารถสร้างโอกาสด้านการประกอบอาชีพ และสวัสดิการชุมชน 
(1.2) พัฒนาชุมชนสร้างโอกาสทางการเรียนรู้การท าแผน           
(1.3) กศน,เกษตรสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 
(1.4) ส านักงานเกษตรส่งเสริมเรื่องการท าอาชีพด้านการเกษตร 
(1.5) ในหมู่บ้านมีพ้ืนที่โครงการพระราชด าริสามารถขยายผลได้ต่อเนื่อง 
(1.6) มีแหล่งความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ  

(2) อุปสรรคThreat (ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลลบท่ีหมู่บ้านไม่สามารถควบคุมได้) 
 (2.1) ขาดงบประมาณ 
         (2.2) การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ   เช่น  ป่าไม้    
         (2.3) โรคระบาดในสัตว์ และพืช 
 (2.4) ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 
 (2.5) ปัญหายาเสพติด 
 

การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน (TOWS Matrix) 

 

                      ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 

S2มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

S3มีวัดประชุมชลธาราเป็นจุดศูนย์กลาง 

S4 หมู่บ้านมีทุนชุมชนที่เข้มแข็งเช่น
กองทุนหมู่บ้าน, กลุม่ออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

S5 เส้นทางการคมนาคมสะดวก อยู่ใน
เขตชุมชน 

S๖ คนในชุมชนใช้วิถี ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฯลฯ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 ประชาชนขาดความรู้ ในก าจัด
ศัตรูพืช 

W2 เป็นพื้นที่ลุ่มน้ าท่วมได้ง่าย 

W3 ไม่มีกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 

 



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 

O4ส านักงานเกษตรส่งเสริมเรื่องการ
ท าอาชีพด้านการเกษตร 

O5ใน ห มู่ บ้ า น มี พ้ื น ที่ โค ร งก า ร
พระราชด าริสามารถขยายผลได้
ต่อเนื่อง 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 

(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวง
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 

1 ) ส่ ง เส ริ ม ก า รจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เรี ย น รู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

2)  ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 

3) ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนสู่
อาชีพ 

 

WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

(ขจัดความอ่อนแอภายในโดยฉวย
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 

1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัด
ศัตรูพืช 

2) สร้างฝ่ายกั้นน้ าป้องกันน้ าท่วม 

3) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

 

ภัยคุกคาม (Opportunities) 

T1 การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ   
เช่น  ป่าไม้    

T2 โรคระบาดในสัตว์  และพืช 

T3ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ 

T4 ปัญหาน้ าท่วม 

 

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

(ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเลี่ยงสิ่งกีด
ขวางภายนอก) 

1) จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ 

2) จัดตั้งศูนย์ก าจัดศัตรูพืชในหมู่บ้าน 

3) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้บริเวณปากล่อ 

 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 

(ลดความอ่อนแอภายในและหลีกเลี่ยง
สิ่งกีดขวางภายนอก) 

1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัด
ศัตรูพืช 

2) สร้างฝ่ายกั้นน้ าป้องกันน้ าท่วม 
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2.3 เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์ , Vision) ของหมู่บ้าน  
 
วิสัยทัศน ์

“หมู่บ้านน่าอยู่ เรียนรู้การออม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 

  ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 ๒. สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ 

3. สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่บ้านรวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
  ๑. เป้าประสงค์รวม : ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพไม่ตกเกณฑ์รายได้จปฐ. มีความปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต ทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยน าหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

๒.เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  ๑)ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  ๒) ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง 
  ๓) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)/กลยุทธ์ 
๑)พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) พัฒนาด้านเศรษฐกิจในหมู่บ้าน 
๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านให้มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตและทรัพย์สิน 
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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 การใช้โปรแกรมดังกล่าวนอกจากเพ่ือการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริง
ของหมู่บ้านแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการท า SWOT  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และตรงตาม
ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 
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ส่วนที่ 3 การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านบ้านท่า 
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

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

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 8,000,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
2 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11  3,000,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
3 โครงการร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 10,000 ประชาชน      หมู่บ้านด าเนินการเอง 
4 โครงการจัดท าไฟส่องสว่างสองข้างทาง 200,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
5 โครงการปรับปรุงขุดลอกคูระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 500,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
6 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 1,000,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
7 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การพัฒนาด้านการเกษตร 100,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
8 โครงการอนุรักษ์ป่าและพันธุ์ปลาบริเวณป่าพรุปากล่อ   10,000 ประชาชน      หมู่บ้านด าเนินการเอง 
9 โครงการการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 20,000 ประชาชน      หมู่บ้านด าเนินการเอง 

10 โครงการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 20,000 ประชาชน      หมู่บ้านด าเนินการเอง 
11 โครงการจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแก่ผู้น า  10,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
12 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์  100,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
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ส่วนที่ 3(ต่อ) การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านท่า 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านรวมทุกด้านเรียงตามล 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

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

13 โครงการรวมกลุ่มเลี้ยงสุกร 100,000 กลุ่มเลี้ยงสุกร      ขอรับการสนับสนุน 
14 โครงการผู้น าหมู่บ้านพบปะชาวบ้าน  20,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
15 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางปากล่อ 1,000,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย16เสียง 500,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
17 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 500,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
18 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 10,000 กลุ่มออมทรัพย์ฯ      ขอรับการสนับสนุน 
19 โครงการการรณรงค์ให้ประชาชนท าปุ๋ยใช้เอง 100,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
20 โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 10,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
21 โครงการปลูกผักสวนครัว 50,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
22 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ในหมู่บ้าน 1,000,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
23 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  20,000 ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านท่า 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

1 
 

โครงการรวมกลุ่มเลี้ยงสุกร  
   
 
 
 
 

100,000 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านท่า/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านท่า 
-จัดเวรในการดูแลสุกร 
-จัดซื้อสุกรมาเลี้ยง 
- เมือ่ครบก าหนดจัดจ าหน่าย 
-สิ้นปีปันผลแก่สมาชิกท่ีเลี้ยง 
-จัดซื้อสุกรมาเลี้ยงต่อเพ่ือต่อยอด 

 

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การพัฒนาด้าน
การเกษตร 
 
 

100,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้านเพื่อสอบถามความ 
ต้องการอุปกรณ์อะไรบ้าง 
-จัดซื้ออุปกรณ์ตามที่ชาวบ้านต้องการ 
-แจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน 
-ติดตามและประเมินผล 

 

3 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

10,000 คณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ/ 

1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน 
-ติดต่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
-จัดกิจกรรมการฝึกอบรมคณะกรรม  
การกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
-ติดตามและประเมินผล 

 

4 โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ครัวเรือน 

10,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน 
-ติดต่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
-จัดกิจกรรมโครงการจัดท าบัญชี 
รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน 
-ติดตามและประเมินผล 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านบ้านท่า 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านสังคม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

1 
 

โครงการปรับปรุงขุดลอกคูระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน    

500,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ในหมู่บ้าน 1,000,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

3 โครงการจัดท าไฟส่องสว่างสองข้างทาง ทางไป
ปากล่อ 

200,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. บ้านท่าหมู่
ที่ 11 

8,000,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

5 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

1,000,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาปากล่อ 3,000,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

7 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11 3,000,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

8 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางปากล่อ
  

1,000,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
16 เสียง   

500,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

10 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง   500,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านท่า 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

1 
 

โครงการอนุรักษ์ป่าและพันธุ์ปลาบริเวณป่า
พรุปากล่อ    
 
 

10,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-ติดต่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
-จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

2 โครงการถางป่า 2 ข้างทางถนนสายหลัก
ภายในหมู่บ้าน 
 

10,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

3 โครงการพัฒนาความสะอาดของครัวเรือน  10,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

4 โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน 

10,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

5 โครงการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้  
  

10,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

6 โครงการรณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า  10,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านท่า 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

1 
 

โครงการสนับสนุนชุดคุ้มครองต าบลเฉลิม
พระเกียรติ  

100,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-ติดตามและประเมินผล 

 

2 โครงการต าบลสุไหงปาดีต้านภัยยาเสพติด 
  

20,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

3 โครงการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย
ในหมู่บ้านและการอยู่เวรยามของ ชรบ.    

20,000 สมาชิก ชรบ. ม.11/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

 
 

-ประชุมชาวบ้าน 
-จัดเวรยาม ชรบ. 
-ให้ ชรบ. เข้าเวรตามวันและเวลา 
-ติดตามและประเมินผล 

 

4 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ให้ป้อมยามชรบ./
อรบ. 

100,000 สมาชิก ชรบ. ม.11/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด  50,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

6 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  20,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านบ้านท่า 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านบริหารจัดการ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

1 
 

โครงการจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแก่
ผู้น า  
 
 

10,000 ผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆ/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-ติดต่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
-จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์  

100,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

3 โครงการผู้น าหมู่บ้านพบปะชาวบ้าน 
 
 

20,000 ประชาชน/ 
1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 
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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

 

ด้า
นค

วา
มมั่

งค
งแ

ละ
คว

าม
สง

บ
เรีย

บร
้อย

 

ด้า
นบ

ริห
าร

จัด
กา

ร 

(หน่วยด าเนินการ) 

ท า
เอง 

ท า
ร่วม 

หน่วยงาน
อ่ืนท าให้ 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 8,000,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11  3,000,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน 

10,000         หมู่บ้านด าเนินการเอง 

โครงการจัดท าไฟส่องสว่างสองข้างทาง 200,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการปรับปรุงขุดลอกคูระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 500,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 1,000,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การพัฒนาด้านการเกษตร 100,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการอนุรักษ์ป่าและพันธุ์ปลาบริเวณป่าพรุปากล่อ   10,000         หมู่บ้านด าเนินการเอง 
โครงการการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 20,000         หมู่บ้านด าเนินการเอง 



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

 
ด้า

นค
วา

มมั่
งค

งแ
ละ

คว
าม

สง
บ

เรีย
บร

้อย
 

ด้า
นบ

ริห
าร

จัด
กา

ร 

(หน่วยด าเนินการ) 

ท า
เอง 

ท า
ร่วม 

หน่วยงาน
อ่ืนท าให้ 

โครงการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 20,000         หมู่บ้านด าเนินการเอง 

โครงการจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแก่ผู้น า 10,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ 100,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการรวมกลุ่มเลี้ยงสุกร 100,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการผู้น าหมู่บ้านพบปะชาวบ้าน  20,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางปากล่อ 1,000,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย16เสียง 500,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 500,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 10,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการการรณรงค์ให้ประชาชนท าปุ๋ยใช้เอง 100,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 10,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการปลูกผักสวนครัว 50,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ในหมู่บ้าน 1,000,000         ขอรับการสนับสนุน 
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  20,000         ขอรับการสนับสนุน 
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ส่วนที่ 5         การทบทวนการพัฒนาหมู่บ้าน 
 

วัน/เดือน/ปี ทบทวนครั้งที่ มติที่ประชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
23/06/62 1 ให้มีการด าเนินแผนที่วางไว้ในแต่ละด้านและจัดประชุมเพ่ือทบทวน

แผนงานด้านต่างๆเป็นประจ าทุกๆปี 
93 คน  
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รายงานการประชุมประชาคมเพือ่บูรณาการจดัท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านท่า หมู่ที่ 11 

ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
วันที ่23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ณ ศาลาอเนกประสงคบ์้านท่า 
*************************** 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
1. เม่ือประชาชนพร้อมแล้ว นายไพโรจน์ เภาประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  
กล่าวเปิดการประชุมประชาคม  และสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
  1)  ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน  จ านวน 130 ครัวเรือน 
  2)  ผู้แทนครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 93 คน  คิดเป็นร้อยละ 73.07 
 
2. ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูลความต้องการของประชาชน  โดยขอให้ทุกภาคส่วน  
คณะท างานทุกด้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน  รวบรวมแผนฯ ทั้งหมดที่มีในหมู่บ้าน  และร่วมกันเสนอความต้องการ/
โครงการเพิ่มเติม  เพื่อให้ที่ประชุมประชาคม 

 จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
   1) ความต้องการ/โครงการด้านเศรษฐกิจ 
   (1) โครงการรวมกลุ่มเลี้ยงสุกร    งบประมาณ 100,000 บาท 
   (2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การพัฒนาด้านการเกษตร งบประมาณ 100,000 บาท 
   (3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง   งบประมาณ   50,000 บาท 
   (4) โครงการการรณรงค์ให้ประชาชนท าปุ๋ยใช้เอง  งบประมาณ 100,000 บาท 
   (5) โครงการปลูกผักสวนครัว    งบประมาณ   50,000 บาท 
   (6) โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ  งบประมาณ   10,000 บาท 
   (7) โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ งบประมาณ   10,000 บาท 
   (8) โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน งบประมาณ   10,000 บาท 

  (9) โครงการอบรมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  งบประมาณ   10,000 บาท 
   (10) โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน   งบประมาณ   10,000 บาท 
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   2) ความต้องการ/โครงการด้านสังคม 
   (1) โครงการปรับปรุงขุดลอกคูระบายน้ าภายในหมู่บ้าน   งบประมาณ     500,000 บาท 
   (2) โครงการปรับปรุงถนน คสล.ในหมู่บ้าน   งบประมาณ  1,000,000 บาท 
   (3) โครงการจัดท าไฟส่องสว่างสองข้างทาง ทางไปปากล่อ งบประมาณ     200,000 บาท 
   (4) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. บ้านท่าหมู่ท่ี 11   งบประมาณ  8,000,000 บาท 
   (5) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน งบประมาณ  1,000,000 บาท 
   (6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาปากล่อ   งบประมาณ  3,000,000 บาท 
   (7) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11   งบประมาณ  3,000,000 บาท 
   (8) โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางปากล่อ  งบประมาณ  1,000,000 บาท 
   (9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย16 เสียง  งบประมาณ     500,000 บาท 

  (10) โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง   งบประมาณ     500,000 บาท 
 
   3) ความต้องการ/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (1) โครงการอนุรักษ์ป่าและพันธุ์ปลาบริเวณป่าพรุปากล่อ   งบประมาณ   10,000 บาท 
   (2) โครงการถางป่า 2 ข้างทางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน งบประมาณ   10,000 บาท 

   (3) โครงการพัฒนาความสะอาดของครัวเรือน  งบประมาณ   10,000 บาท 

   (4) โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน  งบประมาณ   10,000 บาท 
   (5) โครงการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้   งบประมาณ   10,000 บาท 

   (6) โครงการร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน งบประมาณ   10,000 บาท 
(7) โครงการรณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า  งบประมาณ   10,000 บาท 

 
   4) ความต้องการ/โครงการด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
   (1) โครงการสนับสนุนชุดคุ้มครองต าบลเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ  100,000 บาท 
   (2) โครงการต าบลสุไหงปาดีต้านภัยยาเสพติด  งบประมาณ    20,000 บาท 
   (3) โครงการการอยู่เวรยามของ ชรบ.     งบประมาณ    20,000 บาท 
   (4) โครงการการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด   งบประมาณ    20,000 บาท 
   (5) โครงการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน งบประมาณ    20,000 บาท 
   (6) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ให้ป้อมยามชรบ./อรบ.    งบประมาณ  100,000 บาท 
   (7) โครงการเฝ้าระวังบุคคลภายนอกที่เข้ามาในหมู่บ้าน  งบประมาณ    10,000 บาท 
   (8) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด  งบประมาณ    50,000 บาท 

  (9) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์   งบประมาณ    20,000 บาท 
 

   5) ความต้องการ/โครงการด้านบริหารจัดการ 
   (1) โครงการจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแก่ผู้น า  งบประมาณ     10,000 บาท 
   (2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์  งบประมาณ   100,000 บาท 
   (3) โครงการผู้น าหมู่บ้านพบปะชาวบ้าน   งบประมาณ     20,000 บาท 
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 วิเคราะห์ปัญหาที่ตกผลึกข้อมูล 
ปัญหาที่ตกผลึกต่างๆ เน้นการวางแผนและจัดสรรงบประมาณอย่างสมเหตุสมผล โดยทุกภาคส่วนมีส่วนรับรู้

รับทราบในการใช้งบประมาณต่างๆ และก ากับติดตามเพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นอย่างเหมาะสม 
พร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้หมู่บ้านมีการพัฒนาไปในทางท่ีถูกต้อง เหมาะสมที่สุด 

 จัดล าดับความส าคัญ 
  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.  
  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11  
  โครงการร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 
  โครงการจัดท าไฟส่องสว่างสองข้างทาง 
  โครงการปรับปรุงขุดลอกคูระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
  โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การพัฒนาด้านการเกษตร 
  โครงการอนุรักษ์ป่าและพันธุ์ปลาบริเวณป่าพรุปากล่อ   
  โครงการการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
  โครงการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
  โครงการจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแก่ผู้น า 
  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ 
  โครงการรวมกลุ่มเลี้ยงสุกรโครงการผู้น าหมู่บ้านพบปะชาวบ้าน 
  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางปากล่อ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย16เสียง 
  โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
  โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 โครงการการรณรงค์ให้ประชาชนท าปุ๋ยใช้เอง 
  โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
  โครงการปลูกผักสวนครัว 
  โครงการปรับปรุงถนน คสล.ในหมู่บ้าน 
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 เสนอแนะแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ในอนาคต 
 การพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต เน้นการด้านการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเชิงท่องเที่ยวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนมากขึ้น หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย ปลอดจากสิ่งเสพติดต่างๆ ดังนี้ 
 การพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยมีพัฒนาอ าเภอสุไหงปาดี ได้คัดเลือกให้หมู่บ้านท่า หมู่ที่ 11 ต าบลสุ
ไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี โดยใช้ที่บริเวณบ่อปลาชายทุ่ง ทุ่ง
นาปากล่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวช เพราะอยู่ใกล้กับป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีโครงการ
เลี้ยงปลา และฟ้ืนฟูนาร้าง และยังมีสถานที่ปฏิบัติธรรม อยู่ในพื้นท่ี และการสัญจรของประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวก็
มีความสะดวก สบาย 
 การพัฒนาหมู่บ้านให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่จะท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยประชาชนส่วน
ใหญ่มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่แล้ว และยังมีภาครัฐมาช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆ เซ่น 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชน ฯลฯ ท าให้ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน และมีรายจ่ายที่ลดลง 
 หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อยปลอดจากสิ่งเสพติดต่างๆ โดย ที่ทางหมู่บ้านได้ท ากฎของหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนในการลงมิติรับกฎของหมู่บ้านนี้ ท าให้หมู่บ้านปลอดจากสิ่งเสพติดต่างๆ และด้านความสงบเรียบร้อย 
โดยที่ทางหมู่บ้านได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านขึ้น โดยมีป้อมชรบ. อยู่ ซึ่งชุดรักษาความปลอดภัยแต่ละวัน 
ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบไม่มีเกิดขึ้นในหมู่บ้านเลย 
 
3. ที่ประชุมฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดล าดับความต้องการ/โครงการของแผนพัฒนาออกเป็น 
 1) ความต้องการ/โครงการด้านเศรษฐกิจ 
  (1) โครงการรวมกลุ่มเลี้ยงสุกร    งบประมาณ 100,000 บาท 
  (2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การพัฒนาด้านการเกษตร งบประมาณ 100,000 บาท 
  (3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง   งบประมาณ   50,000 บาท 
  (4) โครงการการรณรงค์ให้ประชาชนท าปุ๋ยใช้เอง  งบประมาณ 100,000 บาท 
  (5) โครงการปลูกผักสวนครัว    งบประมาณ   50,000 บาท 
  (6) โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ  งบประมาณ   10,000 บาท 
  (7) โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ งบประมาณ   10,000 บาท 
  (8) โครงการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน งบประมาณ   10,000 บาท 

 (9) โครงการอบรมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  งบประมาณ   10,000 บาท 
  (10) โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน   งบประมาณ   10,000 บาท 
 
 2) ความต้องการ/โครงการด้านสังคม 
  (1) โครงการปรับปรุงขุดลอกคูระบายน้ าภายในหมู่บ้าน   งบประมาณ     500,000 บาท 
  (2) โครงการปรับปรุงถนน คสล.ในหมู่บ้าน   งบประมาณ  1,000,000 บาท 
  (3) โครงการจัดท าไฟส่องสว่างสองข้างทาง ทางไปปากล่อ งบประมาณ     200,000 บาท 
  (4) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. บ้านท่าหมู่ท่ี 11   งบประมาณ  8,000,000 บาท 
  (5) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน งบประมาณ  1,000,000 บาท 
  (6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาปากล่อ   งบประมาณ  3,000,000 บาท  
  (7) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11   งบประมาณ  3,000,000 บาท  
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  (8) โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางปากล่อ  งบประมาณ  1,000,000 บาท 
  (9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย16 เสียง  งบประมาณ     500,000 บาท 

 (10) โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง   งบประมาณ     500,000 บาท 
 

 3) ความต้องการ/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1) โครงการอนุรักษ์ป่าและพันธุ์ปลาบริเวณป่าพรุปากล่อ   งบประมาณ    10,000 บาท 
  (2) โครงการถางป่า 2 ข้างทางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน งบประมาณ    10,000 บาท 

  (3) โครงการพัฒนาความสะอาดของครัวเรือน  งบประมาณ    10,000 บาท 

  (4) โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน  งบประมาณ    10,000 บาท 
  (5) โครงการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้   งบประมาณ    10,000 บาท 

  (6) โครงการร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน งบประมาณ    10,000 บาท 
(7) โครงการรณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า  งบประมาณ    10,000 บาท 

 
 4) ความต้องการ/โครงการด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
  (1) โครงการสนับสนุนชุดคุ้มครองต าบลเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ     100,000 บาท 
  (2) โครงการต าบลสุไหงปาดีต้านภัยยาเสพติด  งบประมาณ 20,000 บาท 
  (3) โครงการการอยู่เวรยามของ ชรบ.     งบประมาณ 20,000 บาท 
  (4) โครงการการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด   งบประมาณ 20,000 บาท 
  (5) โครงการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน งบประมาณ 20,000 บาท 
  (6) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ให้ป้อมยามชรบ./อรบ.    งบประมาณ     100,000 บาท 
  (7) โครงการเฝ้าระวังบุคคลภายนอกที่เข้ามาในหมู่บ้าน  งบประมาณ 10,000 บาท 
  (8) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด  งบประมาณ 50,000 บาท 

 (9) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์   งบประมาณ 20,000 บาท 
  

 5) ความต้องการ/โครงการด้านบริหารจัดการ 
  (1) โครงการจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแก่ผู้น า  งบประมาณ    10,000 บาท 
  (2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์  งบประมาณ    100,000 บาท 
  (3) โครงการผู้น าหมู่บ้านพบปะชาวบ้าน   งบประมาณ 20,000 บาท 
 
 6) ปัญหาที่พบในที่ประชุม 
  (1) ประชาชนไม่กล้าเสนอโครงการต่างๆ 
  
 7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  (1) โครงการบ้างโครงการใช้งบประมาณในการด าเนินการค่อนข้างสูง ต้องรองบประมาณจากหน่วยงาน
ส่วนกลางที่พอจะมีงบประมาณ 
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ปิดประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 
 
  (ลงชื่อ). นายสรรชัย ศิริรัศพล.......ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นายสรรชัย ศิริรัศพล) 
           โทร. 08 7968 5296 
      วันที ่23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 
 
 
  (ลงชื่อ)..น.ส.จิตตรา สีจันทร์.....เลขานุการ กรรมการ/ชุมชน 
             (น.ส.จิตตรา สีจันทร)์ 
    โทร. - 
     วันที ่23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 
 
 
  (ลงชื่อ).นางเพียงฤดี เกตุสิงห์....ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
             (นางเพียงฤดี เกตุสิงห์) 
        โทร - 
     วันที ่23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 
 
 
  (ลงชื่อ)..นายไพโรจน์  เภาประดิษฐ์..ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 

           (นายไพโรจน์ เภาประดิษฐ์) 
             โทร. 0807138 4768 
  วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 
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รายชื่อผู้พิการบ้านท่า ม.11 ต.สุไหงปาด ี
 

ที ่ ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ หมายเหตุ 
1 นางสาวนฤมล  รัตนสกุล 9/1  
2 นางสาวสุชาดา  เกตุสิงห์ 23  
3 นายสิงหา  หะนุรัตน์ 25  
4 นางสาวออย   แก้วสุกใส 32  
5 นายประเสริฐ   แซ่ว่าง 47/1  
6 นายประวิทช์  สุกส าราญ 42/1  

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ หมายเหตุ 
1 นายกรีฑา พุฒทอง 51/1  
2 นายเจษฎา  นุ้ยชาวนา 42/1  
3 นางสาวชุตินันต์  ผ่องศรี 57  
4 นายฐิตินันท์ พันธ์ห่อ 62  
5 นายณัฐ ทองแดง 1  
6 นายธนพล ทองค า 53  
7 นางสาวนัยนา เภาประดิษฐ์ 18/3  
8 นางสาวนฤมล รัตนสกุล 9/1  
9 นางสาวเนาวนิตย์  ขวัญคุม 25  

10 นายปรีชา สุกส าราญ 42  
11 นางสาวปาลิตา หล่ายหมู่ 18/2  
12 นางสาวปวีณา สกุลกาญจนาโชติ 42/4  
13 นางสาวพิสิกานต์ บุญให้ 38  
14 นางสาวยาใจ รักมณี 26  
15 นางสาวรัตนาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ 63  
16 นางฤดี ด ามิตร 44  
17 นางสาววิไลภรณ์ เวทโอสถ 41  
18 นางวิไลวรรณ เกื้อทาน 44  
19 นางสุก เทพคุม 60  
20 นายสมโภชน์ สกุลแก้ว 63  
21 นายหัตถวุธ เงินแก้ว 37  
22 นางเอ๊ียะ ปินจา 5  
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รายช่ือครัวเรือน 

บ้าน ท่า  หมู่ที่ 11  ต าบลสุไหงปาดี   อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขท่ี หมายเหตุ 

1 นายไสว            ทองแดง 1  
2 นางชุมสาย        แปลกเพ่ือน 1/2  
3 นางกิ้ม               แดงดี 1/3  
4 นางตวงรัตน์        พันธุ์โภชน์ 1/4  
5 นายไสว              ด ามิตร 2  
6 นางละออง            มณีไสย 2/1  
7 นายนิคม             นนธิ 2/2  
8 นางเอียะ             ปิ่นจา 3  
9 นางรวีวรรณ          พุฒทอง 3/2  

10 ด.ต.ชาญณรงค์      แก้วสุกใส 4  
11 นายแดง              พันธ์โภชน์ 5  
12 นางสุนันท์           พันธ์โภชน์ 5/1  
13 นายด ารง            พันธ์โภชน์ 5/2  
14 นางตวงทิพย์         ศรีทวี 6  
15 นายโสฬส            อยู่ยืนยง 7  
16 นายอุดม             จลุเทพ 8  
17 นายนิวัฒน์           บุตรจีน 8/1  
18 นางกลิ่น              เวทมาหะ 9  
19 นายบันลือ           รัตนสกุล 9/1  
20 นายพล               บุญชว่ย 10  
21 นายจิตร์              บุญสุวรรณ 11  
22 น.ส.ชฏาพร          แดงโรจน ์ 11/1  
23 นายพงพันธ์          สุพงศ์ 12  
24 นายรักษ์ศักดิ์        สุพงศ์ 12/2  
25 นายแดง              ทองดี 14  
26 ด.ต.อรรถชัย         ชุมใหม่ 15  
27 นางผิน                สุขจันทร์ 16  
28 นางอรวี               สุขจันทร์ 16/1  
29 นางพุด                บุญช่วย 17  
30 นางเอียะ              เภาประดิษฐ์ 18  
31 นายรุณ                ปักษีรักษ์ 18/1  
32 ส.ต.อ.เฉลิม           หล่ายหมู่ 18/2  
33 นายไพโรจน์          เภาประดิษฐ์ 18/3  
34 น.ส.เมธียา            ดีพาส 19  



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขท่ี หมายเหตุ 
35 นายแดง              ทองเลิศ 19/2  
36 นายประดับ          บุญหวังชว่ย 19/3  
37 น.ส.เฉลิมศรี         รัตนสกุล 20  
38 นายสุริยา            สาระทิพย์ 21  
39 นายคฑาพล          เกตุสิงห์ 23  
40 นายเจิม               เหมมูล 23/1  
41 นางสาว               ขวัญคุม 24  
42 นายสมนึก            หะนุรัตน์ 25  
43 นายภราดร            ศรีจันทร์ 25/2  
44 ด.ต.จวบ               รักมณี 26  
45 นางชุติมา             ตุนาคุณ 26/1  
46 นางมยุรา              ขันเพ็ชร 26/4  
47 นางแดง               แสงสุวรรณ 27  
48 นายทศพร            คงส าเร็จ 27/1  
49 นายอ าไพ             แก้วมณี 28/1  
50 นางจิตร               ลาวดี 30  
51 นายโนม               ศรีสุข 31  
52 นายประเสริฐ         มณีไสย 31/1  
53 น.ส.ออย              แก้วสุกใส 32  
54 นางสุข                ประดิษฐ์ธรรม 33/1  
55 นายชิตพล            บัวลอย 33/2  
56 นางดี                  ขวัญคุม 33/3  
57 นายเขียว              เกาะทอง 34  
58 นางริน                 จันทร์เดมิ 35  
59 นายเสาร์               สีจันทร์ 36  
60 นายเผือก              ลิ่มเฮง 36/1  
61 นายแดง               เงินแก้ว 37  
62 นางกาณต์กนิษฐ์      บุญให้ 38  
63 นายวิรัช               เทพยากร 38/1  
64 นายธีรพล             สารผอม 39  
65 นายแย้ม              ขุนอ าไพ 40/1  
66 นายอิน                ดีพาส 41  
67 น.ส.จิตรตรา          สีจันทร ์ 41/1  
68 นายเสริญ             เวทโอสถ 41/2  
69 นายแจ้ง              นุ้ยชาวนา 42  
70 นายแดง              สุกส าราญ 42/1  
71 นายจรูญ             สุขส าราญ 42/2  



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขท่ี หมายเหตุ 
72 นางจันทร์            สุขส าราญ 42/3  
73 นางสาวปวีณา        สกุลกาญจนโชติ 42/4  
74 นางเสงี่ยม           เวทโอสถ 43  
75 นายปาน             คงสมนาม 43/1  
76 นายเสาร์              ด ามิตร 44  
77 นายเจริญ             ด ามิตร 44/1  
78 นางลักษณ์ชนา       ศรีสุวรรณ์ 44/2  
79 นางจันทร์             ด ามิตร 44/3  
80 นายสรรชัย            ศิริรัศพล 44/4  
81 นายไชย               เมฆรัตน์ 45  
82 นายสมศักดิ์           แก้วสุกใส 45/1  
83 นางชุมดี               ไทยกลาง 45/2  
84 นางเฉลิม              ทองรมย์ 46  
85 นายบุญช่วย          ขุนอ าภัย 46/1  
86 นายลาย               มะโนภักดิ ์ 47  
87 นายพล               แก้วเมฆ 47/1  
88 น.ส.น้อย             มะโนภักดิ์ 47/2  
89 นายทิตย์พรรณโภชน ์ 48  
90 นายวิน               พรมเดช 48/1  
91 นายวิน               โทบุรี 49  
92 นายวิรัช              สุกส าราญ 49/1  
93 นายดวง              เมฆรัตน์ 49/2  
94 นายนุ้ย               เทพษร 49/3  
95 นางบุญ              ทองเจริญ 51  
96 นางเสงี่ยม           เวทโอสถ 51/1  
97 นางพรรณี           ข าอ่อน 51/2  
98 นายโพธิ              ศรีแก้ว 51/3  
99 นางจิตร์              พุฒทอง 51/4  

100 นายสุชาติ            ทองเจริญ 52  
101 นายณัฐพล           ทองค า 53  
102 นางอ่อน              ปักษีรักษ์ 54  
103 นางรุ่งตะวัน         สมัครกิจ 53/1  
104 นางสุนิษา            ศรีหมั่น 56  
105 นายจัด               บุตรจีน 57  
106 นายจ้วน              สีแดง 57/1  
107 นางอ้วน              เทพคุ้ม 58  
108 น.ส.ชุตินันท์         ผ่องศรี 58/1  



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขท่ี หมายเหตุ 
109 นายหมวก            เทพคุม 59  
110 นางสุก                เทพคุม 60  
111 นางแฉล้ม             เทพคุม 60/1  
112 นางเต็ม               คงชูดวง 61  
113 นายรินทร์            คงชูดวง 61/1  
114 นายอุทัย             สนิทชาติ 61/2  
115 นายนุ้ย               บุญรอด 62  
116 นายมารุต             เวสวานชิย์ 62/1  
117 น.ส.มลฤดี            ชูชาติ 63  
118 นายสมโภชน์         สกุลแก้ว 64  
119 นายปรีชา             เมฆรัตน์ 66  
120 นางนีรเนตร           ใสสุข 67  
121 นายสนิท              พึ่งต าบล 68  
122 นางวิชุลี               ยินดีเสถียร 69  
123 นางเคลือวัลย์         ทิพย์มุณี 70  
124 นายประธาน          ลายหมู่ 99  
125 นายสมศักดิ์           ดีพาส 147  
126 นางพริ้ม               ดีพาส 148  
127 นายแดง               ศรีทอง 150  
128 นายเมธา              สุเมธาววิัฒน์ 160  
129 นางพัดแก้ว           แก้วมณี 9849  
130 นายสรรชัย           ศิริรัศพล 44/4  

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปประชุมประชาคม เพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านท่า หมู่ที่ 11 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


