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แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

หมู่บ้านใหม่   หมู่ที่  3  ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

1. แผนที่หมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
เมื่อสมัย พ.ศ. ๒๔๔๐ ต าบลสุไหงปาดี เคยเป็นที่ตั้งของอ าเภอสุไหงปาดี ที่บริเวณสี่แยกบ้านท่า สาเหตุที่เรียกว่า บ้านท่า 
สืบเนืองจากสมัยก่อนการสัญจรไปมา ค้าขาย จะใช้แม่น้ าล าคลองเป็นทางคมนาคม และคลองสุไหงปาดีไปบรรจบกับแม่น้ า
บางนารา สามารถติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสได้ บริเวณนี้จึงเป็นท่าจอดเรือของผู้สัญจรไปมา และเป็นแหล่งชุมชน จึงได้ตั้ง
เป็นที่ว่าการอ าเภอ ต่อมาเมื่อเริ่มมีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นมากข้ึน จึงได้แยกหมู่บ้านออกจากบ้านท่า  ซึงเป็นหมู่ที่ ๒ (ปัจจุบัน คือ 
หมู่ที่ ๔และหมู่ที่  ๑๑) มาเป็นหมู่ที่  ๓และตั้งชื่อว่า  บ้านใหม่  ซึ่งมีความหมายว่า หมู่บ้านที่ตั้งขึ้น มาใหม่นั่นเองและเมื่อ
มีการสร้างเส้นทางรถไฟผ่าน ต าบลปะลุรูจึงได้ย้ายที่ว่าการอ าเภอไปตั้งที่ ต าบลปะลุรู จนถึงปัจจุบัน แต่ยังใช้ชื่ออ าเภอสุ
ไหงปาดี เหมือนเดิม 

ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
๑.นายเบี้ยว จันทร์สุข (ไม่ทราบ  พ.ศ.) 
๒.นายจันทร์ ตรงนิตย์  (ไม่ทราบ  พ.ศ.) 



๓.นายนรนิด บุตรมาตา พ.ศ. .............-พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔.นายวิชิต ตรงนิตย์  พ.ศ. ๒๕๔๘ – จนถึงปัจจุบัน 

 
3. พื้นที่ทั้งหมด  2,620 ตารางกิโลเมตรพิกัด GPS……………………….. 
4. อาณาเขต 

หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากอ าเภอ……….ไปทาง
ทิศ………………….กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนราธิวาสไปทางทิศ……………กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศตะวันออก ติดตอ่กับ ป่าพรุโต๊ะแดง  อ าเภอตากใบ    จ.นราธิวาส 

  ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ ม.๔  ,  ม.๑๑ต.สุไหงปาดี   อ.สุไหงปาดี   จ.นราธิวาส 

  ทิศใต้  ติดตอ่กับ ม.๑๐  , ม.๕ต.สุไหงปาดี   อ.สุไหงปาดี   จ.นราธิวาส 

  ทิศเหนอื ติดตอ่กับ ม.๑๑ 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 ข้อมูลประชากรตามระดับการศึกษา 
 

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

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


 
 

 6.2  ข้อมูลกชช.2ค. 
 

 
 
 
 
 
 



 
7. จ านวนประชากร  รวมทั้งสิ้น 995 คน แยกเป็น  ชาย 481 คน  หญิง 514 คน(ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์) 
 7.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)  รวมทั้งสิ้น  180  คน   แยกเป็น 
      ชาย 73  คน   หญิง  107 คน 
 7.2 คนพิการ  รวมทั้งสิ้น  31  คน  แยกเป็น ชาย  20  คน  หญิง 11  คน 
8. จ านวนครัวเรือน  315  ครัวเรือน  
๙. การประกอบอาชีพ 
 เกษตรกรรม(ท าไร่/ท านา/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์) 500 คน  

 ประมง - คน 
 ค้าขาย 10 คน  
ท างานประจ าเอกชน/บริษัท/โรงงาน 10 คน 

  อ่ืน ๆ  - คน 
10. ว่างงาน - คน  
11. หมู่บ้าน  มีรายได้เฉลี่ย 80,521.17 บาทตอ่ครวัเรอืน   รายจ่าย  5  ล้านบาท/ปี 
มีหนี้สิน 3  ล้านบาท 
12. จ านวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ  มีจ านวน  5 กลุ่ม ดังนี้ 
 12.1) กลุ่มสัมมาชีพบ้านใหม่ท าเครื่องแกง 
 12.2) กลุ่มท าขนมโคกใหญ่ 
 12.3) กลุ่มสัมมาชีพบ้านใหม่ท าไข่เค็ม 
 13.4) กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง 
 14.5) กลุ่มเลี้ยงกบ 
13. กองทุนในหมู่บ้าน  มีจ านวน  2 กองทุน ดังนี้ 
 13.1) ชื่อกองทุนออมทรัพย์/กลุ่มกองทุนหมูบ่้าน มีงบประมาณ 1,200,000 บาท 
 13.2) ชื่อกลุ่มกองทุนแมข่องแผน่ดิน  มีงบประมาณ 28,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 - เกษตรกรขาดความรู้ในการท าปุ๋ย 
 - เกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูง 
 - เกษตรกรยังไม่รู้จักการปลูกผัก-การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พ้ืนบ้านไว้กินเอง 
 - ประชาชนมีหนี้สินหลายทาง 
- ประชาชนในหมู่บ้านบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองและไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินเพราะอยู่ในเขตป่าอณุรักษ์
พันธุ์สัตว์ป่า 
            (1.2) ด้านสังคม 
 - ปัญหาของเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 - ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 - ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมน้อย 
 - ชุมชนขาดความสามัคคี 
 - เยาวชนคนรุ่นใหม่ยังไม่เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมกับชุมชนเท่าท่ีควร 
 -ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
 - ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
           (1.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ภายในชุมชนการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ 
 - ภายในหมู่บ้านภูมิทัศน์ไม่สวยงาม 
 - ในฤดูแล้งเกิดปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม เนื่องจากแหล่งน้ าตื้นเขิน ไม่สามารถ
กักเก็บน้ าได้ 
-ภายในหมู่บ้านมีมลพิษทางกลิ่น 
           (1.4) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 - พ้ืนที่บางจุดของหมู่บ้านยังไม่มีแสงสว่าง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในช่วงเวลากลางคืน 
 - กลุ่มวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซด์เสียงดังรบกวน 
          - ผู้น าในหมู่บ้านยังขาดภาวะผู้น า 
          - ประชาชนในหมู่บ้านมีความขัดแย้งทางด้านความคิด 
          - ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมน้อย 
 (1.5)  ด้านการบริหารจัดการ 
 - ภายในชุมชนยังขาดงบประมาณสนับสนุนในการลาดตระเวน ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
 - ภายในชุมชนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง 
 - ผู้น าภายในหมู่บ้านไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการคิดและพัฒนาหมู่บ้าน 
 - ภายในหมู่บ้านแบ่งบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาหมู่บ้านไม่ชัดเจน 
 
 



 
 

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

- มีโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ( ฟาร์มโคกไร่ใหญ่) 
- มีศูนย์สาธิตการตลาดในหมู่บ้าน 
- มีส่วนราชการต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่น สถานีอนามัยบ้านใหม่ศูนย์พรรณไม้ฯ 
- มีศูนย์สาธิตการตลาด 
- มีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ในหมู่บ้าน 

 (2.2) ด้านสังคม 
   - มีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 -มีวัดประจ าหมู่บ้านและเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
 -มีโรงเรียนในหมู่บ้าน 1 แห่งที่ให้ความรู้ 
 -การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก และไม่ห่างไกลจากอ าเภอและจังหวัด 
- ภายในหมู่บ้านมีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
      (๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ในหมู่บ้านสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด 
 - ประชาชนให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 
       (2.4) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 - มีการจัดเวรยามประจ าหมู่บ้านเป็นประจ า 
 - ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 - ประชาชนในหมู่บ้านเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 - ภายในหมู่บ้านไม่เกิดปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรง 
 - หมู่บ้นมีป้อมชรบ.ประจ าหมู่บ้าน 
        (2.5) ด้านการบริหารจัดการ 
 - ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ สามารถท างานร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนต่างๆ เพ่ือบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
 - มีการประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นภายในหมู่บ้านเป็นประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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)ในหมู่บ้านมีพ้ืนทีโ่ครงการพระราชด 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 
 

2.3เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์ , Vision) ของหมู่บ้าน  
 

การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน (TOWS Matrix) 

 
ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1มีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม มี
ภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
S2มีโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ( ฟาร์ม
โคกไร่ใหญ่) 
S3มีศูนย์สาธิตการตลาด 
S4 เส้นทางการคมนาคมสะดวก อยู่ใน
เขตชุมชน 
ฯลฯ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1พ้ืนที่ภายในหมู่บ้านกว้างดูแลยาก 
W2ประชาชนขาดความรู้ ในการใช้
สารเคมี 
W3กลุ่มอาชีพไม่มีความยั่งยืน 
W4 ปัญหาการมั่วสุมเยาวชน 
 

โอกาส (Opportunities) 
O1มีทุนชุมชนที่สามารถสร้างโอกาส
ด้ า น ก า ร ป ร ะก อบ อ า ชี พ  แ ล ะ
สวัสดิการชุมชน 
O2พัฒนาชุมชนสร้างโอกาสทางการ
เรียนรู้การท าแผน         
O3กศน,เกษตรสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวง
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 
1) ส่งเสริมวัฒนธรรมมโนราห์ 
2) ส่งเสริมกลุ่มแปรรูฟาร์มตัวอย่างบ้าน
โคกใหญ่ 
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนสู่
ศูนย์สาธิตการตลาด 

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



O4ส านักงานเกษตรส่งเสริมเรื่องการ
ท าอาชีพด้านการเกษตร 
O5ใ น ห มู่ บ้ า น มี พ้ื น ที่ โ ค ร ง ก า ร
พระราชด าริสามารถขยายผลได้
ต่อเนื่อง 

  
 

ภัยคุกคาม (Opportunities) 
T1ปัญหายาเสพติด 
T2โรคระบาดในสัตว์  และพืช 
T3ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ 
T4ปัญหาน้ าท่วม 
 

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

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 
(ลดความอ่อนแอภายในและหลีกเลี่ยง
สิ่งกีดขวางภายนอก) 
1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัด
ศัตรูพืช 
2)สร้างฝ่ายกั้นน้ า เ พ่ือให้ ใช้น้ า เ พ่ือ
การเกษตรได ้
 

 
วิสัยทัศน ์

      “ผู้น าเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพมั่นคง ใช้เงินทุนในชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” 

พันธกิจ 

 สร้างพลังชุมชน 
 สร้างระบบการเรียนรู้ชุมชน 
 สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน 

 สร้างครอบครัวอบอุ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้สามารถบริหารจัดการชุมชน 
 พัฒนาอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชน 

 พัฒนาเงินทุนชุมชน 
กลยุทธ ์

 จัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 จัดท าแผนหมู่บ้าน เพ่ือค้นหาปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน 
 สนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน 
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการชุมชนแก่ผู้น าชุมชน  
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนด าเนินชีวิตโดยยึดหลกั “เศรษฐกิจพอเพียง”  
  



เป้าประสงค ์

 ชุมชนเข้มแข็ง 

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข 
 
2.4 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนงาน (CIA) 
 หมู่บ้านสามารถน าโปรแกรม CIA มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน เพ่ือสะท้อนสภาพปัญหาและจุดเด่นของ
หมู่บ้านได้ โดยการใช้ฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. กรอกลงในโปรแกรมส าเร็จรูปซึ่ง โปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 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 เ สี่ ย ง ชุ ม ช น  
การแก้ปัญหาความยากจน การบริหารจัดการชุมชน การใช้โปรแกรมดังกล่าวนอกจากเพ่ือการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริง
ของหมู่บ้านแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ ได้จากการท 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 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ตีนเลียบคูชลประทาน 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๔  เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ จ านวน ๔ จุด จุดละ ๘ ลูก 

5๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้าน   
 

    

2 ก่อสร้างถนน คสล.สายด่านเตย ขนาด ๖x๑,๗๐๐เมตร 
พร้อมท่ออุโมงค์ ๑ จุด 

3๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้าน   
 

    

3 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกใหญ่-ไร่นาสวนผสม 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
จ านวน ๒ จุด ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ จ านวน ๘ ท่อน  

6๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้าน   
 

    

4 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านโหลมพร้อมฝังท่อระบายน้ า 
ขนาด ๖๐”x๑๐๐” จ านวน ๖ ท่อน ขนาด ระยะทาง  
๔x๘๐๐ เมตร 

4๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้าน   
 

    

 
 
 



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

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) 

5 ก่อสร้างถนน คสล. จากหลังวัดถึง ม.๔ ขนาดกว้าง ๔x๕๐๐ เมตร 3๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้าน       
6 ขุดลอกคลองระบายน้ าคลองท่าเอียด ม.๑๑-ม.๓ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้าน       
7 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมควร ระยะทาง ๓ x ๕๐๐ เมตร 2๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้าน       
8 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโคกไร่ใหญ่ระยะทาง ๖ x ๘๐๐ 

เมตร 
2๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้าน       

9 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้าน       
10 ขุดลอกคลองระบายน้ าคลองวังกรังถึงทุ่งนา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 100,000 ประชาชนในหมู่บ้าน       
11 โครงการกลุ่มท าไข่เค็ม 30,000 กลุ่มแม่บ้าน       
12 โครงการเลี้ยงกบ 30,000 สมาชิกกลุ่ม       
13 โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ๑๖๗,๓๐๐ สมาชิกกลุ่ม       
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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

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

14 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับเยาวชน ๕๐๐,๐๐๐ กลุ่มเยาวชน       
15 โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงวัว ๑๐,๐๐๐ สมาชิกกลุ่ม       
16 กลุ่มท าเครื่องแกง/ท าน้ าพริก 30,000 กลุ่มแม่บ้าน       
17 กลุ่มท าขนมแลแป๊ะ 30,000 กลุ่มแม่บ้าน       
18 ปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน 30,000 ประชาชนในหมู่บ้าน       
19 จัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 5๐,๐๐๐ สมาชิก ชรบ.       
20 ปรับปรุงป้อมยาม ชรบ. 5๐,๐๐๐ สมาชิก ชรบ.       
21 ขอสนับสนุนไฟฟ้าทางไปป้อมยาม ชรบ. ๒๐,๐๐๐ สมาชิก ชรบ.       
22 สนับสนุนการจัดท าอาหารกลางวันให้โรงเรียน ๓๐๐,๐๐๐ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา       
23 จัดท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนใน ศพด. ๖๖,๖๐๐ ศูนย์เด็กเล็กบ้านใหม่       
24 จัดท าป้ายจราจรในสายทาง ๔๑,๖๐๐ สมาชิก ชรบ.       
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม ่

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 
1 โครงการกลุ่มท าไข่เค็ม 30,000 ปัญหาผลผลิตล้นตลาด มีผู้ผลิตหลายราย ต้องการแปรรูปไข่ให้อยู่ได้นานขึ้น 
2 โครงการเลี้ยงกบ 30,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ เลี้ยงกบเนื่องจากตลาดต้องการ 
3 โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ๑๖๗,๓๐๐ ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ เลี้ยงปลาเนื่องจากตลาดต้องการ 
4 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับเยาวชน ๕๐๐,๐๐๐ เยาวชนว่างงาน ติดยาเสพติด ฝึกอบรมอาชีพส าหรับเยาวชน 
5 โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงวัว ๑๐,๐๐๐ ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ เลี้ยงวัวเนื่องจากตลาดต้องการ 
6 รวมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 30,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 
7 รวมกลุ่มท าดอกไม้จันทน์ 30,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 
8 กลุ่มท าเครื่องแกง/ท าน้ าพริก 30,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 
9 กลุ่มท าขนมแลแป๊ะ 30,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 

10 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก 
 

๑๒๕,๐๐๐ รายได้ชอบปลูกผักลดรายจ่าย รายจ่ายใน
ครัวเรือนมาก 

ปลูกผักลดรายจ่าย 

11 ส่งเสริมอาชีพท านาร้าง ๑00,0๐๐ พ้ืนนาร้าง นาร้าง ฟ้ืนฟูนาร้าง 
12 รวมกลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ ๓๐,๐๐๐ ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 

13 ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 ประชาชนชอบปลูกผักลดรายจ่าย รายจ่ายใน
ครัวเรือนมาก 

ปลูกผักลดรายจ่าย 

14 สนับสนุนกลุ่มน้ ายาล้างจาน 
 

๓๐,๐๐๐ ลดรายจ่าย รายจ่ายใน
ครัวเรือนมาก 

ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ 

15 กลุ่มปุ๋ยพืชเกษตรแนวใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 
16 รวมกลุ่มอาชีพจ าหน่ายผลไม้ 

 
30,000 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า มีผลผลิตมาก รวมกลุ่มอาชีพจ าหน่ายผลไม้ 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม ่

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านสังคม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 
1 ส ารวจจัดหาภาชนะและอุปกรณ์บรรจุน้ า

แก้ปัญหาภัยแล้ง 
2๐๐,๐๐๐ ปัญหาขาดแคลนน้ า ไม่มีที่เก็บกักน้ า อุปกรณ์บรรจุน้ าแก้ปัญหาภัย

แล้ง 
2 ก่อสร้า งถนน คสล .สายบ้านใต้ตีน เลี ยบคู

ชลประทาน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ขนาดกว้าง 
๔  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด ๑๐๐x
๑๐๐ จ านวน ๔ จุดจุด ๘ ลูก 
 

5๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ยังไม่มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สายด่านเตย ขนาด ๖x
๑,๗๐๐เมตร พร้อมท่ออุโมงค์ ๑ จุด 
 
 

3๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ยังไม่มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกใหญ่-ไร่นาสวน
ผสม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าจ านวน ๒ จุด ขนาด ๑๐๐x
๑๐๐ จ านวน ๘ ท่อน  

6๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ยังไม่มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

5 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านโหลมพร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า ขนาด ๖๐”x๑๐๐” จ านวน ๖ ท่อน 
ขนาด ระยะทาง ๔x๘๐๐ เมตร 

4๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ถนนช ารุด ซ่อมแซมถนน คสล. 

6 ก่อสร้างถนน คสล. จากหลังวัดถึง ม.๔ ขนาด
กว้าง ๔x๕๐๐ เมตร 

3๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ยังไม่มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมของประชาชน 

ซ่อมแซมถนน คสล. 

7 ขุดลอกคลองระบายน้ าคลองท่าเอียดม.๑๑-ม.๓ ๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านน้ าท่วม น้ าท่วมขัง ขุดลอกคลองระบายน้ า 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม่ 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านสังคม(ต่อ) 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

8 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมควร ระยะทาง 
๓ x ๕๐๐ เมตร 

2๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ถนนช ารุด ซ่อมแซมถนน 
คสล. 

9 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้ านโคกไร่ ใหญ่
ระยะทาง ๖ x ๘๐๐ เมตร 

2๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ถนนช ารุด ซ่อมแซมถนน 
คสล. 

10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้านนางแฉล้มถึงนาย
สมนึก 

๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้านสุวิทย์ถึงบ้านนาย
แดง 

๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

12 โครงการขุดอ่างเก็บน้ าช้างลอดไม้ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาแหล่งน้ า น้ าใช้ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ขุดอ่างเก็บน้ าช้าง
ลอดไม้ 

13 ขยายเขตโคมไฟสาธารณะสายบ้านใต้ตีน 
 

๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตโคมไฟ
สาธารณะ 

14 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จ านวน 5 จุด 
 

5๐๐,๐๐๐ ปัญหาเรื่องน้ า น้ าใช้ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 

15 ขุดลอกคลองระบายน้ าคลองวังกรั งถึงทุ่ งนา 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

100,000 ปัญหาด้านน้ าท่วม น้ าท่วมขัง ขุดลอกคลอง
ระบายน้ า 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม่ 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านสังคม(ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ปัญหาและความ

ต้องการ 
สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

20 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.๓-๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ถนนช ารุด ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
21 ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาเรื่องน้ าประปา ประปาช ารุด ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
22 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๔๑,๖๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
23 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายบ้านหมอสม ๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
24 ขยายเขตโคมไฟสาธารณะสายไสยตามัส 5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านใหม ่

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ปัญหาและความ

ต้องการ 
สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

1 ขุดลอกคูริมถนนสายหลักในหมู่บ้าน 
 

50,000 ปัญหาเรื่อน้ าท่วม คูน้ าไม่ระบาย ขุดลอกคูริมถนนสายหลักในหมู่บ้าน 

2 ถางป่า ๒ข้างถนนในหมู่บ้าน 
 

30,000 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ถนนรก ถางป่า ๒ข้างถนนในหมู่บ้าน 

3 รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ 30,000 ปัญหาป่าไม้ ป่าไม้ถูกท าลาย รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ 
4 รณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า 20,000 ปัญหาป่าไม้ ป่าไม้ถูกท าลาย รณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า 
5 รณรงค์ให้มีมีการดูแลรักษาแหล่งน้ า 

 
30,000 ปัญหาแหล่งน้ า ขาดแคลนน้ า รณรงค์ให้มีมีการดูแลรักษาแหล่งน้ า 

6 สนับสนุนโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

30,000 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยเยอะ สนับสนุนโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๗ 
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ 

30,000 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ถูกท าลาย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าและ
ป่าไม้ 

๘ ขุดลอกคลองจากคลองด่านเตย-คลองเก่า
เพ่ือส่งเสริมการท านาร้าง 

50,000 ปัญหาด้านน้ าท่วม น้ าท่วมขัง ขุดลอกคลอง 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม ่

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

1 การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหายาลักขโมย ประชาชนติดยาเสพติด การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

2 การเฝ้าระวังบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาในหมู่บ้าน 
 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหาความม่ันคง สถานการณ์ไม่สงบ การเฝ้าระวังบุคคลภายนอกท่ี
เข้ามาในหมู่บ้าน 

3 จัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหาความม่ันคง สถานการณ์ไม่สงบ จัดตั้งเวรยาม 

4 ปรับปรุงป้อมยาม ชรบ. 5๐,๐๐๐ ปัญหาความม่ันคง ป้อมยาม ชรบ.ช ารุด ปรับปรุงป้อมยาม ชรบ. 
5 ขอสนับสนุนไฟฟ้าทางไปป้อมยาม ชรบ. ๒๐,๐๐๐ ปัญหาไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ขอสนับสนุนไฟฟ้า 
6 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ส านักงานที่ท าการหมู่บ้าน

อพป. 
๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาเครื่องอ านวยความ

สะดวก 
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขอสนับสนุนไฟฟ้า 

7 โครงการกีฬาพ้ืนบ้านต้านยาเสพติด ๓๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด เยาวชนติดยาเสพติด จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี 
8 ซ่อมแซมป้อมยามประจ าหมู่บ้าน 5๐,๐๐๐ ปัญหาความม่ันคง ป้อมยามช ารุด ซ่อมแซมป้อมยาม 
9 จัดท าป้ายจราจรในสายทาง ๔๑,๖๐๐ ปัญหาความปลอดภัย ไม่มีป้ายจราจร จัดท าป้ายจราจรในสายทาง 

10 สนับสนุนอุปกรณ์ ชรบ. อรบ. 
 

๒๐,๐๐๐ ปัญหาความม่ันคง ขาดแคลนกรวย แผง
กั้น 

สนับสนุนอุปกรณ์ ชรบ. อรบ. 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม ่

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านบริหารจัดการ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 
1 การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานของ ๑๐,๐๐๐ ปัญหาด้านข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐาน จัดเก็บข้อมูล 
2 ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดท า ทบทวน 

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน 
๑๐,๐๐๐ ปัญหาด้านข้อมูล ปัญหาความต้องการของ

หมู่บ้านไม่ได้บรรจุในแผน 
ทบทวนแผนชุมชน 

3 โครงการสนับสนุนประเพณีเดือนห้า 
 

30,000 ปัญหาด้านประเพณี เป็นกิจกรรมประเพณี สนับสนุนประเพณี
เดือนห้า 

4 จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการศึกษา ขาดอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอน 

5 บูรณะซ่อมแซมวัดประดิษฐ์บุปผา 5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านศาสนา อุโบสถ์ช ารุด บูรณะซ่อมแซม 
6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน 5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านวัฒนธรรม ขาดการส่งเสริม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
7 ส่งเสริมให้เด็กเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการศึกษา เด็กออกจากโรงเรียน
กลางคัน 

ส่งเสริมให้เด็กเรียนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

8 ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 
 

3๐,๐๐๐ ปัญหาด้านประเพณี เป็นกิจกรรมประเพณี สนับสนุนประเพณี
เดือนห้า 

9 อุดหนุนการปรับปรุงห้องสมุดให้โรงเรียน 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการศึกษา ห้องสมุดโรงเรียนช ารุด ปรับปรุงห้องสมุดให้
โรงเรียน 

10 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนามาฆบูชา, 
วิสาขบูชา,อาสาฬหบูชา 

3๐,๐๐๐ ปัญหาด้านศาสนา ขาดการส่งเสริม จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

11 รณรงค์ให้คนมีการ  ลด  ละ  เลิก  อบายมุข 3๐,๐๐๐ ปัญหาด้านอบายมุข ประชาชนขาดจิตส านึก รณรงค์ให้คนมีการ  ลด  
ละ  เลิก  อบายมุข 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม ่

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ปัญหาและความ

ต้องการ 
สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

12 ส่งเสริมกลุ่มสวดมนต์ 
 

3๐,๐๐๐ ปัญหาด้านศาสนา ขาดการส่งเสริม ส่งเสริมกลุ่มสวด
มนต ์

13 จัดท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนใน ศพด. 
 
 

๖๖,๖๐๐ ปัญหาด้านการศึกษา อาหารกลางวันไม่เพียงพอ จัดท าอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียน 

1๔ สนับสนุนโครงการศิลปะพ้ืนบ้านมโนราห์ 
 
 

๓๐,๐๐๐ ปัญหาด้านวัฒนธรรม ขาดการสนับสนุน สนับสนุนโครงการ
ศิลปะพ้ืนบ้าน
มโนราห์ 

15 จัดซื้อแท่นธรรมมาส 
 

๑๓๓,๓๐๐ ปัญหาด้านศาสนา ขาดแคลนแท่นธรรมาส จัดซื้อแท่นธรรม
มาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม ่
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 
1 โครงการกลุ่มท าไข่เค็ม 30,000 ปัญหาผลผลิตล้นตลาด มีผู้ผลิตหลายราย ต้องการแปรรูปไข่ให้อยู่ได้นานขึ้น 
2 โครงการเลี้ยงกบ 30,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ เลี้ยงกบเนื่องจากตลาดต้องการ 
3 โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ๑๖๗,๓๐๐ ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ เลี้ยงปลาเนื่องจากตลาดต้องการ 
4 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับเยาวชน ๕๐๐,๐๐๐ เยาวชนว่างงาน ติดยาเสพติด ฝึกอบรมอาชีพส าหรับเยาวชน 
5 โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงวัว ๑๐,๐๐๐ ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ เลี้ยงวัวเนื่องจากตลาดต้องการ 
6 รวมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 30,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 
7 รวมกลุ่มท าดอกไม้จันทน์ 30,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 
8 กลุ่มท าเครื่องแกง/ท าน้ าพริก 30,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 
9 กลุ่มท าขนมแลแป๊ะ 30,000 ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 

10 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก 
 

๑๒๕,๐๐๐ รายได้ชอบปลูกผักลดรายจ่าย รายจ่ายใน
ครัวเรือนมาก 

ปลูกผักลดรายจ่าย 

11 ส่งเสริมอาชีพท านาร้าง ๑00,0๐๐ พ้ืนนาร้าง นาร้าง ฟ้ืนฟูนาร้าง 
12 รวมกลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ ๓๐,๐๐๐ ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 

13 ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 ประชาชนชอบปลูกผักลดรายจ่าย รายจ่ายใน
ครัวเรือนมาก 

ปลูกผักลดรายจ่าย 

14 สนับสนุนกลุ่มน้ ายาล้างจาน 
 

๓๐,๐๐๐ ลดรายจ่าย รายจ่ายใน
ครัวเรือนมาก 

ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ 

15 กลุ่มปุ๋ยพืชเกษตรแนวใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ ต้องการอาชีพเสริม รายได้ไม่เพียงพอ สร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน 
16 รวมกลุ่มอาชีพจ าหน่ายผลไม้ 

 
30,000 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า มีผลผลิตมาก รวมกลุ่มอาชีพจ าหน่ายผลไม้ 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม ่
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านสังคม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 
1 ส ารวจจัดหาภาชนะและอุปกรณ์บรรจุน้ า

แก้ปัญหาภัยแล้ง 
2๐๐,๐๐๐ ปัญหาขาดแคลนน้ า ไม่มีที่เก็บกักน้ า อุปกรณ์บรรจุน้ าแก้ปัญหาภัย

แล้ง 
2 ก่อสร้า งถนน คสล .สายบ้านใต้ตีน เลี ยบคู

ชลประทาน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ขนาดกว้าง 
๔  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด ๑๐๐x
๑๐๐ จ านวน ๔ จุดจุด ๘ ลูก 
 

5๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ยังไม่มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สายด่านเตย ขนาด ๖x
๑,๗๐๐เมตร พร้อมท่ออุโมงค์ ๑ จุด 
 
 

3๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ยังไม่มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกใหญ่-ไร่นาสวน
ผสม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าจ านวน ๒ จุด ขนาด ๑๐๐x
๑๐๐ จ านวน ๘ ท่อน  

6๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ยังไม่มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

5 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านโหลมพร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า ขนาด ๖๐”x๑๐๐” จ านวน ๖ ท่อน 
ขนาด ระยะทาง ๔x๘๐๐ เมตร 

4๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ถนนช ารุด ซ่อมแซมถนน คสล. 

6 ก่อสร้างถนน คสล. จากหลังวัดถึง ม.๔ ขนาด
กว้าง ๔x๕๐๐ เมตร 

3๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ยังไม่มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมของประชาชน 

ซ่อมแซมถนน คสล. 

7 ขุดลอกคลองระบายน้ าคลองท่าเอียดม.๑๑-ม.๓ ๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านน้ าท่วม น้ าท่วมขัง ขุดลอกคลองระบายน้ า 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม่ 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านสังคม(ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 
8 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมควร ระยะทาง 

๓ x ๕๐๐ เมตร 
2๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ถนนช ารุด ซ่อมแซมถนน 

คสล. 
9 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้ านโคกไร่ ใหญ่

ระยะทาง ๖ x ๘๐๐ เมตร 
2๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ถนนช ารุด ซ่อมแซมถนน 

คสล. 
10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้านนางแฉล้มถึงนาย

สมนึก 
๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ า 
11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้านสุวิทย์ถึงบ้านนาย

แดง 
๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ า 
12 โครงการขุดอ่างเก็บน้ าช้างลอดไม้ 

 
๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาแหล่งน้ า น้ าใช้ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ขุดอ่างเก็บน้ าช้าง

ลอดไม้ 
13 ขยายเขตโคมไฟสาธารณะสายบ้านใต้ตีน 

 
๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตโคมไฟ

สาธารณะ 
14 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จ านวน 5 จุด 

 
5๐๐,๐๐๐ ปัญหาเรื่องน้ า น้ าใช้ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ขยายเขตประปา

หมู่บ้าน 
15 ขุดลอกคลองระบายน้ าคลองวังกรั งถึงทุ่ งนา 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
100,000 ปัญหาด้านน้ าท่วม น้ าท่วมขัง ขุดลอกคลอง

ระบายน้ า 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม่ 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านสังคม(ต่อ) 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ปัญหาและความ

ต้องการ 
สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

20 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.๓-๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการคมนาคม ถนนช ารุด ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
21 ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาเรื่องน้ าประปา ประปาช ารุด ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
22 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๔๑,๖๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
23 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายบ้านหมอสม ๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
24 ขยายเขตโคมไฟสาธารณะสายไสยตามัส 5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ส่องแสงสว่างอย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านใหม ่
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ปัญหาและความ

ต้องการ 
สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

1 ขุดลอกคูริมถนนสายหลักในหมู่บ้าน 
 

50,000 ปัญหาเรื่อน้ าท่วม คูน้ าไม่ระบาย ขุดลอกคูริมถนนสายหลักในหมู่บ้าน 

2 ถางป่า ๒ข้างถนนในหมู่บ้าน 
 

30,000 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ถนนรก ถางป่า ๒ข้างถนนในหมู่บ้าน 

3 รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ 30,000 ปัญหาป่าไม้ ป่าไม้ถูกท าลาย รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ 
4 รณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า 20,000 ปัญหาป่าไม้ ป่าไม้ถูกท าลาย รณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า 
5 รณรงค์ให้มีมีการดูแลรักษาแหล่งน้ า 

 
30,000 ปัญหาแหล่งน้ า ขาดแคลนน้ า รณรงค์ให้มีมีการดูแลรักษาแหล่งน้ า 

6 สนับสนุนโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

30,000 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยเยอะ สนับสนุนโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๗ 
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ 

30,000 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ถูกท าลาย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าและ
ป่าไม้ 

๘ ขุดลอกคลองจากคลองด่านเตย-คลองเก่า
เพ่ือส่งเสริมการท านาร้าง 

50,000 ปัญหาด้านน้ าท่วม น้ าท่วมขัง ขุดลอกคลอง 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม ่

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

1 การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหายาลักขโมย ประชาชนติดยาเสพติด การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

2 การเฝ้าระวังบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาในหมู่บ้าน 
 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหาความม่ันคง สถานการณ์ไม่สงบ การเฝ้าระวังบุคคลภายนอกท่ี
เข้ามาในหมู่บ้าน 

3 จัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหาความม่ันคง สถานการณ์ไม่สงบ จัดตั้งเวรยาม 

4 ปรับปรุงป้อมยาม ชรบ. 5๐,๐๐๐ ปัญหาความม่ันคง ป้อมยาม ชรบ.ช ารุด ปรับปรุงป้อมยาม ชรบ. 
5 ขอสนับสนุนไฟฟ้าทางไปป้อมยาม ชรบ. ๒๐,๐๐๐ ปัญหาไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ขอสนับสนุนไฟฟ้า 
6 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ส านักงานที่ท าการหมู่บ้าน

อพป. 
๑๐๐,๐๐๐ ปัญหาเครื่องอ านวยความ

สะดวก 
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขอสนับสนุนไฟฟ้า 

7 โครงการกีฬาพ้ืนบ้านต้านยาเสพติด ๓๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด เยาวชนติดยาเสพติด จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี 
8 ซ่อมแซมป้อมยามประจ าหมู่บ้าน 5๐,๐๐๐ ปัญหาความม่ันคง ป้อมยามช ารุด ซ่อมแซมป้อมยาม 
9 จัดท าป้ายจราจรในสายทาง ๔๑,๖๐๐ ปัญหาความปลอดภัย ไม่มีป้ายจราจร จัดท าป้ายจราจรในสายทาง 

10 สนับสนุนอุปกรณ์ ชรบ. อรบ. 
 

๒๐,๐๐๐ ปัญหาความม่ันคง ขาดแคลนกรวย แผง
กั้น 

สนับสนุนอุปกรณ์ ชรบ. อรบ. 
 

- 21 - 
 



แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม ่
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านบริหารจัดการ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 
1 การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานของ ๑๐,๐๐๐ ปัญหาด้านข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐาน จัดเก็บข้อมูล 
2 ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดท า ทบทวน 

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน 
๑๐,๐๐๐ ปัญหาด้านข้อมูล ปัญหาความต้องการของ

หมู่บ้านไม่ได้บรรจุในแผน 
ทบทวนแผนชุมชน 

3 โครงการสนับสนุนประเพณีเดือนห้า 
 

30,000 ปัญหาด้านประเพณี เป็นกิจกรรมประเพณี สนับสนุนประเพณี
เดือนห้า 

4 จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการศึกษา ขาดอุปกรณ์การเรียน จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอน 

5 บูรณะซ่อมแซมวัดประดิษฐ์บุปผา 5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านศาสนา อุโบสถ์ช ารุด บูรณะซ่อมแซม 
6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน 5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านวัฒนธรรม ขาดการส่งเสริม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
7 ส่งเสริมให้เด็กเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการศึกษา เด็กออกจากโรงเรียน
กลางคัน 

ส่งเสริมให้เด็กเรียนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

8 ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 
 

3๐,๐๐๐ ปัญหาด้านประเพณี เป็นกิจกรรมประเพณี สนับสนุนประเพณี
เดือนห้า 

9 อุดหนุนการปรับปรุงห้องสมุดให้โรงเรียน 
 

5๐,๐๐๐ ปัญหาด้านการศึกษา ห้องสมุดโรงเรียนช ารุด ปรับปรุงห้องสมุดให้
โรงเรียน 

10 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนามาฆบูชา, 
วิสาขบูชา,อาสาฬหบูชา 

3๐,๐๐๐ ปัญหาด้านศาสนา ขาดการส่งเสริม จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

11 รณรงค์ให้คนมีการ  ลด  ละ  เลิก  อบายมุข 3๐,๐๐๐ ปัญหาด้านอบายมุข ประชาชนขาดจิตส านึก รณรงค์ให้คนมีการ  ลด  
ละ  เลิก  อบายมุข 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  บ้านใหม ่
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ปัญหาและความ

ต้องการ 
สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

12 ส่งเสริมกลุ่มสวดมนต์ 
 

3๐,๐๐๐ ปัญหาด้านศาสนา ขาดการส่งเสริม ส่งเสริมกลุ่มสวด
มนต ์

13 จัดท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนใน ศพด. 
 
 

๖๖,๖๐๐ ปัญหาด้านการศึกษา อาหารกลางวันไม่เพียงพอ จัดท าอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียน 

1๔ สนับสนุนโครงการศิลปะพ้ืนบ้านมโนราห์ 
 
 

๓๐,๐๐๐ ปัญหาด้านวัฒนธรรม ขาดการสนับสนุน สนับสนุนโครงการ
ศิลปะพ้ืนบ้าน
มโนราห์ 

15 จัดซื้อแท่นธรรมมาส 
 

๑๓๓,๓๐๐ ปัญหาด้านศาสนา ขาดแคลนแท่นธรรมาส จัดซื้อแท่นธรรม
มาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 าเอง ท าร่วม 
หน่วยงาน
อ่ืนท าให้ 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ตีนเลียบคู
ชลประทาน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ขนาด
กว้าง ๔  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด 
๑๐๐ x ๑๐๐ จ านวน ๔ จุด จุดละ ๘ ลูก 

5๐๐,๐๐๐         อบต. 

ก่อสร้างถนน คสล.สายด่านเตย ขนาด ๖x
๑,๗๐๐เมตร พร้อมท่ออุโมงค์ ๑ จุด 

3๐๐,๐๐๐         อบต. 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกใหญ่-ไร่นา
สวนผสม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ าจ านวน ๒ จุด ขนาด 
๑๐๐ x ๑๐๐ จ านวน ๘ ท่อน  

6๐๐,๐๐๐         อบต. 

ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านโหลมพร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า ขนาด ๖๐”x๑๐๐” จ านวน ๖ 
ท่อน ขนาด ระยะทาง  
๔x๘๐๐ เมตร 

4๐๐,๐๐๐         อบต. 

 



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 าเอง ท าร่วม 
หน่วยงาน
อ่ืนท าให้ 

ก่อสร้างถนน คสล. จากหลังวัดถึง ม.๔ ขนาด
กว้าง ๔x๕๐๐ เมตร 

3๐๐,๐๐๐         อบต. 

ขุดลอกคลองระบายน้ าคลองท่าเอียด ม.๑๑-
ม.๓ 

๑๐๐,๐๐๐         อบต. 

ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมควร 
ระยะทาง ๓ x ๕๐๐ เมตร 

2๐๐,๐๐๐         อบต. 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโคกไร่ใหญ่
ระยะทาง ๖ x ๘๐๐ เมตร 

2๐๐,๐๐๐         อบต. 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ๑๐๐,๐๐๐         อบต. 
ขุดลอกคลองระบายน้ าคลองวังกรังถึงทุ่งนา 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

100,000         อบต. 

คณะกรรมการกลุ่ม/กศน./พัฒนาชุมชน/ 30,000         คณะกรรมการกลุ่ม/กศน./
พัฒนาชุมชน/ 

โครงการเลี้ยงกบ 30,000         คณะกรรมการกลุ่ม/ประมง. 
โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ๑๖๗,๓๐๐         คณะกรรมการกลุ่ม/ประมง. 
โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับเยาวชน 
 

๕๐๐,๐๐๐         คณะกรรมการกลุ่ม/พัฒนา
ชุมชน 



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 าเอง ท าร่วม 
หน่วยงาน
อ่ืนท าให้ 

โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงวัว ๑๐,๐๐๐         คณะกรรมการกลุ่ม/ปศุสัตว์ 

กลุ่มท าเครื่องแกง/ท าน้ าพริก 
30,000         คณะกรรมการกลุ่ม/พัฒนา

ชุมชน 
กลุ่มท าขนมแลแป๊ะ 
 

30,000         คณะกรรมการกลุ่ม/พัฒนา
ชุมชน 

ปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน 
 

30,000         คณะกรรมการกลุ่ม 

จัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 5๐,๐๐๐         คณะกรรมการกลุ่ม/ปกครอง 
ปรับปรุงป้อมยาม ชรบ. 5๐,๐๐๐         คณะกรรมการกลุ่ม/ปกครอง 

ขอสนับสนุนไฟฟ้าทางไปป้อมยาม ชรบ. 
๒๐,๐๐๐         คณะกรรมการหมู่บ้าน/

ปกครอง 
สนับสนุนการจัดท าอาหารกลางวันให้โรงเรียน ๓๐๐,๐๐๐         โรงเรียน 
จัดท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนใน ศพด. ๖๖,๖๐๐         อบต. 
จัดท าป้ายจราจรในสายทาง ๔๑,๖๐๐         อบต. 
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ส่วนที่ 4         การทบทวนการพัฒนาหมู่บ้าน 
 

วัน/เดือน/ปี ทบทวนครั้งที่ มติที่ประชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
13/06/62 1 ให้มีการด าเนินแผนที่วางไว้ในแต่ละด้านและจัดประชุมเพ่ือทบทวน

แผนงานด้านต่างๆเป็นประจ าทุกๆปี 
220  
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รายงานการประชุมประชาคมเพือ่บูรณาการจดัท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านใหม่  หมู่ที่ 3 

ต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
วันที ่ 13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ณ ศาลาวัดประดิษฐ์บปุผา 
*************************** 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
1. เม่ือประชาชนพร้อมแล้ว นายวิชิต  ตรงนิตย์  ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  กล่าวเปิด
การประชุมประชาคม  และสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
  1)  ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน  จ านวน  315  ครัวเรือน 
  2)  ผู้แทนครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุม จ านวน  220 คน  คิดเป็นร้อยละ 70 
 
2. ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูลความต้องการของประชาชน  โดยขอให้ทุกภาคส่วน  
คณะท างานทุกด้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน  รวบรวมแผนฯ ทั้งหมดที่มีในหมู่บ้าน  และร่วมกันเสนอความต้องการ/
โครงการเพิ่มเติม  เพื่อให้ที่ประชุมประชาคม 
 จัดหมวดหมู่ข้อมูล 

1. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกใหญ่-ไร่นาสวนผสม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ าจ านวน ๒ จุด ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ จ านวน ๘ ท่อน 

2. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ตีนเลียบคูชลประทาน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ จ านวน ๔ จุด จุดละ ๘ ลูก 

3. ขยายเขตโคมไฟสาธารณะสายบ้านใต้ตีน 
4.กอ่สรา้งถนน คสล. จากหลังวัดถงึ ม.๔ ขนาดกวา้ง ๔x๕๐๐ เมตร 
5.ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านโหลมพร้อมฝังท่อระบายน  า ขนาด ๖๐”x๑๐๐” จ านวน ๖ ท่อน  

ขนาด ระยะทาง ๔x๘๐๐ เมตร 

6.กอ่สรา้งถนน คสล.สายดา่นเตย ขนาด ๖x๑,๗๐๐เมตรพร้อมท่ออโุมงค ์๑ จุด 
7.ขุดลอกคลองระบายน  าคลองวังกรังถึงทุ่งนา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
8.ขยายเขตประปาหมูบ่้านหมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ 
9.ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมควร ระยะทาง ๓x๕๐๐ เมตร 
10.ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโคกไร่ใหญ่ระยะทาง ๖x๘๐๐เมตร 
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 วิเคราะห์ปัญหาที่ตกผลึกข้อมูล 
 1. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกใหญ่-ไร่นาสวนผสม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ าจ านวน ๒ จุด ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ จ านวน ๘ ท่อน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้การสัญจรไม่ให้ความสะดวกสบายในการ
ขับข่ีรถและมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน 

2. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ตีนเลียบคูชลประทาน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๔  เมตร พร้อมวาง 
ท่อระบายน้ า ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ จ านวน ๔ จุด จุดละ ๘ ลูก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้การสัญจรไม่ให้ความสะดวกสบาย
ในการขับขี่รถและมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน 

3. ขยายเขตโคมไฟสาธารณะสายบ้านใต้ตีน เนื่องจากโคมไฟฟ้าเข้าไม่ถึงตลอดสายท าให้มืดและอันตรายในการ 
ใช้เส้นทางนี ้

4. ก่อสร้างถนน คสล. จากหลังวัดถึง ม.๔ ขนาดกว้าง ๔x๕๐๐ เมตรถนนเป็นหลุมเปน็บ่อท าให้การสัญจรไม่ให้ความ 
สะดวกสบายในการขับขี่รถและมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน 

5. ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านโหลมพร้อมฝังท่อระบายน้ า ขนาด ๖๐x๑๐๐ จ านวน ๖ ท่อนขนาด  
ระยะทาง ๔x๘๐๐ เมตรถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้การสัญจรไม่ให้ความสะดวกสบายในการขับขี่รถและมีน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน 

6. ก่อสร้างถนน คสล.สายดา่นเตย ขนาด ๖x๑,๗๐๐เมตร พร้อมท่ออุโมงค์ ๑ จุด มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน และถนนเป็น 
หลุมเป็นบ่อ 

7. ขุดลอกคลองระบายน้ าคลองวังกรังถึงทุ่งนา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ในฤดูฝนจะมีน้ าขังท าให้น้ าไม่ไหลจึงท า 
ให้น้ าท่วมบ้านเรือนประชาชน 

8. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ ในหมู่บ้านยังขาดน้ าในฤดูแล้งท าให้ชาวบ้านล าบาก 
9. ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโคกไร่ใหญ่ระยะทาง ๖x๘๐๐เมตร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ าขัง 
10. ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมควร ระยะทาง ๓x๕๐๐ เมตร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้เกิด 

อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
 
 จัดล าดับความส าคัญ 

 1. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกใหญ่-ไร่นาสวนผสม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ าจ านวน ๒ จุด ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ จ านวน ๘ ท่อน 

2. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ตีนเลียบคูชลประทาน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๔  เมตร พร้อมวาง 
ท่อระบายน้ า ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ จ านวน ๔ จุด จุดละ ๘ ลูก 

3. ขยายเขตโคมไฟสาธารณะสายบ้านใต้ตีน 
4. ก่อสร้างถนน คสล. จากหลังวัดถึง ม.๔ ขนาดกว้าง ๔x๕๐๐ เมตร 
5. ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านโหลมพร้อมฝังท่อระบายน้ า ขนาด ๖๐”x๑๐๐” จ านวน ๖ ท่อน  

ขนาด ระยะทาง ๔x๘๐๐ เมตร 
6. ก่อสร้างถนน คสล.สายดา่นเตย ขนาด ๖x๑,๗๐๐เมตร พร้อมท่ออุโมงค์ ๑ จุด 
7. ขุดลอกคลองระบายน้ าคลองวังกรังถึงทุ่งนา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
8. ขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ 



9. ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโคกไร่ใหญ่ระยะทาง ๖x๘๐๐เมตร 
10. ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมควร ระยะทาง ๓x๕๐๐ เมตร 
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 เสนอแนะแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ในอนาคต 

๑.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาหรือ  แก้ปัญหาต่างๆใน
ชุมชน 

๒.ส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น 
๓.สร้างเครือข่ายองค์กร เครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน 
๔.สนับสนุนและจัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน 
๕.ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๖.รณรงค์ให้ทุกคนใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และใช้เงื่อนไข 

ความรู้คู่คุณธรรม เข้ามาร่วมด้วย 
๗.ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการท ากิจกรรมร่วมกัน  เป็นการสร้างความรัก  ความสามัคคีในชุมชน 
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3. ที่ประชุมฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดล าดับความต้องการ/โครงการของแผนพัฒนาออกเป็น 
 1) ความต้องการ/โครงการด้านเศรษฐกิจ 
 (1) โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง   งบประมาณ ๑๖๗,๓๐๐ บาท 
 (2) โครงการกลุ่มท าไข่เค็ม   งบประมาณ 30,000 บาท 
 (3) โครงการกลุ่มท าเครื่องแกง/ท าน้ าพริก  งบประมาณ 30,000 บาท 
 (4) โครงการกลุ่มท าขนมแลแป๊ะ   งบประมาณ 30,000 บาท 
 (5) โครงการโครงการส่งเสริมการปลูกผัก  งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการส่งเสริมอาชีพท านาร้าง  งบประมาณ ๑00,0๐๐ บาท 
 (7) โครงการโครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับเยาวชน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (8) โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงวัว   งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(9) โครงการเลี้ยงกบ    งบประมาณ 30,000 บาท 
 (10) โครงการกลุ่มปุ๋ยพืชเกษตรแนวใหม่  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  

 2) ความต้องการ/โครงการด้านสังคม 
 (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ตีนเลียบคูชลประทาน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๔  เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ จ านวน ๔ จุดจุดละ ๘ ลูก งบประมาณ 5๐๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายด่านเตย ขนาด ๖x๑,๗๐๐เมตร พร้อมท่ออุโมงค์ ๑ จุด 
         งบประมาณ 3๐๐,๐๐๐ บาท 
 (3) โครงกาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกใหญ่-ไร่นาสวนผสม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าจ านวน ๒ จุด ขนาด ๑๐๐ x๑๐๐ จ านวน ๘ ท่อน  งบประมาณ 6๐๐,๐๐๐ บาท 
 (4) โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านโหลมพร้อมฝังท่อระบายน้ า ขนาด ๖๐”x๑๐๐” จ านวน ๖ ท่อน ขนาด 
ระยะทาง ๔x๘๐๐ เมตร       งบประมาณ 4๐๐,๐๐๐ บาท 
 (5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหลังวัดถึง ม.๔ ขนาดกว้าง ๔x๕๐๐ เมตร งบประมาณ3๐๐,๐๐๐บาท 
 (6) โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าคลองวังกรังถึงทุ่งนา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ100,000บาท 
 (7) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายบ้านหมอสม  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (8) โครงการขุดลอกคลองสายปากล่อ ด่านเตย   งบประมาณ 100,000 บาท 

(9) โครงการขยายเขตโคมไฟสาธารณะสายบ้านใต้ตีน  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (10) โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 3) ความต้องการ/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (1) โครงการขุดลอกคูริมถนนสายหลักในหมู่บ้าน  งบประมาณ 50,000 บาท 
 (2) โครงการถางป่า ๒ข้างถนนในหมู่บ้าน   งบประมาณ 30,000 บาท 
 (3) โครงการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้   งบประมาณ 30,000 บาท 
 (4) โครงการรณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า  งบประมาณ 20,000 บาท 
 (5) โครงการรณรงค์ให้มีมีการดูแลรักษาแหล่งน้ า  งบประมาณ 30,000 บาท 
 (6) โครงการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน    งบประมาณ 30,000 บาท 
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 4) ความต้องการ/โครงการด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 (1) โครงการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการปรับปรุงป้อมยาม ชรบ   งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 
 (3) โครงการอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาสมัครและป้องกัน
ตนเอง (อปพ.)       งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 
 (4) โครงการจัดท าป้ายจราจรในสายทาง   งบประมาณ ๔๑,๖๐๐ บาท 
 (5) โครงการซ่อมแซมป้อมยามประจ าหมู่บ้าน  งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ ชรบ. อรบ.   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (7) โครงการโครงการกีฬาพ้ืนบ้านต้านยาเสพติด  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 (8) โครงการการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด   งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 

(9) โครงการขอสนับสนุนไฟฟ้าทางไปป้อมยาม ชรบ. งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (10) โครงการขอสนับสนุนอุปกรณ์ส านักงานที่ท าการหมู่บ้าน อพป. งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 5) ความต้องการ/โครงการด้านบริหารจัดการ 
 (1) โครงการสนับสนุนประเพณีเดือนห้า   งบประมาณ 30,000 บาท 
 (2) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน  งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 
 (3) โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์   งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 
 (4) โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา   งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 
 (5) โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา  งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง   งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 
 (7) โครงการจัดท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนใน ศพด. งบประมาณ ๖๖,๖๐๐ บาท 
 (8) โครงการสนับสนุนโครงการศิลปะพ้ืนบ้านมโนราห์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

(9) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท 

 (10) โครงการสนับสนุนการจัดท าอาหารกลางวันให้โรงเรียน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 6) ปัญหาที่พบในที่ประชุม 
 (1) ความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้อยู่ในที่ประชุม 
 (2) ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เตรียมข้อมูลในการประชุม 

(3) ข้อมูลในการประชุมมากเกินไปหรือไม่มีระบบ 
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 7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 (1)จัดประชุม หรือเรียกประชุม เมื่อมีความต้องการอันเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

(2)เลือกผู้เข้าประชุมที่เก่ียวข้อง และสนใจการประชุม 
(3) พิจารณาผู้เข้าประชุมในเรื่องวุฒิภาวะ และสถานภาพที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้ 
(4)จัดเตรียมข้อมูลให้แก่ที่ประชุมตามความจ าเป็น 
(5)ส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
(6) ระเบียบวาระการประชุมให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ 

 
ปิดประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
  
  (ลงชื่อ) นางสาวนารี  ประดิษฐธรรม ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวนารี  ประดิษฐธรรม) 
              โทร  08 6299 2361 
     วันที่ 13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2562 
 
  (ลงชื่อ) นายอุดม  ทุเรศพล  เลขานุการ กรรมการ/ชุมชน 
              (นายอุดม  ทุเรศพล) 
   โทร 08 3397 7962 
  วันที่ 13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
  (ลงชื่อ) นายรุ่ง   บุญให้ ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
                 (นายรุ่ง   บุญให้) 
    โทร  - 
  วันที่ 13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
  (ลงชื่อ) นายวิชิต  ตรงนิตย์ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
               (นายวิชิต  ตรงนิตย์) 
    โทร 09 0219 6132 
  วันที่ 13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 


