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แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

หมู่บ้านเจาะกด  หมู่ที ่๔  ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
1. พื้นที่ ๔๘ ตารางกิโลเมตร 
2. อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป 
 ประวัติความเป็นมา 
        บ้านเจาะกด เป็นหนึ่งหมู่บ้านใน ๔ หมู่บ้านเดิมของต าบลสุไหงปาดี ซึ่งประมาณพุทธศักราช ๒๔๔๐ ต าบลสุไหงปา
ดีเป็นที่ตั้ง ที่ว่าการอ าเภอสุไหงปาดี ค าว่า เจาะกด มาจากค าว่า เจาะ ที่เป็นชื่อเรียกสายน้ าเล็กๆในชุมชนและ กด เป็นค า
เรียกชื่อปลาชนิดหนึ่งคือปลากด  ซึ่งเป็นปลาพ้ืนเมืองที่มีความชุกชุมในสายน้ าหรือล าธารและเป็นปลาที่ผู้คนโดยทั่วไป
น าไปประกอบอาหารพื้นบ้าน  ดังนั้นจึงนิยมเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านเจาะกด ตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา   
        สภาพปัจจุบันบ้านเจาะกดที่แต่เดิมมีพ้ืนที่กว้างขวางได้ถูกแบ่งเป็นพื้นที่อีก หมู่บ้านหนึ่งนั้นคือหมู่ที่ ๑๑ บ้านท่า 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 บ้านเจาะกด  หมู่ที่  ๔  ต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๗๘๕.๓  ไร่  อยู่
ห่างจากตัวเมืองนราธิวาสประมาณ  ๔๘  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ     ติดต่อ   หมู่ที่  ๑๑  บ้านท่า    ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี    
  ทิศใต ้      ติดต่อ   หมู่ที่  ๕    บ้านตะเซะเหนือ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี     

ทิศตะวันออก  ติดต่อ   หมู่ที่  ๓    บ้านใหม่    ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี     
ทิศตะวันตก     ติดต่อ   หมู่ที่  ๒    บ้านต้นไม้สูง    ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี    

ภูมิประเทศ 
พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ เป็นแหล่งเกษตรกรรมของชุมชน มีคลองสุไหงปาดี เป็นสายน้ าหลักและกั้นเป็น

แนวระหว่างหมู่ที่ ๔ กับหมู่ท่ี ๖ ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
ภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของหมู่ที่ ๔ บ้านเจาะกด มีอากาศร้อนชื้น ฝนตกตลอดปี แบ่งเป็น ๒ ฤด ู
-ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 
-ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกกาคม ถึงเดือนมกราคม ของปีถัดไป 

 

3. จ านวนประชากร  รวมทั้งสิ้น ๖๙๔ คน แยกเป็น  ชาย ๓๓๗ คน  หญิง ๓๕๗ คน 
 3.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)  รวมทั้งสิ้น ๖๗ คน   แยกเป็น 
      ชาย ๓๐ คน   หญิง ๓๗ คน 
 3.2 คนพิการ  รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน  แยกเป็น ชาย ๗ คน  หญิง ๗ คน 
4. จ านวนครัวเรือน ๒๑๑ ครัวเรือน 
5. การประกอบอาชีพ 
  เกษตรกรรม(ท าไร่/ท านา/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์) ๔๑๖ คน 
  ประมง 0 คน 

 ค้าขาย ๕ คน  
  ท างานประจ าเอกชน/บริษัท/โรงงาน 20 คน 
  อ่ืน ๆ  30 คน 
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6. ว่างงาน 15 คน  
7. หมู่บ้าน  มีรายได้ ๒๐,000,000 บาท/ปี  รายจ่าย ๙,000,000 บาท/ป ี
    มีหนี้สิน ๕,000,000 บาท 
 

8. จ านวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ  มีจ านวน ๑๐ กลุ่ม ดังนี้ 
 8.1) กลุ่มเลี้ยงปลากด 
 8.2) กลุ่มจักรสานย่านลิเภา 
 8.3) กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
 8.4) กลุ่มเพาะเห็ด 

8.5) กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 
8.6) กลุ่มท าขนมทองม้วน 
8.7) กลุ่มเลี้ยงสุกร 
8.๘) กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ 
8.๙) กลุ่มสัมมาชีพ 
8.๑๐) กลุ่มเลี้ยงปลาดุก 
 

9. กองทุนในหมู่บ้าน  มีจ านวน ๓ กองทุน ดังนี้ 
 9.1) ชื่อกองทุน กองทุนหมู่บ้าน บ้านเจาะกด มีงบประมาณ  ๑,000,000 บาท 
 9.2) ชื่อกองทุน ออมทรัพย์บ้านทุ่งคา  มีงบประมาณ     100,000 บาท 
 9.3) ชื่อกองทุน กองทุนแม่ของแผ่นดิน  มีงบประมาณ       12,000 บาท    

10. แผนที่หมู่บ้าน พอสังเขป 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน 
1.  จุดอ่อนของหมู่บ้าน (ปัญหา/อุปสรรค) 

ด้านเศรษฐกิจ 
- ราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่ า ผลผลิตไม่มีคุณภาพคุณภาพ  
- เกษตรกรไม่มีความรู้ในการดูแลรักษาผลผลิต 
- หาที่จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ 
- สินค้าทางการเกษตรโดยกดราคา 
- มีโรคพืชระบาด เป็นบางช่วงเวลา 
- ประชาชนมีรายได้ท่ีได้จาการท าการเกษตรที่ไม่มั่นคง 

ด้านสังคม 
- เยาวชนในหมู่บ้านเสพสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และวัฒนธรรมจากภายนอกมากเกินไป อาจส่งผลท าให้ประพฤติ
กรรมเกิดการเลียนแบบจากสื่อมากเกินไป ท าให้เยาวชนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมมากข้ึน 

 - ผู้ไม่หวังดีจากกภายนอกหมู่บ้านมาสร้างความหวาดระแวง  ความแตกแยก  ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- สภาพภูมิอากาศปัจจุบัน ไม่เป็นใจ ฝนตก ไมต่รงตามฤดูกาล 
- ในช่วงฤดูแห้งแล้งท าให้ประชาชนขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค 
- คูระบายน้ าในหมู่บ้านบางจุดเกิดการช ารุดขึ้น ส่งผลท าให้เกิดอุทกภัยน้ าท่วม 

ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 - เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึนบ่อยครั้ง ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 - เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณรอบนอกหมู่บ้าน ท าให้ประชาชนไม่กล้าออกไปประกอบอาชีพ 

- เจ้าหน้าที่ดา้นความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ส่งก าลังพลเข้ามาดูแลรักษาความสงบในพ้ืนที่หมู่บ้านน้อย
เกินไป 

ด้านการบริหารจัดการ 
- ผู้น า ไม่มีความรูค้วามสามารถในเรื่องการบริหารจัดการหมู่บ้าน 
- ในการของบประมาณเข้ามาบริหารจัดการหมู่บ้านในแต่ละครั้ง มีระยะเวลายาวนานเกินไป 

 - การกระจายข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ทั่วถึง และไมมีประสิทธิภาพ 
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2.  จุดแข็งของหมู่บ้าน (ศักยภาพ=ความสามารถของหมู่บ้าน) 

ด้านเศรษฐกิจ 
 - บริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะกับการประกอบอาชีพท าการเกษตร 
 - ชุมชนใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ประชาชนมีการประหยัดและออม 
 - การคมนาคมสะดวกสามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาลคนใน 

- มีเงินทุนในหมู่บ้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน , กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน 

ด้านสังคม 
- คนในชุมชนมีความสามัคคี 
- คนในชุมชนมีความขยันในการประกอบอาชีพ 
- ชุมชนให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส 

 - มีการรวมตัวแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 - มีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
 - ไม่มีแหล่งมลพิษที่เป็นอันตรายต่อประชาชนในหมู่บ้าน 
 - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
- ประชาชนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันในด้านการสอดส่องดูแลความสงบในหมู่บ้าน 
- มีกลุ่มกองก าลังประถ่ินภายในหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในหมู่บ้านรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ด้านการบริหารจัดการ 
- มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 
- ประชาชนให้ความร่วมมือกับหมู่บ้านเป็นอย่างดี  

 - ประชาชนมีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้รับรู้ข่าวสารได้ทันถ่วงที 
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3.  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต (วิเคราะห์จากความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่มีอยู่ของหมู่บ้าน เพ่ือก าหนดสิ่งที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว, หมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น, หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย 
ปลอดจากสิ่งเสพติด  เป็นต้น) 
 การพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนากรอ าเภอสุไหงปาดี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
หมู่บ้านเจาะกด เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ อากาศร่มรื่น เนื้อดินมีคุณภาพดีเหมาะแก่การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทั้งนี้จึงได้ส่งเสริมผลักดันให้หมู่บ้านเจาะกด หมู่ที่ ๔ ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็น
ส่วนหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี ซึ่งได้คัดเลือกบริเวณสวนก านันเพ่ือน เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว ถือเป็น
การสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นการท าการเกษตรตัวอย่าง มีการปลูกพืชทางการเกษตรอย่างผสมผสาน อีกทั้งยัง
สามารถน านวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติภายในสวนได้ เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการด ารงชีวิตตามวิถีความพอเพียง โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเอง 
 การพัฒนาหมู่บ้านให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งประชาชนหมู่ที่ ๔  บ้านเจาะกด ส่วนใหญ่มีอาชีพการท าเกษตรเนื่องจาก
พ้ืนที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตร อีกทั้งในปัจจุบันปัญญาในการว่างงานของประชาชนเริ่มมีมากข้ึน ท าให้ประชาชนไม่รู้
จะประกอบอาชีพอย่างไรเพ่ือด ารงชีวิต ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณ โดยผ่านการท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับชุมชน ทีเ่ล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่ประชาชนสามารถต่อยอดสร้าง
เป็นอาชีพและเกิดรายได้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไปได้ อีกทั้งท าให้ประชาชนทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน ได้รับการแก้ปัญหา
ความยากจน ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นบนพ้ืนฐานการขยัน พ่ึงพาตนเองและรู้จักพอเพียง การเสริม
อาชีพการเกษตรจึงเป็นทางหนึ่งที่ช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนลงได้ และอาจเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการท า
อาชีพหลัก และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีทีพ่ึงตนเองเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของครอบครัวได้ ถือเป็น
การด าเนินตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อยปลอดจากสิ่งเสพติดทุกๆประเภท โดยได้มีการแจกสารจากนายอ าเภอสุไหงปาดี ใน
สารจดหมายนั้นได้เขียนเป็นเป็นภาษาไทยและภาษายาวี ซึ่งในสารจดหมายนั้นได้ระบุชัดเจนให้ทุกคนช่วยดูแลบุตรหลาน
และเยาวชนในหมู่บ้าน เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคมเพ่ือก าหนดออกกฎหมู่บ้าน และปฏิบัติตามกฎอย่างจริงจังเพ่ือขับไล่การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่หมู่บ้าน อย่างเด็ดขาด โดยจะใช้กระบวนการด าเนินคดีกับผู้ที่ค้ายาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้
กรอบของกฎหมายอาญา ส่วนผู้ที่เสพยาเสพติดนั้นจะน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาโดยใช้ศาสนบ าบัดต่อไป 
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รายงานการประชุมประชาคมเพือ่บูรณาการจดัท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านเจาะกด  หมู่ที ่๔ 

ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
วันที ่ ๒๐  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ที่ท าการก านันต าบลสไุหงปาด ี
*************************** 

เริ่มประชุมเวลา 1๔.00 น. 
1. เม่ือประชาชนพร้อมแล้ว นายธนาธิป  พรหมชื่น ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  กล่าว
เปิดการประชุมประชาคม  และสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
  1)  ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน  จ านวน ๒๑๑ ครัวเรือน 
  2)  ผู้แทนครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๕๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๙ 
 
2. ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูลความต้องการของประชาชน  โดยขอให้ทุกภาคส่วน  
คณะท างานทุกด้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน  รวบรวมแผนฯ ทั้งหมดที่มีในหมู่บ้าน  และร่วมกันเสนอความต้องการ/
โครงการเพิ่มเติม  เพื่อให้ที่ประชุมประชาคม 

 จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
 1 ความต้องการ/โครงการด้านเศรษฐกิจ 
 1.1 โครงการเลี้ยงไก่ไข่      งบประมาณ 129,๘50 บาท 
 1.2 โครงการเลี้ยงปลาดุก      งบประมาณ   ๖๐,๐๐๐ บาท 
 1.3 โครงการเลี้ยงผึ้งชันโรง     งบประมาณ   ๔0,000 บาท 
 1.4 โครงการโครงการเลี้ยงหมู     งบประมาณ 100,000 บาท 
 1.5 โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าขนม   งบประมาณ   ๗๐,๐๐๐ บาท 
 1.6 โครงการโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้   งบประมาณ  1๒0,000 บาท 
 1.7 โครงการเลี้ยงไก่พันธ์พ้ืนเมือง อาหารพร้อมสร้างโรงเรือน งบประมาณ 1๐0,000 บาท 
 1.8 โครงการจัดซื้อปุ๋ยเพ่ือปรับปรุงสวนผลไม้และพืชเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณ ๑๒0,000 บาท 

1.9 โครงการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือน   งบประมาณ   10,000 บาท 
 1.10 โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  งบประมาณ   10,000 บาท 
 

 2 ความต้องการ/โครงการด้านสังคม 
 2.1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทุ่งเกาะหลัง-สามแยกบ้านทุ่งคา     งบประมาณ ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท 
 2.2 โครงการติดไฟถนน ๒ ข้างทางภายในหมู่บ้าน       งบประมาณ    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 2.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคูระบายน้ าภายในหมู่บ้าน     งบประมาณ    ๕๐0,000 บาท 
 2.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนิท - บ้านนายนุ่ม เวทมาหะ     งบประมาณ  ๑,๕00,000 บาท 
 2.5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ริมถนนซอยสนิท      งบประมาณ     ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
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 2.6 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.มีฝาเหล็กริมถนนซอยบ้านเจาะกด งบประมาณ  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 2.7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากทุ่งคา - โคกกามา      งบประมาณ      ๘00,000 บาท 
 2.8 โครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน ( ๒ ตัว )     งบประมาณ   ๒,๐00,000 บาท 
 2.9 โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่บ้าน      งบประมาณ   ๕,๐00,000 บาท 

2.10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงออกก าลังกายเต้นแอโรบิค    งบประมาณ        ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

 3 ความต้องการ/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.1 โครงการรณรงค์ให้มีการปลูกป่า      งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐ บาท 
 3.2 โครงการรณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า   งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐ บาท 

 3.3 โครงการธนาคารขยะ     งบประมาณ 1๐0,000 บาท 

 3.4 โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางภายในหมู่บ้าน  งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 

 3.5 โครงการตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณเสาไฟฟ้า    งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 

 3.6 โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาสิงแวดล้อม   งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐ บาท 
3.7 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ     งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

4 ความต้องการ/โครงการด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 4.1 โครงการฝึกอบรม อาวุธปืนให้ ชุด ชรบ./อรบ.   งบประมาณ  ๒0,000 บาท 
 4.2 โครงการฝึกอบรม ชรบ./อรบ.     งบประมาณ  ๒0,000 บาท 
 4.3 โครงการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน  งบประมาณ    ๕,000 บาท 
 4.4 โครงการจัดซื้อวิทยุ  ให้ชุด ชรบ.    งบประมาณ 1๐0,000 บาท 
 4.5 โครงการต าบลสุไหงปาดีต้านภัยยาเสพติด    งบประมาณ  ๓0,000 บาท 
 4.6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด   งบประมาณ  ๔0,000 บาท 
 4.7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด     งบประมาณ  ๓0,000 บาท 
 

5 ความต้องการ/โครงการด้านบริหารจัดการ 
 5.1 โครงการฝึกอบรมความรู้ในด้านการบริหารแก่ผู้น าหมู่บ้าน   งบประมาณ ๕0,000 บาท 
 5.2 โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงตามสาย   งบประมาณ 1๐0,000 บาท 
 5.3 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณ 1๐0,000 บาท 
 

 วิเคราะห์ปัญหาที่ตกผลึกข้อมูล 
  ปัญหาที่ตกผลึกต่างๆ เน้นการวางแผนและจัดสรรงบประมาณอย่างสมเหตุสมผล โดยทุกภาคส่วนมีส่วนรับรู้
รับทราบในการใช้งบประมาณต่างๆ และก ากับติดตามเพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นอย่างเหมาะสม 
พร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงบประมาณ  เพ่ือให้หมู่บ้านมีการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมที่สุด 
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 จัดล าดับความส าคัญ 
  1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนิท - บ้านนายนุ่ม เวทมาหะ 
  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ จากสี่แยกทุ่งเกาะหลัง - สามแยกบ้านทุ่งคา 
  3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ริมถนนซอยสนิท 

4. โครงการติดไฟถนน ๒ ข้างทางภายในหมู่บ้าน 
5. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทุ่งเกาะหลัง-สามแยกบ้านทุ่งคา 
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคูระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
7. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.มีฝาเหล็กริมถนนซอยบ้านเจาะกด 
8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากทุ่งคา - โคกกามา 
9. โครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน ( ๒ ตัว ) 
10. โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่บ้าน 

  11. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงออกก าลังกายเต้นแอโรบิค 
  12. โครงการบุกเบิกถนนทุ่งคา - บ้านควน 
  13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายนุกูล บุตรจีน - ฝ่ายกั้นน้ า 
  14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย  บ้านนายนุ้ย ทองเจริญ - หลังป้อม ชรบ. ๔ 
  15. โครงการซ่อมแซมภาชนะและอุปกรณ์บรรจุน้ าแก้ปัญหาภัยแล้ง 
  16. โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าขนม 
  17. โครงการโครงการโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
  18. โครงการเลี้ยงผึ้งชันโรง 
  19. โครงการเลี้ยงปลาดุก  
  20. โครงการโครงการฝึกอบรม อาวุธปืนให้ ชุด ชรบ./อรบ. 
 

 เสนอแนะแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ในอนาคต 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนร่วมทั้งปลูกจิตส านึกให้ประชาชนทุกคนใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และใช้เงื่อนไข ความรู้คู่คุณธรรม 

  2. ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีการท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
3. สนับสนุนการให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 

  4. ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน 
  5. สนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
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3. ที่ประชุมฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดล าดับความต้องการ/โครงการของแผนพัฒนาออกเป็น 
 1) ความต้องการ/โครงการด้านเศรษฐกิจ 
 (1) โครงการเลี้ยงไก่ไข่          งบประมาณ 129,๘50 บาท 
 (2) โครงการเลี้ยงปลาดุก          งบประมาณ   ๖๐,๐๐๐ บาท 
 (3) โครงการเลี้ยงผึ้งชันโรง         งบประมาณ   ๔0,000 บาท 
 (4) โครงการโครงการเลี้ยงหมู         งบประมาณ 100,000 บาท 
 (5) โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าขนม       งบประมาณ   ๗๐,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้       งบประมาณ  1๒0,000 บาท 
 (7) โครงการเลี้ยงไก่พันธ์พ้ืนเมือง อาหารพร้อมสร้างโรงเรือน      งบประมาณ 1๐0,000 บาท 
 (8) โครงการจัดซื้อปุ๋ยเพ่ือปรับปรุงสวนผลไม้และพืชเศรษฐกิจชุมชน     งบประมาณ ๑๒0,000 บาท 

(9) โครงการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือน       งบประมาณ   10,000 บาท 
 (10) โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้      งบประมาณ   10,000 บาท 
 
 2) ความต้องการ/โครงการด้านสังคม 
 (1) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทุ่งเกาะหลัง-สามแยกบ้านทุ่งคา     งบประมาณ ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการติดไฟถนน ๒ ข้างทางภายในหมู่บ้าน       งบประมาณ    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคูระบายน้ าภายในหมู่บ้าน     งบประมาณ    ๕๐0,000 บาท 
 (4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนิท - บ้านนายนุ่ม เวทมาหะ     งบประมาณ  ๑,๕00,000 บาท 
 (5) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ริมถนนซอยสนิท      งบประมาณ     ๖๐๐,๐๐๐ บาท
 (6) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.มีฝาเหล็กริมถนนซอยบ้านเจาะกด งบประมาณ  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
 (7) โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากทุ่งคา - โคกกามา       งบประมาณ     ๘00,000 บาท 
 (8) โครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน ( ๒ ตัว )      งบประมาณ  ๒,๐00,000 บาท 
 (9) โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่บ้าน       งบประมาณ  ๕,๐00,000 บาท 

(10) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงออกก าลังกายเต้นแอโรบิค     งบประมาณ       ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

 3) ความต้องการ/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (1) โครงการรณรงค์ให้มีการปลูกป่า          งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการรณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า       งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐ บาท 

 (3) โครงการธนาคารขยะ          งบประมาณ 1๐0,000 บาท 

 (4) โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางภายในหมู่บ้าน      งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 

 (5) โครงการตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณเสาไฟฟ้า        งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 

 (6) โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาสิงแวดล้อม       งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐ บาท 
(7) โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ         งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
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4) ความต้องการ/โครงการด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 (1) โครงการฝึกอบรม อาวุธปืนให้ ชุด ชรบ./อรบ.       งบประมาณ  ๒0,000 บาท 
 (2) โครงการฝึกอบรม ชรบ./อรบ.         งบประมาณ  ๒0,000 บาท 
 (3) โครงการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน      งบประมาณ    ๕,000 บาท 
 (4) โครงการจัดซื้อวิทยุ  ให้ชุด ชรบ.        งบประมาณ 1๐0,000 บาท 
 (5) โครงการต าบลสุไหงปาดีต้านภัยยาเสพติด        งบประมาณ  ๓0,000 บาท 
 (6) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด       งบประมาณ  ๔0,000 บาท 
 (7) โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด         งบประมาณ  ๓0,000 บาท 
 

5) ความต้องการ/โครงการด้านบริหารจัดการ 
 (1) โครงการฝึกอบรมความรู้ในด้านการบริหารแก่ผู้น าหมู่บ้าน     งบประมาณ ๕0,000 บาท 
 (2) โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงตามสาย       งบประมาณ 1๐0,000 บาท 
 (3) โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและทัศนศึกษาดูงาน     งบประมาณ 1๐0,000 บาท 
 
 6) ปัญหาที่พบในที่ประชุม 
 (1) คณะกรรมการหมู่บ้านบางท่านอาจติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมกันได้อย่างพร้อมเพรียง 
 (2) ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนหนึ่งไม่กล้าแสดงออกหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
  
 7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 (1) ควรจัดสรรวันเวลาในการประชุมให้คณะกรรมการทุกคนสามารถมาร่วมประชุมกันได้อย่างพร้อมเพรียง 
 (2) จัดให้มีการพบปะชาวบ้าน เพ่ือรับฟังและพูดคุยปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการภายในชุมชน 

(3)  ควรคัดเลือกชาวบ้านที่มีความสนใจเกี่ยวกับหัวข้อ ในเรื่องท่ีจะประชุม 
 (4)  ควรจัดเตรียอมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่มีความจ าเป็นให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มประชุม 

(5)  ก่อนที่จะเริ่มจัดการประชุม ควรก าหนด วัน เวลาและสถานที่ รวมทั้งหัวข้อเรื่องท่ีจะประชุมอย่างชัดเจน 
 (6)  ระเบียบวาระการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 (7)  ส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
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ปิดประชุม  เวลา ๑๕.๓๐ น. 
  
 
  (ลงชื่อ).นายจิรัฏฐ์  สิทธิศักดิ์...ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
   (นายจิรัฏฐ์  สิทธิศักดิ์) 
        โทร. ๐๘ ๙๕๙๙ ๑๗๖๙ 
            วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  (ลงชื่อ)...นายจารึก  เยี่ยมยกกุล...เลขานุการ กรรมการ/ชุมชน 
   (นายจารึก  เยี่ยมยกกุล) 
        โทร. ๐๘ ๙๘๗๗ ๑๙๙๒ 
              วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  (ลงชื่อ)..นายสมนึก  เวทมาหะ...ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
   (นายสมนึก  เวทมาหะ) 
        โทร - 
             วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  (ลงชื่อ)...นายธนาธิป  พรหมชื่น....ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 

   (นายธนาธิป   พรหมชื่น) 
             โทร. ๐๘ ๑๗๖๗ ๗๘๗๐ 
              วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ 3 การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านเจาะกด 
ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ √) หมายเหตุ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ด้า
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ษฐ
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ยา

กร
ธร

รม
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คว

าม
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บเ
รยี

บร
้อย

 

ด้า
นบ

ริห
าร

จัด
กา

ร ให้ระบุการด าเนินการ เช่น  
หมู่บ้านด าเนินการเอง/

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

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

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทุ่งเกาะหลัง-บ้านทุ่งคา ๑,๕๗๕,๐๐๐ เพ่ิมความสะดวกให้กับประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
2 โครงการเลี้ยงไก่ไข่ 129,๘50 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
3 โครงการธนาคารขยะ 1๐0,000 เพ่ือเป็นการจัดการระบบ ขยะมูลฝอย      ขอรับการสนับสนุน 
4 โครงการเลี้ยงผึ้งชันโรง ๔0,000 เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
5 โครงการฝึกอบรม อาวุธปืนให้ ชุด ชรบ./อรบ. ๒0,000 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ ชรบ./อรบ.      ขอรับการสนับสนุน 
6 โครงการตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณเสาไฟฟ้า ๒0,000 เพ่ือลดปัญหาไฟฟ้าดับ      ขอรับการสนับสนุน 
7 โครงการฝึกอบรมด้านการบริหารแก่ผู้น าหมู่บ้าน ๕0,000 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้น าหมู่บ้าน      ขอรับการสนับสนุน 
8 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงเต้นแอโรบิค   ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมีพลานามัยที่ดีข้ึน      ขอรับการสนับสนุน 
9 โครงการติดไฟถนน ๒ ข้างทางภายในหมู่บ้าน ๑๕๐,๐๐๐  ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ อย่างท่ัวถึง      ขอรับการสนับสนุน 

10 โครงการจัดซื้อวิทยุ ให้ชุด ชรบ. 1๐0,000 ชรบ. ได้ทราบข่าวสารได้ทันเวลา      ขอรับการสนับสนุน 
11 โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางภายในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ภูมิทัศน์มีความสะอาด เรียบร้อย      หมู่บ้านด าเนินการเอง 
12 โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ 10,000 ครัวเรือนประชาชนมีการออม      หมู่บ้านด าเนินการเอง 
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ส่วนที่ 3 (ต่อ) การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 
แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านเจาะกด 

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

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ด้า
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กิจ
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ม 
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นท

รัพ
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้อย

 

ด้า
นบ

ริห
าร

จัด
กา

ร ให้ระบุการด าเนินการ เช่น  
หมู่บ้านด าเนินการเอง/

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

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

13 โครงการรณรงค์ให้มีการปลูกป่า  ๓๐,๐๐๐ ทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมมากขึ้น      ขอรับการสนับสนุน 
14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคูระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน 
๕๐0,000 ประชาชนมีน า้ใช้ ส าหรับการ 

อุปโภค  บริโภค และท าการเกษตร 
     ขอรับการสนับสนุน 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนิท - บ้านนายนุ่ม ๑,๕00,000 เพ่ิมความสะดวกให้กับประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
16 โครงการโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 1๒0,000 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากทุ่งคา - โคกกามา ๘00,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง      ขอรับการสนับสนุน 
18 โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงตามสาย 1๐0,000 ประชาชนได้ทราบข่าวสารได้ทันเวลา      ขอรับการสนับสนุน 
19 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ๓0,000 ประชาชนมีพลานามัยที่ดีข้ึน      หมู่บ้านด าเนินการเอง 
20 โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าขนม ๗๐,๐๐๐ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
21 โครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน ( ๒ ตัว ) ๒,๐00,000 ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้      ขอรับการสนับสนุน 
22 โครงการเลี้ยงปลาดุก ๖๐,๐๐๐ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านเจาะกด 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

1 โครงการเลี้ยงปลาดุก   
  
 

๖๐,๐๐๐ เพ่ื อ เ พ่ิ ม ราย ได้ ให้ กั บ
ประชาชน 

-จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาดุก 
-จัดเวรในการดูแลให้อาหาร 
-จัดซื้อปลาดุกมาเลี้ยง 
-เมื่อครบก าหนดจัดจ าหน่าย 
-สิ้นปีปันผลแก่สมาชิกท่ีเลี้ยง 
-จัดซื้อปลาดุกมาเลี้ยงต่อเพ่ือต่อยอด 

 

2 โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าขนม 
 

๗๐,๐๐๐ เพ่ื อ เ พ่ิ ม ราย ได้ ให้ กั บ
ประชาชน 

-ประชุมสมาชิกกลุ่มเพ่ือสอบถามความ  
 ต้องการอุปกรณ์อะไรบ้าง 
-จัดซื้ออุปกรณ์ตามที่สมาชิกต้องการ 
-ท าขนมออกจ าหน่าย 
-สิ้นปีปันผลให้แก่สมาชิกกลุ่ม 

 

3 โครงการโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 1๒0,000 เพ่ื อ เ พ่ิ ม ราย ได้ ให้ กั บ
ประชาชน 

-ประชุมชาวบ้านต้องพันธุ์ผักชนิดใด 
-จัดซื้อพันธุ์ผักแจกชาวบ้าน 
 -ติดตามและประเมินผล 

 

4 โครงการเลี้ยงผึ้งชันโรง ๔0,000 เพ่ื อ เ พ่ิ ม ราย ได้ ให้ กั บ
ประชาชน 

-จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง 
-จัดเวรในการดูแล 
-จัดซื้อผึ้งชันโรงมาเลี้ยง 
-เมื่อครบก าหนดจัดจ าหน่าย 
-สิ้นปีปันผลแก่สมาชิกท่ีเลี้ยง 
-จัดซื้อผึ้งชันโรงมาเลี้ยงต่อเพ่ือต่อยอด 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านเจาะกด 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านสังคม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

1 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทุ่งเกาะหลัง-สาม
แยกบ้านทุ่งคา 

๑,๕๗๕,๐๐๐ เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป
มาอย่างสะดวกรวดเร็ว 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

2 โครงการติดไฟถนน ๒ ข้างทางภายในหมู่บ้าน ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีไฟฟ้า
สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคูระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

๕๐0,000 ประชาชนมีน า้ใช้ ส าหรับ
การ อุปโภค  บริโภคและ
ท าการเกษตร 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนิท - บ้าน
นายนุ่ม เวทมาหะ 

๑,๕00,000 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป
มาอย่างสะดวกรวดเร็ว 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ริมถนนซอย
สนิท 

๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน า้ใช้ ส าหรับ
ท าการเกษตร 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

6 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.มีฝาเหล็กริม
ถนนซอยบ้านเจาะกด 

๒,๗๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน า้ใช้ ส าหรับ
ท าการเกษตร 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากทุ่งคา - โคกกามา ๘00,000 ประชาชนมีไฟฟ้า
สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

8 โครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน ( ๒ 
ตัว ) 

๒,๐00,000 ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้ 
อุปโภค  บริโภค 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

9 โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่บ้าน ๕,๐00,000 เพ่ือให้ประชาชนมีประปา
ที่สะอาดใช้อย่างทั่วถึง 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงออกก าลัง
กายเต้นแอโรบิค 

๔๐,๐๐๐ ประชาชนมีพลานามัยที่ดี
ขึ้น 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านเจาะกด 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

1 
 

โครงการรณรงค์ให้มีการปลูกป่า  
  

๓๐,๐๐๐ ทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

2 โครงการรณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า ๑๐,๐๐๐ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ส่งเสริมการป้องกันและ 
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน
และสังคม 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

3 โครงการธนาคารขยะ 1๐0,000 เพ่ือเป็นการจัดการระบบ 
ขยะมูลฝอย 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

4 โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ภูมิทัศน์มีความสะอาด 
เรียบร้อย 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

5 โครงการตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณเสาไฟฟ้า ๒๐,๐๐๐ เพ่ือลดปัญหาไฟฟ้าดับ -ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

6 โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาสิง
แวดล้อม 

๓๐,๐๐๐ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
ร่วมกันบ าบัดพื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-ติดต่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
-จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
-ติดตามและประเมินผล 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านเจาะกด 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

1 
 

โครงการฝึกอบรม อาวุธปืนให้ ชุด ชรบ./
อรบ. 

๒0,000 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ 
ชรบ./อรบ. 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

2 โครงการจัดซื้อวิทยุ  ให้ชุด ชรบ. 1๐0,000 ชรบ. ได้ทราบข่าวสารได้
ทันเวลา 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

3 โครงการต าบลสุไหงปาดีต้านภัยยาเสพติด ๓0,000 เพ่ือลดและป้องกันยาเสพ
ติด ในชุมชน 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

4 โครงการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย
ในหมู่บ้าน 

๕,000 เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

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

 

5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด ๔0,000 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติดและมี 
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
มากขึ้น 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

6 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ๓0,000 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติดและมี 
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
มากขึ้น 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านเจาะกด 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านบริหารจัดการ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

1 
 

โครงการฝึกอบรมความรู้ในด้านการบริหาร
แก่ผู้น าหมู่บ้าน  
 
 

๕0,000 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่
ผู้น าหมู่บ้าน 

-ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-ติดต่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
-จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงตามสาย 1๐0,000 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสารของ
ทางราชการในด้านต่างๆ 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

3 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรี
และทัศนศึกษาดูงาน 
 

1๐0,000 เพ่ือให้สมาชิกได้ รับ 
ความรู้เพื่อส่งเสริมการ
วาง แผนการพัฒนา
อาชีพและ สร้างรายได้ 

-ประชุมคณะกรรมการก าหนดสถานที่
ศึกษาดูงาน 
-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-ติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 4         การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

วัน/เดือน/ปี ทบทวนครั้งที่ มติที่ประชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
 

๒๐/มิ.ย./62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
    - ให้มีการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้แผนเป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
150 

 



- 20 - 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชมุประชาคมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านเจาะกด  หมู่ที่ ๔ 

ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 
วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชมุประชาคมการบูรณากรจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านเจาะกด  หมู่ที่ ๔ 

ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 
วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมการบูรณากรจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านเจาะกด  หมู่ที่ ๔ 

ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
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