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แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

หมู่บ้านตาเซะเหนือ  หมู่ที่ ๕ 
ต าบล สุไหงปาดี    อ าเภอ สุไหงปาดี 

จังหวัด นราธิวาส 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
1. แผนที่หมู่บ้าน 

 

 
 
 
 

2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
บ้านตาเซะเหนือเดิมประกอบด้วยชุมชนเล็ก ๆ สองชุมชนคือ บ้านบาโงสะโตซึ่งมีมุสลิมอาศัยอยู่ และ

บ้านตาเซะเหนือซึ่งมีคนไทยเชื่อสายจีนอาศัยอยู่เป็นชุมชน  ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ เดิมข้ึนในเขตการปกครองของ
หมู่ 4 บ้านเจาะกด ต.สไหงปาดี  ภายหลังมีประชากรเพ่ิมมากข้ึนมีชาวบ้านอพยพมาจากพ้ืนที่ใกล้เคียง ท าให้
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มีประชากรหนาแน่นขึ้นจึงได้แยกออกจากหมู่ที่ 4  มาตั้งเป็นหมู่ที่ 5 โดยรวมเอากลุ่มบ้านโคกกลางขึ้นอยู่ใน
เขตการปกครองของหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ โดยชื่อเป็น บ้านตาเซะเหนือ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของบ้านตาเซะใต้ 
ต าบล ปะลุรู 

 
3. พื้นที่ ๑,๒๗๐ ตารางกิโลเมตรพิกัด GPSx=824303  y=674305 
4. อาณาเขต 

หมู่ที่ 5ตั้งอยู่ในต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากอ าเภอ21ไปทาง
ทิศตะวันออก 21.กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนราธิวาสไปทางทิศตะวันออก 45 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่  3  บ้านใหม่   ต.สุไหงปาดี   
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่  10   บ้านป่าเย  ต.สุไหงปาดี       
ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่ที่ 6  บ้านตาเซะใต้ ต.ปะลุรู   
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 3  บ้านไอกูวิง  ต.ปะลุรู 

 
5. ลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นที่ราบลุ่ม  

ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศหมู่ที่  5  บ้านตาเซะเหนือ  มีสภาพภูมิอากาศชื้นและฝนตกชุกตลอดทั้งปี  ซึ่ง

สามารถแบ่งได้  2  ฤดู  คือ 
1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนมกราคม ของเดือนถัดไป 

 
6. ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านตามจปฐ. และ กชช2ค. 

6.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านตามจปฐ. ปี 2562 
 



   

 
 

 
 

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

 6.2  ข้อมูลกชช.2ค. 
 

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


   

 
 

 
 
 

7. จ านวนประชากร  รวมทั้งสิ้น ๙๑๑ คน แยกเป็น  ชาย ๔๖๗ คน  หญิง ๔๔๔ คน 
 7.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)  รวมทั้งสิ้น ๗๒ คน   แยกเป็น 
      ชาย ๒๗ คน   หญิง ๔๕ คน 
 8.2 คนพิการ  รวมทั้งสิ้น ๒๗ คน  แยกเป็น ชาย ๑๘ คน  หญิง ๙ คน 
8. จ านวนครัวเรือน๒๕๒ครวัเรือน 
9. การประกอบอาชีพ 
 เกษตรกรรม(ท าไร่/ท านา/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์).............๑๐๐................คน  
 ประมง.............-................คน 

 ค้าขาย............๘.................คน  
  ท างานประจ าเอกชน/บริษัท/โรงงาน................-.............คน 

 อ่ืน ๆ ..............-...............คน 
10. ว่างงาน  25  คน  
11. หมู่บ้าน  มีรายได้ ๗,๖๓๘,๐๐๐ บาท/ปี  รายจ่าย ๘,๖๓๘,๐๐๐บาท/ป ี
มีหนี้สิน 893,200.00  ล้านบาท/ปี 

/

/ 



   

12. จ านวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ  มีจ านวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 12.1) กลุ่มสัมมาชีพท าขนม 
 12.2) กลุ่มแม่บ้าน 
 12.3) กลุ่มเลี้ยงแพะ 
 13.4) กลุ่มเกษตรกร 
13. กองทุนในหมู่บ้าน  มีจ านวน  2 กองทุน ดังนี้ 
      13.1) ชื่อกองทุน กองทุนหมู่บ้าน(เงินล้าน)   มีงบประมาณ       ๑๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 
      13.2) ชื่อกองทุน กองทุนแม่ของแผ่นดิน  มีงบประมาณ  ๕,๐๐๐      บาท 
 

ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุดแข็งโอกาส ภัยคุกคาม)  
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หรือสภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) จะท าให้หมู่บ้านทราบถึง
จุดเด่น และข้อเสียเปรียบของหมู่บ้าน 
 (1) จุดอ่อนWeakness คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเม่ือเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน  (เป็นปัจจัยภายในที่
หมู่บ้านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้)  
           (๑.๑) ด้านเศรษฐกิจ 
 - เกษตรกรขาดความรู้ในการท าปุ๋ย 
 -ไม่ค่อยมีกลุ่มอาชีพ 
 - เกษตรกรยังไม่รู้จักการปลูกผัก-การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พ้ืนบ้านไว้กินเอง 
- ประชาชนในหมู่บ้านบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองและไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินเพราะอยู่ในเขต
ป่าอณุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 
            (1.2) ด้านสังคม 
 - ปัญหาของเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 - ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 - เยาวชนคนรุ่นใหม่ยังไม่เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมกับชุมชนเท่าท่ีควร 
 -ประชาชนไมก่ล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
 - ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
           (1.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -แหล่งน้ าประปาไม่ได้มาตรฐาน ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
 -การทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ าและล าคลอง ท าให้แหล่งน้าสกปรก ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
เต็มที่ 
 -การระบายน้ ายังไม่ดีพอ อาจท าให้เกิดน้ าท้วมได้ 
           (1.4) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 - พ้ืนที่บางจุดของหมู่บ้านยังไม่มีแสงสว่าง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในช่วงเวลากลางคืน 
 - กลุ่มวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซด์เสียงดังรบกวน 
          - ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมน้อย 
 (1.5)  ด้านการบริหารจัดการ 



   

 - ภายในชุมชนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง 
 - ผู้น าภายในหมู่บ้านไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการคิดและพัฒนาหมู่บ้าน 
 - ภายในหมู่บ้านแบ่งบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาหมู่บ้านไม่ชัดเจน 
 

(2) จุดแข็งStrength คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเม่ือเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน  (เป็นปัจจัยภายในที่
หมู่บ้านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้) 
     (2.1) ด้านเศรษฐกิจ 

- มีการคมนาคมสะดวก ง่ายต่อการติดต่อซื้อขาย 
   -มีการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
 (2.2) ด้านสังคม 
 - มีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
- มีมัสยิด  1   แห่ง 
- มีโรงเรียน จ านวน   1  โรงคือโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 
- มีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

 -การคมนาคมสะดวกสามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล 
-คนในชุมชนใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 
- มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตป่าพรุโต๊ะเด็ง 

      (๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ในหมู่บ้านสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด 
 - ประชาชนให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ
ต่างๆ 
       (2.4) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 - ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 - ภายในหมู่บ้านไม่เกิดปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรง 
 - หมู่บ้านมีป้อมชรบ.ประจ าหมู่บ้าน 
        (2.5) ด้านการบริหารจัดการ 
 -ผู้น าแต่ละฝ่ายยังไม่มีความเข็มแข็งพอท าให้ขาดความสามัคคีในการด าเนินงานในหมู่บ้าน 
 -การแบ่งหน้าที่ของแต่ละฝ่ายยังไม่ชัดเจน 
 -การรับผิดชอบของผู้น าแต่ละฝ่ายยังไม่ดีพอ 
 
 
 
 
 
 



   

2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท าให้หมู่บ้านทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรคการท างานของหมู่บ้าน 
 (1) โอกาส Opportunity (ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลบวกที่หมู่บ้านไม่สามารถควบคุมได้) 

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

(1.5) มีแหล่งความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ  
(2) 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) 
S1มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 
S2มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
S3มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตป่าพรุโต๊ะเด็ง 
S4คนในชุมชนใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
S5มีหมู่บ้านเฉลิมพระเกยีรต ิ

ฯลฯ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1ประชาชนขาดความรู้ ใน ก าจั ด
ศัตรูพืช 
W2เป็นพื้นที่ลุ่มน้ าท่วมได้ง่าย 
W3ไม่มีกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 
 

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 )  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี 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 
 



   

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) 
T1การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ   
เช่น  ป่าไม้    
T2โรคระบาดในสัตว์  และพืช 
T3ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ 
T4ปัญหาน้ าท่วม 
 

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
(ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเลี่ยงสิ่งกีด
ขวางภายนอก) 
1) จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ 
2) จัดตั้งศูนย์ก าจัดศัตรูพืชในหมู่บ้าน 
3) สร้างฝ่ายกั้นน้ าป้องกันน้ าท่วม 
 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 
(ลดความอ่อนแอภายในและหลีกเลี่ยง
สิ่งกีดขวางภายนอก) 
1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัด
ศัตรูพืช 
2)สร้างฝ่ายกั้นน้ าป้องกันน้ าท่วม 
 

 

วิสัยทัศน ์
    “ยกระดับการพัฒนา เน้นประชามีสุข ” 
พันธกิจ (Mission) 

  ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 ๒. สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

3. สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่บ้านรวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
  ๑. เป้าประสงค์รวม : ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพไม่ตกเกณฑ์รายได้จปฐ. มีความ
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิต ทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยน าหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

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



   

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)/กลยุทธ์ 
๑)พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) พัฒนาด้านเศรษฐกิจในหมู่บ้าน 
๓) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้านให้มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 
 



   
 
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 เ สี่ ย ง ชุ ม ช น  
การแก้ปัญหาความยากจน การบริหารจัดการชุมชน การใช้โปรแกรมดังกล่าวนอกจากเพ่ือการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริง
ของหมู่บ้านแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการท า SWOT  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และตรงตาม
ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 
 

 
 
 
 



   
ส่วนที่ 3 การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตาเซะเหนือ 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านรวมทุกด้านเรียงตามล 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
มม

ั่งค
งแ

ละ
คว

าม
สง

บเ
รยี

บร
้อย

 

ด้า
นบ

ริห
าร

จัด
กา

ร 

ให้ระบุการด าเนินการ เช่น  
หมู่บ้านด าเนินการเอง/

ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงาน

........................../ขอรับ
การสนับสนุน/ส่งต่อให้

หน่วยงาน
............................. 

๑ โครงการสร้างรั้วกูโบร์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๒ โครงการสร้างถนนคอนกรีตจากประตูรั้วมัสยิดถึง
มัสยิด 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๓ โครงการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
มัสยิด 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๔ โครงการถมดินกูโบว์ ม.๕ ประมาณ ๑ ไร่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๕ โครงการสนับสนุนโต๊ะเก้าอ้ีตาดีกา ๘๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าหน้ามัสยิด ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๕ ในหมู่บ้าน ๑,๕๐๐๐,๐๐๐. ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๘ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าหมู่ 5 จากสี่แยกตา
เซะเหนือ-คลองวังไทร 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๙ โครงการซ่อมแซมตาดีกาและทาสีโรงเรียนตาดีกา ๑,๐๐๐.๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

 



   
- 11 – 

ส่วนที่ 3(ต่อ) การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 
แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตาเซะเหนือ 

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

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

๑๐ โครงการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณส์ านักงานบ้านตา
เซะเหนือ  

๕๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๑๑ โครงการจดัซื้อถังเก็บน้ าให้แตล่ะครัวเรือน ๑๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๑๒ โครงการสร้างถนนคอนกรตีสายบาลาซอห์-บ้านนาย
วิวัฒ 

๒๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๑๓ โครงการปรับปรุงถนน จากโคกเภา- ม.10 ป่าเย ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๑๔ โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ครัวประจ าศาลาชุมชนเฉลมิพระ
เกรียรติและชุมชนมุสลิม 

๒๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๑๕ โครงการสร้างสนามเด็กเล่น ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๑๖ โครงการจดัซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น ๙๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๑๗ โครงการติดตั้งอุปกรณ์กระจายข่าวประจ าชุมชนเฉลิม
พระเกรยีติและชุมชนมุสลิม 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 

๑๘ โครงการจดักีฬาสารสมัพันธ์ต่อต้านยาเสพตดิ ๘๐,๐๐๐.- ประชาชน      ขอรับการสนับสนุน 



   
 

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตาเซะเหนือ 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

 
๑ 

โครงการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์
ส านักงานบ้านตาเซะเหนือ  

๕๐,๐๐๐.-  -เพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูล  

๒ 
 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าให้แต่ละครัวเรือน 

 
๑๐๐,๐๐๐.- 

 -เพ่ือให้ประชาชนมีถังเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ยามแล้ง 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตาเซะเหนือ 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านสังคม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

 
๑. 

โครงการสร้างรั้วกูโบร์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

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

-เพ่ือความเรียบร้อยและสว่างในพ้ืนที่กู
โบร์ 

 

๒. 
 

โครงการสร้างถนนคอนกรีตจากประตูรั้ว
มัสยิดถึงมัสยิด 

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

-เพ่ือความสะดวกในการไปมา  

๓. 
 

โครงการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณมัสยิด 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- ประชาชน/ 
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เพ่ือความสะอาดและเรียบร้อยภายใน
มัสยิด 

 

๔. 
 

โครงการถมดินกูโบว์ ม.๕ ประมาณ ๑ ไร่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน/ 
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เพ่ือให้พ้ืนทีดังกล่าวสูงขึ้นจากเดิม  

๕. 
 

โครงการอุปกรณ์ครัวประจ าศาลาชุมชน
เฉลิมพระเกรียรติและชุมชนมุสลิม 

๒๐๐,๐๐๐.- ประชาชน/ 
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เพ่ือให้ทางหมู่บ้านมีอุปกรณ์ในการ
ท าอาหาร 

 

๖. 
 

โครงการสร้างสนามเด็กเล่น ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน/ 
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เพ่ือการเพ่ิมทักษะให้แก่เด็กและเป็นที่
เล่นของเด็กในชุมชน 

 

๗. 
 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น ๙๐,๐๐๐.- ประชาชน/ 
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เพ่ือให้เด็กมีของเล่นในการเสริมทักษะ  

๘. 
 

โครงการติดตั้งอุปกรณ์กระจายข่าวประจ า
ชุมชนเฉลิมพระเกรียติและมุสลิม 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน/ 
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เพ่ือความสะดวกในการกระจายข่าว
ให้แก่ประชาชน 

 

๙. โครงการจัดกีฬาสารสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพ
ติด 

๘๐,๐๐๐.- ประชาชน/ 
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เพ่ือให้เกิดความสามัคคีภายในหมู่บ้าน 
-เพ่ือให้เยาวชนหางไกลยาเสพติด 

 

 



   
- 14 - 

 
แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตาเซะเหนือ 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

๑. 
 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าหมู่ 5 จากสี่
แยกตาเซะเหนือ-คลองวังไทร 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน/ 
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เพ่ือให้หมู่บ้านมีความเรียบร้อยและ
สะอาด 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตาเซะเหนือ 

แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

 
๑. 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ก าหนดกฎกติกาหมู่บ้าน บ้านตาเซะเหนือ 

๗๐,๐๐๐.- ประชาชน/ 
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เพ่ือให้เกิดความสงบภายในหมู่บ้าน  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 



   
 

- 16 - 
 

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตาเซะเหนือ 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านบริหารจัดการ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

 
๑. 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าหน้ามัสยิด ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน/ 
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เพ่ือความแสงสว่างภายในบริเวณ
มัสยิด 

 

๒. 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๕ ในหมู่บ้าน ๑,๕๐๐๐,๐๐๐. ประชาชน/ 
๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓ 

-เพ่ือความแสงสว่างภายในภายใน
หมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 4         การทบทวนการพัฒนาหมู่บ้าน 
 

วัน/เดือน/ปี ทบทวนครั้งที่ มติที่ประชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
๑๐ / ๐๖ /๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ให้ด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ในแต่ละด้าน และจัดประชุม ๒ ครั้งต่อปี
เพ่ือทบทวนแผนงานต่างๆเพ่ือให้เป็นไปตามแผ่นที่ได้วางไว้ 

๑๕๐  

 
 
 



   
รายงานการประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

หมู่บ้านตาเซะเหนือ หมู่ที่ ๕  
ต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

วันที ่๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาเซะเหนือ 

*************************** 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 
1. เม่ือประชาชนพร้อมแล้ว นายบือราเฮง ยูโซะ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  กล่าวเปิด
การประชุมประชาคม  และสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
  1)  ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน  จ านวน ๒๐๒ ครัวเรือน 
  2)  ผู้แทนครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๐๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๐% 
 
2. ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูลความต้องการของประชาชน  โดยขอให้ทุกภาคส่วน  
คณะท างานทุกด้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน  รวบรวมแผนฯ ทั้งหมดที่มีในหมู่บ้าน  และร่วมกันเสนอความต้องการ/
โครงการเพิ่มเติม  เพื่อให้ที่ประชุมประชาคม 

 จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
1) ความต้องการ/โครงการด้านเศรษฐกิจ 

 (1) โครงการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 
      บ้านตาเซะเหนือ     งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าให้แต่ละครัวเรือน  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 2) ความต้องการ/โครงการด้านสังคม 
 (1) โครงการสร้างรั้วกูโบร์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการสร้างถนนคอนกรีตจากประตูรั้วมัสยิดถึงมัสยิด   งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (3) โครงการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณมัสยิด  งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (4) โครงการรถมดินกูโบว์ ม.๕ ประมาณ ๑ ไร่.    งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  
 (5) โครงการอุปกรณ์ครัวประจ าศาลาชุมชนเฉลิมพระเกรียรติ 
 และชุมชนมุสลิม       งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการสร้างสนามเด็กเล่น      งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (7) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น.    งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท 
 (8) โครงการติดตั้งอุปกรณ์กระจายข่าวประจ าชุมชน 
 เฉลิมพระเกรียติและมุสลิม     งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (9) โครงการจัดกีฬาสารสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด    งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท 
  
 
 

-๗- 



   
 3) ความต้องการ/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (1) โครงการ ถางป่า 2 ข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน   งบประมาณ. ๘๐,๐๐๐  บาท 
 (2) โครงการพัฒนาบริเวณมัสยิด     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 (3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน    งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 (4) โครงการพัฒนาโรงเรียนตาดีกา     งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (5) โครงการรณรงค์ให้มีการปลูกป่า     งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการพัฒนาความสะอาดของบ้านเรือน    งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (7) โครงการอบรมสร้างจิตส านึกเยาวชนให้รักษ์ป่า    งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐  บาท 

  
4) ความต้องการ/โครงการด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

 (1) โครงการซ่อมแซมตาดีกาและทาสีโรงเรียน    งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 5) ความต้องการ/โครงการด้านบริหารจัดการ 
 (1) โครงการการขยายเขตไฟฟ้าหน้ามัสยิด   งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการการขยายเขตไฟฟ้า ม.๕ ในหมู่บ้าน  .    งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 วิเคราะห์ปัญหาที่ตกผลึกข้อมูล 
 ปัญหาตกผลึกต่างๆ เน้นการวางแผนและจัดสรรงบประมาณอย่างสมเหตุสมผล โดยทุกภาคส่วนมีสวนร่วมรับรู้ใน
การใช้งบประมาณต่างๆ แลก ากับติดตามเพ่ือให้การเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของทัพยา
กรที่มีอย่างคุ่มค่า 
 จัดล าดับความส าคัญ 

-โครงการสนบัสนุนการจัดซื้ออุปกรณส์ านักงานบ้านตาเซะเหนือ 
 -โครงการสร้างรั้วกูโบร์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
 -โครงการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณมัสยิด 
 -โครงการถมดินกูโบว์ ม.๕ ประมาณ ๑ ไร่ 
 -โครงการสนับสนุนโต๊ะเก้าอ้ีตาดีกา 
 -โครงการขยายเขตไฟฟ้าหน้ามัสยิด 
 -โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๕ ในหมู่บ้าน 
 -โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าหมู่ 5 จากสี่แยกตาเซะเหนือ-คลองวังไทร 
 -โครงการซ่อมแซมตาดีกาและทาสีโรงเรียนตาดีกา 
 -โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าให้แต่ละครัวเรือน 

-โครงการสร้างถนนคอนกรีตสายบาลาซอห์-บ้านนายวิวัฒ 
-โครงการปรับปรุงถนน จากโคกเภา- ม.10 ป่าเย 
-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ครัวประจ าศาลาชุมชนเฉลิมพระเกรียรติและชุมชนมุสลิม 
-โครงการสร้างสนามเด็กเล่น 
-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
-โครงการติดตั้งอุปกรณ์กระจายข่าวประจ าชุมชนเฉลิมพระเกรียติและชุมชนมุสลิม 
-โครงการจัดกีฬาสารสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 



   
-๘- 

 เสนอแนะแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ในอนาคต 
๑.การเคารพเชื่อฟัง ผู้น าของหมู่บ้านทั้งที่เป็นทางการ ผู้น าตามธรรมชาติ ผู้อาวุโส 
๒.การช่วยเหลืองานสังคมโดยส่วนรวม ในงานประเพณีต่างๆ 
3.ส่งเสริมการลด ละ เลิก อบายมุข 
4.ด าเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕.ส่งเสริมการรวมตัวของคนในหมู่บ้านในลักษณะกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
          ๖.ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ด้านการอนุรักษ์  

ทรัพยากรธรรมชาติ  
๗.ส่งเสริม สนับสนุนการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  
๘.ขยายผลการด าเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกครัวเรือน 

3. ที่ประชุมฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดล าดับความต้องการ/โครงการของแผนพัฒนาออกเป็น 
 1) ความต้องการ/โครงการด้านเศรษฐกิจ 
 (1) โครงการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 
      บ้านตาเซะเหนือ     งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าให้แต่ละครัวเรือน  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 2) ความต้องการ/โครงการด้านสังคม 
 (1) โครงการสร้างรั้วกูโบร์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการสร้างถนนคอนกรีตจากประตูรั้วมัสยิดถึงมัสยิด  งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (3) โครงการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณมัสยิด  งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (4) โครงการรถมดินกูโบว์ ม.๕ ประมาณ ๑ ไร่.    งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  
 (5) โครงการอุปกรณ์ครัวประจ าศาลาชุมชนเฉลิมพระเกรียรติ 
 และชุมชนมุสลิม      งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการสร้างสนามเด็กเล่น     งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (7) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น.    งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท 
 (8) โครงการติดตั้งอุปกรณ์กระจายข่าวประจ าชุมชน 
 เฉลิมพระเกรียติและมุสลิม     งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(9) โครงการจัดกีฬาสารสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด    งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท 
  
 3) ความต้องการ/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (1) โครงการ ถางป่า 2 ข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน   งบประมาณ. ๘๐,๐๐๐  บาท 
 (2) โครงการพัฒนาบริเวณมัสยิด     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 (3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน    งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 (4) โครงการพัฒนาโรงเรียนตาดีกา     งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (5) โครงการรณรงค์ให้มีการปลูกป่า     งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (6) โครงการพัฒนาความสะอาดของบ้านเรือน    งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (7) โครงการอบรมสร้างจิตส านึกเยาวชนให้รักษ์ป่า   งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐  บาท 



   
-๙- 

 4) ความต้องการ/โครงการด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 (1) โครงการซ่อมแซมตาดีกาและทาสีโรงเรียน    งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 5) ความต้องการ/โครงการด้านบริหารจัดการ 
 (1) โครงการการขยายเขตไฟฟ้าหน้ามัสยิด   งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (2) โครงการการขยายเขตไฟฟ้า ม.๕ ในหมู่บ้าน  .    งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  
 6) ปัญหาที่พบในที่ประชุม 
 (1) คณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมไม่พร้อมกัน 
 (๒) ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย 
 (๓) ผู้เข้าร่วมประชุมออกมาน้อย 
 (๔) ความสามัคคีของผู้น าแต่ละฝายยังไม่ดีพอ 
 7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 (1) จัดให้มีการพบปะชาวบ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
 (2) ให้ผู้น ามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานให้ดีขึ้น 
 
ปิดประชุม  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
  
  (ลงชื่อ)..นางสาวอานีตา  สือเน๊าะ..ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางสาวอานีตา  สือเน๊าะ) 
        โทร ๐๘๑-๗๙๒๓๑๙๗ 
  วันที่ ๑๐  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖ 
 
  (ลงชื่อ).นายมาหะมะ   สะแลแม..เลขานุการ กรรมการ/ชุมชน 
          ( นายมาหะมะ   สะแลแม) 
        โทร ๐๖๑-๖๗๙๐๒๑๓ 
  วันที่ ๑๐  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
  (ลงชื่อ)..นายรุสแรม   สือเน๊าะ...ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
          ( นายรุสแรม   สือเน๊าะ) 
        โทร ๐๘๔-๙๑๕๖๓๖๒ 
  วันที่ ๑๐  เดือนมิถุนายนพ.ศ.๒๕๖๒ 
 
  (ลงชื่อ).นายบือราเฮง    ยูโซะ....ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 

          ( นายบือราเฮง   ยูโซะ) 
           โทร๐๘๓-๓๙๘๘๕๐๖. 
  วันที่ ๑๐  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 


