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แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

หมู่บ้าน ตลิ่งสูง  หมู่ที่ ๙  ต าบลสุไหงปาด ี
อ าเภอสุไหงปาด ี จังหวัดนราธิวาส 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

1. พื้นที่1,380 ตารางกิโลเมตร 

2. อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป 
              มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ติดกับเทือกภูเขาสันกาลาคีรีห่างจากอ าเภอสุไหงปาดีทางทิศเหนือประมาณ  
12  กิโลเมตร 

3. จ านวนประชากร  รวมทั้งสิ้น1,100คน แยกเป็น ชาย536  คน  หญิง 564 คน 
 3.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)  รวมทั้งสิ้น89คน   แยกเป็นชาย39คน หญิง50คน 
 3.2 คนพิการ  รวมทั้งสิ้น21คน  แยกเป็น ชาย12คน  หญิง9คน 

4. จ านวนครัวเรือน230ครัวเรือน 

5. การประกอบอาชีพ 
 เกษตรกรรม(ท าไร่/ท านา/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์)850คน  
 ประมง   -   คน 
     ค้าขาย80คน  
     ท างานประจ าเอกชน/บริษัท/โรงงาน33คน 
     อ่ืน ๆ  -   คน 

6. ว่างงาน40คน  

7. หมู่บ้าน  มีรายได้8,740,000บาท/ปี  รายจ่าย7,000,000บาท/ปีมีหนี้สิน1,500,000บาท 

8. จ านวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ  มีจ านวน ๑๐ กลุ่ม ดังนี้ 
 8.1) กลุ่มผลิตน้ ามันสมุนไพร    
 8.2) กลุ่มท าขนม 
 8.3) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า   
 8.4)กลุ่มท าเฟอร์นิเจอร์   
 8.5) กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 ๘.๖) ร้านค้าสวัสดิการ 
 ๘.๗) กลุ่มเลี้ยงปลานิล 

๘.๘)กลุ่มมวยไทย  
๘.๙) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ๓๐ ครัวเรือน 
๘.๑๐) กลุ่มท าชุดขันหมาก/ 9. กองทุนในหมู่บ้าน.... 
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9. กองทุนในหมู่บ้าน  มีจ านวน  ๔  กองทุน ดังนี้ 
 9.1) ชื่อกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน    มีงบประมาณ ๔๔๑,๒๐๒.๖๐ บาท 
 9.2) ชื่อกองทุนสหกรณ์และออมทรัพย์   มีงบประมาณ ๑๑๘,๓๔๘.๔๙ บาท  
 9.3) ชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน    มีงบประมาณ ๑๗,๔๗๑.๘๖บาท 
 9.4) ชื่อกองทุนประชารัฐ     มีงบประมาณ ๒๖,๖๐๐.๔๒บาท 

10. แผนที่หมู่บ้าน พอสังเขป 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน 

1.  จุดอ่อนของหมู่บ้าน (ปัญหา/อุปสรรค) 
ด้านเศรษฐกิจ 

- ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
- สภาพอากาศไม่คงทีแปรปรวนตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรสวนยาง 
- ขาดการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ด้านสังคม 
- ด้วยสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้ประชาชนต้องท างานนอกพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ

คนในพ้ืนที่  
- ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ท าให้สถาบันครอบครัวเริ่มมีปัญหา วัยรุ่นเริ่มมั่วสุ่ม ติดยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาลักขโมย 

ภายในหมู่บ้าน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- แหล่งน้ าประปามีปัญหา ไม่ได้มาตรฐาน ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
- การทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ า ท าให้แหล่งน้ าสกปรก ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
- คูคลองมีเศษไม้ หญ้า ปกปิด ท าให้น้ าไม่สามารถระบายได้ ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขังบางพ้ืนที่ 

ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
- การแพร่ระบาดยาเสพติด 
- การลักขโมย 

ด้านการบริหารจัดการ 
- ผู้น าแต่ละฝ่ายไม่มีความเข็มแข็งพอ ท าให้ขาดความสามัคคีในการด าเนินงานในหมู่บ้าน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           /2.  จุดแข็งของ... 
 
 



- 4 – 
 

2.  จุดแข็งของหมู่บ้าน (ศักยภาพ=ความสามารถของหมู่บ้าน) 
ด้านเศรษฐกิจ 

- มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
- คนในชุมชนใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีกลุ่มประกอบอาชีพเสริม เช่น กลุ่มผลิตน้ ามันสมุนไพร  กลุ่มท าขนม ตัดเย็บเสื้อผ้า  กลุ่มท าเฟอร์นิเจอร์  กลุ่ม
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ร้านค้าชุมชน กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มมวยไทย กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ๓๐ ครัวเรือน 

- มีร้านค้าประชารัฐภายในหมู่บ้าน 

ด้านสังคม 
- เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความรัก ความสามัคคี 
- ความขยันในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
- การคมนาคมสะดวกทุกฤดูกาล 
- มีประปาหมู่บ้าน 
- มีสระน้ าบ้านตลิ่งสูง 
- มีมัสยิด ๑ แห่ง ตาดีกา ๑ แห่ง 
- เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
- มีสายน้ าธรรมชาติหลายสาย 

ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
- มี ชรบ. อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
- มีหน่วยก าลังทหารพรานในพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการบริหารจัดการ 
 - มีการแบ่งเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 - มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก(ผู้น าหมู่บ้านดูแลเอาใจใส่ลูกบ้าน) 
 - มีการจัดท าระเบียบงานสารบรรณในหมู่บ้าน 
 - มีการจัดเก็บเอกสารต่างๆ เป็นหมวดหมู่ 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        /3.  ทิศทางการ... 
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3.  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต (วิเคราะห์จากความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่มีอยู่ของหมู่บ้าน  เพ่ือก าหนดสิ่งที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว, หมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น, หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย 
ปลอดจากสิ่งเสพติด  เป็นต้น) 
 - มีการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ในหมู่บ้าน เป็นประจ าทุกปี เพ่ือสานสัมพันธ์คนในพ้ืนที่ ให้มีความรัก ความสามัคคี 
 - มีการรวมกลุ่มต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน และพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง 
 - มีการรวมกลุ่มขับเคลื่อนโครงการญาลันนันบารู  เพื่อต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน 
 - พัฒนากลุ่มสัมมาชีพ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
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รายงานการประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
หมู่บ้านตลิ่งสูง  หมู่ที ่ ๙ 

ต าบลสุไหงปาดีอ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
วันที ่๑๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
1. เม่ือประชาชนพร้อมแล้วนายมะกอรี  มะมิง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  กล่าวเปิด
การประชุมประชาคม  และสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
  1)  ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒๓๐ ครัวเรือน 
  2)  ผู้แทนครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๑๒๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๓  

2. ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูลความต้องการของประชาชน  โดยขอให้ทุกภาคส่วน  
คณะท างานทุกด้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน  รวบรวมแผนฯ ทั้งหมดที่มีในหมู่บ้าน  และร่วมกันเสนอความต้องการ/
โครงการเพิ่มเติม  เพื่อให้ที่ประชุมประชาคม 

 จัดหมวดหมู่ข้อมูล 

๑) ความต้องการ/โครงการด้านเศรษฐกิจ 
 (๑) โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน     งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) โครงการจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า   งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) โครงการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
      ในช่วงฤดูผลไม้ตามฤดูกาล    งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) โครงการต่อยอดกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  งบประมาณ     ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพในพ้ืนที่สาธารณะ  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๒)ความต้องการ/โครงการด้านสังคม 
 (๑) โครงการจัดกิจกรรมแข่งขนักีฬาภายในหมู่บ้าน   งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) โครงการจัดแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลต้านยาเสพติด  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่เด็กเรียนตาดีกา งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 
 

 / ๓) ความต้องการ... 
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 ๓) ความต้องการ/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๑) โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวริมสระน้ า  งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) โครงการขุดคูคลองระบายน้ าพร้อมวางท่อ  งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน  งบประมาณ      ๒๐,๐๐๐ บาท 
  (๔) โครงการธนาคารขยะ     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๔) ความต้องการ/โครงการด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
  (๑) โครงการอบรมจริยธรรมแก่ผู้ติดยาเพ่ือบ าบัดรักษา งบประมาณ    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) โครงการจัดให้สวัสดิการให้แก่สมาชิกชรบ./อรบ.  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมป้อม ชรบ.  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๔) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
 ๕) ความต้องการ/โครงการด้านบริหารจัดการ 
  (๑) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน กม.   งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับ กม.  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 วิเคราะห์ปัญหาที่ตกผลึกข้อมูล 
 ปัญหาที่ตกผลึกข้อมูล เกิดจากพ้ืนที่บางส่วนเกิดน้ าท่วมซ้ าๆคูคลองไม่สามารถระบายน้ าได้ เนื่องจากมี
หญ้า กิ่งไม้ปกคลุมมาเป็นเวลานาน ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ปัญหา ส่งผลให้ประชาชนบางพื้นท่ีต้องประสบภัย
น้ าท่วมบ่อยครั้ง เป็นต้นอีกท้ังไม่มีงบประมาณสนับสนุน 

 จัดล าดับความส าคัญ 
 ๑) โครงการขุดคูคลองระบายน้ าจากป้อมเก่า-สะพานโต๊ะครูพิน*** 
 ๒) โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน*** 
 ๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลิ่งสูง-โคกเป็ด*** 
 ๔) โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางหลวง*** 
 ๕) โครงการจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า*** 
 ๖) โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยกูโบร์-หลังมัสยิด 
 ๗) ปรับปรุงท่อระบายน้ าฝาปิดคูระบายน้ าถนนหน้ามัสยิด 
 ๘) โครงการอบรมจริยธรรมแก่ผู้ติดยาเพ่ือบ าบัดรักษา 
 ๙) โครงการก่อสร้างห้องน้ าใหม่แก่มัสยิด 
 ๑๐) โครงการก่อสร้างสะพานสนามฟุตบอล พร้อมวางท่อเหลี่ยม 
 ๑๑) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพในพ้ืนที่สาธารณะ   

  ๑๒) โครงการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฤดูผลไม้ตามฤดูกาล 
  ๑๓) โครงการอบรมจริยธรรมแก่ผู้ติดยาเพ่ือบ าบัดรักษา 

 



  / เสนอแนะ... 
3. ที่ประชุมฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดล าดับความต้องการ/โครงการของแผนพัฒนาออกเป็น 
 1) ความต้องการ/โครงการด้านเศรษฐกิจ 
 (๑) โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน     งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) โครงการจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า   งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) โครงการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
      ในช่วงฤดูผลไม้ตามฤดูกาล    งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) โครงการต่อยอดกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ   งบประมาณ     ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพในพ้ืนที่สาธารณะ  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

 2) ความต้องการ/โครงการด้านสังคม 
 (๑) โครงการจัดกิจกรรมแข่งขนักีฬาภายในหมู่บ้าน   งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) โครงการจัดแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลต้านยาเสพติด  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่เด็กเรียนตาดีกา งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 3) ความต้องการ/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๑) โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวริมสระน้ า  งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) โครงการขุดคูคลองระบายน้ าพร้อมวางท่อ  งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน  งบประมาณ      ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) โครงการธนาคารขยะ     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 4) ความต้องการ/โครงการด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 (๑) โครงการอบรมจริยธรรมแก่ผู้ติดยาเพ่ือบ าบัดรักษา งบประมาณ    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) โครงการจัดให้สวัสดิการให้แก่สมาชิกชรบ./อรบ.  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมป้อม ชรบ.  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
5) ความต้องการ/โครงการด้านบริหารจัดการ 
 (๑) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน กม.   งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับ กม.  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 



  
  (ลงชื่อ) นางสาวซูราณี  อับดุลลาตีฟ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวซูราณี  อับดุลลาตีฟ) 
        โทร. ๐๘๔-๔๖๒๖๓๕๑ 
  วันที่๑๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  (ลงชื่อ)  นายอูสมาน   ยาซิง  เลขานุการ กรรมการ/ชุมชน 
            (นายอูสมาน   ยาซิง) 
           โทร. ๐๘๒-๗๑๙๙๑๘๖ 
  วันที่๑๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  (ลงชื่อ) นางใยนะ   เงาะ  ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
            (นางใยนะ   เงาะ) 
        โทร.        - 
  วันที่ ๑๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  (ลงชื่อ) นายมะกอรี    มะมิง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
           (นายมะกอรี    มะมิง) 
        โทร. ๐๘๗-๒๙๘๒๕๔๖ 
  วันที่๑๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ 3 การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 
แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตลิ่งสูง 

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

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

๑ โครงการขุดคูคลองระบายน้ าจากป้อมเก่า-
สะพานโต๊ะครูพิน 

๑,๐๐๐,๐๐๐.
- 

เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน      ทางหลวง 

๒ โครงการจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๐๐,๐๐๐,- เพ่ือสตรีที่ว่างงานมีรายไดเสริม      ขอรับการสนับสนุน 
๓ โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน ๑๕๐,๐๐๐,- เพ่ือสร้างแหล่งจ าหน่ายสินค้า      ขอรับการสนับสนุน 
๔ โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน ๘๐,๐๐๐.- เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด      อบต. 
๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางหลวง ๕๐๐,๐๐๐.- เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวกใน

ช่วงเวลากลางคืน 

     ทางหลวง 

๖ ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมสร้างสะพานและวางท่อ
ระบายน้ า 

๑,๐๐๐,๐๐๐. เพ่ือให้เยาวชนมีสถานที่ออกก าลัง
กาย 

     อบต. 

๗ โครงการอบรมจริยธรรมแกผู่้ติดยาเพ่ือ
บ าบัดรักษา 

๑๕๐,๐๐๐.- เพ่ือให้ผู้ที่เข้าบ าบัดรู้โทษและใช้
ศาสนาในการบ าบัดรักษา 

     กม./กอ.รมน. 
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ส่วนที่ 3(ต่อ) การจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน 
แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตลิ่งสูง 

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

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

๘ โครงการต่อยอดกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ๕๐,๐๐๐.- เพ่ือจ าหน่ายสินค้าออกส่งตลาด
ได้มากข้ึน 

     สนง.เกษตรอ าเภอ 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยกูโบร์-หลังมัสยิด ๒๐๐,๐๐๐.- เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวกใน
ช่วงเวลากลางคืน 

     อบต. 

๑๐ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านตลิ่งสูง- โคกเป็ด ๓๐๐,๐๐๐.- เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวกแก่
เกษตรกรที่ท าสวน 

     อบต. 

 
 
 
 
 
 



- 12 - 
 

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตลิ่งสูง 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

๑ โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน    ๑๕๐,๐๐๐.- ประชาชน/1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

๒ โครงการจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า  ๒๐๐,๐๐๐.- กลุ่มสตรี/1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

๓ โครงการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ในช่วงฤดูผลไม้ตามฤดูกาล 

๕๐,๐๐๐.- กลุ่มแปรรูป/1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน 
-ติดต่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
-จัดกิจกรรมการฝึกอบรมคณะกรรม  
การกลุ่มแปรรูปฯ 
-ติดตามและประเมินผล 

 

๔ โครงการต่อยอดกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  ๕๐,๐๐๐ กลุ่มผลิตปุ๋ย/1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน 
-ติดต่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
-จัดกิจกรรมการฝึกอบรมคณะกรรม  
การกลุ่มผลิตปุ๋ยฯ 
-ติดตามและประเมินผล 

 

๕ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพในพ้ืนที่
สาธารณะ   

๓๐๐,๐๐๐.- ประชาชน/1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตลิ่งสูง 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านสังคม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

๑ โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
หมู่บ้าน 

๘๐,๐๐๐.- เยาวชน/1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
- รองบประมาณสนับสนุน 

 

๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลต้านยา
เสพติด 

๕๐,๐๐๐.- เยาวชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
- รองบประมาณสนับสนุน 

 

๓ โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ๕๐,๐๐๐.- ผู้สูงอายุ/1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

-ประชุมชาวบ้าน 
-ติดต่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
-จัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้สูงอายุฯ 
-ติดตามและประเมินผล 

 

๔ โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน 
ผู้มีรายได้น้อย 

๑๒๐,๐๐๐.- ผู้มีรายได้น้อย/1 ต.ค.
62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
- รองบประมาณสนับสนุน 

 

๕ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่เด็กเรียน
ตาดีกา 

๒๐๐,๐๐๐.- เด็กนักเรียน/1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
- รองบประมาณสนับสนุน 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตลิ่งสูง 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

๑ โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวริมสระน้ า ๗๐,๐๐๐.- ประชาชน/1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
- รองบประมาณสนับสนุน 

 

๒ โครงการขุดคูคลองระบายน้ าพร้อมวางท่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ประชาชน/1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
- รองบประมาณสนับสนุน 

 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐.- ประชาชน/1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

- ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

 

๔ โครงการธนาคารขยะ ๑๐๐,๐๐๐.- ประชาชน/1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

- ประชุมชาวบ้าน/ผู้น าด้านต่างๆ 
-จัดกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตลิ่งสูง 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

๑ 
 

โครงการอบรมจริยธรรมแกผู่้ติดยาเพ่ือ
บ าบัดรักษา 

๑๕๐,๐๐๐.- เยาวชน/1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

๒ โครงการจัดให้สวัสดิการให้แก่สมาชิกชรบ./
อรบ.  

๒๐๐,๐๐๐.- ชรบ.และอรบ./1 ต.ค.
62-30 ก.ย.63 

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

 

๓ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมป้อม ชรบ. ๑๐๐,๐๐๐.- ชรบ./1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

๔ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ในหมู่บ้าน 

๒๕๐,๐๐๐.- ชรบ./1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 
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แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านตลิ่งสูง 
แนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  ด้านบริหารจัดการ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีการ หมายเหตุ 

๑ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน กม. ๕๐,๐๐๐.- ประชาชน/1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 

 

๒ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับ กม. ๒๐๐,๐๐๐.- คณะกรรมการหมู่บ้าน/1 
ต.ค.62-30 ก.ย.63 

-เสนอความต้องการแก่หน่วยงานต่างๆ 
-รองบประมาณสนับสนุน 
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ส่วนที่ 4         การทบทวนการพัฒนาหมู่บ้าน 
 

วัน/เดือน/ปี ทบทวนครั้งที่ มติที่ประชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
๑๘/๐๖/๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ให้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ในแต่ละด้านและจัดประชุมเพ่ือทบทวน
แผนงานด้านต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 

๑๒๔ คน  



 


