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 การจัดท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน หรือแผนแม่บทหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนโดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตส านึกของคนในชุมชนและความ
รับผิดชอบของประชาชนในชุมชนให้มีจิตสาธารณะ แล้วร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้วิเคราะห์
เพ่ือให้รู้และเข้าใจตนเองโดยใช้กระบวนการชุมชน คือ การส ารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน  
การวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางแก้ไข แล้วก าหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเอง/หมู่บ้านและชุมชนใน
ลักษณะจากชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชนซึ่งเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็ง และพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนของ
ชุมชน  

แผนพัฒนาหมู่บ้านหนองบัว ได้จัดท าโดยคณะกรรมหมู่บ้าน โดยได้รวบรวมข้อมูลของชุมชน 
ด้านต่าง ๆ ตลอดสภาพปัญหาของชุมชน แล้วก าหนดทิศทางที่จะน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาชุมชนสู่อนาคตที่ชุมชนต้องการตลอดจนเป็นบทเรียนในการพัฒนาชุมชนในภาพรวมซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและให้การสนับสนุนของส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

      คณะผู้จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
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     ส่วนที่  1  
ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

ประวัติหมู่บ้าน     
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4  เดิมพ้ืนที่บ้านหนองบัวเป็นที่นาและมีการขุดสระเพ่ือกักขังน้ าไว้ใช้เพ่ือ

การเกษตรขึ้นเมื่อมีสระน้ าก็มีการน าบัวแดงมาปลูกและบัวแดงได้ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ต่อมา
น้ าทะเลท่วมมาถึงพ้ืนที่นาและสระน้ าหนองน้ ากลายเป็นน้ ากร่อยและดินเค็มไม่สามารถท านาได้ เหลือเพียง
ดอกบัวแดงเต็มท้องทุ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่สวยงามจึงเป็นที่ของชื่อหมู่บ้านหนองบัว แต่ด้วยพ้ืนที่
บริเวณหนองบัวแดงหรือสระบัวแดงขนาดใหญ่เป็นพ้ืนที่ของเอกชนเมื่อท านาท าการเกษตรไม่ ได้ ก็ได้มีการ
ถมที่ดินเพ่ือปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างหรือท ากิจการอ่ืนไปจึงไม่มีหนองบัวแดงในปัจจุบัน 

              
แผนท่ีหมู่บ้าน 
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ลักษณะที่ตั้งหมู่บ้าน 
 บ้านหนองบัว หมู่ 4 ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตข้องอ าเภอปราณบุรี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปราณบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร  
มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    หมู่ที่ 3 บ้านปรือน้อย  ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี 
ทิศใต้      ติดต่อกับ    หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 9 ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ทะเลอ่าวไทย ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ    หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย ต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี 

 
 พื้นที่  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด …………-……….. ไร่ หรือ .............. ตารางกิโลเมตร 

การปกครอง 
 หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการปกครองหมู่บ้าน ดังนี้  
 

ผู้น าหมู่บ้าน ปัจจุบันมีผู้น าหมู่บ้านจ านวนทั้งสิ้น  10 คน ประกอบด้วย  
 1. นายสุรชัย ช่างจ า    ผู้ใหญ่บ้าน 
 2. นายนายพิชิต  ช่างจ า          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 3. นายยิน    คชพันธ์                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายประภาส ช่างจ า  สมาชิกสภา อบต. 
 5. นายสมชาย   วิหค   สมาชิกสภา อบต. 
 6. นายสุรชัย ช่างจ า   ประธานกองทุนหมู่บ้าน 
 7. นายสุรชัย ช่างจ า   ประธานกลุ่มออมทรัพย์ 
 8. นางปานตะวัน เชิดฉิ่ง  ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
 9. นายสุรชัย  ช่างจ า   ประธานประชาคมหมู่บ้าน 
 10. นางสาวปวันรัตน์  วิหค  ประธาน อสม. 
 
ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน 

1)  ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรชัย ช่างจ า  การติดต่อโทร. 08-10054967 
2)  นายนายพิชิต     ช่างจ า            การติดต่อโทร. 08-68211207 
3)   นายยิน            คชพันธ์                     การติดต่อโทร.        -   
4)  นายก อบต  นายพนอ เดชวัน  การติดต่อโทร 09-17374343 
5)  สมาชิก อบต.  (1) นายประภาส ช่างจ า การติดต่อโทร 08-78723399 

(2) นายสมชาย วิหค การติดต่อโทร 08-58241225 
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บ้านหนองบัว แบ่งการปกครองในหมู่บ้านออกเป็นทั้งหมด  9 คุ้ม และมีหัวหน้าคุ้ม ดังนี้   
1) คุ้มบัวผัน   นางจันทิมา พลับใหญ่   
2) คุ้มบัวเผื่อน   นางขวัญดาว คงมาก   
3) คุ้มบัวขาบ   นางปวันรัตน์ วิหค   
4) คุ้มบัวหลวง  นางวาสนา แสงชโรทัย 
5) คุ้มบัวแดง   นางจรินทร์ หมายมั่น  
6) คุ้มบัวสาย   นายประทีป สุขปลั่ง   
7) คุ้มบัวทอง   นายสมชาย วิหค   
8) คุ้มบัวขาว   นางมนัส หน่อทิม  
9) คุ้มบัวกระด้ง   นายประภาส ช่างจ า   

 

ลักษณะทางภูมิประเทศ 
- ภูมิประเทศ เป็นหมู่บ้านที่ติดเขาช่องมอญ เขากะโหลก วนอุทยานท้าวโกษา ทะเลปากน้ าปราณ

ซึ่งเป็นทะเลอ่าวไทย อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  สภาพหมู่บ้านหนองบัวเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา  
พ้ืนที่ทั่วไปเป็นดินทราย เหมาะแก่การท าการเกษตรส าหรับพืชที่ชอบดินทราย พืชเศรษฐกิจบ้านหนองบัว 
อาทิเช่น ถั่วลิสง มะพร้าว ดอกรัก ดอกดาวเรือง มะรุม และพืชผักสวนครัว เป็นต้น และด้วยหมู่บ้านติด
ทะเลอ่าวไทย ชาวบ้านจึงมีอาชีพประมง และอาชีพบริการแก่นักท่องเที่ยว 

- ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างดี เนื่องจากอยู่ติดกับทะเลอ่าวไทย แบ่ง
สภาพภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ประกอบด้วย 

  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 

ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – มกราคม 

ฤดูฝน  ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

- สภาพดิน  มีลักษณะเป็นดินทราย  เหมาะแก่การท าการเกษตรส าหรับพืชที่ชอบดินทราย เช่น 
ถั่วลิสง ดอกรัก ดอกดาวเรือง มะรุม และพืชผักสวนครัว 

-  สังคม  เนื่องจากยังคงมีวิถีชุมชนชาวประมง และการบริการนักท่องเที่ยว และเกษตรกรรม 
บางส่วน คนในชุมชนจึงมีอาชีพที่หลากหลาย เวลาในการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน การรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมต่างๆ จึงมีไม่มากนัก แต่ด้วยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจึงยังมี
ลักษณะแบบช่วยเหลือเกื้อกูล  และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาเป็นอย่างดี การสื่อสาร
โดยทั่วไปใช้ภาษาไทยกลาง  

- ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว มีวัดจ านวน 1 แห่งใน
พ้ืนที ่คือ วัดเขากะโหลก ซึ่งเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมและการประกอบพิธีทางศาสนา 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

 พ้ืนที่อยู่อาศัย ........2,572..........ไร่  พื้นที่ท าการเกษตร..........1,453..........ไร่ท านาปีละ...-...
ครั้ง 

 พ้ืนที่ท านา.......-..............ไร ่ พ้ืนที่ท าไร่........-............ไร ่ พ้ืนท่ีท าสวน........-...........ไร ่ 
 พ้ืนที่การเกษตรอื่นๆ..ปศุสัตว์ …..135........ไร ่พ้ืนทีการเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ าด้วย

ไฟฟูาคลองชลประทาน).........-.............ไร ่
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 ปุาชุมชนกี่แห่ง (ระบุ) ปุาไม้อยู่ในพื้นท่ีทีอ่ยู่ในวัดเขากะโหลก จ านวน............-..........ไร ่
 แหล่งน้ าสาธารณะ..................-........................แหง่ 
 ประปา....ใช้ประปาส่วนภูมิภาค........-...........แหง่   ผู้ใช้...........325...............ครวัเรอืน  
 บ่อสาธารณะ.....2.........แหง่ 
 โรงเรียน (ระดับ)................1..........................แหง่   วัด (ระบ)ุ.................1.........................แหง่ 
 จ านวนผู้ใช้ไฟฟูา................1,457..............ครวัเรอืน  ร้อยละ................................................. 
 โทรศัพท์สาธารณะ..............4.................แหง่   สว่นตัว (เบอรบ์า้น)..............................เครื่อง 
 โทรศัพท์มือถือ.................-........................เครื่อง 
 หอกระจายข่าว....................1......................แหง่   วิทยชุุมชน....................-.........................แหง่ 
 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน............-.................แหง่  ท่ีอ่านหนงัสอืประจ าหมู่บา้น......1... แห่ง 
 ศาลาประชาคม/....................1..................แหง่  อ่ืน ๆ (ศาลาหมู่บา้น) 

 

ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จ านวนประชากร 
 

 จ านวนครัวเรือน  325   ครัวเรือน 
 ประชากร 1,272 คน  ชาย 582 คน  หญิง 690 คน  
 อาชีพหลัก (1) ปลูกถ่ัวลิสง  จ านวน..........40..............ครวัเรือน            

 (2) รับจ้าง  จ านวน..........250............ครัวเรือน 
 อาชีพเสริม (1) เลี้ยงสัตว์  จ านวน..........35............ครวัเรอืน 

 (2) ปลูกมะพร้าว/มะรุม   จ านวน.............30...........ครวัเรอืน 
 (3) อ่ืนๆ   จ านวน.............-..............ครัวเรือน 

 รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย......................50,000...........................บาท/ครวัเรอืน/ป ี
 รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย.....................-.....................บาท/ครวัเรอืน/ป ี
 รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562)......88,257.08..บาท/คน/ปี 
 ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 38,000 บาท/คน/ปี)  ปี 2562 จ านวน.......-......ครัวเรือน 

 

ข้อมูลงานประเพณี 
 แห่เทียนพรรษา  เดือน  กรกฎาคม ท าที่วัดเขากะโหลก 
 สงกรานต์  เดือน เมษายน  17 เมษายน ของทุกปี ปล่อยปลาและกุ้งลงแม่น้ าปราณบุรี  
 ออกพรรษา  เดือน ตุลาคม ท าที่วัดปากคลองปราณ วัดเขากะโหลก 
 ลอยกระทง  เดือน พฤศจิกายน  
 งานประจ าปีหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ ศาลาหมู่บ้าน 

ข้อมูลศักยภาพหมู่บ้าน 
- การคมนาคม  หมู่บ้านหนองบัว มีการคมนาคมที่สะดวกสบายเพราะเป็นเขตติดต่อกันหลาย

หมู่บ้าน โดยมีเส้นทางการคมนาคมภายในเป็นถนนคอนกรีต และถนนลูกรังส่วนน้อย มีสภาพการใช้งานได้
ดีตลอดปี  มีปัญหาบางเส้นทางในช่วงฤดูฝน แต่สามารถใช้เส้นทางอ่ืนแทนได้ และบ้านหนองบัว สามารถ
เดินทางจากหมู่บ้านไปอ าเภอปราณบุรี  ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร  

- การไฟฟ้า  บ้านหนองบัว ครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน 
- แหล่งน้ า  บ้านหนองบัว มีแหล่งน้ าใช้ เป็นน้ าประปาหมู่บ้าน และน้ าประปาส่วนภูมิภาค  

บ่อบาดาลสาธารณะ 2 แห่ง และแหล่งน้ าทางด้านการท าการเกษตร จากการขุดเจาะบ่อบาดาล 
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- สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ  
 1) ชายทะเลเขากะโหลก 
 2) วนอุทยานท้าวโกษา 
 3) วัดเขากะโหลก 
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณประโยชน์  (ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน/

ชุมชน เช่น แหล่งน้ า/ปุา/สถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะและการใช้ประโยชน์) 
1) วนอุทยานเท้าโกษา  

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
กรมปุาไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 คนทั่วไปรู้จัก

กันในชื่อเขากะโหลก เขากะโหลกเป็นภูเขาหินปูนขนาดย่อม อยู่ในทะเลอ่าวไทยครึ่งหนึ่งและอยู่บนบก
ครึ่งหนึ่ง บริเวณภูเขามีถ้ าอยู่เป็นจ านวนมาก ด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้เป็นชายหาด มีทิวทัศน์
สวยงาม มีอ่าวเป็นหาดทรายขาว นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนเล่นน้ ากันมาก มีเรือแคนูให้เช่าพายชมความ
สวยงามของภูเขา บริเวณท่ีท าการวนอุทยานมีลานกางเต็นท์ส าหรับผู้ต้องการค้างแรม 

   จุดเด่นของเขากะโหลก คือ เป็นภูเขาที่มียอดเขาสูงเพียง 25 เมตร เท่านั้นแต่มีหน้าผา
ชันและซอกหลืบสลับซับซ้อนซึ่งเป็นองค์ประกอบช่วยให้บริเวณหาดทรายเชิงเขาดูสวยงาม เขาทางด้าน
เหนือเป็นช่องทะลุขนาดใหญ่ ที่หากมองจากทะเลจะเห็นเขาเป็นหัวกะโหลกขนาดใหญ่ โดยมีช่องทะลุเป็น
เบ้าตากลวงโบ๋ อันเป็นที่มาของชื่อเขากะโหลก  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  ชาวบ้านหนองบัวและชาวบ้านต าบลปากน้ าปราณได้อาศัยวนอุทยานท้าวโกษาเป็นที่คน

ในชุมชนได้ท ามาหากินด้านประมงเรือเล็ก ค้าขายอาหารเครื่องดื่มและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
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2) วัดเขากะโหลก เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาต่างๆ ของชุมชน 

 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดเขากะโหลก เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเรื่องการสร้างเครื่องราง “จระเข้”  สร้างโดยพระ

ครูสุมนธรรมสถิต  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเขากะโหลก ท่านบวชเมื่อปี พ.ศ.2522 พรรษาที่ 31 
ท่านบวชที่วัดธรรมประชาราม ( วัดหนองตาเมือง ) ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี หลวงพ่อทองสุข วัด
สะพานสูง เป็นพระอุปปัชฌาย์ หลวงพ่อแผ้ว วัดโตนดหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่อพัน วัดธรรม
ประชาราม เป็นพระอนุสาสนาจารย์ ศึกษามหาเวทย์วิทยาคมสายเขาอ้อ จาก อ.ชุม ไชยคีรี ศึกษาวิทยาคม
จาก อาจารย์ทัน รุจิเรข  สายวัดสะพานสูง , สายหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค สายหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง 

 เครื่องรางจระเข้ที่วัดเขากะโหลกก็เป็นจระเข้ตัวเดียวกันกับจระเข้บนธงในงานทอดกฐิน 
หลวงพ่อวัดเขากะโหลกท่านได้เล่าประวัติจระเข้ให้ทราบดังนี้ มีเรื่องเล่ากันมาว่าก่อนนั้นมีเศรษฐีขี้เหนียว
คนหนึ่ง ร่ ารวยมากแต่ไม่ท าบุญท าทาน  ไดเ้งินมาเท่าไหร่รวบรวมเงินทองใส่โอ่งน าไปฝังไว้ที่ท่าน้ า โดยไม่ให้
ใครรู้เห็น ครั้นเมื่อเศรษฐีตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นจระเข้ ยังคงวนเวียนยึดติดกับทรัพย์สมบัติ คอยเฝูาสมบัติ
อยู่ท่าน้ าหน้าบ้านตัวเอง   อยู่มาวันหนึ่งก็ไปเข้าฝันลูกชายให้เอาสมบัติที่ท่าน้ านั้นน าไปทอดกฐินและ สร้าง
กุศลที่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา   ระหว่างที่เดินทางน าองค์กฐินแห่ไปทางเรือ  จระเข้ตัวนั้นก็ว่ายน้ า
ตามไปด้วย ไปได้พักหนึ่งจึงบอกแก่ภรรยาว่า ตนตามไปด้วยไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยอ่อนเต็มที  บุตรและ
ภรรยาจึงวาดรูปจระเข้ที่ธง แล้วยกข้ึนไว้ในวัดที่ไปทอดกฐิน   เมื่อพระสวดให้พรจบ จระเข้ตัวนั้นก็ขาดใจ
ตาย จึงเกิดไปเป็นเทพที่ร่ ารวยบันดาลให้คนที่เคารพได้ท ามาค้าขึ้น ปลอดภัยต่ออันตรายทั่งปวง ตั้งแต่นั้น
มาธงรูปจระเข้จึงปรากฏตามวัดต่าง ๆ ในเวลามีการทอดกฐิน 
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3) สระน้ าบ้านช่องมอญ 2 แห่ง  
 

 
                                   เป็นแหล่งน้ าที่ใช้น้ าเพื่อการเกษตรของชาวบ้าน 
 

4) โรงเรียนบ้านหนองบัว  
 

 
 

โรงเรียนบ้านหนองบัว ตั้งขึ้นเพ่ือให้เด็กในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงได้เรียนใกล้บ้าน 
สะดวกในการเดินทางไปเรียน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้  โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับศูนย์เด็กเล็ก 
อนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนายปิติพล จิตระออน เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

5) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น การท าไร่ถั่วลิสง การท าไร่สับปะรด การท าไร่ดาวเรือง 
การท าไร่ดอกรัก การท าสวนมะม่วง การท าสวนมะรุม  
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ด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้าน มีโรงแรม รีสอร์ทในพ้ืนที่ 
     1) ปาณาลี รีสอร์ท   086 051 2333 
   2) เลอเบย์บุรี เดอปราณ   032 630 636 
   3) ปราณฮาวานา รีสอร์ท    032-570077 
   4) บ้านปราณ รีสอร์ท   032-630598 
   5) ภูริมันตรา รีสอร์ท   032-630550-3 
   6) บิวตี้บีช รีสอร์ท   032-630732-3 
   7) บ้านพักแสงหิรัญ   032-630669 
   8) ปุราณยา รีสอร์ท   032-630718-9 

   9) อิลมาเร่ รีสอร์ท   032-630666 
   10) ฟร้อนบีช โฮเทล   032-630669 
   11) อลีนตา รีสอร์ท แอนด์สปา  032-618333 
   12) หัวปลี เลซี่ บีช รสีอร์ท  032-630555 
   13) ประเสบัน รีสอร์ท   032-630590-1 
   14) บ้านชมทะเล รีสอร์ท   032-630559 
   15) ปราณบุรีซีฮิลล์ รีสอร์ท  032-630765 
   16) ปาปามังคี    081-9386311 
   17) รมณีย์ รีสอร์ท   032-630759 
   18) เฌอปราณ รีสอร์ท   087-1689076 
   19) แฟมิลี่ เฮาส์    086-8005135 
   20) คูรา ภูระ รีสอร์ท   081-6398191 
   21) บ้านพักเขากะโหลก   081-1901474 
   22) สยาม เพิร์ล    081-1930665 
   23) เดอะโบรา โบร่า เบด แอนด์ ดรีม  032-630699    
   24) ผูกพันธ์ รีสอร์ท   06-15786656 
   25) บ้านพักสีชมพู   084-1616205 
   26) ปริญดา รีสอร์ท   087-9720237 
   27) น้ าทะเล รีสอร์ท   084-1267841 

 
- ด้านบุคคล (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 
 1) นายสุรชัย ช่างจ า   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 

  2) นางสาวปวันรัตน์ วงศ์น้อย ประธานกลุ่มสตรี/แม่บ้าน 
  3) นายส าราญ ช่างจ า  ปศุสัตว์ประจ าต าบล 
  4) นายสมจิต เชิดฉิ่ง  แพทย์แผนโบราณ (รักษาฝี) 
  5) นางจันทิมา พลับใหญ่  กลุ่มชาวไร่ 
  6) นางจินตนา เย็นใส  ประธาน อสม.หมู่บ้าน 
  7) นายประภาส ช่างจ า  ส.อบต.ปากน้ าปราณ 
  8) นายสมชาย วิหค  ส.อบต.ปากน้ าปราณ 
  9) นางจรรยา ปานสวย  กลุ่มอาชีพค้าขาย 
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- ด้านกลุ่ม/องค์กร (ทุนด้านเศรษฐกิจ/สังคม) 
  1) กองทุนหมู่บ้าน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือให้คนใน
ชุมชนได้กู้เงินไปลงทุนต่างๆ ช่วยในการพัฒนาหมู่บ้านและสถานศึกษาในหมู่บ้าน โดยมีนายสุรชัย ช่างจ า 
เป็นประธานกลุ่ม 
  2) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านให้มีแหล่งกู้ยืมเงินลงทุนในการประกอบอาชีพได้ เงินทุนของกลุ่มจะได้จาก
การออมของสมาชิกแต่ละบุคคลไม่ต่ ากว่า 20 บาทต่อเดือน และจะมีการปันผลก าไรให้แก่สมาชิกเป็นรายปี 
โดยมีนายสุรชัย ช่างจ า เป็นประธานกลุ่ม 
  3) กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
สวัสดิการผู้สูงอายุกรณีเสียชีวิต เงินทุนของกลุ่มจะได้จากการเก็บเงินค่าท าศพครอบครัวละ 100 บาท ต่อ 
1 ศพ โดยมี นายสุรชัย ช่างจ า เป็นประธานกลุ่ม 
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ส่วนที ่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 

 
1.  ศักยภาพชุมชน  จากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนาได้  ดังนี้ 

จุดแข็ง  ของปัจจัยภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาชุมชน    
 1) ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง 
 2) กลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง 
 3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม พื้นท่ีติดทะเลอ่าวไทย 
 4) มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น เช่น วนอุทยานท้าวโกษา ชายหาดเขากะโหลก วัดเขากะโหลก 
 5) แหล่งท่องเที่ยว ท าให้คนในหมู่บ้านสร้างรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว 
 6) ชุมชนร่วมกันสืบทอดศาสนาเป็นอย่างดี 

จุดอ่อน  ของปัจจัยภายในที่ขัดขวางการพัฒนาของชุมชน    
 1) งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาหมู่บ้าน 
 2) พื้นที่ท าการเกษตรไม่เหมาะสม เช่น ดินเค็ม เพราะอยู่ใกล้ทะเล 
      3) ประชาชนส่วนใหญ่มีภาระในการประกอบอาชีพ ท าให้ไม่มีเวลาและขาดการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่บ้าน   

 โอกาส จากภายนอกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาของชุมชน   
      1) แนวนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ   
 2) การยอมรับจากภาครัฐ เปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความต้องการในการพัฒนา 
  3) ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
 4) มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
  5) การสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงภาคีพัฒนา 
 6) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสร้างอาชีพบริการที่หลากหลาย เช่น เช่าเก้าอ้ีผ้าใบ เช่าเสื่อ  
เช่าจักรยาน เช่าจักรยานยนต์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ร้านนวดแผนโบราณ โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ 

 อุปสรรค จากภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อการของชุมชน    
 1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรภาครัฐ 
 2) แนวนโยบายในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ 
   3) ภารกิจภาครัฐมีความหลากหลาย การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง   
  4) งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานไม่ทั่วถึง 
  5) ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ท าให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
 6) สภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น พายุมรสุม ท าให้คนในชุมชนประกอบอาชีพไม่ได้ 
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2. การก าหนดวิสัยทัศนห์มู่บ้าน 
 “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” 
 
3. การก าหนดหมู่บ้านอัตลักษณ์ 
 บ้านหนองบัว เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตที่หลากหลาย มีทั้งประมง ธุรกิจการท่องเที่ยว รับจ้างทั่วไป  
และเกษตรกรรม และชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีรายได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้าในพ้ืนที่ คนในชุมชนจึงมีความ
หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาไว้ให้สะอาดและสวยงาม อีกท้ังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว  
การสร้างภาพลักษณ์ ที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นกันเอง จะท าให้นักท่องเที่ยวกลับมาเท่ียวซ้ าอีกครั้ง 
 จากการวิเคราะห์ร่วมกันก าหนดอัตลักษณ์หมู่บ้าน คือ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

4. การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาหมู่บ้าน 
 - ส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลูกผักไว้กินเอง 

 - ส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 

 - ส่งเสริมให้หมู่บ้านมีสิ่งแวดล้อมที่ดี พัฒนาเป็นชุมชนน่าอยู่ 
 - ส่งเสริมให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติด ปลอดภัยในชีวิต ปลอดมลพิษ ปลอดการซื้อเสียงขาย 

สิทธิและปลอดการติดอบายมุข 
 

5. การพัฒนาอาชีพ 
 - พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ เช่น การส่งเสริมอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยว 
การนวดแผนไทย การปลูกถ่ัวลิสง 

 - มีการเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิม คือ อาชีพประมง  
อาชีพการปลูกพืช และส่งเสริมการเลี้ยงวัว เพ่ือเป็นแหล่งอาหารในหมู่บ้านส่งเสริมอาชีพใหม่เพ่ือลด
รายจ่ายและเพ่ิมรายได้ 
 - พัฒนากลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสตรี และกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้คนในหมู่บ้าน ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพ่ือน าไปพัฒนาอาชีพ 
 

6. ศูนย์การเรียนรู้ 
 - น าแผนชุมชนมาใช้ในการพัฒนากลุ่มองค์กรให้เข้มแข็ง และประชาชนหมู่บ้านสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 - มีการจัดการความรู้ในการด้านการเกษตร จัดระบบข้อมูลต่างๆ ของหมู่บ้าน เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ปัญหาของหมู่บ้าน 

 - น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 - รณรงค์และส่งเสริมประชาธิปไตยของหมู่บ้านในการเลือกตั้งทุกระดับ 
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ส่วนที่  3 
การวิเคราะห์สภาพปญัหา / อุปสรรค  และความต้องการของชุมชน 

 
1.  สภาพปัญหาจากการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานของครัวเรือน   
 

จากการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ปี  2562  พบว่าบ้านหนองบัว  มีตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ความจ าเป็น
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม 
- ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 ครัวเรือน 
ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 

ครัวเรือน 
หมวดที่ 5 ค่านิยม  

- ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 18 คน  
- ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 32 คน 
คณะกรรมการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการน าปัญหาในมาพูดคุย เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไข

ปัญหา รวมถึงปัญหาอื่นๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก 
 

2.  ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ชี้วัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน    
 

จากการจัดเก็บข้อมูล  กชช. 2 ค  ปี  2562  พบว่าบ้านหนองบัว มีตัวชี้วัดที่เป็นปัญหามาก  
ในระดับ  1  คะแนน  จ านวน  2  ตัวชีว้ัด  ได้แก่ 

 

1.  ข้อที่ 12 ด้านสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  ตัวชี้วัดผลผลิตจากการท าการเกษตรอ่ืนๆ 
2.  ข้อที่ 20  ด้านความรู้และการศึกษา  ตัวชี้วัดการได้รับการศึกษา 

 

3.  การวิเคราะห์สภาพปญัหาของชุมชนจากเวทีประชาคม 
 จากการจัดเวทีประชาคม  ได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา  และค้นหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  แยกเป็นด้านตามสภาพปัญหาได้  ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
5. ด้านบริหารจัดการ 
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ส่วน 3  สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 
สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 
 

ล าดับ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1 ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ภาระความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพด้าน

การเกษตร และอาชีพรับจ้างทั่วไป 
ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน 

2 ไม่ให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มองค์กรในชุมชน 1. การพัฒนาแบบสังคมเมืองท าให้มีวัฒนธรรมแบบ
ต่างคนต่างอยู่   
2. ไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ
กลุ่มองค์กรในชุมชน 

3 ค่านิยมในการดื่มสุรา ทัศนคติในการด าเนินชีวิต  
 

เสริมสร้างสุขนิสัยและฟ้ืนฟูสุขภาพให้แข็งแรง 

4 ชุมชนขาดภูมิคุ้มกันในการพัฒนา 1.  กระแสการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2.  การละเลยแนวปฏิบัติในวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม 

1.  ส่งเสริมความร่วมมือและการเรียนรู้ในชุมชน 
2.  สานต่อแนวปฏิบัติในวิถีชุมชนให้เหมาะสม
กับกระแสการพัฒนา 

5 ช่องว่างระหว่างวัย 1.ขาดการสื่อสาร พูดคุย ท าความเข้าใจระหว่างกัน 
2.การสื่อสารแบบไร้พรมแดน 
3.ทัศนคติในการปฏิบัติตนตามกระแสบริโภคนิยม 

1.  ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันของคนใน
ครอบครัว  ชุมชน 
2.  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. ค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูง สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนมีราคาสูง 1. ลดค่าใช้จ่ายฟุุมเฟือยในครัวเรือน 
2. การท าน้ ายาล้างจาน แชมพู น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
ไว้ใช้เองในครัวเรือน 
3.  เลี้ยงปลาในบ่อดิน  เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
4.  ปลูกผักสวนครัว  พืชสมุนไพรในครัวเรือน 
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ส่วนที่  3  สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน (ต่อ) 
สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 
 

ล าดับ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 
7 ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน 1.  ค่านิยมในการด าเนินชีวิตตามกระแสบริโภคนิยม 

2.  ต้นทุนในการลงทุนประกอบอาชีพสูง    
1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน  เกษตร
อินทรีย์ 
3. รวมกลุ่มอาชีพ  และส่งเสริมการท าอาชีพ
เสริม 
 

8 รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 1.  ค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูง  รายได้ต่ า 
2.  สินค้าเกษตรขายไม่ได้ราคา  ในขณะที่ต้นทุนการ
ผลิตมีราคาสูง 

1.  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเสริม 
2.  รวมกลุ่มอาชีพเสริมแปรรูปและเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าเกษตร  

9 ขาดความรู้ด้านวิชาการ  ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 1.  ขาดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 
2.  ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านวิชาการ 

1. จัดการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะด้านการประกอบ
อาชีพ 
2. คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเพ่ือสร้างการ
เรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาอาชีพ 
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ส่วนที่  3  สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน (ต่อ) 
สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 
 

ล าดับ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 
11 ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 1.  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 

2.  สภาวะปรากฏการณ์ตามฤดูกาลทางธรรมชาติ 
1.  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า 
2.  ปลูกพืชให้เหมาะสมตามฤดูกาล 
3.  การดูแลและรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ 
4.  ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร  และอุปโภคในครัวเรือน 

12 ปัญหาขยะในครัวเรือน 1. ครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ  ท าให้การก าจัดไม่ถูกวิธี 
2. การใช้ถุงพลาสติก วัสดุโฟมในการบรรจุอาหาร 

1.  รณรงค์การใช้ถุงผ้า  ตะกร้า  หรือวัสดุบรรจุหีบห่อท่ี
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
2.  รณรงค์ให้ครัวเรือนมีการก าจัดขยะที่ถูกวิธี และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.  ฝังกลบขยะและเศษวัสดุที่ย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติเพ่ือบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

13 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 1.  การแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดในชุมชน 
2.  กระแสการปฏิบัติตนตามกลุ่มเพ่ือนของวัยรุ่น  
 

1.  จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวและ
ชุมชน  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
2.  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และปลูกจิตส านึก
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
3.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติด 
4.  ส่งเสริมการเล่นกีฬา  และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
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ส่วนที่  4 โครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของหมู่บ้าน 
4.1 โครงการ/กิจกรรม เรียงตามล าดับความส าคญั (รวมทกุด้าน) 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่างๆ (ระบุ ) วิธีการด าเนินการ(ระบุ ) 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ฯ 

ด้า
นค

วา
มมั่

นค
งฯ

 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
ร

จัด
กา

ร 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
นอื่

นท
 า

ให
 ้

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรีต เส้นบ้าน  
นงเยาว์ หอมหวาน หมู่ 4 

630,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน และการคมนาคม 
มีความปลอดภัย 

        

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นไป
สระช่องมอญ (ต่อจากร้านค้าเจี๊ยบ) 
หมู่ 4 

60,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน และการคมนาคม 
มีความปลอดภัย 

        

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้าน
นายประยงค์ พลับใหญ่ (เปิดถนน
ใหม่) หมู่ ๔ 

35,000.- เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวก 

        

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางปากน้ า
ปราณ-บ้านใหม่ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ 

576,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน และการคมนาคม 
มีความปลอดภัย 

        

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต แยกสายทาง
ปากน้ าปราณ-เขากะโหลก ซอย ๒๙ 
หมู่ ๔ 

928,000.- 
 

เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน และการคมนาคม 
มีความปลอดภัย 
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ส่วนที่  4 โครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของหมู่บ้าน (ต่อ) 

 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่างๆ (ระบุ ) วิธีการด าเนินการ(ระบุ ) 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ฯ 

ด้า
นค

วา
มมั่

นค
งฯ

 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
ร

จัด
กา

ร 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
นอื่

นท
 า

ให
 ้

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
ทางเข้าแท็งค์น้ าบ้านช่องมอญ  
(เปิดถนนใหม่) หมู่ ๔ 

160,000.- เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวก 

        

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้าน 
นายประเสริฐ พลับใหญ่ หมู่ ๔ 

5,152,000.
- 

เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคม 
มีความปลอดภัย 

        

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทางปากน้ า
ปราณ-บ้านใหม่ซอย ๑๒ (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๔ 

2,630,400.
-  

เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคมมีความ
ปลอดภัย 

        

9 โครงการก่อสร้างลูกรัง สายทางบ้าน
นางประทีป อู่เงิน (เปิดถนนใหม่)  
หมู่ ๔ 

879,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคมมีความ
ปลอดภัย 

        

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางปากน้ า
ปราณ-บ้านใหม่ ซอย 14 หมู่ 4 

451,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคมมีความ
ปลอดภัย 
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ส่วนที่  4 โครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของหมู่บ้าน (ต่อ) 

 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่างๆ (ระบุ ) วิธีการด าเนินการ(ระบุ ) 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ฯ 

ด้า
นค

วา
มมั่

นค
งฯ

 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
ร

จัด
กา

ร 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
นอื่

นท
 า

ให
 ้

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางนาห้วย-หนองบัว 
(แยกซอยบ้านนายเกรียงไกร) หมู่ 4 

769,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคมมีความ
ปลอดภัย 

        

12 โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ศาลา
อเนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ 4 

106,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคมมีความปลอดภัย 

        

13 ขยายเขตไฟฟูาทางสาธารณะถนน
สายปากน ้าปราณ-เขากะโหลก  
ซอย 46 หมู่ที่ 4 

400,000.- เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

        

14 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

- 1. มีผักปลอดสารรับประทาน 
2. ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

        

15 ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ - 1. มีผลิตผลปลอดสาร
รับประทาน 
2. ลดรายจ่ายในการท าเกษตร 

        

16 ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน - มีโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น         
17 เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพใน

ชุมชน 
- กลุ่มอาชีพมีการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง  มีความเข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ 

        



22 
 

ส่วนที่  4 โครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของหมู่บ้าน (ต่อ) 

 
ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่างๆ (ระบุ ) วิธีการด าเนินการ(ระบุ ) 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ฯ 

ด้า
นค

วา
มมั่

นค
งฯ

 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
ร

จัด
กา

ร 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
นอื่

นท
 า

ให
 ้

18 การปูองกันโรคระบาดของพืช - เกษตรกรมีความรู้และ
ความสามารถในการดูแลจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตร 

        

19 รณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง 

- 1. มีการเฝูาระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์
เลี้ยง 
2. มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยใน
การบริโภค   

        

20 จัดหาสวัสดิการและให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

- ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ได้รับ
การบรรเทาความเดือดร้อน 

        

21 ปลูกต้นไม้สองข้างทาง - 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน 
2. ชุมชนเขียวขจ ี

        

22 การพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในวันส าคัญ - 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน 
2. หมู่บ้านสะอาด สวยงาม 

        

23 การคัดแยกขยะในครัวเรือน - 1. ลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง 
2. การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
หรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
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ส่วนที่  4 โครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของหมู่บ้าน (ต่อ) 

 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่างๆ (ระบุ ) วิธีการด าเนินการ(ระบุ ) 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ฯ 

ด้า
นค

วา
มมั่

นค
งฯ

 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
ร

จัด
กา

ร 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
นอื่

นท
 า

ให
 ้

24 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพ่ือปูองกันและลดการสูญเสียจาก
สาธารณภัย 

        

25 การปูองกันโรคระบาดติดต่อ - เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 
 

        

26 ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อาสาสมัครหมู่บ้าน 

- 1. เพื่อเฝูาระวังปูองกันการกระท า
ผิดทางกฎหมาย 
2. เพ่ือให้ดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยหมู่บ้าน 

        

27 การประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในหมู่บ้าน 

- เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้านเจรจา
ประนีประนอมไกล่เกลี่ยกันใน
หมู่บ้าน 

        

28 การตั้งจุดตรวจตราความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้าน 

- เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน 

        

29 การเฝูาระวังภัยยาเสพติด - เพ่ือให้ชุมชนปลอดยาเสพติด 
 

        

30 การปูองกันการท าลายสาธารณ
สมบัติในหมู่บ้าน 

- เพ่ือรักษาสาธารณสมบัติของ
หมู่บ้าน 
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ส่วนที่  4 โครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของหมู่บ้าน (ต่อ) 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่างๆ (ระบุ ) วิธีการด าเนินการ(ระบุ ) 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ฯ 

ด้า
นค

วา
มมั่

นค
งฯ

 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
ร

จัด
กา

ร 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
นอื่

นท
 า

ให
 ้

31 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. - 1.เพ่ือทราบปัญหาของคนใน
หมู่บ้าน 
2.เพ่ือน าข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

        

32 การจัดประชุมประจ าเดือน  
และการประชาคมหมู่บ้าน 

- 1.เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารจาก
ภาครัฐ 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
หมู่บ้าน 

        

33 การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย - 1. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจาก
ภาครัฐ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ใน
ด้านอื่นๆ 

        

34 การจัดท าแผนหมู่บ้าน - 1. เพื่อปรับแผนงานโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือใน
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
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4.2 โครงการ/กิจกรรม แยกตามด้าน 
               1. ด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ  
(ระบุ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

1 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

- 1. มีผักปลอดสารรับประทาน 
2. ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผัก
สวนครัวอย่างน้อย 5 ชนิด 

   
พช., เกษตร 

2 ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ - 1. มีผลิตผลปลอดสาร
รับประทาน 
2. ลดรายจ่ายในการท าเกษตร 

ส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตรกร
ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 

   
เกษตร 

3 ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน - มีโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตรกร
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 

   
เกษตร 

4 เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

- กลุ่มอาชีพมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  มีความเข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2. การประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การตลาด   

   พช. 

5 การปูองกันโรคระบาดของพืช - เกษตรกรมีความรู้และ
ความสามารถในการดูแลจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตร 

การให้ความรู้เกษตรกรในเฝูา
ระวังและการปูองกันโรค
ระบาดของพืช 

   เกษตร 

6 รณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง 

- 1. มีการเฝูาระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง 
2. มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยใน
การบริโภค   

1. มีการเฝูาระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง 
2. มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยใน
การบริโภค   

   ปศุสัตว์ 
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2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
รายละเอียด/วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ  
(ระบุ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรีต เส้นบ้าน  
นงเยาว์ หอมหวาน หมู่ 4 

630,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคม 
มีความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 
คอนกรีต เส้นบ้าน นงเยาว์ 
หอมหวาน หมู่ 4   

 อบต.ปากน้ าปราณ 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น
ไปสระช่องมอญ (ต่อจากร้านค้า
เจี๊ยบ) หมู่ 4 

60,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคม 
มีความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นไปสระ
ช่องมอญ (ต่อจากร้านค้า
เจี๊ยบ) หมู่ 4   

 อบต.ปากน้ าปราณ 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น
บ้านนายประยงค์ พลับใหญ่ (เปิด
ถนนใหม่) หมู่ ๔ 

35,000.- เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้าน
นายประยงค์ พลับใหญ่ (เปิด
ถนนใหม่) หมู่ ๔   

 อบต.ปากน้ าปราณ 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
ปากน้ าปราณ-บ้านใหม่ ซอย ๑๔ 
หมู่ที่ ๔ 

576,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคม 
มีความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายทางปากน้ า
ปราณ-บ้านใหม่ ซอย ๑๔ หมู่
ที่ ๔  

 

 อบต.ปากน้ าปราณ 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต แยกสายทาง
ปากน้ าปราณ-เขากะโหลก ซอย 
๒๙ หมู่ ๔ 

928,000.- 
 

เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคม 
มีความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต แยกสายทางปากน้ า
ปราณ-เขากะโหลก ซอย ๒๙ 
หมู่ ๔ 

   อบต.ปากน้ าปราณ 
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2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
รายละเอียด/วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ  
(ระบุ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
ทางเข้าแท็งค์น้ าบ้านช่องมอญ  
(เปิดถนนใหม่) หมู่ ๔ 

160,000.- เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้
ประชาชนได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
ทางเข้าแท็งค์น้ าบ้านช่องมอญ  
(เปิดถนนใหม่) หมู่ ๔   

 อบต.ปากน้ าปราณ 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้าน 
นายประเสริฐ พลับใหญ่ หมู่ ๔ 

5,152,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคม 
มีความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายทางบ้าน 
นายประเสริฐ พลับใหญ่ หมู่ 
๔   

 อบต.ปากน้ าปราณ 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทางปากน้ า
ปราณ-บ้านใหม่ซอย ๑๒ (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ ๔ 

2,630,400.-  เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคมมีความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายทางปากน้ า
ปราณ-บ้านใหม่ซอย ๑๒ (ต่อ
จากของเดิม) หมู่ ๔   

 อบต.ปากน้ าปราณ 

9 โครงการก่อสร้างลูกรัง สายทาง
บ้านนางประทีป อู่เงิน (เปิดถนน
ใหม่) หมู่ ๔ 

879,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคมมีความปลอดภัย 

ก่อสร้างลูกรัง สายทางบ้าน
นางประทีป อู่เงิน (เปิดถนน
ใหม่) หมู่ ๔   

 อบต.ปากน้ าปราณ 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
ปากน้ าปราณ-บ้านใหม่ ซอย 14 
หมู่ 4 

451,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคมมีความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายทางปากน้ า
ปราณ-บ้านใหม่ ซอย 14 หมู่ 
4   

 อบต.ปากน้ าปราณ 
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2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
รายละเอียด/วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ  
(ระบุ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางนาห้วย-หนอง
บัว (แยกซอยบ้านนายเกรียงไกร) 
หมู่ 4 

769,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคมมีความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางนาห้วย-หนอง
บัว (แยกซอยบ้านนายเกรียง
ไกร) หมู่ 4   

 อบต.ปากน้ าปราณ 

12 โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ศาลา
อเนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ 4 

106,000.- เพ่ือพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 
และการคมนาคมมีความปลอดภัย 

ปรับปรุง-ซ่อมแซม ศาลา
อเนกประสงค์บ้านหนองบัว 
หมู่ 4   

 อบต.ปากน้ าปราณ 

13 ขยายเขตไฟฟูาทางสาธารณะถนน
สายปากน ้าปราณ-เขากะโหลก  
ซอย 46 หมู่ที่ 4 

400,000.- เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาทางสาธารณะ
ถนนสายปากน ้าปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 46 หมู่ที่ 4   

 อบต.ปากน้ าปราณ 

14 จัดหาสวัสดิการและให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

- ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ได้รับ
การบรรเทาความเดือดร้อน 

ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
และผู้พิการในหมู่บ้าน 

   อบต.ปากน้ าปราณ
กม.,พม. 
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3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ  
(ระบุ) หมายเหตุ 

(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

1 ปลูกต้นไม้สองข้างทาง - 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน 
2. ชุมชนเขียวขจ ี

ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนใน
หมู่บ้าน 

    

2 การพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในวัน
ส าคัญ 

- 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน 
2. หมู่บ้านสะอาด สวยงาม 

1. ตัดหญ้าและเก็บขยะสองข้าง
ทางถนนในหมู่บ้าน 
2. ท าความสะอาดสถานที่
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน 

    

4 การคัดแยกขยะในครัวเรือน - 1. ลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง 
2. การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
หรือน ากลับมาใช้ใหม่ 

ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 

    

5 การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

- เพ่ือปูองกันและลดการสูญเสีย
จากสาธารณภัย 

1. การประชาสัมพันธ์การปูองกัน
ภัย 
2. การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 

   อบต.ปากน้ าปราณ 
กม., ปค,เกษตร 

6 การปูองกันโรคระบาดติดต่อ - เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรค 

1. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปูองกัน
ตนเองจากโรคติดต่อ 
2. ออกตรวจปูองกันโรคติดต่อ 

   กม., สาธารณสุข 
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4. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 

 
รายละเอียด/วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ  
(ระบุ) หมายเหตุ 

(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

1 ฝึกอบรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งอาสาสมัครหมู่บ้าน 

- 1. เพ่ือเฝูาระวังปูองกันการกระท า
ผิดทางกฎหมาย 
2. เพื่อให้ดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยหมู่บ้าน 

ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อาสาสมัครหมู่บ้าน 

   ปค. 

2 การประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในหมู่บ้าน 

- เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้านเจรจา
ประนีประนอมไกล่เกลี่ยกันใน
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้านเจรจา
ประนีประนอมไกล่เกลี่ยหา
ข้อตกลงร่วมกัน 

   กม. 

3 การตั้งจุดตรวจตราความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้าน 

- เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน,อพปร. 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลและ
ภาวะเสี่ยง 

   กม., ปค. 

4 การเฝูาระวังภัยยาเสพติด - เพ่ือให้ชุมชนปลอดยาเสพติด การเฝูาระวังสอดส่องและสืบหา
ข้อมูลการกระท าผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด 

   กม., ปค. 

5 การปูองกันการท าลายสาธารณ
สมบัติในหมู่บ้าน 

- เพ่ือรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน การเฝูาระวังรักษาสาธารณสมบัติ
ในหมู่บ้าน 

   กม. 
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5. ด้านบริหารจัดการ 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 

 
รายละเอียด/วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ  
(ระบุ) หมายเหตุ 

(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

1 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. - 1.เพ่ือทราบปัญหาของคนใน
หมู่บ้าน 
2.เพ่ือน าข้อมูลไปใช้วางแผน
พัฒนาหมู่บ้าน 

มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
ทุกครัวเรือน 
 

   กม., พช. 

3 การจัดประชุมประจ าเดือน  
และการประชาคมหมู่บ้าน 

- 1.เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารจาก
ภาครัฐ 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
หมู่บ้าน 

1.การจัดประชุมทุกเดือน 
2.การจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน 

   กม. 

4 การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย - 1. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจาก
ภาครัฐ 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ความรู้ใน
ด้านอื่นๆ 

1.แจ้งข้อมูลข่าวสารจาก
ภาครัฐ 
2.ประชาสัมพันธ์ความรู้ใน
ด้านอื่นๆ 

   กม. 

5 การจัดท าแผนหมู่บ้าน - 1. เพื่อปรับแผนงานโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือใน
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

การจัดเวทีประชาคมจัดท า
แผนหมู่บ้าน 

   กม. พช, ปค., 
อบต.ปากน้ าปราณ 
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4.3 ปฏิทินแผนการปฏิบตัิงานของหมู่บ้าน (เรียงล าดับตามความส าคัญ) 
 4.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ด าเนินการเอง 
  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ช่วงเวลาในการด าเนินการ 

กม.ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 การจัดท าแผนหมู่บ้าน             กรรมการพัฒนา  
2 การปูองกันโรคระบาดติดต่อ             อสม.  
3 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย             กรรมการรักษาความสงบ  
4 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  

เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
            กรรมการพัฒนา  

5 การคัดแยกขยะในครัวเรือน             อสม.  
6 การจัดประชุมประจ าเดือน 

และการประชาคมหมู่บ้าน 
            กรรมการพัฒนา 

กรรมการรักษาความสงบ 
 

7 การเฝูาระวังภัยยาเสพติด             กรรมการรักษาความสงบ  
8 การตั้งจุดตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน             กรรมการรักษาความสงบ  
9 ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์             กรรมการพัฒนา  

10 ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน             กรรมการพัฒนา  
11 ปลูกต้นไม้สองข้างทาง             กรรมการพัฒนา  
12 การพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในวันส าคัญ             กรรมการพัฒนา  
13 การปูองกันการท าลายสาธารณสมบัติในหมู่บ้าน             กรรมการรักษาความสงบ  
14 การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย             ประธาน กม.  
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ส่วนที่  5  การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
       (ให้หมู่บ้านมีการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง) 

 

วัน/เดือน/ปี 
ทบทวน
ครั้งที่  

มติที่ประชุม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

หมายเหตุ 
 

5 ก.พ.63 1 เห็นชอบแผนพัฒนาหมู่บ้าน 64 คน  

27 มี.ค.63 1 เห็นชอบแผนพัฒนาหมู่บ้าน 55 คน  
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ภาคผนวก 
 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม  
 

 ภาพถ่ายการจัดเวทีประชาคม 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน  (  จปฐ.  /  กชช. 2 ค  ) 
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