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บ้านสขุสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ต้าบลปากน้้าปราณ     
อ้าเภอปราณบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

 
                                  



 

ค้าน้า 
 

          การจัดท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน หรือแผนแม่บทหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนโดยเร่ิมจากการกระตุ้นจิตส านึกของคนในชุมชนและความรับผิดชอบของ
ประชาชนในชุมชนให้มีจิตสาธารณะ แล้วร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้วิเคราะห์เพื่อให้รู้และเข้าใจ
ตนเองโดยใช้กระบวนการชุมชน คือการส ารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชนการวิเคราะห์สาเหตุ/แนว
ทางแก้ไข แล้วก าหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเอง/หมู่บ้านและชุมชนในลักษณะจากชุมชน โดย
ชุมชนและเพื่อชุมชนซึ่งเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน          

          แผนชุมชนบ้านสุขสวัสดิ์ ได้จัดท าโดยคณะกรรมหมู่บ้านและชุมชน โดยได้รวบรวมข้อมูลของชุมชน
ด้านต่าง ๆ ตลอดสภาพปัญหาของชุมชน แล้วก าหนดทิศทางท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาชุมชนสู่อนาคตท่ีชุมชนต้องการตลอดจนเป็นบนเรียนในการพัฒนาชุมชนในภาพรวมซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและให้การสนับสนุนของส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

                                                                                      คณะกรรมการหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
                                                                                     เดือน.....พ.ค......พ.ศ. .....2563....... 

 
 

 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
             
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   2.1 จุดอ่อน  จุดแข็ง 
   2.2  โอกาส  ภัยคุกคาม 
   2.3  วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนา) 
   2.4  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ 
 
ส่วนท่ี  3  การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม 
   3.1  โครงการ / กิจกรรม  ท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   3.2  โครงการ / กิจกรรม  ท่ีไม่ใช้งบประมาณ 
 
ส่วนท่ี 4  การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้าน ....สุขสวสัดิ์..... หมูท่ี่ .....5.....  ต าบลปากน้ าปราณ 

อ าเภอ ปราณบุรี     จังหวัดประจวบฯ 
 

 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้าน/ชุมชน 
1. ประวัติหมู่บ้าน   

            เดิมทีอยู่กับหมู่ท่ี 3 บ้านปรือน้อย เนื่องจากบ้านปรือน้อยมีพื้นท่ีมากเกินไปยากต่อการ
ปกครอง จึงได้แยกหมู่บ้านส่วนท่ีแยกนั้นเป็นช่วงคุ้มสุขสวัสดิจึงเรียกหมู่บ้านท่ีแยกมาว่า บ้านสุข
สวัสดิ์ ตามคุ้มเดิมของหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ แยกหมู่บ้านเมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2547 โดยมีผู้ใหญ่บ้านคน
แรก คือ ผู้ใหญ่มานะ ศรีส าราญ 

       
 แผนที่หมู่บ้าน 
 

 
 



 
       2.  พื้นที่ 2.11  ตารางกิโลเมตร 
       3.  อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป 
  อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ ม.3 บ้านปรือน้อย ต.ปากน้ าปราณ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ      ทะเลอ่าวไทย เลียบตามริมฝั่งทะเลทิศตะวันออกไป ยังทิศใต้ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ม.2 บ้านปากน้ าปราณ 

  ที่ตั้ง    
  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปราณบุรี ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ  11  กิโลเมตร 

  พื้นที่  
  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1442 ไร่ หรือ  2.11. ตารางกิโลเมตร  

        ลักษณะภูมิประเทศ/  
          เป็นที่ราบ มีแนวยาวลมาติดต่อกับชายฝั่งทะเอ่าวไทยเป็นพื้นทีภูเขาสลับกับที่ราบเทลงสูทะเล พ้ืนที่ดินปน
ทราย มีชายหาดยาว ประมาณ 3 กม. มีแม่น้ าปราณบุรีไหลผ่านลงสู่ทะเลอ่าวไทย มีภูเขาถนนเป็นเส้นแบ่งหมู่บ้าน 
  3.1  ถนนในหมู่บ้านทุกสาย (ลาดยาง, คอนกรีต, ลูกรัง, ดิน) 

 1.1  ถนนลาดยาง   5. เส้น 
 1.2  ถนนคอนกรีต 2 เส้น 
 1.3  ถนนลูกรัง            1        เส้น 
 1.4  ถนนดิน      -  เส้น 

 
 3.2  แหล่งน้ าธรรมชาติ (แม่น้ า, ห้วย, หนอง, คลอง, บึง) 

 2.1  แม่น้ า  .................. แห่ง 
 2.2  ห้วย         1            แห่ง 
 2.3  คลอง   .................. แห่ง 
 2.4  บึง             ..................      แห่ง 

 
 3.3  แหล่งน้ าประปา บ่อบาดาลสาธารณะ 

 3.1  ประปา  -          แห่ง 
 3.2  บ่อบาดาลสาธารณะ       1   แห่ง 

 
 3.4  สถานที่ราชการ (วัด, โรงเรียน,สถานีอนามัย, ศูนย์เด็ก, ป้อมต ารวจ, หอกระจายข่าว, ศาลา  
            หมู่บ้าน, ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน ฯลฯ) 

 4.1  วัด                   1  แห่ง 
 4.2  โรงเรียน  -. แห่ง 
 4.3  สถานีอนามัย - แห่ง 
 4.4  ศูนย์เด็ก           - แห่ง 
 4.5  ป้อมต ารวจ          1    แห่ง 
 4.6  หอกระจายข่าว   1 แห่ง 
 4.7  ศาลาหมู่บ้าน 1 แห่ง 



  4.8  ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน    ..........-........ แห่ง 

 4.   จ้านวนประชากร  รวมทั้งสิ้น 1683 คน แยกเป็น  ชาย 810 คน หญิง 873 คน 
 4.1  ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)  รวมทั้งสิ้น 63 คน  แยกเป็น       
ชาย 25 คน  หญิง 38 คน 
 4.2  คนพิการ  รวมทั้งสิ้น 30  คน  แยกเป็น   ชาย 17 คน   
หญิง 13 คน 

 5.   จ้านวนครัวเรือน 800  ครัวเรือน 

 6. การประกอบอาชีพ 
 6.1  อาชีพหลักของครัวเรือน 
         (1) อาชีพ ท ามะม่วง-สับปะรด จ านวน   13   ครัวเรือน 
        (2) อาชีพรับจ้าง  จ านวน   20   ครัวเรือน 
       6.2  อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
         (1) อาชีพเลี้ยงสัตว์  จ านวน.  20  ครัวเรือน 
        (2) อาชีพ ค้าขาย  จ านวน  8   ครัวเรือน 
          

7. ว่างงาน  จ านวน   40   คน 
      (1) กลุ่มอายุ  13-18  ปี  จ านวน                  -        คน 
      (2) กลุ่มอายุ  19-24  ปี  จ านวน                   -       คน 
              (3) กลุ่มอายุ  25 ปี ขึ้นไป จ านวน                 40      คน  

8. ค่าเฉลี่ยครัวเรือนในหมู่บ้านทั้งหมด  

            มีรายได้  108000   บาท/ปี      รายจ่าย...........................................บาท/ปี          
            มีหนี้สิน......................................................บาท 

9. รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี ปัจจุบัน) จ้านวน ....................................บาท/คน/ปี 
 ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 38,000  บาท/คน/ปี)  ปี ปัจจุบัน จ้านวน..........................ครัวเรือน 

 
10. จ้านวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ  มีจ้านวน    4     กลุ่ม   ดังนี้ 
                  10.1 กลุ่มอาชีพเกษตรท าไร่                  จ านวนสมาชิก     10  คน 

                             10.2 .กลุ่มประมงเรือเล็ก                     จ านวนสมาชิก     20   คน 
                             10.3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้นสุขสวัสดิ์     จ านวนสมาชิก    20   คน 

                   10.4 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. ) จ านวนสมาชิก     12   คน 

 11. กองทุนในหมู่บ้าน  มีจ้านวน    3    กองทุน   ดังนี้ 
  11.1 ชื่อกองทุน  หมู่บ้าน   มีงบประมาณ  ................................... บาท 
  11.2 ชื่อกองทุน  แม่ของแผ่นดิน  มีงบประมาณ........................... บาท 
  11.3 ชื่อกองทุน ออมทรัพย์  มีงบประมาณ.  18 ล้าน  บาท 

    
 
 
 



ข้อมูลประชากร 
 จ านวนครัวเรือนท้ังหมู่บ้าน  800  ครัวเรือน ได้ท าการส ารวจจัดเก็บข้อมูล …………… 

ครัวเรือน 
 ประชากรท่ีท าการส ารวจข้อมูล    รวม  1890   คน    แยกเป็น  ชาย 900 คน     หญิง 

990 คน 
 การจ าแนกวัยของประชากร 

1.  เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (เด็กแรกเกิด – 6 ปี) จ านวน   120   คน  
2.  เยาวชน (15 – 25 ปี)   จ านวน    180  คน 
3.  วัยแรงงาน (18 – 60 ปี)   จ านวน    913   คน 
4.  วัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)   จ านวน    117   คน 

ข้อมูลสุขภาพ 
 สวัสดิการรักษาพยาบาล ดังนี้ 

บัตรสุขภาพ    ...........   คน 
บัตรผู้สูงอาย ุ      117     คน 
ประกันสังคม           …………. คน 
สวัสดิการข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ …………. คน 
อื่น ๆ ระบุ............................................…………. คน 

 ปัญหาด้านสุขภาพ (โรค) ในพื้นท่ี 
1.  โรคความดัน 
2   โรคเบาหวาน 

14 ภูมิปัญญา / ผู้รู้ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

ท่ี 
รายละเอียดข้อมูลภูมิ

ปัญญา/ความเชี่ยวชาญ 
ชื่อ-สกุล ผู้รู้ 

ท่ีอยู่
เลขที่ 

หมายเลขโทรศัพท์ 

1 คว าม เ ชี่ ย วช าญด้ า น
สมุนไพร 

นายสุภาพล
ร่มโพธิ ์

 104/6 
ม. 5 

0813767163 

      
      
      
      
      

 
  
 
 
15. ข้อมูลกิจกรรมด้านต่าง ๆ 



 กลุ่มผู้น าด้านอาสาพัฒนา/ด้านกองทุนการเงิน/ด้านอาชีพ/กิจกรรมรวมด้านอื่น ๆ อาทิ   ด้านสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในหมู่บ้านชุมชน 

ที่ ชื่อกลุ่ม ลักษณะงาน 
จ้านวน
สมาชิก
(คน) 

รายละเอียดกิจกรรมที่ท้า 
ที่อยู่หมายเลข

โทรศัพท ์

1 อาสาพัฒนา
ชุมชน 
 

ด้านอาสาพัฒนา     - - จัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช. 
2ค 
- สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 
- ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
- ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ 
- ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

         - 

2 อสม. ด้านอาสาสมัคร 12 - งานด้านสุขอนามัยและ
สุขภาพของคนในชุมชน 

 

3 กองทุนหมู่บ้าน ด้านกองทุนการเงิน 30 - ให้สมาชิกกู้เงินลงทุน
ประกอบอาชีพ 

         - 

4 กลุ่มออมทรัพย์ 
เพื่อการผลิต 

ด้านกองทุนการเงิน 1120 - ส่งเสริมการออมเงิน 
- รับฝากเงิน 
- ให้สมาชิกกู้ยืมเงิน 
 

       - 

5 กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรท านา 

ด้านกองทุนการเงิน 
(ปุ๋ย) 

- - เป็นทุนหมุนเวียนในการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

     - 

6 กลุ่มหัตถกรรม
ผู้สูงอายุ 

ด้านอาชีพ    - - เครื่องจักสานจากไม้ไผ่        - 

7 อปพร. ด้านอาสาสมัคร 4 - อยู่เวรยามและรักษาความ
สงบภายในหมู่บ้าน/ต าบล 

    - 

 
 
 
 



ส่วนท่ี  2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 2.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน จะท าให้หมู่บ้านทราบถึงความสามารถหรือ 
 ความเป็นตัวตนของหมู่บ้าน 
  (1) จุดอ่อน  คือ  ลักษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน 
  (1.1) ระบบการกระจายข่าวสารของหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึงแก่ราษฎร 
  (1.2) ประชาชนยังประสบปัญหาด้านการเงินในการประกอบอาชีพ เพราะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยัง
เข้าถึงได้น้อย 

(1.3) เดก็ไม่ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพราะครอบครัวยากจนต้องท างานเลี้ยงดูครอบครัว 
(1.4)  อุปกรณการกีฬาไม่เพียงพอต่อความต้องการเยาวชน 

(2) จุดแข็ง  คือ  ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน 
  (2.1) มีการดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพน่าเที่ยว น่าชม และพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง 
  (2.2) ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพและการดูแลเอาใจใส่จากผู้น าอย่างสม่ าเสมอ 

(2.3) มีงานประเพณีเป็นประจ าทุกปี เช่น งานสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และ ประชนให้ความ
ร่วมมืออย่างดี  

  (2.4) มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อหลายหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ.. 
 2.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท้าให้หมู่บ้านทราบถึงโอกาสหรือ
อุปสรรค 
  การท้างานของหมู่บ้าน 
    โอกาส  คือ  สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ หรือท าให้การด าเนินงานของหมู่บ้านเหนือหมู่บ้านอ่ืน  
 (1.1) นโยบายจากรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความต้องการของคนในชุมชนมากข้ึน   
    อุปสรรค  คือ  ข้อจ ากัด  ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน 
           (2.1)ภาครัฐยังสนับสนุนความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างไม่ทั่วถึง   

(2.2)งบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆ มีจ ากัด 
  

2.3  วิสัยทัศน์ 
 สานฝันเยาวชน ร่วมมือต้านคนติดยา ภายใต้ความร่วมมือกับคณะท างานและคนในชุมชนให้ห่างจากยาเสพติด
เพ่ือหมู่บ้าน 
   ( วิสัยทัศน์  คือ  ความต้องการหรือสิ่งสะท้อนถึงทิศทางของการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต จุดมุ่งหมาย
ส าคัญของการก าหนดวิสัยทัศน์  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาหมู่บ้าน )  ตัวอย่างวิสัยทัศน์ เช่น “ 
เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด พงพาตนเองตามวิถีพอเพียง และการบริหารจัดการหมู่บ้านมีเอกภาพ ภายใต้วิถีชีวิต
ประชาธิปไตย” 

2.4  ยุทธศาสตร์ 
 แผนที่ 1 เขียนแผนโครงสร้างการปฏิบัติงานในเรื่องของยาเสพติด 
แผนที่ 2  เชิญหน่วยปฏิบัตงานจาก สภ. ปากน้ าปราณมาอบรมในการแก้ปัญหายาเสพติดงแผนที่ 3 แนะน าเชิญชวน
เยาวชนที่มีวุฒิภาวะมีความสามารถในการอบรมจากเยาวชนวัยรุ่นสู่คนใหญ่เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ 
แผนที่ 4 ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนการครั้งนี้จนส าเร็จ 
   
 
( ยุทธศาสตร์  คือ  แผนและนโยบายในการท้างานของหมู่บ้านให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้) 



  ตัวอย่างยุทธศาสตร์  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
  ทั้งนี้  การเขียนประเด็นยุทธศาสตร์  ควรใช้ข้อความหลักส าคัญไม่ต้องอธิบายรายละเอียด 

2.5  กลยุทธ์ 

 1  มีการวางแผนชุมชนของมู่บ้านโดยให้บุคลากรเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
               2. สร้างความร่วมมือ ร่วมใจ เพ่ือวางแผนพัฒนาของหมู่บ้าน 
               3 .พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านให้เข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
               4. ประสานงาน ด าเนินงาน ตามแผนที่วางไว้ 
               5 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหมู่บ้าน 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนท่ี  3 สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 
สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 

ล าดับ ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. ปัญหาการว่างงานของประชนในหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจุบนัเกิดโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้ผระ

ชาชนได้รับผลกระทบ 
แนะแนวฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้มี
รายได้ในพื้นท่ี 

2. ปัญหาความยากจนรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันไม่ดีเท่าท่ีควร สอนท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และ
สนับสนุนงบประมาณให้เข้มแข็ง 

3. ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน มีความขัดแย้งในครอบครัวจึงไปพึ่งพายาเสพติด เปิดรับฟังความคิดเห็น และหันมาใส่ใจ
เยาวชนมากขึ้น 

4. น้ าท่วมขังในฤดูฝนตามหมู่บ้าน การสร้างถนนไม่มีคูระบายน้ า สร้างคูระบายน้ า 
5. ถนนบางสายมีแสงสว่างท าให้เดินทางไม่สะดวก บิรเวณถนนบางสายในหมู่บ้านยังม่มีงบประมาณเข้ามา

แก้ไข 
ส ารวจและขยายเขตไฟฟ้า 

6. สินค้าบริโภค อุปโภค มีราคาสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ รัฐแก้ไขภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและ
ควบคุมราคาสินค้าส าหรับไม่ให้ขึ้นราคา 

7. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ผลผลิตบางชนิดล้นตลาดไม่มีตลาดรองรับ และพ่อค้า
คนกลางกดราคา 

สร้างตลาดชุมชนและแนวเกษตรกรหันมา
ปลูกพืชท่ีทางตลาดต้องการ 

8. อากาศร้อนและมลพิษเพิ่มขึ้น มีการเผาขยะเพิ่มขึ้นและตน้ไม้มีจ านวนลดลง รณรงค์ปลูกต้นไม้มากขึ้นและมีการอบรม
การแยกขยะและท าลายขยะให้ถูกวิธี
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 



ส่วนที ่ 4  โครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของหมู่บ้าน    

          4.1 โครงการ/กิจกรรม เรียงตามล้าดับความส้าคัญ (รวมทุกด้าน) 
 

 

ล้าดับ
ที ่

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านตา่งๆ (ระบุ ) 
วิธีการด้าเนินการ 
(ระบุ ) 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ฯ 

ด้า
นค

วา
มม

ั่นค
ง

ฯ ด้า
นก

าร
บร

ิหา
ร

จัด
กา

ร 

ท้า
เอ

ง 
ท้า

ร่ว
ม 

หน
่วย

งา
นอ

ื่น
ท้า

ให
 ้

1. โครงการยุวเกษตรปลูก
ผักสวนครัวปลอดสารพษิ 

18000 เยาวชนประมาณ 
20-30 คน 

   /            /  

2. โครงการธนาคารน้ า 200000 ทุกครัวเรอืน      /        /  
3. โครงการส่งเสริมการออก

ก าลังกาย 
(ซื้อเครื่องออกก าลังกาย
ประมาณ 5-10เครือ่ง) 

150000 ทุกครัวเรอืน     /         /  

 
4. 

 
โครงการติดต้ังกล้อง 
CCTVตามจุดเสีย่ง
อันตรายในหมู่บ้าน 

 
800000 

 
ทุกครัวเรอืน 

     
  / 

     
   / 

 

5. โครงการอบรม
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

5000 10 -15 คน            /       /   



 
4.2 โครงการ/กิจกรรม แยกตามด้าน 
   1. ด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ ที ่

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 

 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ (ระบุ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท้า
เอ

ง 

ท้า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
นอื่

นท
้าใ

ห้ 

1.  โครงการยุวเกษตรปลูก
ผักปลอดสารพิษ 

18000 เยาวชน 15 – 20 ปี ส่งเสรมิให้เยาวชนใน
หมู่บ้านหันมาสนใจการ
ปลูกผักสวนครวัแบบไร้

สารพิษ      / 

  

2. โครงการฝึกอบรมอาชพี
เสริมตามหมู่บ้าน 

16000 30 คน จัดวิทยากรมาอบรม
ประชาชนให้มีความรู้

เกี่ยวกับอาชีพเสรมเพิ่ม
รายได้ในครัวเรอืน  / 

  

3. โครงการแก้ปัญหาหนี้สนิ
ในหมู่บ้าน 

10000 ไมจ่ ากัดคนเข้าร่วม
โครงการ 

จัดวิทยากรมาแนะน าการ
ท าบัญชีรายรับรายจ่าย  /  

  

 
 
 



2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับที่ 

 
 

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
นอ

ื่นท
 าใ

ห้ 

1. โครงการอบรมและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน 

10000 เยาวชน 20 -  30 คน เชิญวิทยากรมาอบรมให้
ความรู้และน าไปใช้
ปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต  / 

  

2. โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายในหมู่บ้าน 

150000 ทุกครัวเรอืน จัดซื้อเครือ่งออกก าลัง
กายสแตนเลสทีไ่ด้
คุณภาพ 10 เครือ่ง  / 

  

         
         
         
         
         

 
 
 
 
 



3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที ่

 
 

ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 

 
รายละเอียด/
วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ (ระบ ุ
) 

หมายเหตุ 
(หนว่ย

ด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
นอ

ื่นท
 า

ให้
 

1. โครงการธนาคารน้ าอุปโภค-
บริโภคในชุมชน 

300000 ทุกครัวเรือน ปรึกษาหน่วยงานท่ี
เชี่ยวชาญและจัดหาซื้อ
เครื่องสูบน้ าและวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อน ามาใช้ใน
โครงการให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน  / 

/  

2. โครงการหยุดเผา เพื่อลม
หายใจของเรา 

10000 ทุกครัวเรือน -ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย 
- จัดท าป้ายรณรงค์ 
- เชิญวิทยากรอบรมเดือน
ละ 1 คร้ัง   

  

 
 
 
 
 



 
4. ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับที่ 

 
 

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
นอ

ื่นท
 าใ

ห้ 

1. โครงการติดตั้งสัญญาณ
จราจรตามแยกต่างๆใน
หมู่บ้าน 

30000 ทุกเขตแยกจราจรของ
หมู่บ้าน 

ด าเนินการติดตั้ง
ไฟสัญญาณและป้ายเตือน
ตามจุดอันตรายในหมู่บ้าน  / 

/  

2. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยในหมู่บ้าน 

50000 ทุกเขตในหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ในการป้องกันได้รวดเร็ว

ขึ้น  / 
/  

         
         
         
         

 
 

 
 
 
 
 



5. ด้านบริหารจัดการ 
 

ล าดับที่ 

 
 

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
นอ

ื่นท
 าใ

ห้ 

1. โครงการอบรม
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
การบริหารจัดการ
วางแผน 

10000 14 คน วิทยากรให้ความรู้น
ระเบียบกฎหมายแนว
ทางการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธภิาพเป็น
หมู่บ้านที่เข้มแข็ง  / 

/  

         
         
         
         
         
         

 

 
 
 
 
 



ส่วนที่  5  การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
       (ให้หมู่บ้านมีการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง) 

 

วัน/เดือน/ปี 
ทบทวนครั้ง

ที ่ 
มติที่ประชุม 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

หมายเหตุ 
 

3 มิ.ย.62 1 ประชาชนเห็นด้วย 70  
3 ก.ย. 62 2 ประชาชนเห็นด้วย 85  
3 ม.ค.63 3 ประชาชนเห็นด้วย 82  
     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ชื่อหมู่บ้าน....สุขสวัสดิ.์.. หมู่ท่ี ...5... ต าบล..ปากน้ าปราณ....... 

อ าเภอ..ปราณบุรี   จังหวัด..ประจวบฯ........ 
วันท่ี ...3..... เดือน ......ม.ค.....พ.ศ. 2563 

ณ .....ศาลาหมู่บ้านสุขสวัสดิ์...... 
เร่ิมประชุมเวลา .......17.00 ..... น. 
  1.  เมื่อประชาชนมาพร้อมแล้ว ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ประธาน
คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมประชาคมและ
สรุปข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
    1.1  ข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้าน 
     (1)  ครัวเรือนท้ังหมดในหมู่บ้าน(ตามข้อมูล จปฐ.ปี63) จ านวน  ……. ครัวเรือน 
     (2)  ผู้แทนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน   70  คน   คิดเป็นร้อยละ 85 
    2.  ประธานที่ประชุม  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อมูล/ความ
ต้องการของประชาชน โดยขอให้ทุกภาคส่วน คณะท างานทุกด้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ประธาน
คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. รวบรวมแผนฯ ท้ังหมดท่ีมีในหมู่บ้านและร่วมกันเสนอความ
ต้องการ/โครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ท่ีประชุมประชาคม 
   - จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
   - วิเคราะห์ปัญหาเพื่อตกผลึกข้อมูล 
   - จัดล าดับความส าคัญ 
   - เสนอแนะแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต 
     3.  ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล  และจัดล าดับความต้องการ/โครงการ 
ของแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ออกเป็น 
   ความต้องการ/โครงการ  ด้านเศรษฐกิจ 

(1) โครงการ....ยุวเกษตรปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ........
งบประมาณ    .......18000......บาท 
( 2 )  โ ค ร ง ก า ร . . . . . ฝึ ก อ บ ร ม อ า ชี พ เ ส ริ ม ใ น ห มู่ บ้ า น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
งบประมาณ    .....16000.......บาท 
(3) โครงการ....อบรมความรู้เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินในหมู่บ้าน.................
งบประมาณ    ......10000....บาท 

      ความต้องการ/โครงการ  ด้านสังคม 
(1) โครงการ........แก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน......... 
งบประมาณ    ........ 10000 ........บาท 
(2) โครงการ...............ซื้อเครื่องออกก าลังกายสแตนเลส................. 

งบประมาณ    ........150000 .......บาท 
    
 



                          ความต้องการ/โครงการ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) โครงการ............ธนาคารน้ าอุปโภค บริโภค......................
งบประมาณ    .....300000......บาท 
(2) โครงการ.......หยุดเผา เพื่อลมหายใจของเรา.... งบประมาณ    .....10000....บาท 

     ความต้องการ/โครงการ  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
(1) โครงการ...........ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายเตือน..............
งบประมาณ    ........30000....บาท 
(2) โครงการ.........จัดการอุปกรณ์สาธารณะภัย........ 
งบประมาณ    .....50000....บาท 

     ความต้องการ/โครงการ  ด้านการบริหารจัดการ 
(1) โครงการ.....อบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน...... 
 งบประมาณ    .......10000...บาท 

 
 4.  ปัญหาที่พบในที่ประชุม   
      4.1 คณะกรรมการไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม 
                       4.2. คณะกรรมการบางคนมีปัญหาในการใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสาร 
        
          5.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม    
      (1)  สร้างไลน์กลุ่มเพื่อคุยงานง่ายต่อเวลาการท างาน    
ปิดประชุมเวลา .......19.00..... น. 
 

 
(ลงชื่อ).........................................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                   (...................นายวธกร ช้างโคร่ง.............) 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................................เลขานุการ กม./คณะกรรมการกลาง  
                          (..............................................................)  หมู่บ้าน อพป. 

 
 

(ลงชื่อ).........................................................................ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
                                  (..............................................................) 

 
 

(ลงชื่อ).........................................................................ประธาน กม./ประธาน คกก.กลาง 
                       (..............................................................)  หมู่บ้าน 

           



 


