


 
 

ค าน า 
  การจัดท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ฉบับน้ี มีความส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้และการจดัการตนเองของคนในหมู่บา้น/ชุมชน ผา่นกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมี

การคน้หา การรวบรวมขอ้มูลความรู้ และสร้างกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อร่วมกนัก าหนดทิศทางการพฒันา

หมู่บ้าน/ชุมชน เช่ือมโยงสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชน      

เผชิญร่วมกนัอยูไ่ด ้รวมทั้งก่อเกิดการคน้หาศกัยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือ ทกัษะของคนในหมู่บา้น/ชุมชน          

เพื่อแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น/ชุมชน ลดการพึ่งพาจากภายนอกเพื่อใหห้มู่บา้น/ชุมชนเขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้

  ส าหรับกระบวนการทบทวน และปรับปรุงแผนหมู่บา้น/ชุมชน บา้นท่าช้างหมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั   

ได้ก่อเกิดจากกลไกของคณะกรรมการหมู่บา้น ท่ีเป็นส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บา้น/ชุมชน และองค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบวั พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการ/ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกนั

บูรณาการปัญหาและความตอ้งการของหมู่บา้น/ชุมชน ผา่นเวทีประชาคมหมู่บา้น/ชุมชน ท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัจากขอ้มูลท่ีได ้จากการจดัเก็บน ามาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลจนไปสู่การก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี

ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยก าหนดออกมา 3 กลุ่มโครงการ/กิจกรรม คือ 

โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการได้เอง  โครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก และ

โครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งขอรับการสนบัสนุนจากภายนอก 

  คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นท่าช้าง หมู่ท่ี 10  ต าบลคูบวั  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนหมู่บา้น/ชุมชน 

เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้น าไปใช้ในการ

ประสานเช่ือมโยงสู่แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล แผนพฒันาอ าเภอ และแผนพฒันาทุกระดบั เพื่อแกไ้ข

ปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของหมู่บา้น/ชุมชน ไดอ้ยา่งทัว่ถึง และอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเอง

ไดข้องหมู่บา้น/ชุมชนต่อไป 

 

 

คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านท่าช้างหมู่ที ่10 ต าบลคูบัว 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

วนัที ่ 10  เดือน  กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทัว่ไปหมู่บ้าน/ชุมชน



หนา้ท่ี 1 
 

แผนพฒันาหมู่บ้าน 
บ้านท่าช้าง หมู่ที ่10  ต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี   จงัหวดัราชบุรี 

ส่วนที ่ 1ข้อมูลทัว่ไปหมู่บ้าน/ชุมชน 
 1. แผนทีห่มู่บ้าน/ ชุมชน 

 
 
         2. ประวตัิความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน 

    อพยพมาจากทางเหนือในสมยัทวาราวดี  มาตั้งรกรากอยูต่  าบลคูบวั  จนทุกวนัน้ี 
 3. พืน้ที ่ 1,200   ไร่    หรือ  1.9   ตารางกโิลเมตร 
 4. อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั หมู่ท่ี 9 บา้นฟากหว้ย  (บา้นโพธ์ิไฟไหม)้  ต าบลคูบวั  

  ทิศใต ้  ติดต่อกบั หมู่ท่ี 12 บา้นหวันา  ต าบลคูบวั 

  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  หมู่ท่ี  8  บา้นหนองยายแกว้   ต าบลคูบวั 

  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั หมู่ท่ี  11 บา้นโพธ์ิ   ต าบลคูบวั  

 5. ลกัษณะภูมิประเทศ 
          ลกัษณะภูมิประเทศของบา้นท่าชา้ง  หมู่ท่ี 10  ต าบลคูบวั  ลกัษณะพื้นท่ี เป็นท่ีราบลุ่ม ส่วนมากเป็นพื้นท่ีท านา 

  



หนา้ท่ี 2 
 6. จ านวนประชากรรวมทั้งส้ิน  679  คน  แยกเป็นชาย  318  คน   หญงิ   361    คน 
 6.1ผูสู้งอาย ุ(อาย ุ60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป)  รวมทั้งส้ิน 146  คน  แยกเป็น   (ลงทะเบียนฯ  จ านวน   140   คน) 
     ชาย  59  คน  (ลงทะเบียนฯ จ านวน  43    คน)  หญิง  87  คน  (ลงทะเบียนฯ   จ านวน  87  คน) 
 6.2 คนพิการ  รวมทั้งส้ิน   30   คน   แยกเป็น  
     ชาย 14 คน  หญิง 16   คน 
 7. จ านวนครัวเรือน จ านวน   217   ครัวเรือน 
 8.การประกอบอาชีพ 
     8.1  อาชีพหลกัของครัวเรือน 
  8.1.1 เกษตรกรรม-ท านา    จ านวน    37      คน 
  8.1.2  เกษตรกรรม - ท าสวน   จ านวน      1 คน 
  8.1.3  เกษตรกรรม - ปศุสัตว ์   จ านวน      2  คน 
  8.1.4 พนกังาน-ราชการ    จ านวน     27 คน 
  8.1.5  พนกังานบริษทั    จ านวน     25      คน 
  8.1.6 รับจา้งทัว่ไป    จ านวน     35    คน 
  8.1.7คา้ขาย     จ านวน      10    คน 
   8.2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
  8.2.1อาชีพ ปลูกพืชผกัสวนครัว  จ านวน       8    ครัวเรือน 
  8.2.2อาชีพ เล้ียงสัตว ์   จ านวน        2      ครัวเรือน 
              9. ผู้ว่างงาน จ านวนคนแยกเป็น 
     9.1 กลุ่มอาย ุ 13 -18  ปี      จ านวน  คน  
     9.2 กลุ่มอาย ุ 19 -24  ปี      จ านวน  คน 
     9.3 กลุ่มอาย ุ 25  ปี  ข้ึนไป    จ านวน  คน  
              10 .หมู่บ้าน/ชุมชน  มีรายได้    310,089.25  บาท/ปี   รายจ่าย   273,785 บาท/ปี   
                 มีหน้ีสิน  -   บาท/ปี 
              11. รายได้เฉลีย่ของประชากร (ตามเกณฑ ์จปฐ. ปี 2562)จ านวน   75,099.74  บาท/คน/ปี 
 ครัวเรือนยากจน (รายไดไ้ม่ถึง 38,000  บาท/คน/ปี)  ปี 2562 จ านวน.....-....... ครัวเรือน 
             12 .จ านวนกลุ่มกจิกรรม/อาชีพ  มีจ านวน.......7........กลุ่ม   ดงันี ้
      12.1 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ  กลุ่มเพื่อเกษตรกร จ านวนสมาชิก      13          คน 

      12.2 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่มสตรีอาสาพฒันา        จ านวนสมาชิก      31       คน 

 12.3 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่ม  อสม.  จ านวนสมาชิก      10       คน 

      12.4 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่ม อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  จ านวนสมาชิก   28       คน 

      12.5 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่มผูน้ า อช.  จ านวนสมาชิก       3            คน 

      12.6 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพกลุ่มฌาปนกิจบา้นท่าชา้ง  จ านวนสมาชิก     102          คน 

      12.7 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่ม ผูใ้ชน้ ้ าประปาเพื่อการเกษตร จ านวนสมาชิก 11   คน 



หนา้ท่ี 3 
 13. กองทุนในหมู่บ้าน/ชุมชน  มีจ านวน........2........กองทุน   ดังนี้ 
 13.1 ช่ือกองทุน.........กองทุนหมู่บา้น   
  มีงบประมาณรวม2,200,000บาท 
 13.2ช่ือกองทุน..กองบุญสวสัดิการชุมชนต าบลคูบวั    (หมู่บา้น มีสมาชิก 177 คน) 
  มีงบประมาณรวม       2,000,000     บาท (ทั้งต าบล) 

    13.3 ช่ือกองทุน........กองทุนพฒันาบทบาทสตรี................     
                          มีงบประมาณรวม          -              บาท 
 14. ข้อมูลความต้องการพฒันาฝีมือแรงงานของประชาชน 
      14.1 ช่ือกิจกรรม/อาชีพ     จ านวน                 คน 
      14.2 ช่ือกิจกรรม/อาชีพ     จ านวน                 คน 
      14.3 ช่ือกิจกรรม/อาชีพ     จ านวน                 คน 
 15. ข้อมูลคมนาคม/สาธารณูปโภค 
       15.1  การเดินทางเขา้หมู่บา้น / ชุมชนสามารถเดินทางเขา้หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
  ทางรถยนตร์ะยะทางจากอ าเภอเมืองราชบุรี ไปทางทิศใตข้องตวัเมืองราชบุรี โดยใชท้างหลวง 
  หมายเลข  3339  ระยะทางประมาณ     10.507   กิโลเมตร และถนนทางหลวงชนบท รบ.4124  

สายดอนแจง-ดอนตะโก  ระยะทางประมาณ  4.8   กิโลเมตร 
       15.2 สาธารณูปโภค 
  - มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน 
  - โทรศพัทส์าธารณะ   จ านวน          - แห่ง 
  (ปัจจุบนัโทรศพัทส์าธารณะในพื้นท่ีไม่มีแลว้เพราะประชาชน มีโทรศพัทบ์า้น และมือถือ 
                             ครอบคลุมทุกครัวเรือนแลว้)  
  - ประปาหมู่บา้น / ชุมชน   จ านวน          - แห่ง  
                                      (ในหมู่บา้นใชน้ ้าประปา ของ อบต.คูบวั หมู่ท่ี 12  บ่อสีชมพ)ู 
  - ศาลาอเนกประสงคห์มู่บา้น         จ  านวน      1 แห่ง      
    15.3 แหล่งน ้า 
  - คลอง    จ านวน       1    แห่ง 
  - ล าหว้ย    จ านวน       2    แห่ง 
  - สระน ้า   จ านวน       1     แห่ง 
 16. ขอ้มูลการเมือง / การบริหาร 

       16.1 นายตรีพล  อารมช่ืน  ประธาน กม.  (ก านนัต าบลคูบวั/ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10)    
บา้นเลขท่ี  24  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั    เบอร์โทร.0-9111-8259-9 

      16.2 นายบุญส่ง  ตุม้ทอง  รองประธาน (ผูท้รงคุณวฒิุ)  
  บา้นเลขท่ี 47/1  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั     
 



 หนา้ท่ี 4 
      16.3 นายประยงค ์ หนูหา  รองประธาน   

บา้นเลขท่ี  81  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั      
      16.4  นายวรัิช  ไกรศรีทา  เหรัญญิก   

บา้นเลขท่ี  82/1  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-8753-2276-1 
    16.5  นายประยทุธเนสราช  เลขานุการ  (ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10)  

บา้นเลขท่ี  19/1  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-8540-1161-9 
     16.6  นายรักษิตไกรศรีทา  กรรมการโดยต าแหน่ง   (ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10)  

บา้นเลขท่ี  82  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร. 
                  16.7 นายสัมฤทธ์ิ  แสงสี  กรรมการโดยต าแหน่ง  (สมาชิกสภา อบต.คูบวั หมู่ท่ี 10) 
  บา้นเลขท่ี  81/1  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-8119-5504-0 

16.8  นายสุรัตน์  อบเชย  กรรมการโดยต าแหน่ง  (สมาชิกสภา อบต.คูบวั หมู่ท่ี 10)
บา้นเลขท่ี  58  หมู่ท่ี10 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-8355-7614-5 

                  16.9  นายอุดมพร  ตุม้ทอง  กรรมการโดยต าแหน่ง    
  บา้นเลขท่ี  47/1  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั      
     16.10  นางณิชาพร  มณีโชติ  กรรมการโดยต าแหน่ง   (ประธานกลุ่มสตรีแม่บา้น หมู่ท่ี 10) 
  บา้นเลขท่ี36/1  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั    
     16.11นางอนงค ์ อารมช่ืน  กรรมการโดยต าแหน่ง   (ประธาน อสม. หมู่ท่ี 10) 
  บา้นเลขท่ี73  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั    
     16.12นายสามารถ  แพจิตร  กรรมการโดยต าแหน่ง   
  บา้นเลขท่ี  12/1  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั    

    16.13นางปรานอม  อารมช่ืน  กรรมการโดยต าแหน่ง   
  บา้นเลขท่ี  24  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั    
     16.14นายกนกพล  จนัทร์แจ่ม  ผูท้รงคุณวุฒิ 
  บา้นเลขท่ี  23  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั    

    16.15นางสาวมาลี  เอ้ือย  ผูท้รงคุณวุฒิ 
  บา้นเลขท่ี  10  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั    

    16.16นายไชยวฒัน์  คฤหบดี  ผูท้รงคุณวุฒิ 
  บา้นเลขท่ี  39  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั    

    16.17นายสมพงษ ์ ภูมิสวสัด์ิ  ผูท้รงคุณวุฒิ 
  บา้นเลขท่ี  43/1  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั   
      
 
 

 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
การวเิคราะห์ข้อมูล
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ส่วนที่  2 การวเิคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน / ชุมชน 

2.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายในหรือ สภาพแวดล้อมภายในจะท าให้หมู่บ้าน / ชุมทราบทราบถึงความสามารถหรือ 
 ความเป็นตัวตนของหมู่บ้าน / ชุมชน 
 (1) จุดอ่อน  คือ  ลกัษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเมื่อเทยีบกบัหมู่บ้านอืน่ 
 ดา้นเศรษฐกิจ 
  -ไม่มีกลุ่มอาชีพท่ีเขม้แขง็ ขาดการเขา้ใจเร่ืองการรวมกลุ่ม  ต่างคนต่างท า 
  - ปัญหาความยากจน 
 ดา้นสังคม(เด็ก เยาวชน สตรี  ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส  การศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม) 
  - เยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบงัคบั  
  - เยาวชนทอ้งก่อนวยัควร 
  - ปัญหายาเสพติด 
 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  - แหล่งดินเส่ือมโทรมมีการใชส้ารเคมีอยา่งกวา้งขวาง 
 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  -งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้าง ท าใหล่้าชา้ไม่ทัว่ถึง 
 ดา้นสาธารณสุข 
  -ไม่การท าหมนั สุนขั และแมว ท าใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญ (หมาจรจดั) 
 ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
  - มีการแตกแยกทางการเมืองมีการแบ่งฝ่ายอยา่งชดัเจน 

(2) จุดแข็ง  คือ  ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทยีบกบัหมู่บ้านอืน่ 
 ดา้นเศรษฐกิจ 
  - มีกาดวถีิชุมชนคูบวั 
  - มีโบราณสถาน 
  - มีศิลปะการทอผา้จก 
 ดา้นสังคม(เด็ก เยาวชน สตรี  ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส  การศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม) 
  -ไดรั้บเบ้ียยงัชีพ ผูด้อ้ยโอกาส  ผูพ้ิการ 
 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  - กรมพฒันาท่ีดินอบรมหมอดิน ใหค้วามรู้แก่เกษตรกร 
 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  - มีไฟฟ้า น ้าประปาใชท้ัว่ทุกครัวเรือน 
 ดา้นสาธารณสุข 
  - มี รพ.สต.บา้นคูบวั และ สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ 
  - มี อสม. ทุกหมู่บา้น 
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2.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอกจะท าให้หมู่บ้านทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรค 
     การท างานของหมู่บ้าน 
 (1)  โอกาส  คือ  ส่ิงทีจ่ะเป็นประโยชน์ หรือท าให้การด าเนินงานของหมู่บ้านเหนือหมู่บ้านอืน่  

(1.1) อยูใ่กลต้ลาดคา้ส่ง (ตลาดศรีเมือง) มีแหล่งน ้าชลประทาน 
(1.2) มีกาดวถีิชุมชนคูบวั และแหล่งโบราณสถานสมยัทวารวดี 

 (2)  อุปสรรค  คือ  ข้อจ ากดั  ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทยีบกับ 
 หมู่บ้านอืน่ 

(2.1) ชาวบา้นปลูกพืชเชิงเด่ียว ไม่พฒันาอาชีพ 
(2.2)  ใชส้ารเคมียาฆ่าแมลง ไม่หนัมารใชปุ๋้ยอินทรีย ์หรือปุ๋ยชีวภาพ 

2.3  วสัิยทัศน์ (ทศิทางการพฒันา) หรือ  Deram 
                        “  หมู่บา้นปลอดยาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเล่ียงสารเคมี ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ความ
ส าคัญ
ของ
ปัญหา 

 
 

ช่ือปัญหา 

 
 

สาเหตุของปัญหา 

 
 

ข้อมูลบ่งช้ีสภาพ ขนาด  
และ ความรุนแรงของปัญหา 

 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1 ขาดโอกาสเลือกประกอบอาชีพ มีพื้นท่ีราบลุ่มเหมาะส าหรับท านา ขาดแคลนเงินทุน สร้างกลุ่มอาชีพเสริม/เศรษฐกิจพอเพียง 
2 ความยากจน รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย อาชีพเกษตรกร  /  รับจา้ง ส่งเสริมอาชีพ /  ปลูกพืชหลากหลาย 
3 ยาเสพติด หลงผดิ ไดเ้งินง่าย เห็นแก่ความสบาย ครอบครัวแตกแยก / รัฐแกไ้ขไม่ต่อเน่ือง ประหารชีวิต 
4 ทรัพยากรเส่ือมโทรม ขาดจิตส านึก /ใชส้ารเคมี เห็นแก่ตวั ใหค้วามรู้ / สร้างกลุ่มรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
5 อุบติัเหตุบนถนน ขบัข่ียานพาหนะโดยประมาท ไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร / ป้ายจราจรนอ้ย สร้างด่านชุมชน 
6 ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม ความจนซ ้ าซาก/ อุบติัเหตุ มีลูกเยอะ / หยา่ร้าง / พิการ / หมา้ย ส่งเสริมรายไดส้ร้างอาชีพ 
7 ดา้นสาธารณภยั ภยัแลง้ ท านาไม่ไดท้ั้งหมู่บา้น ขอน ้าชลประทาน/ ปลูกพืชหมุนเวยีน 
8 ทอ้งก่อนวยัอนัควร ส่ือลามก / ผูป้กครองท าแต่งาน มีเยาวชนทอ้งก่อนวยัอนัควรมากข้ึน สร้างการเรียนรู้ และแนะแนวทาง 

 
2.4 ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์  หรือการท าความฝันให้ชัด  (Define) 
  หลกัวธีิการและแนวทางในการปฏิบติัตามประเด็นยทุธศาสตร์เพื่อน าไปสู่จุดหมาย 
2.5 กลยุทธ์ 
  1.ดา้นแหล่งน ้า  2.ดา้นการประกอบอาชีพ  3.ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน      4. ดา้นความมัง่คง และความสงบเรียบร้อย 
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แผนงานโครงการ คอืกจิกรรมทีจ่ะขบัเคลือ่นเพือ่ให้บรรลุวสัิยทศัน์ หรือการ  DRIVE 
 
 1. ดา้นเศรษฐกิจ   มีการส่งเสริมการผลิตทางเลือกอ่ืนเพิ่มจากการท านาขา้วเพียงอยา่งเดียว เพื่อแกไ้ขและ
บรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 2. ดา้นสังคม  มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
หมู่บา้น การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก กลุ่มเส่ียง 
 3.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการส่งเสริมปลุกจิตส านึก สร้างความตระหนกัเฝ้าระวงั ป้องกนัและบ าบดัฟ้ืนฟู แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ดา้นอ่ืนๆ มีการส่งเสริมหมู่บา้น ต าบล เป็นศูนยก์ลางดา้นการคา้  การท่องเท่ียว การสร้างผลิตภณัฑ์
สินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
แผนความต้องการในการพฒันาหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่ 3  โครงการ / กจิกรรม แผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
3.1 โครงการ / กจิกรรม เรียงตามล าดับความส าคัญ (รวมทุกด้านหรือ อาจเพิม่เติมความต้องการและสอดคล้องกบับริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน) 
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ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ ) วธีิด าเนินการ (ระบุ ) 

ด้า
นเ
ศร

ษฐ
กจิ

 

ด้า
นสั

งค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา
กร
ฯ 

ด้า
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วา
มม

ัน่ค
งฯ

 

ด้า
นก

าร
บริ

หา
ร

จดั
กา
ร 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

1 โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ 50,000 ปี พ.ศ.2564         

2 โครงการจดัตั้งกลุ่มออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 10,000 ปี พ.ศ.2564         

3 โครงการฟ้ืนฟภููมิปัญญาทอ้งถ่ิน 35,000 ปี พ.ศ.2564         

4 กิจกรรมท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณีต่างๆ 10,000 ปี พ.ศ.2564         

5 กิจกรรมวนัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 5,000 ปี พ.ศ.2564         

6 โครงการซุม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี  10 500,000 ปี พ.ศ.2564         

7 โครงการถงัส ารองน ้ าชุมชน 500,000 ปี พ.ศ.2564         

8 โครงการจิตอาสาเพื่อพฒันาสาธารณะ 10,000 ปี พ.ศ.2564         

9 โครงการคดัแยกขยะชุมชน 300,000 ปี พ.ศ.2564         

10 โครงการปรับภูมิทศัน์ริมหว้ยท่าชา้ง 400,000 ปี พ.ศ.2564         

11 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 10,000 ปี พ.ศ.2564         

12 โครงการสร้างภูมิคุม้กนัตา้นภยัยาเสพติด 20,000 ปี พ.ศ.2564         

13 โครงการด่านชุมชน 200,000 ปี พ.ศ.2564         

14 โครงการส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน 10,000 ปี พ.ศ.2564         



ส่วนที ่ 3  โครงการ / กจิกรรม แผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
3.1 โครงการ / กจิกรรม เรียงตามล าดับความส าคัญ (รวมทุกด้านหรือ อาจเพิม่เติมความต้องการและสอดคล้องกบับริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน) (ต่อ) 
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ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ ) วธีิด าเนินการ (ระบุ ) 

ด้า
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ม 
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ท า
ร่ว
ม 
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15 โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น 10,000 ปี พ.ศ.2564         

16 โครงการส่ือการประชุม 255,000 ปี พ.ศ.2564         

17 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีง 25,000 ปี พ.ศ.2564         

18 โครงการตั้งกลุ่มอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ้ 30,000 ปี พ.ศ.2564         

19 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไท ยวน  20,000 ปี พ.ศ.2564         

20 โครงการโดมพอเพียง 250,000 ปี พ.ศ.2564         

21 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว 200,000 ปี พ.ศ.2564         

22 จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งในพ้ืนท่ีจุดเส่ียงของหมู่บา้น 400,000 ปี พ.ศ.2564         

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน ้ า (บา้นคุณจิระ) 250,000 ปี พ.ศ.2564         

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมวางท่อระบายน ้ า ซอย 5  250,000 ปี พ.ศ.2564         

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้ า (บา้นนายเช้ือ) 250,000 ปี พ.ศ.2564         

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้ า (บา้นพ่ีซ้ิม) 300,000 ปี พ.ศ.2564         

27 โครงการขนมไทยโบราณ 250,000 ปี พ.ศ.2564         

28 โครงการแม่พนัธ์ุโค 250,000 ปี พ.ศ.2564         



ส่วนที ่ 3  โครงการ / กจิกรรม แผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
3.1 โครงการ / กจิกรรม เรียงตามล าดับความส าคัญ (รวมทุกด้านหรือ อาจเพิม่เติมความต้องการและสอดคล้องกบับริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน) (ต่อ) 
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ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ ) วธีิด าเนินการ (ระบุ ) 
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29 โครงการแม่พนัธ์ุหมูหลุม          150,000 ปี พ.ศ.2564         

30 โครงการแม่พนัธ์ุปูนา        150,000 ปี พ.ศ.2564         

31 โครงการจดัหาวสัดุอ่ืน (ลูกรัง หินคลุก)เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ี
ช ารุดส่ิงสาธารณประโยชน์เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 

200,000 ปี พ.ศ.2564         

32 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน ้ าฝาตระแกรงเหลก็ราง
ระบายน ้ า 

100,000 ปี พ.ศ.2564         

33 โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือซ่อมแซม กรณีช ารุดเสียหาย และ
ติดตั้งใหม่ 

250,000 ปี พ.ศ.2564         

34 โครงการปักเสาเขม็ซ่อมแซมคนัดินป้องกนัการทรุดตวัในจุดต่างๆ 
ต าบลคูบวั 

100,000 ปี พ.ศ.2564         

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนเลียบคลองชลประทาน 
สายบา้นท่าชา้ง หมู่ท่ี 10  ถึงบา้นทุ่งนา หมู่ท่ี 2ต าบลคูบวั  อ าเภอเมือง
ราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 

502,000 ปี พ.ศ.2564         

36 โครงการติดตั้งชุดท่อรับน ้ าดบัเพลิงประจ าหมู่บา้น จ านวน 5 ชุด 
ในบริเวณหมู่บา้น หมู่ท่ี 10 บา้นท่าชา้ง 

40,000 ปี พ.ศ.2564         



ส่วนที ่ 3  โครงการ / กจิกรรม แผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
3.1 โครงการ / กจิกรรม เรียงตามล าดับความส าคัญ (รวมทุกด้านหรือ อาจเพิม่เติมความต้องการและสอดคล้องกบับริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน)  ต่อ 
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ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 
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37 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10   
บริเวณสะพานท่าขา้มถนน  คสล.เก่า หมู่ท่ี  9 
        -ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร   ยาว 176 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 519  ตร.ม. 

311,400 ปี พ.ศ.2564         

38 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
ถนนสายกอบกลุ   หมู่ท่ี 2  เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 10   ต าบลคูบวั  อ าเภอเมือง
ราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี    -ปรับปรุงพ้ืนผิวผิวจราจรโดยด าเนินการเสริม
ผิวถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง  5 - 6 เมตร   ยาว  1,886  เมตร  หนา 0.05  เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ 0.00 - 0.25 เมตร 
พร้อมก่อสร้างผนงักนัดินยาว 20 เมตร จ านวน 2 ช่วง 
ตีเสน้จราจร (สีขาว-เหลือง) Thermo Plastic Paint 
โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกวา่  479  ตารางเมตร 

3,570,000 ปี พ.ศ.2564         

39 โครงการขยายเขตประปา PVC  ต่อจาก จุดส้ินสุดเดิม  
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10  เปล่ียนท่อเดิมใหมี้ขนาด Ø 3 น้ิว  
ระยะทางทั้งส้ิน  3,000  เมตร 

300,000 ปี พ.ศ.2564         



ส่วนที ่ 3  โครงการ / กจิกรรม แผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
3.1 โครงการ / กจิกรรม เรียงตามล าดับความส าคัญ (รวมทุกด้านหรือ อาจเพิม่เติมความต้องการและสอดคล้องกบับริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน)ต่อ 
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ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 
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40 โครงการขยายถนน คสล. ซอย 8  พร้อมยา้ยเสาไฟฟ้า 
 และท าแนวกนัดิน  ขา้งถนน  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั 
 -ขยายถนนจากเดิม 3 เมตร ขยายเป็น ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
       หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 38 เมตร จากบา้นท่าชา้ง ซอย 8   
       ถึงหนา้บา้นเลขท่ี 67 หมู่ท่ี 10 
 -ยา้ยเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ตน้  -ท าก าแพงกนัดิน  ระยะทาง 38 เมตร 

150,000 ปี พ.ศ.2564         

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน ้ า จากบา้น 
นายสมบติั ช านาญพดู  ไปทางบา้นนางผล  สุขสม พร้อมทั้งสร้าง 
บ่อพกัน ้ า  และวางท่อ คสล. หมู่ท่ี 10 ต าบลคูลบวั 

75,000 ปี พ.ศ.2564         

42 โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวธีิOver Lay ทั้งสาย ตงัแต่ปากซอย 
หนา้วดัท่าชา้ง ผา่นไปทางหนา้บา้น ส.อบต.สมัฤทธ์ิ  แสงสี  
จนสุดสาย  หมู่ท่ี 10  ปรับปรุงผิวจราจร โดยวธีิ Over Lay ทั้งสาย 
ตั้งแต่ปากซอยหนา้วดัท่าชา้ง  ผา่นไปทางหนา้บา้นส.อบต.สมัฤทธ์ิ  
แสงสี จนสุดสาย  ขนาดกวา้ง 3.50 ม. หนา  0.05 ม. ระยะทาง 497 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.89X0.89 ม. จ านวน  24 บ่อ 

700,000 ปี พ.ศ.2564         



 
ส่วนที ่ 3  โครงการ / กจิกรรม แผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
3.1 โครงการ / กจิกรรม เรียงตามล าดับความส าคัญ (รวมทุกด้านหรือ อาจเพิม่เติมความต้องการและสอดคล้องกบับริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน)ต่อ 
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ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ ) วธีิด าเนินการ (ระบุ ) 
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43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขา้งวดัท่าชา้ง  หมู่ท่ี 10  
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.50 ม.  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง 185 เมตร    

450,000 ปี พ.ศ.2564         

44 โครงการก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชน ้ าในคลองสาธารณะ 
ภายในต าบลคูบวั  ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชน ้ าในคลองสาธารณะ
ต าบลคูบวัโดยใชเ้คร่ืองจกัรเพ่ือป้องกนัการเกิดน ้ าท่วมและปรับปรุงภูมิ
ทศันต์ลอดแนวคลอง 

300,000 ปี พ.ศ.2564         

45 โครงการส่งเสริม SME เสริมเศรษฐกิจ 30,000 ปี พ.ศ.2564         



 

3.2 โครงการ / กจิกรรม  แยกตามด้าน 
              1.  ด้านเศรษฐกจิ 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / 
ระยะเวลา
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1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 25,000 ปี  2564 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

   

2 โครงการตั้งกลุ่มอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ้ 30,000 ปี  2564 เพ่ิมสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ิม
รายไดแ้ละลดรายจ่ายในครัวเรือนใหพ่ึ้งตนเอง ตลอดจน
มีการด าเนินชีวติบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   

3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงวฒันธรรมไท ยวน 

    20,000 ปี 2564 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการ
มีส่วนร่วมอยา่ง สร้างสรรค ์ในการมีส่วนร่วมทั้งในดา้น
ความคิดและการลงมือปฏิบติั 
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3.2 โครงการ / กจิกรรม  แยกตามด้าน (ต่อ) 
              1.  ด้านเศรษฐกจิ 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / 
ระยะเวลา
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4 โครงการโดมพอเพียง 250,000 ปี  2564 เพ่ิมลดรายจ่ายในครัวเรือนใหพ่ึ้งตนเอง ตลอดจนมีการ
ด าเนินชีวติบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

5 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว 200,000 ปี  2564 เพื่อประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารทางราชการ 

   

6 จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งในพ้ืนท่ีจุดเส่ียง 
ของหมู่บา้น 

400,000 ปี  2564 เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและลดปัญหา
โจรกรรมและปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีต าบลคูบวัและ
ใชเ้ป็นวตัถุพยานท่ีเป็นหลกัฐานในการใหไ้ดข้อ้เทจ็จริง
และสามารถน าไปพิจารณา ตดัสินในทางคดีความผิด 

   

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน ้ า 
(บา้นคุณจิระ) 

250,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนใชเ้สน้ทางถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ในการคมนาคมไป-มา อยา่งสะดวก และความปลอดภยั 

   

   

 หนา้ที่ 16 
      



3.2 โครงการ / กจิกรรม  แยกตามด้าน (ต่อ) 
              1.  ด้านเศรษฐกจิ 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอยีด 

วธีิด าเนินการ  
(ระบุ ) 
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8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมวางท่อระบายน ้ า  
ซอย 5  

250,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนใชเ้สน้ทางถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ในการคมนาคมไป-มา อยา่งสะดวก 
และความปลอดภยั 

   

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้ า 
 (บา้นนายเช้ือ) 

250,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนใชเ้สน้ทางถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ในการคมนาคมไป-มา อยา่งสะดวก 
และความปลอดภยั 

   

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้ า  
(บา้นพ่ีซ้ิม) 

300,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนใชเ้สน้ทางถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ในการคมนาคมไป-มา อยา่งสะดวก 
และความปลอดภยั 

   

11 โครงการขนมไทยโบราณ 250,000 ปี  2564 เพ่ิมสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ิม
รายไดแ้ละลดรายจ่ายในครัวเรือนใหพ่ึ้งตนเอง 
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3.2 โครงการ / กจิกรรม  แยกตามด้าน (ต่อ) 
              1.  ด้านเศรษฐกจิ 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอยีด 

วธีิด าเนินการ  
(ระบุ ) 

ท า
เอง
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12 โครงการแม่พนัธ์ุโค 250,000 ปี  2564 เพ่ิมสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ิม
รายไดแ้ละลดรายจ่ายในครัวเรือนใหพ่ึ้งตนเอง 

   

13 โครงการแม่พนัธ์ุหมูหลุม          150,000 ปี  2564 เพ่ิมสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ิม
รายไดแ้ละลดรายจ่ายในครัวเรือนใหพ่ึ้งตนเอง 

   

14 โครงการแม่พนัธ์ุปูนา        150,000 ปี  2564 เพ่ิมสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ิม
รายไดแ้ละลดรายจ่ายในครัวเรือนใหพ่ึ้งตนเอง 

   

15 โครงการจดัหาวสัดุอ่ืน (ลูกรัง หินคลุก)เพ่ือซ่อมแซมถนน
สาธารณะท่ีช ารุดส่ิงสาธารณประโยชน์เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน 

200,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนใชเ้สน้ทางถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ในการคมนาคมไป-มา อยา่งสะดวก 
และความปลอดภยั 

   

   

 หนา้ที่ 18 
      



3.2 โครงการ / กจิกรรม  แยกตามด้าน (ต่อ) 
              1.  ด้านเศรษฐกจิ 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอยีด 

วธีิด าเนินการ  
(ระบุ ) 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

16 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน ้ าฝาตระแกรง
เหลก็รางระบายน ้ า 

100,000 ปี  2564 เพ่ือระบายน ้ าไดส้ะดวกและป้องกนัปัญหาน ้ าท่วมขงั
ภายในหมู่บา้น 

   

17 โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า 
สวติซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือซ่อมแซม 
กรณีช ารุดเสียหาย และติดตั้งใหม่ 

250,000 ปี  2564 เพ่ือจดัใหมี้ไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือป้องกนัความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ประชาชน 

   

18 โครงการปักเสาเขม็ซ่อมแซมคนัดินป้องกนัการทรุดตวัใน
จุดต่างๆ ต าบลคูบวั 

100,000 ปี  2564 เพ่ือป้องกนัดินพงัทลายลงในล าคลองสาธารณะ    

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนเลียบคลองชลประทาน 
สายบา้นท่าชา้ง หมู่ท่ี 10  ถึงบา้นทุ่งนา หมู่ท่ี 2 ต าบลคูบวั  
อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 

              502,000 ปี  2564 เพ่ือจดัใหมี้ไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือป้องกนัความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ประชาชน 

   

   

 หนา้ที่ 19 
      



 
3.2 โครงการ / กจิกรรม  แยกตามด้าน (ต่อ) 
              1.  ด้านเศรษฐกจิ 

ล าดบัที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / ระยะเวลา

ด าเนินการ 
รายละเอยีด 

วธิีด าเนินการ  
(ระบุ ) 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

20 โครงการติดตั้งชุดท่อรับน ้าดบัเพลิงประจ าหมู่บา้น  
จ านวน 5 ชุดในบริเวณหมู่บา้น หมู่ท่ี 10 บา้นท่าชา้ง 

                  40,000 ปี  2564 เพ่ือเตรียมพร้อมการป้องกนัเหตุเพลิงไหมใ้นชุมชน  
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นคุม้บา้นซ่ึงบา้นหนาแน่นติดกนั 

   

21 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10   
บริเวณสะพานท่าขา้มถนน  คสล.เก่า หมู่ท่ี  9 
        -ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร   ยาว 176 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 519  ตร.ม. 

311,400 ปี  2564 เพื่อให้ประชาชนใชเ้ส้นทางถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ในการคมนาคมไป-มา อยา่งสะดวก 
และความปลอดภยั 

   

22 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสาดยางแอสฟัลทติ์ก 
คอนกรีตถนนสายกอบกุล   หมู่ท่ี 2  เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 10   ต  าบลคูบวั  
อ  าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี     
-ปรับปรุงพ้ืนผิวผิวจราจรโดยด าเนินการเสริมผิวถนนแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีต ขนาดกวา้ง  5 - 6 เมตร   ยาว  1,886  เมตร  หนา 0.05  เมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ   0.00 - 0.25 เมตร  
พร้อมก่อสร้างผนงักนัดินยาว 20 เมตร จ านวน 2 ช่วงตีเส้นจราจร 
 (สีขาว-เหลือง) Thermo Plastic Paint 
โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกวา่  479  ตารางเมตร 

3,570,000 ปี  2564 เพื่อให้ประชาชนใชเ้ส้นทางถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ในการคมนาคมไป-มา อยา่งสะดวก 
และความปลอดภยั 

   

 
   

 หนา้ที่ 20 
      



3.2 โครงการ / กจิกรรม  แยกตามด้าน (ต่อ) 
              1.  ด้านเศรษฐกจิ 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอยีด 

วธีิด าเนินการ  
(ระบุ ) 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

23 โครงการขยายเขตประปา PVC  ต่อจาก จุดส้ินสุดเดิม  
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10  เปล่ียนท่อเดิมใหมี้ขนาด Ø 3 น้ิว  
ระยะทางทั้งส้ิน  3,000  เมตร 

300,000 ปี  2564 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ าประปาใชใ้นการอุปโภค บริโภค
เพียงพอทนัต่อความตอ้งการใชน้ ้าในการอุปโภค บริโภค
ของครัวเรือน 

   

24 โครงการขยายถนน คสล. ซอย 8  พร้อมยา้ยเสาไฟฟ้า 
 และท าแนวกนัดิน  ขา้งถนน  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั 
 -ขยายถนนจากเดิม 3 เมตร ขยายเป็น ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
 4.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 38 เมตร จากบา้น
ท่าชา้ง ซอย 8    ถึงหนา้บา้นเลขท่ี 67 หมู่ท่ี 10 
 -ยา้ยเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ตน้  -ท าก าแพงกนัดิน  
 ระยะทาง 38 เมตร 

150,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนใชเ้สน้ทางถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ในการคมนาคมไป-มา อยา่งสะดวก 
และความปลอดภยั 

   

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน ้ า  
จากบา้นนายสมบติั ช านาญพดู  ไปทางบา้นนางผล  สุขสม  
พร้อมทั้งสร้างบ่อพกัน ้ า  และวางท่อ คสล. หมู่ท่ี 10  
ต าบลคูบวั 

75,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนใชเ้สน้ทางถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ในการคมนาคมไป-มา อยา่งสะดวก 
และความปลอดภยั 

   

 
   

 หนา้ที่ 21 
      



3.2 โครงการ / กจิกรรม  แยกตามด้าน (ต่อ) 
              1.  ด้านเศรษฐกจิ 

ล าดบัที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอยีด 

วิธีด าเนินการ  
(ระบุ ) 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

26 โครงการปรับปรุงผวิจราจร โดยวธีิOver Lay ทั้งสาย 
 ตงัแต่ปากซอย หนา้วดัท่าชา้ง ผา่นไปทางหนา้บา้น   
ส.อบต.สัมฤทธ์ิ  แสงสี จนสุดสาย  หมู่ท่ี 10    
ปรับปรุงผวิจราจร โดยวธีิ Over Lay ทั้งสาย ตั้งแต่ปากซอยหนา้
วดัท่าชา้ง  ผา่นไปทางหนา้บา้นส.อบต.สัมฤทธ์ิ  แสงสี จนสุด
สาย  ขนาดกวา้ง 3.50 ม. หนา  0.05 ม.  
ระยะทาง 497 ม.พร้อมบ่อพกัขนาด 0.89X0.89 ม. 
 จ  านวน  24 บ่อ 700,000 

700,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนใชเ้ส้นทางถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ในการคมนาคมไป-มา อยา่งสะดวก 
และความปลอดภยั 

   

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขา้งวดัท่าชา้ง  หมู่ท่ี 10  
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.50 ม.  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง 185 เมตร    

450,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนใชเ้ส้นทางถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ในการคมนาคมไป-มา อยา่งสะดวก 
และความปลอดภยั 

   

28 โครงการก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชน ้าในคลองสาธารณะ 
ภายในต าบลคูบวั  ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชน ้าในคลอง
สาธารณะต าบลคูบวัโดยใชเ้คร่ืองจกัรเพ่ือป้องกนัการเกิด 
น ้าท่วมและปรับปรุงภูมิทศัน์ตลอดแนวคลอง 

300,000 ปี  2564 เพ่ือก าจดัวชัพืชในคลองและใหก้ารระบายน ้า 
ไดส้ะดวกเพ่ือป้องกนัการเกิดน ้าท่วมและปรับปรุงภูมิทศัน์
ระบบนิเวศแหล่งน ้าใหส้ะอาด 

   

29 โครงการส่งเสริม SME เสริมเศรษฐกิจ 30,000 ปี .2564 เพ่ิมสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
เพื่อเพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

   

   

 หนา้ที่ 22 
      



  
  2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอยีด/วธีิด าเนินการ 

วธีิด าเนินการ (ระบุ ) 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

1 โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ 50,000 ปี   2564 เพ่ือเป็นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  /ไม่
ติดต่อ 

   

2 โครงการจดัตั้งกลุ่มออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 10,000 ปี  2564 เพ่ือเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใหมี้สุขภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์แขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็อนัไม่
พึงปรารถนา 

   

3 โครงการฟ้ืนฟภููมิปัญญาทอ้งถ่ิน 35,000 ปี  2564 เพ่ือน าเอาศิลปะและภูมิปัญญาท่ีตั้งแต่เดิมมา
บอกเล่าคนรุ่นหลงั ประชาชนไดเ้รียนรู้
ความส าคญั รู้จกัวถีิชีวติ รู้ถึงคุณค่าของ
ประวติัศาสตร์ในทอ้งถ่ิน ความเป็นมา ศิลปะ
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนัจะสร้างความภูมิใจ 
และจิตส านึกในการรักษา 

   

 
   

 หนา้ที่ 23 
      

 



 
   2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ   (ต่อ) 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอยีด/วธีิด าเนินการ 

วธีิด าเนินการ (ระบุ ) 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

4 กิจกรรมท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณี ต่างๆ 10,000 ปี   2564 เพ่ือใหป้ระชาชนเกิดความรักและสามคัคีกนัใน
หมู่บา้นร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณี 

   

5 กิจกรรมวนัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 5,000 ปี  2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการจงรักภกัดี    

6 โครงการซุม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี  10 500,000 ปี  2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการจงรักภกัดี    

7 โครงการถงัส ารองน ้ าชุมชน 500,000 ปี 2564 เพ่ือไวใ้ชส้ าหรับกกัเก็บน ้ าไวส้ าหรับอุปโภค 
บริโภคไดอ้ยา่งเพียงพอ 

   

 
 

   

 หนา้ที่ 24 
      

 
 
 



          3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอยีด/วธีิด าเนินการ 

วธีิด าเนินการ (ระบุ ) 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

1 โครงการจิตอาสาเพื่อพฒันาสาธารณะ 10,000 ปี พ.ศ.2564 เพื่อสร้างจิตส านึกในดา้นจิตสาธารณะ หรือ
จิตอาสาใหก้บัประชาชนในการ 
อยูร่่วมกนักบัสงัคมอยา่งเป็นสุขตาม 
หลกัธรรมาภิบาล 

   

2 โครงการคดัแยกขยะชุมชน 15,000 ปี พ.ศ. 2564 เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการขยะอยา่งครบวงจรและสามารถคดั
แยกขยะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   

3 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ริมหว้ยท่าชา้ง 400,000 ปี พ.ศ. 2564 เพ่ืออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีให้
น่าดู น่าชม 
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                4. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / ระยะเวลา

ด าเนินการ 
รายละเอยีด/วธีิด าเนินการ 

วธีิด าเนินการ (ระบุ ) 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 10,000 ปี 2564 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

   

2 โครงการสร้างภูมิคุม้กนัตา้นภยัยาเสพติด 20,000 ปี  2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจตระหนักถึงพิษภัย โทษของยา
เสพติด สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัเชิง
รุ ก ใน ก ลุ่ ม เย าวชน ป้ อ งกัน แล ะ
ปราบปรามกลุ่มผูเ้สพรายใหม่ 

   

3 โครงการด่านชุมชน 200,000 ปี 2564 เพื่ อ เส ริมส ร้างความปลอดภัยให้
ประชาชนในชุมชน 

   

 
 

   

 หนา้ที่ 26 
      



            
5. ด้านบริหารจัดการ 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / ระยะเวลา

ด าเนินการ 
รายละเอยีด/วธีิด าเนินการ 

วธีิด าเนินการ (ระบุ ) 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

1 โครงการส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน 10,000 ปี  2564 เพ่ือให้ค รัวเรือนในห มู่บ้าน เข้าใจ
ระบบบัญชีครัวเรือนและสามารถน า
ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมั่นคงและมี
ประสิทธิภาพ 

   

2 โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น 10,000 ปี 2564 เพ่ือจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น    

   

 หนา้ที่ 27 
      

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
การทบทวนแผนพฒันาหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 



ส่วนที ่ 4การทบทวนแผนหมู่บ้าน/ ชุมชน 
 ใหห้มู่บา้นมีการทบทวนแผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นประจ า  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหแ้ผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง 

วนั เดือน ปี ทบทวนคร้ังที่ มติทีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

10 กุมภาพนัธ์ 2564 1 เห็นชอบทบทวน และเพิม่เตมิ แผนพฒันาหมู่บ้าน บ้านท่าช้าง 

หมู่ที ่ 10  ต าบลคูบัว   จ านวน    45  โครงการ  ได้แก่ 

1.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  

งบประมาณ  25,000  บาท 

2.โครงการตั้งกลุ่มอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ้

งบประมาณ   30,000 บาท 

3.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไท ยวน   

งบประมาณ  20,000 บาท 

4. โครงการโดมพอเพียง  

งบประมาณ  250,000  บาท 

5.โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่ว  

งบประมาณ  200,000  บาท 

6. จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งในพ้ืนท่ีจุดเส่ียงของหมู่บา้น  

งบประมาณ  400,000  บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน ้ า (บา้นคุณจิระ)  

งบประมาณ  250,000  บาท 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมวางท่อระบายน ้ า ซอย 5   

งบประมาณ  250,000  บาท 

                78    คน          35.94 % 

 
   

 หนา้ที่ 28 
      



ส่วนที ่ 4        การทบทวนแผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ใหห้มู่บา้นมีการทบทวนแผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นประจ า  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหแ้ผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง(ต่อ) 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

10 กมุภาพนัธ์ 2564 1 9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้ า (บา้นนายเช้ือ)  
งบประมาณ   250,000  บาท 
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้ า (บา้นพ่ีซ้ิม)  
งบประมาณ  300,000  บาท 
11.โครงการขนมไทยโบราณ  
งบประมาณ  250,000  บาท 
12.โครงการแม่พนัธ์ุโค  
งบประมาณ  250,000  บาท 
13.โครงการแม่พนัธ์ุหมูหลุม          
 งบประมาณ   150,000  บาท 
14.โครงการแม่พนัธ์ุปูนา         
งบประมาณ  150,000  บาท 
15.โครงการจดัหาวสัดุอ่ืน (ลูกรัง หินคลุก)เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ีช ารุด 
ส่ิงสาธารณประโยชน์เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  
งบประมาณ  200,000  บาท 
 

                78    คน          35.94 % 

 
 
 

   

 หนา้ที่ 29 
      

 



ส่วนที ่ 4        การทบทวนแผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ใหห้มู่บา้นมีการทบทวนแผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นประจ า  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหแ้ผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง(ต่อ) 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

10 กมุภาพนัธ์ 2564 1 16.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน ้ าฝาตระแกรงเหลก็รางระบายน ้ า 
งบประมาณ  100,000  บาท 
17.โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า   
โคมไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือซ่อมแซม กรณีช ารุดเสียหาย และติดตั้งใหม่  
งบประมาณ  250,000  บาท 
18.โครงการปักเสาเขม็ซ่อมแซมคนัดินป้องกนัการทรุดตวัในจุดตา่งๆ ต าบลคูบวั 
งบประมาณ  100,000  บาท 
19.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนเลียบคลองชลประทานสายบา้นท่าชา้ง หมู่ท่ี 10   
ถึงบา้นทุ่งนา หมู่ท่ี 2ต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี  
งบประมาณ 502,000  บาท 
20.โครงการติดตั้งชุดท่อรับน ้ าดบัเพลิงประจ าหมู่บา้น จ านวน 5 ชุด  ในบริเวณหมู่บา้น 
 หมู่ท่ี 10 บา้นท่าชา้ง  
งบประมาณ  40,000  บาท 
21.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10   บริเวณสะพานท่าขา้มถนน  
คสล.เก่า หมู่ท่ี  9 
 -ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร   ยาว 176 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 519  ตร.ม.  
งบประมาณ  311,400  บาท 

                78    คน          35.94 % 

 
 

   

 หนา้ที่ 30 
      

 



ส่วนที ่ 4        การทบทวนแผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ใหห้มู่บา้นมีการทบทวนแผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นประจ า  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหแ้ผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง(ต่อ) 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

10 กมุภาพนัธ์ 2564 1 22.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
ถนนสายกอบกลุ   หมู่ท่ี 2  เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 10   ต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบุรี   
จงัหวดัราชบุรี     
       -ปรับปรุงพ้ืนผิวผิวจราจรโดยด าเนินการเสริมผิวถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง  5 - 6 เมตร   ยาว  1,886  เมตร  หนา 0.05  เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ 0.00 - 0.25 เมตร 
พร้อมก่อสร้างผนงักนัดินยาว 20 เมตร จ านวน 2 ช่วง 
ตีเสน้จราจร (สีขาว-เหลือง) Thermo Plastic Paint 
โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกวา่  479  ตารางเมตร  
งบประมาณ  3,570,000  บาท 
23.โครงการขยายเขตประปา PVC  ต่อจาก จุดส้ินสุดเดิม ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10  
 เปล่ียนท่อเดิมใหมี้ขนาด Ø 3 น้ิว   ระยะทางทั้งส้ิน  3,000  เมตร  
งบประมาณ  300,000  บาท 
24.โครงการขยายถนน คสล. ซอย 8  พร้อมยา้ยเสาไฟฟ้า 
 และท าแนวกนัดิน  ขา้งถนน  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั 
 -ขยายถนนจากเดิม 3 เมตร ขยายเป็น ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 38 เมตร จากบา้นท่าชา้ง ซอย 8   
 ถึงหนา้บา้นเลขท่ี 67 หมู่ท่ี 10 
 -ยา้ยเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ตน้  -ท าก าแพงกนัดิน  ระยะทาง 38 เมตร  
งบประมาณ  150,000  บาท 
 

                78    คน          35.94 % 

   

 หนา้ที่ 31 
      



ส่วนที ่ 4        การทบทวนแผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ใหห้มู่บา้นมีการทบทวนแผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นประจ า  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหแ้ผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง(ต่อ) 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

10 กมุภาพนัธ์ 2564 1 25.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน ้ า จากบา้น 
นายสมบติั ช านาญพดู  ไปทางบา้นนางผล  สุขสม 
 พร้อมทั้งสร้างบ่อพกัน ้ า  และวางท่อ คสล. หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั  
งบประมาณ  75,000 บาท 
26. โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวธีิOver Lay ทั้งสาย ตงัแต่ปากซอย หนา้วดัท่าชา้ง 
ผา่นไปทางหนา้บา้น  ส.อบต.สมัฤทธ์ิ  แสงสี จนสุดสาย  หมู่ท่ี 10    
ปรับปรุงผิวจราจร โดยวธีิ Over Lay ทั้งสาย ตั้งแต่ปากซอยหนา้วดัท่าชา้ง  ผา่นไปทาง
หนา้บา้นส.อบต.สมัฤทธ์ิ  แสงสี จนสุดสาย  ขนาดกวา้ง 3.50 ม. หนา  0.05 ม.  
ระยะทาง 497 ม.พร้อมบ่อพกัขนาด 0.89X0.89 ม. จ านวน  24 บ่อ  
จ านวนเงิน   700,000  บาท    
27.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขา้งวดัท่าชา้ง  หมู่ท่ี 10  
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.50 ม.  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง 185 เมตร     
งบประมาณ  450,000  บาท 
28.โครงการก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชน ้ าในคลองสาธารณะ 
ภายในต าบลคูบวั  ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชน ้ าในคลองสาธารณะต าบลคูบวั 
โดยใชเ้คร่ืองจกัรเพ่ือป้องกนัการเกิดน ้ าท่วมและปรับปรุงภูมิทศันต์ลอดแนวคลอง 
งบประมาณ  300,000  บาท 
29.โครงการส่งเสริม SME เสริมเศรษฐกิจ   
งบประมาณ  30,000  บาท 

                78    คน          35.94 % 

 
   

 หนา้ที่ 32 
      



ส่วนที ่ 4        การทบทวนแผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ใหห้มู่บา้นมีการทบทวนแผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นประจ า  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหแ้ผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง(ต่อ) 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

10 กมุภาพนัธ์ 2564 1 ด้านสังคมคุณภาพชีวติ 
30.โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ 
งบประมาณ 50,000  บาท 
31.โครงการจดัตั้ง /อุดหนุน กลุ่มออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 
งบประมาณ 10,000  บาท31.โครงการฟ้ืนฟภููมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
งบประมาณ  35,000  บาท 
32.กิจกรรมท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา และประเพณีต่างๆ 
งบประมาณ  10,000  บาท 
33.กิจกรรมวนัส าคญัเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์
งบประมาณ  5,000  บาท 
34.กิจกรรมท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณีต่างๆ  
งบประมาณ  10,000  บาท 
35.กิจกรรมวนัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์  
งบประมาณ  5,000  บาท 
36.โครงการซุม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี  10  
งบประมาณ  500,000  บาท 
37.โครงการถงัส ารองน ้ าชุมชน  
งบประมาณ  500,000  บาท 
 

                78    คน          35.94 % 

 
   

 หนา้ที่ 33 
      

 



ส่วนที ่ 4        การทบทวนแผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ใหห้มู่บา้นมีการทบทวนแผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นประจ า  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหแ้ผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง(ต่อ) 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

10 กมุภาพนัธ์ 2564 1  
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
38.โครงการจิตอาสาเพื่อพฒันาสาธารณะ 
งบประมาณ  10,000  บาท 
39.โครงการสร้างพลงัชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย 
งบประมาณ  15,000  บาท 
40.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ริมหว้ยท่าชา้ง 
งบประมาณ  400,000  บาท 
ด้านความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 
41.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
งบประมาณ 10,000  บาท 
42.โครงการสร้างภูมิคุม้กนัตา้นภยัยาเสพติด 
งบประมาณ 20,000  บาท 
43.โครงการด่านชุมชน 
งบประมาณ  200,000  บาท 
ด้านบริหารจดัการ 
44.โครงการส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน 
งบประมาณ 10,000  บาท 
45.โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น 
งบประมาณ 10,000  บาท 

                78    คน          35.94 % 

 
   

 หนา้ที่ 34 
      



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 



บันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพือ่บูรณาการจดัท าแผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน 
ช่ือหมู่บ้าน  บ้านท่าช้าง  หมู่  10ต าบลคูบัว 

อ าเภอเมอืงราชบุรี    จงัหวดั  ราชบุรี   
วนัที่ 10เดอืน กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2564 

เร่ิมประชุมเวลา ........18.00.......... น. 
  เมือ่ประชาชนมาพร้อมแล้ว …นายตรีพล   อารมช่ืน     ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น  (กม.)                        
ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมประชาคมและสรุปขอ้มลูพ้ืนฐานของหมู่บา้น 
       1.1  ขอ้มลูทัว่ไปของหมู่บา้น 
   1.1.1 ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บา้น   จ านวน 217  ครัวเรือน  
   1.1.2  ผูแ้ทนครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมประชุม     จ านวน  78  คน คิดเป็นร้อยละ 35.94 
ประธานที่ประชุม    ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ขอ้มลู/ความตอ้งการของประชาชน โดยขอให้ 
   ทุกภาคส่วนคณะท างานทุกดา้นของคณะกรรมการหมู่บา้น รวบรวมแผนฯ ทั้งหมดท่ีมีในหมู่บา้น 
                                            และร่วมกนัเสนอความตอ้งการ/โครงการเพ่ิมเติม เพ่ือใหท่ี้ประชุมประชาคม 
   - จดัหมวดหมู่ขอ้มลู 
   - วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือตกผลึกขอ้มลู 
   - จดัล าดบัความส าคญั 
   - เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  ทิศทางการพฒันาหมู่บา้นในอนาคต 
ที่ประชุม  ท่ีประชุมไดร่้วมกนัวิเคราะห์ขอ้มลู  และจดัล าดบัความตอ้งการ/โครงการ ของแผนพฒันา 
  หมู่บา้นออกเป็น  ดงัน้ี 
   1) ความต้องการ/โครงการ  ด้านเศรษฐกจิ  
   1.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  

งบประมาณ  25,000  บาท 
2.โครงการตั้งกลุ่มอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ้
งบประมาณ   30,000 บาท 
3.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไท-ยวน   
งบประมาณ  20,000 บาท 
4. โครงการโดมพอเพียง  
งบประมาณ  250,000  บาท 
5.โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว  
งบประมาณ  200,000  บาท 
6. จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งในพ้ืนท่ีจุดเส่ียงของหมู่บา้น  
งบประมาณ  400,000  บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน ้า (บา้นคุณจิระ)  
งบประมาณ  250,000  บาท 
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมวางท่อระบายน ้า ซอย 5   
งบประมาณ  250,000  บาท   
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้า (บา้นนายเช้ือ)  
งบประมาณ   250,000  บาท 



10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน ้า (บา้นพ่ีซ้ิม)  
งบประมาณ  300,000  บาท 
11.โครงการขนมไทยโบราณ  
งบประมาณ  250,000  บาท 
12.โครงการแม่พนัธ์ุโค  
งบประมาณ  250,000  บาท 
13.โครงการแม่พนัธ์ุหมูหลุม          
 งบประมาณ   150,000  บาท 
14.โครงการแม่พนัธ์ุปูนา         
งบประมาณ  150,000  บาท 
15.โครงการจดัหาวสัดุอ่ืน (ลกูรัง หินคลุก)เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ีช ารุด 
ส่ิงสาธารณประโยชนเ์พ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  
งบประมาณ  200,000  บาท 
16.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน ้าฝาตระแกรงเหลก็รางระบายน ้า 
งบประมาณ  100,000  บาท 
17.โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า   
โคมไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือซ่อมแซม กรณีช ารุดเสียหาย และติดตั้งใหม่  
งบประมาณ  250,000  บาท 
18.โครงการปักเสาเขม็ซ่อมแซมคนัดินป้องกนัการทรุดตวัในจุดต่างๆ ต าบลคูบวั 
งบประมาณ  100,000  บาท 
19.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนเลียบคลองชลประทานสายบา้นท่าชา้ง หมู่ท่ี 10   
ถึงบา้นทุ่งนา หมู่ท่ี 2ต าบลคูบวั  อ  าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี  
งบประมาณ 502,000  บาท 
20.โครงการติดตั้งชุดท่อรับน ้าดบัเพลิงประจ าหมู่บา้น จ านวน 5 ชุด  ในบริเวณหมู่บา้น หมู่ท่ี 10  
บา้นท่าชา้ง  งบประมาณ  40,000  บาท 
21.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10  บริเวณสะพานท่าขา้มถนน  คสล.เก่า หมู่ท่ี  9 
-ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร   ยาว 176 เมตร  หนา 0.15 เมตร   รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 519 ตร.ม.  
งบประมาณ  311,400  บาท 
22.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีตถนนสายกอบกุล (หว้ยท่าชา้ง) หมู่ท่ี 2   
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 10   ต าบลคูบวั   
ปรับปรุงพ้ืนผิวผิวจราจรโดยด าเนินการเสริมผิวถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง  5 - 6 เมตร   ยาว  1,886  เมตร  หนา 0.05  เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ 0.00 - 0.25 เมตร  พร้อมก่อสร้างผนงักนัดินยาว 20 เมตร  
จ านวน 2 ช่วง ตีเสน้จราจร (สีขาว-เหลือง) Thermo Plastic Paint  
โดยมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกวา่  479  ตารางเมตร  งบประมาณ  3,570,000  บาท 
23.โครงการขยายเขตประปา PVC  ต่อจาก จุดส้ินสุดเดิม ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10  
 เปล่ียนท่อเดิมใหมี้ขนาด Ø 3 น้ิว   ระยะทางทั้งส้ิน  3,000  เมตร  
งบประมาณ  300,000  บาท 



24.โครงการขยายถนน คสล. ซอย 8  พร้อมยา้ยเสาไฟฟ้า 
 และท าแนวกนัดิน  ขา้งถนน  หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบวั 
 -ขยายถนนจากเดิม 3 เมตร ขยายเป็น ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 38 เมตร จากบา้นท่าชา้ง ซอย 8  ถึงหนา้บา้นเลขท่ี 67 หมู่ท่ี 10 
 -ยา้ยเสาไฟฟ้า จ านวน 2 ตน้  -ท าก าแพงกนัดิน  ระยะทาง 38 เมตร  
งบประมาณ  150,000  บาท 
25.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน ้า จากบา้น 
นายสมบติั ช านาญพดู  ไปทางบา้นนางผล  สุขสม พร้อมทั้งสร้าง 
บ่อพกัน ้า  และวางท่อ คสล. หมู่ท่ี 10 ต าบลคูลบวั  
งบประมาณ  75,000 บาท 
26. โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีOver Lay ทั้งสาย ตงัแต่ปากซอย หนา้วดัท่าชา้ง  
ผา่นไปทางหนา้บา้น  ส.อบต.สัมฤทธ์ิ  แสงสี จนสุดสาย  หมู่ท่ี 10    
ปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธี Over Lay ทั้งสาย ตั้งแต่ปากซอยหนา้วดัท่าชา้ง  ผา่นไปทาง 
หนา้บา้นส.อบต.สมัฤทธ์ิ  แสงสี จนสุดสาย  ขนาดกวา้ง 3.50 ม. หนา  0.05 ม.  
ระยะทาง 497 ม.พร้อมบ่อพกัขนาด 0.89X0.89 ม. จ านวน  24 บ่อ  
จ านวนเงิน   700,000  บาท    
27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขา้งวดัท่าชา้ง  หมู่ท่ี 10  
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.50 ม.  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง 185 เมตร     
งบประมาณ  450,000  บาท 
28.โครงการก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชน ้าในคลองสาธารณะ 
ภายในต าบลคูบวั  ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชน ้าในคลองสาธารณะต าบลคูบวัโดยใชเ้คร่ืองจกัร 
เพ่ือป้องกนัการเกิดน ้าท่วมและปรับปรุงภูมิทศันต์ลอดแนวคลอง  
งบประมาณ  300,000  บาท 
29. โครงการส่งเสริม SME เสริมเศรษฐกิจ   
งบประมาณ  30,000  บาท 

   2) ความต้องการ / โครงการ  ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
   30.โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ 

งบประมาณ 50,000  บาท 
31. โครงการจดัตั้ง /อุดหนุน กลุ่มออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 
งบประมาณ 10,000  บาท31.โครงการฟ้ืนฟภููมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
งบประมาณ  35,000  บาท 
32. กิจกรรมท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา และประเพณีต่างๆ 
งบประมาณ  10,000  บาท 
33. กิจกรรมวนัส าคญัเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์
งบประมาณ  5,000  บาท 
 
 



 
34. กิจกรรมท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณีต่างๆ  
งบประมาณ  10,000  บาท 
35. กิจกรรมวนัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์  
งบประมาณ  5,000  บาท 
36. โครงการซุม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี  10  
งบประมาณ  500,000  บาท 
37. โครงการถงัส ารองน ้าชุมชน  
งบประมาณ  500,000  บาท   

   3) ความต้องการ / โครงการ   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
38. โครงการจิตอาสาเพ่ือพฒันาสาธารณะ 
งบประมาณ  10,000  บาท 
39. โครงการสร้างพลงัชุมชน เพ่ือลดปัญหาขยะมลูฝอย 
งบประมาณ  15,000  บาท 
40. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ริมหว้ยท่าชา้ง 
งบประมาณ  400,000  บาท 

   4) ความต้องการ / โครงการ   ด้านความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 
   41.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 งบประมาณ 10,000  บาท 
 42.โครงการสร้างภูมิคุม้กนัตา้นภยัยาเสพติด 
 งบประมาณ 20,000  บาท 
 43.โครงการด่านชุมชน 
 งบประมาณ  200,000  บาท 

   5) ความต้องการ / โครงการ   ด้านบริหารจัดการ 
   44.โครงการส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน 

งบประมาณ 10,000  บาท 
45. โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น 
งบประมาณ 10,000  บาท      

   ปัญหาที่พบในที่ประชุม   
   (1) ประชาชนไม่ค่อยกลา้แสดงความคิดเห็นกนัมากเท่าท่ีควร 
   (2) ประชาชนยงัขาดความสนใจและกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมประชุมภายในหมู่บา้น 
  ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ   
   (1) อยากใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใหม้ากมาก และหลากหลาย 
   (2) อยากใหป้ระชาชนกระตือรือร้นเห็นความส าคญัของการเขา้ร่วมประชุม 

ภายในหมู่บา้น 
 มติทีป่ระชุม เห็นชอบแผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจ าปี 2564 ของบ้านท่าช้าง  หมู่ที ่10 ตามทีเ่สนอมา 
 
 












