


 

ค าน า 
  การจัดท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ฉบับน้ี มีความส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้และการจดัการตนเองของคนในหมู่บา้น/ชุมชน ผา่นกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยมี

การคน้หา การรวบรวมขอ้มูลความรู้ และสร้างกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อร่วมกนัก าหนดทิศทางการพฒันา

หมู่บ้าน/ชุมชน เช่ือมโยงสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชน    

เผชิญร่วมกนัอยูไ่ด ้รวมทั้งก่อเกิดการคน้หาศกัยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือ ทกัษะของคนในหมู่บา้น/ชุมชน     

เพื่อแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น/ชุมชน ลดการพึ่งพาจากภายนอกเพื่อใหห้มู่บา้น/ชุมชนเขม้แขง็ และพึ่งตนเองได ้

  ส าหรับกระบวนการทบทวน และปรับปรุงแผนหมู่บา้น/ชุมชน บา้นโพธ์ิ  หมู่ท่ี 11  ต าบลคูบวั          

ได้ก่อเกิดจากกลไกของคณะกรรมการหมู่บา้น ท่ีเป็นส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บา้น/ชุมชน และองค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบวั พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการ/ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกนั

บูรณาการปัญหาและความตอ้งการของหมู่บา้น/ชุมชน ผา่นเวทีประชาคมหมู่บา้น/ชุมชน ท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัจากขอ้มูลท่ีได ้จากการจดัเก็บน ามาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจนไปสู่การก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      

ท่ีตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยก าหนดออกมา 3 กลุ่มโครงการ/กิจกรรม คือ 

โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการได้เอง  โครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก และ

โครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งขอรับการสนบัสนุนจากภายนอก 

  คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพธ์ิ   หมู่ท่ี 11  ต าบลคูบวั  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนหมู่บา้น/ชุมชน 

เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้น าไปใช้ในการ

ประสานเช่ือมโยงสู่แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล แผนพฒันาอ าเภอ และแผนพฒันาทุกระดบั เพื่อแกไ้ข

ปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของหมู่บา้น/ชุมชน ไดอ้ยา่งทัว่ถึง และอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเอง

ไดข้องหมู่บา้น/ชุมชนต่อไป 

 

 

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพธ์ิ  หมู่ที ่11  ต าบลคูบัว 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

วนัที ่ 11  เดือน  กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทัว่ไปหมู่บ้าน/ชุมชน
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แผนพฒันาหมู่บ้าน 
บ้านโพธ์ิ     หมู่ที่  11     ต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี   จงัหวดัราชบุรี 

ส่วนที ่ 1ข้อมูลทัว่ไปหมู่บ้าน/ชุมชน 
 1. แผนทีห่มู่บ้าน / ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2. ประวตัิความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  ชาวบา้น  บา้นโพธ์ิ (บา้นไร่นอก)   เล่าวา่มาตั้งถ่ินฐานกนัมานานแลว้  ตั้งแต่บรรพบุรุษ  สาเหตุท่ีเรียกวา่   
บา้นโพธ์ิ   นั้นอาจเน่ืองมาจากมีตน้โพธ์ิข้ึนอยูเ่พราะเวลาตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนจะดูท าเลวา่มีตน้โพธ์ิ  ซ่ึงถือวา่เป็น
ตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิตามพุทธประวติั  ก็จะเป็นท าเลท่ีดีจึงเรียกหมู่บา้นน้ีวา่บา้นโพธ์ิจนถึงปัจจุบนั 
     3. พืน้ที ่ 1,040  ไร่     หรือ  1.664  ตารางกโิลเมตร  
 4. อาณาเขตติดต่อ 

    ทิศเหนือ ติดต่อกบั หมู่ท่ี 9 ต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

      ทิศใต ้ ติดต่อกบั หมู่ท่ี 6 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

      ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  หมู่ท่ี 8, 10, 12, 13 ต าบลคูบวั อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

     ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั หมู่ท่ี 4 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

 

 



หนา้ท่ี 2 
        5. ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 ลกัษณะภูมิประเทศของบา้น บา้นโพธ์ิ    หมู่ท่ี  11  ต าบลคูบวั  ลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีท านา มีชุด
ดินอุดมสมบูรณ์ มีคลองน ้าระบบชลประทานไหลผา่น  
 6. จ านวนประชากรรวมทั้งส้ิน   844     คน  แยกเป็น   ชาย  398   คน   หญิง   446     คน 
          6.1 ผูสู้งอาย ุ(อาย ุ60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป)  รวมทั้งส้ิน 195  คน  แยกเป็น  (ลงทะเบียนฯ  จ านวน 188  คน) 
                    ชาย   80  คน  (ลงทะเบียนฯ จ านวน 69     คน)   หญิง 115  คน   (ลงทะเบียนฯ   จ านวน  115  คน) 
     6.2 คนพิการ  รวมทั้งส้ิน  31  คน  แยกเป็น  
                        ชาย    19    คน  หญิง     12  คน 
 7. จ านวนครัวเรือน จ านวน    239    ครัวเรือน 
 8. การประกอบอาชีพ 
     8.1  อาชีพหลกัของครัวเรือน 
  8.1.1 เกษตรกรรม-ท านา    จ านวน    10     คน 
  8.1.2  เกษตรกรรม - ปศุสตัว ์   จ านวน     10    คน 
  8.1.3 พนกังาน-ราชการ    จ านวน     10    คน 
  8.1.4  พนกังานบริษทั    จ านวน       5    คน 
  8.1.5 รับจา้งทัว่ไป    จ านวน    100   คน 
  8.1.6  คา้ขาย     จ านวน      20    คน 
  8.1.7 ธุรกิจส่วนตวั    จ านวน        5    คน 
         8.2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
  8.2.1 อาชีพ ท าดินขยุไผอิ่นทรีย ์  จ านวน           ครัวเรือน 
  8.2.2 อาชีพ เล้ียงปลาดุก   จ านวน           ครัวเรือน 
           9. ผู้ว่างงาน จ านวน              คน แยกเป็น 
   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  มรีายได้   47,963,519.20    บาท/ปี   รายจ่าย  38,370,815.36   บาท/ปี   
                มีหน้ีสิน  -   บาท/ปี 
           11. รายได้เฉลีย่ของประชากร (ตามเกณฑ ์จปฐ. ปี 2562)    จ านวน  79,409.80  บาท/คน/ปี 
    ครัวเรือนยากจน (รายไดไ้ม่ถึง 38,000  บาท/คน/ปี)  ปี 2562 จ านวน.....-....... ครัวเรือน 
 12 .จ านวนกลุ่มกจิกรรม/อาชีพ  มจี านวน...............กลุ่ม   ดงันี ้
      12.1 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ    กลุ่มกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงแม่โค จ านวนสมาชิก 10     คน 

      12.2 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่มสตรีอาสาพฒันา         จ านวนสมาชิก 45     คน 

      12.3 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่ม  อสม.   จ านวนสมาชิก 12     คน 

      12.4 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่มชุมชนพอเพียงบา้นโพธ์ิ จ านวนสมาชิก  10    คน 

      12.5 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่ม  ฌาปนกิจ ม.11   จ านวนสมาชิก 400   คน         

      12.6 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่ม น ้าด่ืมบา้นโพธ์ิ  จ านวนสมาชิก    50  คน 



 หนา้ท่ี 3 
13. กองทุนในหมู่บ้าน/ชุมชน  มีจ านวน........2........กองทุน   ดังนี้ 

      13.1 ช่ือกองทุน       กองทุนหมู่บา้น   
                          มีงบประมาณรวม         2,000,000      บาท 
           13.2 ช่ือกองทุน     กองบุญสวสัดิการชุมชนต าบลคูบวั    (หมู่บา้นมีสมาชิก  255  คน) 
                          มีงบประมาณรวม          2,000,000     บาท   (ทั้งต าบล) 
 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 / ชุมชน  สามารถเดินทางเขา้หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
  ทางรถยนตร์ะยะทางจากอ าเภอเมืองราชบุรี ไปทางทิศใตข้องตวัเมืองราชบุรี โดยใชท้างหลวง 
  หมายเลข  3339  ระยะทางประมาณ  7.99  กิโลเมตร และถนนทางหลวงชนบท รบ.4124  

สายอ่างทอง-ส่ีแยกหว้ย ออกถนนเพชรเกษม สายดอนแจง-ดอนตะโก เขา้ตวัเมืองราชบุรี  
ระยะทางประมาณ  6   กิโลเมตร 

       15.2 สาธารณูปโภค 
  - มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน 
             - โทรศพัทส์าธารณะ   จ านวน          -  แห่ง 
   (ปัจจุบนัโทรศพัทส์าธารณะในพื้นท่ีไม่มีแลว้เพราะประชาชน มีโทรศพัทบ์า้น และมือถือ 
                         ครอบคลุมทุกครัวเรือนแลว้)    
                     - ประปาหมู่บา้น / ชุมชน   จ านวน          -  แห่ง  
      ในหมู่บา้นใชน้ ้าประปาหมู่ท่ี 12  (บ่อสีชมพ)ู 
  - ศาลาอเนกประสงคห์มู่บา้น                         จ านวน      1 แห่ง   
  - โรงเรียน  (รร.วดับา้นโพธ์ิ)    จ านวน      1 แห่ง 
  - วดั           (วดับา้นโพธ์ิ)         จ านวน     1 วดั 
  - ป้อมต ารวจ (ท่ีพกัสายตรวจ)    จ านวน     1 ป้อม 
      15.3 แหล่งน ้า 
  - คลองชลประทาน     จ านวน       2 แห่ง 
 16. ข้อมูลการเมือง / การบริหาร 
     16.1  นายปรีชา  ต่องาม  ประธาน กม.   (ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ท่ี 11)    

บา้นเลขท่ี  31   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั    เบอร์โทร.0-8711-5139-5 
     16.2   พนัตรีวชิยั  ประกอบปราณ รองประธาน  (ผูท้รงคุณวฒิุ)  
  บา้นเลขท่ี 47  หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั      
     16.3   นายณรงค ์ สีแดงเหลือง  รองประธาน   (ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 11) 

บา้นเลขท่ี  40/1  หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-8954-7492-7 
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                  16.4  นางสาวประนอม  คนัฑาทิพย ์ เหรัญญิก    (ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 11) 
บา้นเลขท่ี  38    หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-8791-7537-7 

     16.5  นางสุวมินทร์  ศรีสุทธิวงศ ์เลขานุการ       
บา้นเลขท่ี  1    หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     

       16.6  นายพจฐณศล  ธนิกกุล  กรรมการโดยต าแหน่ง   (นายก อบต.คูบวั)  
บา้นเลขท่ี  98/1   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.081-8583819 

                  16.7 นายบงัเอิญ  พจนารถ  กรรมการโดยต าแหน่ง     (สมาชิกสภา อบต.คูบวั หมู่ท่ี 11) 
  บา้นเลขท่ี  55/1   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-8101-7949-3 

16.8  นายณรงค ์ บวัไสว    กรรมการโดยต าแหน่ง     (สมาชิกสภา อบต.คูบวั หมู่ท่ี 11)
บา้นเลขท่ี  46/1    หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-8704-1697-7 

                  16.9  นางสาวธญัพฒัน์  ชาติไทย กรรมการโดยต าแหน่ง   (สารวตัรก านนั) 
  บา้นเลขท่ี  81   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-8983-6056-5 
     16.10  นายประภาส  มากสิน  กรรมการโดยต าแหน่ง   
  บา้นเลขท่ี  120   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     
        16.11  นางประทุมพร  โรจน์ฉตัรวไิล กรรมการโดยต าแหน่ง  (ประธานกลุ่มสตรีแม่บา้น หมู่ท่ี 11) 
  บา้นเลขท่ี  82   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     
    16.12  นางสาวปภาว ี ฤทธ์ิกระจาย ผูท้รงคุณวุฒิ   
  บา้นเลขท่ี  100   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     
     16.13  นายสมเลิศ  เสือแผว้  ผูท้รงคุณวุฒิ   
  บา้นเลขท่ี  90   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     
     16.14  นายขวญัชยั  บุญสุด  ผูท้รงคุณวุฒิ   
  บา้นเลขท่ี  114   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     
   16.15  นายประยงค ์ พจนารถ  ผูท้รงคุณวุฒิ   
  บา้นเลขท่ี  25   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     
    16.16  นายนุกุล  สีแดงเหลือง  ผูท้รงคุณวุฒิ   
  บา้นเลขท่ี  40/1   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     

  16.17  นายสนาน  มีศรีผอ่ง  ผูท้รงคุณวุฒิ   
  บา้นเลขท่ี  106   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั    
   16.18  นายโสภณ  หม่ืนศรี  ผูท้รงคุณวุฒิ   
  บา้นเลขท่ี  15   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     

 16.19  นางสมควร  ศิลาเรียม  ผูท้รงคุณวุฒิ    (ประธาน อสม. หมู่ท่ี 11)  
  บา้นเลขท่ี  57   หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบวั     

 16.20  นางสาวธิดา  สุขโข  ผูท้รงคุณวุฒิ   
  บา้นเลขท่ี  54   หมู่ท่ี 11 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 
  - หน้ีสินทางเศรษฐกิจ 
  - ขาดกลุ่มอาชีพท่ีเขม้แขง็ 
 ดา้นสังคม(เด็ก เยาวชน สตรี  ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส  การศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม) 
  - กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และทางการศึกษายงัไดรั้บการช่วยเหลือไม่ทัว่ถึง 
 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  - ปัญหาขยะภายในชุมชน 
 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  - การคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
 ดา้นสาธารณสุข 
  -บุคลากรทางการแพทยย์งัไม่เพียงพอ 
 ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
  -ไดรั้บความร่วมมือ หรือความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเขา้ร่วมประชุมนอ้ย 

(2) จุดแข็ง  คือ  ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทยีบกบัหมู่บ้านอืน่ 
 ดา้นเศรษฐกิจ 
  - มีพื้นท่ีเหมาะกบัการเพาะปลูกท าการเกษตร 
 ดา้นสังคม(เด็ก เยาวชน สตรี  ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส  การศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม) 
  - มีหน่วยงานราชการ เช่น อบต.คูบวั  , รร.ชุมชนวดัคูบวั  ในพื้นท่ี 
 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  - มีแหล่งน ้าท่ีสมบูรณ์ 
 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  - มีถนนเช่ือมต่อหลายสายภายในหมู่บา้น ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า และน ้าประปา (บ่อสีชมพ)ู 
 ดา้นสาธารณสุข 
  - มี อสม.ของหมู่บา้น 
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2.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอกจะท าให้หมู่บ้านทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรค 
     การท างานของหมู่บ้าน 
 (1)  โอกาส  คือ  ส่ิงทีจ่ะเป็นประโยชน์ หรือท าให้การด าเนินงานของหมู่บ้านเหนือหมู่บ้านอืน่  

(1.1) ส่วนราชการ ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานต่างๆ ของหมู่บา้น 
(1.2)นโยบาย อ.บ.ต. ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ส.ท.บ. ธนาคาร ท่ีจะแกไ้ขปัญหาของ  

   หมู่บา้นและประชาชน 
 (2)  อุปสรรค  คือ  ข้อจ ากดั  ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทยีบกับ 
                       หมู่บ้านอืน่ 

(2.1) บางคร้ังงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะตอ้งมีการกระจายใหท้ัว่ถึงทั้งหมู่บา้น ทั้งจาก อ.บ.ต.  
                                    หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

(2.2)  สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศท่ีส่งผลกระทบ 
(2.3) นโยบายมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก 
(2.4) นโยบายประชานิยมท าใหป้ระชาชนไม่พึ่งตนเอง 

2.3  วสัิยทัศน์ (ทศิทางการพฒันา) หรือ  Deram 
             “หมู่บา้นเขม้แขง็ สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพียบพร้อมพลานามยั ปลอดภยัยาเสพติด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.3 การวเิคราะห์ปัญหาของชุมชน 

ล าดับ
ความ
ส าคัญ
ของ
ปัญหา 

 
 

ช่ือปัญหา 

 
 

สาเหตุของปัญหา 

 
 

ข้อมูลบ่งช้ีสภาพ ขนาด  
และ ความรุนแรงของปัญหา 

 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1 ปัญหาความยากจน รายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่าย ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตร และรับจา้ง ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
2 ปัญหายาเสพติด หลงผดิ เห็นวา่ไดเ้งินมาง่าย ครอบครัวขาดความอบรม และรัฐแกไ้ข

ปัญหาไม่ต่อเน่ือง 
ใหค้วามรู้ สร้างความเขา้ใจ และ
ใหโ้อกาส 

3 ปัญหาทรัพยากรเส่ือมโทรม ขาดจิตส านึกในการรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

เห็นแก่ตนเป็นส่วนใหญ่ ใหค้วามรู้ สร้างกลุ่มในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 
 

ฯลฯ 
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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 ) 
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 า 

1 โครงการส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน 10,000 ปี พ.ศ.2564     √ √   

2 โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น 10,000 ปี พ.ศ.2564     √  √  

3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 25,000 ปี พ.ศ.2564 √       √ 

4 โครงการตั้งกลุ่มอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ้ 30,000 ปี พ.ศ.2564 √       √ 

5 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไท ยวน  20,000 ปี พ.ศ.2564 √       √ 

6 โครงการจิตอาสาเพื่อพฒันาสาธารณะ 10,000 ปี พ.ศ.2564   √    √  

7 โครงการสร้างพลงัชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย 15,000 ปี พ.ศ.2564   √    √  

8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 10,000 ปี พ.ศ.2564    √    √ 

9 โครงการสร้างภูมิคุม้กนัตา้นภยัยาเสพติด 20,000 ปี พ.ศ.2564    √    √ 

10 โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ 50,000 ปี พ.ศ.2564  √      √ 

11 โครงการจดัตั้งกลุ่มออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 10,000 ปี พ.ศ.2564  √      √ 

12 โครงการฟ้ืนฟภููมิปัญญาทอ้งถ่ิน 35,000 ปี พ.ศ.2564  √      √ 

13 กิจกรรมท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณีต่างๆ 10,000 ปี พ.ศ.2564  √    √   

14 กิจกรรมวนัส าคญัเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 5,000 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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15 โครงการจดัหาวสัดุอ่ืน (ลูกรัง หินคลุก)เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ี
ช ารุดส่ิงสาธารณประโยชน์เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 

200,000 ปี พ.ศ.2564          

16 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน ้ าฝาตระแกรงเหลก็ราง
ระบายน ้ า 

100,000 ปี พ.ศ.2564         

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง  HPS ภายในต าบลคูบวั 120,000 ปี พ.ศ.2564         

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

250,000 ปี พ.ศ.2564         

19 โครงการปักเสาเขม็ซ่อมแซมคนัดินป้องกนัการทรุดตวัในจุดต่างๆ 
ต าบลคูบวั    -หมู่ท่ี 11 ตอกเขม็+ลงลูกรังขอบสระวดับา้นโพธ์ิหนา้
บา้นยายแรม 

100,000 ปี พ.ศ.2564         

20 โครงการจดัท าป้ายบอกช่ือซอยช่ือถนน ช่ือสถานท่ีต่างๆ ในหมู่บา้น 
และป้ายเสริมสร้างเอกลกัษณ์ ท่องเท่ียว 
ใหก้บัชุมชน หมู่บา้น ต าบลคูบวั 

50,000 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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21 จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งในจุดพ้ืนท่ีเส่ียงภายในหมู่บา้น 400,000 ปี พ.ศ.2564         

22 โครงการก าจดัวชัพืชในเขตคลองชลประทานภายในต าบลคูบวั 500,000 ปี พ.ศ.2564         

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

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมรางระบายน ้ า  
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 11  บริเวณบา้นนายจกัร  ถึงบา้นยายเมา้ 
        -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร  ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่  360  ตารางเมตร 

350,000 
 
 

 

ปี พ.ศ.2564         

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี 11 

บริเวณบา้น ส.อบต.บงัเอิญ พจนารถ  ถึงบา้นยายสม 

      -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร  

ยาว 125 เมตร  หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่   375  ตารางเมตร 

225,000 
 

 

ปี พ.ศ.2564         



 
 
ส่วนที ่ 3  โครงการ / กจิกรรม แผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
3.1 โครงการ / กจิกรรม เรียงตามล าดับความส าคัญ (รวมทุกด้านหรือ อาจเพิม่เติมความต้องการและสอดคล้องกบับริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน)ต่อ 

 
   

หนา้ที่ 11 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ ) วธีิด าเนินการ (ระบุ ) 

ด้า
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ศร

ษฐ
กจิ

 

ด้า
นสั
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ม 
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รัพ
ยา
กร
ฯ 
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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 

26 โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 9  ถึง หมู่ท่ี 11 

วางท่อเมนประปา โดยใชท่้อประปา PE  ขนาด ⌀  6 น้ิว  

ระยะทางยาว 3,040 เมตร  เร่ิมตน้จากหมู่บา้นกรีนเวย ์หมู่ท่ี 4 

เขตต าบลดอนตะโก  แบ่งช่วงด าเนินการ 3 ช่วง 

460,000 ปี พ.ศ.2564         

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี  11  

บริเวณบา้นผูช่้วยอ่ึง ถึงบา้นยายพรหม 

        -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร ยาว 300  เมตร  

หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 900  ตารางเมตร 

540,000 
 
 

 

ปี พ.ศ.2564         

28 โครงการติดตั้งสญัญาณเตือนไฟกระพริบ   

หมู่ท่ี 11 จ านวน 2 จุด ( จุดท่ี 1 บริเวณหนา้วดับา้นโพธ์ิ 

จุดท่ี 2 บริเวณหนา้ซุม้ประตทูางเขา้วดับา้นโพธ์ิทางดา้น 

คลองชลประทาน) 

130,000 ปี พ.ศ.2564         



 
ส่วนที ่ 3  โครงการ / กจิกรรม แผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
3.1 โครงการ / กจิกรรม เรียงตามล าดับความส าคัญ (รวมทุกด้านหรือ อาจเพิม่เติมความต้องการและสอดคล้องกบับริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน)   ต่อ 

 
 

   

หนา้ที่ 12 

 

 
 
 
 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ ) วธีิด าเนินการ (ระบุ ) 

ด้า
นเ
ศร

ษฐ
กจิ
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นสั
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29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอดัแน่น ยกระดบั พร้อมวางท่อ คสล.  

ซอยทางเขา้บา้นนางอุทิศ น่วมอ าพนัธ์   หมู่ท่ี 11  
- ก่อสร้างถนนลูกรังบดอดัแน่นยกระดบั ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  

- ยาว  80 เมตรพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø  1.00 เมตร  จ านวน 6 ท่อน 

25,000 ปี พ.ศ.2564         

30 โครงการเทปูนลานอเนกประสงคข์า้งบา้นนางวนั  นายเซล กลุสลาวงค ์ 30,000 ปี พ.ศ.2564         

31 โครงการปักเสาไฟฟ้าหนา้ซุม้ประตูขา้งโบสถว์ดับา้นโพธ์ิ ไปถึงหนา้

บา้นพกัครู 

35,000 ปี พ.ศ.2564         

32 โครงการเทปูนลานเป็นสนามออกก าลงักาย พร้อมท าหลงัคา หมู่ท่ี 11 30,000 ปี พ.ศ.2564         



 

3.2 โครงการ / กจิกรรมแยกตามด้าน 
              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 

1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 25,000 ปี  2564 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

   

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

   

3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงวฒันธรรมไท ยวน 

    20,000 ปี 2564  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการ
มีส่วนร่วมอยา่ง สร้างสรรค ์ในการมีส่วนร่วมทั้งในดา้น
ความคิดและการลงมือปฏิบติั 

   

   

หนา้ที่ 13 

 

 
 



 
3.2 โครงการ / กจิกรรมแยกตามด้าน (ต่อ) 
              1.  ด้านเศรษฐกจิ 

ล าดบัที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย / 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

วธีิด าเนินการ  
(ระบุ ) 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

4 โครงการจดัหาวสัดุอ่ืน (ลูกรัง หินคลุก) 
เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ีช ารุดส่ิง
สาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 

200,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภยั 

   

5 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน ้ าฝา
ตะแกรงเหลก็รางระบายน ้ า 

100,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภยั 

   

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง  HPS ภายในต าบลคูบวั 120,000 ปี 2564 เพ่ือจดัใหมี้ไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือป้องกนัความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ประชาชน 

   

   

หนา้ที่ 14 

 

 
 



 
3.2 โครงการ / กจิกรรมแยกตามด้าน (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 

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

250,000 ปี  2564 เพ่ือจดัใหมี้ไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือป้องกนัความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ประชาชน 

   

8 โครงการปักเสาเขม็ซ่อมแซมคนัดินป้องกนัการทรุดตวัใน
จุดต่างๆ ต าบลคูบวั    -หมู่ท่ี 11 ตอกเขม็+ลงลูกรังขอบสระ
วดับา้นโพธ์ิหนา้บา้นยายแรม 

100,000 ปี  2564 เพ่ือป้องกนัดินพงัทลายลงในล าคลองสาธารณะ    

9 โครงการจดัท าป้ายบอกช่ือซอยช่ือถนน ช่ือสถานท่ีต่างๆ 
ในหมู่บา้น และป้ายเสริมสร้างเอกลกัษณ์ ท่องเท่ียวใหก้บั
ชุมชน หมู่บา้น ต าบลคูบวั 

50,000 ปี  2564 เพ่ือความสะดวกในการติดต่อและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชนใหมี้ความเป็นระเบียบ สวยงาม 

   

   

หนา้ที่ 15 

 

 
 



 
3.2 โครงการ / กจิกรรมแยกตามด้าน (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 

10 จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งในพ้ืนท่ีจุดเส่ียง
ภายในหมู่บา้น  

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

   

11 โครงการก าจดัวชัพืชในเขตคลองชลประทานภายใน
ต าบลคูบวั  

500,000 ปี  2564 เพ่ือก าจดัวชัพืชในคลองและใหก้ารระบายน ้ าไดส้ะดวก
เพ่ือป้องกนัการเกิดน ้ าท่วมและปรับปรุงภูมิทศันร์ะบบ
นิเวศแหล่งน ้ าใหส้ะอาด 

   

12 โครงการส่งเสริม SME เสริมเศรษฐกิจ 30,000 ปี  2564 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างรายไดอี้กหน่ึงทางเลือกในการเพ่ิม
รายไดใ้หก้บัครัวเรือน 

   

 
   

หนา้ที่ 16 

 

 



 
3.2 โครงการ / กจิกรรมแยกตามด้าน (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 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  
พร้อมรางระบายน ้ า ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 11  บริเวณ 
บา้นนายจกัร  ถึงบา้นยายเมา้ 
        -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร  
 ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่   
360  ตารางเมตร 

350,000 
 
 

 

ปี .2564 เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภยั 

   

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  

ภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี 11 บริเวณบา้น ส.อบต.บงัเอิญ 

พจนารถ  ถึงบา้นยายสม 

      -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร  

ยาว 125 เมตร  หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่    

375  ตารางเมตร 

225,000 
 

 

ปี.2564 เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภยั 

   

   

หนา้ที่ 17 

 

 
 



3.2 โครงการ / กจิกรรมแยกตามด้าน (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 

15 โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 9  ถึง หมู่ท่ี 11 

วางท่อเมนประปา โดยใชท่้อประปา PE  ขนาด ⌀  6 น้ิว  

ระยะทางยาว 3,040 เมตร  เร่ิมตน้จากหมู่บา้นกรีนเวย ์

หมู่ท่ี 4 เขตต าบลดอนตะโก  แบ่งช่วงด าเนินการ 3 ช่วง 

460,000 ปี .2564 เพ่ือใหป้ระชาชนไดมี้การบริการสาธารณะอยา่งทัว่ถึง    

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ภายใน

หมู่บา้น  หมู่ท่ี  11  บริเวณบา้นผูช่้วยอ่ึง ถึงบา้นยายพรหม 

        -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร  

ยาว 300  เมตร  หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 

 900  ตารางเมตร 

540,000 
 
 

 

ปี.2564 เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภยั 

   

17 โครงการติดตั้งสญัญาณเตือนไฟกระพริบ   

หมู่ท่ี 11 จ านวน 2 จุด ( จุดท่ี 1 บริเวณหนา้วดับา้นโพธ์ิ 

จุดท่ี 2 บริเวณหนา้ซุม้ประตทูางเขา้วดับา้นโพธ์ิ 

ทางดา้นคลองชลประทาน) 

130,000 ปี.2564 เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเกตุ  และ ลดการเกิดอุบติัเหต ุ
ในพ้ืนท่ี 

   

   

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 

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอดัแน่น ยกระดบั  

พร้อมวางท่อ คสล. ซอยทางเขา้บา้นนางอุทิศ น่วมอ าพนัธ์   

หมู่ท่ี 11 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอดัแน่นยกระดบั  

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  80 เมตรพร้อมวางท่อ คสล. 

ขนาด Ø  1.00 เมตร  จ านวน 6 ท่อน 

25,000 ปี .2564 เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภยั 

   

19 โครงการเทปูนลานอเนกประสงคข์า้งบา้นนางวนั  

 นายเซล กลุสลาวงค ์

30,000 ปี  2564 เพ่ือใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชนใ์นพ้ืนท่ี    

20 โครงการปักเสาไฟฟ้าหนา้ซุม้ประตูขา้งโบสถว์ดับา้นโพธ์ิ 

ไปถึงหนา้บา้นพกัครู 

35,000 ปี  2564 เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเกตุ  และ ลดการเกิดอุบติัเหต ุ
ในพ้ืนท่ี 

   

21 โครงการเทปูนลานเป็นสนามออกก าลงักาย พร้อมท า

หลงัคา หมู่ท่ี 11 

30,000 ปี  2564 เพ่ือใหป้ระชาชนไดม้าใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับออกก าลงั
กายภายในหมู่บา้น 

   

   

หนา้ที่ 19 

 

 



         
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  / 
ไม่ติดต่อ 

   

2 โครงการจดัตั้งกลุ่มออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 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 20 

 

 
 



 
     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 าคญัทางศาสนา 
และประเพณีต่างๆ 

10,000 ปี  2564 เพ่ือใหป้ระชาชนเกิดความรักและสามคัคีกนัใน
หมู่บา้นร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณี 

   

5 กิจกรรมวนัส าคญัท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 5,000 ปี  2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการจงรักภกัดี    

 

 
 

   

หนา้ที่ 21 

 

 
 
 
 



           
    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  2564 เพื่อสร้างจิตส านึกในดา้นจิตสาธารณะ หรือ
จิตอาสาใหก้บัประชาชนในการ 
อยูร่่วมกนักบัสงัคมอยา่งเป็นสุขตาม 
หลกัธรรมาภิบาล 

   

2 โครงการสร้างพลงัชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย 15,000 ปี   2564 เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการขยะอยา่งครบวงจรและสามารถคดั
แยกขยะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   

 
 
 
 
 
 
 

  

หนา้ที่ 22 

 

 
 



             
    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 โทษของ      
ยาเสพติด สร้างภูมิคุม้กันและป้องกัน
เชิงรุกในกลุ่มเยาวชนป้องกันและ
ปราบปรามกลุ่มผูเ้สพรายใหม่ 

   

   

หนา้ที่ 23 

 

 
 



             
 

  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 24 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
การทบทวนแผนพฒันาหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 



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

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

11  กมุภาพนัธ์ 2564 1 เห็นชอบทบทวน และเพิม่เตมิ แผนพฒันาหมู่บ้าน บ้านโพธ์ิ 

หมู่ที ่11  ต าบลคูบัว จ านวน    32    โครงการ แยกเป็นต้านต่างๆ   ได้แก่ 

ดา้นเศรษฐกิจ 
1.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ   25,000  บาท 

2.โครงการตั้งกลุ่มอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ้

งบประมาณ  30,000  บาท 

3.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

งบประมาณ 20,000  บาท 

4.โครงการจดัหาวสัดุอ่ืน (ลูกรัง หินคลุก) เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ีช ารุดส่ิง

สาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  

งบประมาณ  200,000  บาท 

5.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน ้ าฝาตะแกรงเหลก็รางระบายน ้ า 

งบประมาณ  100,000 บาท 

6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง  HPS ภายในต าบลคูบวั  

งบประมาณ  120,000 บาท 

 

               96  คน        40.16  % 

   

หนา้ที่ 25 

 

 



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

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

11  กมุภาพนัธ์ 2564 1 7.โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  

โคมไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือซ่อมแซม กรณีช ารุดเสียหาย และติดตั้งใหม่  

งบประมาณ  250,000  บาท 

8.โครงการปักเสาเขม็ซ่อมแซมคนัดินป้องกนัการทรุดตวัในจุดต่างๆ ต าบลคูบวั    

     -หมู่ท่ี 11 ตอกเขม็+ลงลูกรังขอบสระวดับา้นโพธ์ิหนา้บา้นยายแรม  

งบประมาณ  100,000 บาท 

9.โครงการจดัท าป้ายบอกช่ือซอยช่ือถนน ช่ือสถานท่ีต่างๆ ในหมู่บา้น และป้าย

เสริมสร้างเอกลกัษณ์ ท่องเท่ียวใหก้บัชุมชน หมู่บา้น ต าบลคูบวั  

งบประมาณ  50,000 บาท 

10.จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งในพ้ืนท่ีจุดเส่ียงภายในหมู่บา้น   

งบประมาณ  400,000  บาท 

11.โครงการก าจดัวชัพืชในเขตคลองชลประทานภายในต าบลคูบวั   

งบประมาณ  500,000 บาท 

12.โครงการส่งเสริม SME เสริมเศรษฐกิจ  

งบประมาณ  30,000  บาท 

 

 

               96  คน        40.16  % 

          

หนา้ที่ 26 

 

 



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

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

11  กมุภาพนัธ์ 2564 1 13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมรางระบายน ้ า ภายในหมู่บา้น 

หมู่ท่ี 11  บริเวณ บา้นนายจกัร  ถึงบา้นยายเมา้ 

        -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร  ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่  360  ตารางเมตร  

งบประมาณ  350,000 บาท  

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี 11  

บริเวณบา้น ส.อบต.บงัเอิญ พจนารถ  ถึงบา้นยายสม 

      -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร  ยาว 125 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่   375  ตารางเมตร  

งบประมาณ   225,000  บาท 

15.โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 9  ถึง หมู่ท่ี 11 วางท่อเมนประปา  

โดยใชท่้อประปา PE  ขนาด ⌀  6 น้ิว ระยะทางยาว 3,040 เมตร  

 เร่ิมตน้จากหมู่บา้นกรีนเวย ์ หมู่ท่ี 4 เขตต าบลดอนตะโก  แบ่งช่วงด าเนินการ 3 ช่วง 

งบประมาณ   460,000  บาท 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี  11  บริเวณบา้น

ผูช่้วยอ่ึง ถึงบา้นยายพรหม 

        -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร  ยาว 300  เมตร  หนา 0.15 เมตร 

รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่  900  ตารางเมตร  

งบประมาณ  540,000 บาท 

               96  คน        40.16  % 

          

หนา้ที่ 27 

 



 

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

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

11  กมุภาพนัธ์ 2564 1 17.โครงการติดตั้งสญัญาณเตือนไฟกระพริบ  หมู่ท่ี 11 จ านวน 2 จุด 

 ( จุดท่ี 1 บริเวณหนา้วดับา้นโพธ์ิ 

  จุดท่ี 2 บริเวณหนา้ซุม้ประตูทางเขา้วดับา้นโพธ์ิทางดา้นคลองชลประทาน)  

งบประมาณ  130,000  บาท 

18. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอดัแน่น ยกระดบั พร้อมวางท่อ คสล.  

ซอยทางเขา้บา้นนางอุทิศ น่วมอ าพนัธ์   หมู่ท่ี 11 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอดัแน่น

ยกระดบั ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  80 เมตรพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø  1.00 เมตร  

จ านวน 6 ท่อน  

งบประมาณ   25,000  บาท 

19.โครงการเทปูนลานอเนกประสงคข์า้งบา้นนางวนั  นายเซล กลุสลาวงค ์  

งบประมาณ   30,000  บาท 

20.โครงการปักเสาไฟฟ้าหนา้ซุม้ประตขูา้งโบสถว์ดับา้นโพธ์ิ ไปถึงหนา้บา้นพกัครู

งบประมาณ   35,000  บาท 

21.โครงการเทปูนลานเป็นสนามออกก าลงักาย พร้อมท าหลงัคา หมู่ท่ี 11 

งบประมาณ   30,000  บาท 

               96  คน        40.16  % 

                  
   

หนา้ที่ 28 

 

 
 



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

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

11  กมุภาพนัธ์ 2564 1 ด้านสังคมคุณภาพชีวติ 
22.โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ 
งบประมาณ 50,000  บาท 
23.โครงการจดัตั้ง /อุดหนุน กลุ่มออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 
งบประมาณ 10,000  บาท 
24.โครงการฟ้ืนฟภููมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
งบประมาณ  35,000  บาท 
25.กิจกรรมท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา และประเพณีต่างๆ 
งบประมาณ  10,000  บาท 
26.กิจการรมวนัส าคญัเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์
งบประมาณ  5,000  บาท 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
27.โครงการจิตอาสาเพื่อพฒันาสาธารณะ 
งบประมาณ  10,000  บาท 
28.โครงการสร้างพลงัชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย 
งบประมาณ  15,000  บาท 
ด้านความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 
29.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
งบประมาณ 10,000  บาท 
30.โครงการสร้างภูมิคุม้กนัตา้นภยัยาเสพติด 
งบประมาณ 20,000  บาท 

               96  คน        40.16  % 

   

หนา้ที่ 29 

 



 
 

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

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

11  กมุภาพนัธ์ 2564 1 ด้านบริหารจดัการ 

31.โครงการส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน 

งบประมาณ 10,000  บาท 

32.โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น 

งบประมาณ 10,000  บาท 

 

               96  คน        40.16  % 

 
 

   

หนา้ที่ 30 

 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 



บันทกึรายงานการประชุมประชาคมเพือ่บูรณาการจัดท าแผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน 
ช่ือหมู่บ้าน  บ้านโพธ์ิ   หมู่ที ่ 11 ต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี    จังหวดั  ราชบุรี   
วนัที ่  11    เดือน กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2564 

เร่ิมประชุมเวลา ........18.00.......... น. 
  เมือ่ประชาชนมาพร้อมแล้ว … นายปรีชา  ต่องาม......ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.)  
ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมประชาคมและสรุปขอ้มลูพ้ืนฐานของหมู่บา้น 
       1.1  ขอ้มลูทัว่ไปของหมู่บา้น 
   1.1.1 ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บา้น    จ านวน  239   ครัวเรือน  
   1.1.2  ผูแ้ทนครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมประชุม        จ านวน   96     คน   คิดเป็นร้อยละ  40.16 
ประธานที่ประชุม    ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ขอ้มลู/ความตอ้งการของประชาชน โดยขอให้               

ทุกภาคส่วนคณะท างานทุกดา้นของคณะกรรมการหมู่บา้น รวบรวมแผนฯ ทั้งหมดท่ีมีในหมู่บา้น  
และร่วมกนัเสนอความตอ้งการ/โครงการเพ่ิมเติม เพ่ือใหท่ี้ประชุมประชาคม 

   -จดัหมวดหมู่ขอ้มูล 
   -วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือตกผลึกขอ้มลู 
   -จดัล าดบัความส าคญั 
   -เสนอแนะแนวทางแกไ้ขทิศทางการพฒันาหมู่บา้นในอนาคต 
ที่ประชุม        ท่ีประชุมไดร่้วมกนัวิเคราะห์ขอ้มลู  และจดัล าดบัความตอ้งการ/โครงการ ของแผนพฒันาหมู่บา้น   

ออกเป็น  ดงัน้ี 
   1) ความต้องการ/โครงการ  ด้านเศรษฐกจิ  
    1.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ   25,000  บาท 
2.โครงการตั้งกลุ่มอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ้
งบประมาณ  30,000  บาท 
3.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
งบประมาณ 20,000  บาท 
4.โครงการจดัหาวสัดุอ่ืน (ลูกรัง หินคลุก) เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ีช ารุด 
ส่ิงสาธารณประโยชนเ์พ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  
งบประมาณ  200,000  บาท 
5.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน ้าฝาตะแกรงเหลก็รางระบายน ้า 
งบประมาณ  100,000 บาท 
6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง  HPS ภายในต าบลคูบวั  งบประมาณ  120,000 บาท 
7.โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  
โคมไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือซ่อมแซม กรณีช ารุดเสียหาย และติดตั้งใหม่  
งบประมาณ  250,000  บาท 
8.โครงการปักเสาเขม็ซ่อมแซมคนัดินป้องกนัการทรุดตวัในจุดต่างๆ ต าบลคูบวั    
-หมู่ท่ี 11 ตอกเขม็+ลงลูกรังขอบสระวดับา้นโพธ์ิหนา้บา้นยายแรม  
งบประมาณ  100,000  บาท 



9.โครงการจดัท าป้ายบอกช่ือซอยช่ือถนน ช่ือสถานท่ีต่างๆ ในหมู่บา้น และ 
ป้ายเสริมสร้างเอกลกัษณ์ ท่องเท่ียวใหก้บัชุมชน หมู่บา้น ต าบลคูบวั  
งบประมาณ  50,000 บาท 
10.จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งในพ้ืนท่ีจุดเส่ียงภายในหมู่บา้น   
งบประมาณ  400,000  บาท 
11.โครงการก าจดัวชัพืชในเขตคลองชลประทานภายในต าบลคูบวั   
งบประมาณ  500,000 บาท 
12.โครงการส่งเสริม SME เสริมเศรษฐกิจ  
งบประมาณ  30,000  บาท 
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมรางระบายน ้า ภายในหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 11  บริเวณ บา้นนายจกัร  ถึงบา้นยายเมา้ 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร  ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่  360  ตารางเมตร งบประมาณ  350,000 บาท  
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี 11  
บริเวณบา้น ส.อบต.บงัเอิญ พจนารถ  ถึงบา้นยายสม 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร   ยาว 125 เมตร   หนา 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่   375  ตารางเมตร  
งบประมาณ   225,000  บาท 
15.โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 9   ถึง หมู่ท่ี 11  วางท่อเมนประปา  
โดยใชท่้อประปา PE  ขนาด ⌀  6 น้ิว ระยะทางยาว  3,040   เมตร  
 เร่ิมตน้จากหมู่บา้นกรีนเวย ์ หมู่ท่ี 4  เขตต าบลดอนตะโก  แบ่งช่วงด าเนินการ 3 ช่วง 
งบประมาณ   460,000  บาท 
16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ภายในหมู่บา้น   หมู่ท่ี  11   
บริเวณบา้นผูช่้วยอ่ึง ถึงบา้นยายพรหม 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร   ยาว   300   เมตร  หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่  900  ตารางเมตร     งบประมาณ  540,000 บาท 
17.โครงการติดตั้งสญัญาณเตือนไฟกระพริบ  หมู่ท่ี 11   จ านวน 2 จุด 
(จุดท่ี 1) บริเวณหนา้วดับา้นโพธ์ิ   
(จุดท่ี 2) บริเวณหนา้ซุม้ประตูทางเขา้วดับา้นโพธ์ิทางดา้นคลองชลประทาน  
งบประมาณ  130,000  บาท 
18. โครงการก่อสร้างถนนลกูรังบดอดัแน่น ยกระดบั พร้อมวางท่อ คสล.  
ซอยทางเขา้บา้นนางอุทิศ น่วมอ าพนัธ์   หมู่ท่ี 11 ก่อสร้างถนนลกูรังบดอดัแน่น
ยกระดบั ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  80 เมตรพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø  1.00 เมตร  
จ านวน 6 ท่อน  
งบประมาณ   25,000  บาท 
19.โครงการเทปูนลานอเนกประสงคข์า้งบา้นนางวนั  นายเซล กลุสลาวงค์  
งบประมาณ   30,000  บาท 
 



 
20.โครงการปักเสาไฟฟ้าหนา้ซุม้ประตูขา้งโบสถว์ดับา้นโพธ์ิ ไปถึงหนา้บา้นพกัครู
งบประมาณ   35,000  บาท 
21.โครงการเทปูนลานเป็นสนามออกก าลงักาย พร้อมท าหลงัคา   หมู่ท่ี 11 
งบประมาณ   30,000  บาท 

   2) ความต้องการ / โครงการ  ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
22.โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ 
งบประมาณ 50,000  บาท 
22.โครงการจดัตั้ง /อุดหนุน กลุ่มออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 
งบประมาณ 10,000  บาท 
23.โครงการฟ้ืนฟภููมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
งบประมาณ  35,000  บาท 
24.กิจกรรมท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา และประเพณีต่างๆ 
งบประมาณ  10,000  บาท 
25.กิจการรมวนัส าคญัเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์
งบประมาณ  5,000  บาท 

   3) ความต้องการ / โครงการ   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  26.โครงการจิตอาสาเพ่ือพฒันาสาธารณะ 
งบประมาณ  10,000  บาท 
  27.โครงการสร้างพลงัชุมชน เพ่ือลดปัญหาขยะมลูฝอย 
งบประมาณ  15,000  บาท 

   4) ความต้องการ / โครงการ   ด้านความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 
    28.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  งบประมาณ 10,000  บาท 
    29.โครงการสร้างภูมิคุม้กนัตา้นภยัยาเสพติด งบประมาณ 20,000  บาท 

   5) ความต้องการ / โครงการ   ด้านบริหารจัดการ 
               31.โครงการส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน   งบประมาณ  10,000  บาท 

       32.โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น   งบประมาณ  10,000  บาท 
 

      ปัญหาที่พบในที่ประชุม   
   (1) ประชาชนไม่ค่อยกลา้แสดงความคิดเห็นกนัมากเท่าท่ีควร 
   (2) ประชาชนยงัขาดความสนใจและกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมประชุมภายในหมู่บา้น 
                ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ   
   (1) อยากใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใหม้ากมาก และหลากหลาย 
   (2) อยากใหป้ระชาชนกระตือรือร้นเห็นความส าคญัของการเขา้ร่วมประชุมภายในหมู่บา้น 
 
       มติทีป่ระชุม              เห็นชอบแผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจ าปี 2564  ของบ้านโพธ์ิ  หมู่ที ่11  ตามทีเ่สนอมา 
 
 





 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน.....บ้านโพธิ์.....หมู่ที่....11.......ต าบล.....คูบัว............ 
อ าเภอ…..เมืองราชบุรี....... จังหวัด....ราชบุร.ี......... 

วันที่....11......เดือน......กมุภาพันธ์......พ.ศ. ....2564................ 
 

 















รูปภาพการประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  หมู่ท่ี 11  
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 

 

 


