


 
ค าน า 

  การจัดท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ฉบับน้ี มีความส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้และการจดัการตนเองของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน          

โดยมีการคน้หา การรวบรวมขอ้มูลความรู้ และสร้างกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อร่วมกนัก าหนดทิศทางการ

พฒันาหมู่บา้น/ชุมชน เช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง สามารถแกไ้ขปัญหาหมู่บา้น/ชุมชน 

เผชิญร่วมกนัอยูไ่ด ้รวมทั้งก่อเกิดการคน้หาศกัยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือ ทกัษะของคนในหมู่บา้น/ชุมชน     

เพื่อแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น/ชุมชน ลดการพึ่งพาจากภายนอกเพื่อใหห้มู่บา้น/ชุมชนเขม้แขง็ และพึ่งตนเองได ้

  ส าหรับกระบวนการทบทวน และปรับปรุงแผนหมู่บา้น/ชุมชน บา้นหัวนา  หมู่ท่ี  12  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 บา้นหัวนา  หมู่ท่ี  12  ต าบลคูบวั  หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่แผนหมู่บา้น/ชุมชน 

เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้น าไปใช้ในการ

ประสานเช่ือมโยงสู่แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล แผนพฒันาอ าเภอ และแผนพฒันาทุกระดบั เพื่อแกไ้ข

ปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของหมู่บา้น/ชุมชน ไดอ้ยา่งทัว่ถึง และอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเอง

ไดข้องหมู่บา้น/ชุมชนต่อไป 

 

 

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวนา    หมู่ที ่ 12  ต าบลคูบัว 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

วนัที ่ 11    เดือน  กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทัว่ไปหมู่บ้าน/ชุมชน



หนา้ท่ี 1 
 

แผนพฒันาหมู่บ้าน 
บ้านหัวนา     หมู่ที่  12    ต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี   จงัหวดัราชบุรี 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปหมู่บ้าน/ชุมชน 
 1. แผนทีห่มู่บ้าน / ชุมชน 

 
 
         2. ประวตัิความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน 
         อดีตเป็นชาวเชียงแสน  อพยพมาและกระจายออกมาตั้งรกรากท ากินอยูใ่นแต่ละหมู่บา้นในต าบลคูบวั  
ชาวบา้นท่ีอพยพมาไดจ้บัจองท่ีท ากินปลายนา  ตั้งรกรากมีลูกหลานปัจจุบนั  จึงไดต้ั้งช่ือหมู่บา้นน้ีวา่  บา้นหวันา 
 3. พืน้ที ่  1,250    ไร่     หรือ    2    ตารางกโิลเมตร     
 4. อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกบั หมู่ท่ี 8 บา้นหนองยายแกว้ ต าบลคูบวัอ าเภอเมืองราชบุรี  
     จงัหวดัราชบุรี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั หมู่ท่ี 14บา้นหนามพุงดอ ต าบลคูบวัอ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  หมู่ท่ี  6  บา้นสระโบสถ ์ ต าบลคูบวัอ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั หมู่ท่ี  13 บา้นตน้แหน  ต าบลคูบวั อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 
 
 
 



หนา้ท่ี 2 
            5. ลกัษณะภูมิประเทศ 
 ลกัษณะภูมิประเทศของบา้นหวันา   หมู่ท่ี  12  ต าบลคูบวั  พื้นท่ี  ส่วนใหญ่เป็นท่ีในการท านา 
 6. จ านวนประชากรรวมทั้งส้ิน    451     คน  แยกเป็น   ชาย   226  คน   หญงิ     225    คน 
     6.1 ผูสู้งอาย ุ(อาย ุ60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป)  รวมทั้งส้ิน  96   คน  แยกเป็น   (ลงทะเบียนฯ  จ านวน  86  คน) 
                    ชาย  42   คน  (ลงทะเบียนฯ จ านวน  33   คน)      หญิง   54  คน   (ลงทะเบียนฯ   จ  านวน 53  คน) 
     6.2 คนพิการ  รวมทั้งส้ิน    14   คน  แยกเป็น  
                    ชาย  5  คน  หญิง  9  คน 
 7. จ านวนครัวเรือน จ านวน  131    ครัวเรือน 
 8. การประกอบอาชีพ 
     8.1  อาชีพหลกัของครัวเรือน 
  8.1.1 เกษตรกรรม-ท านา    จ านวน      24     คน 
  8.1.2 พนกังาน-ราชการ    จ านวน      33    คน 
  8.1.8 ธุรกิจส่วนตวั และอ่ืนๆ    จ านวน      80     คน 
                8.2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
  8.2.1 อาชีพ หตัถกรรมไมแ้ปรรูป  จ านวน      7    ครัวเรือน 
  8.2.2 อาชีพ ทอผา้จก   จ านวน     20   ครัวเรือน 
           9. ผู้ว่างงาน จ านวน         1      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  1 คน    
           10 .หมู่บ้าน/ชุมชน  มีรายได้     26,641,199.55   บาท/ปี   รายจ่าย  23,312,959.64  บาท/ปี   
                มีหน้ีสิน  -   บาท/ปี 
           11. รายได้เฉลีย่ของประชากร (ตามเกณฑ ์จปฐ. ปี 2562)    จ  านวน    65,137.41   บาท/คน/ปี 
    ครัวเรือนยากจน (รายไดไ้ม่ถึง 38,000  บาท/คน/ปี)  ปี 2562 จ านวน.....-....... ครัวเรือน 
 12 .จ านวนกลุ่มกจิกรรม/อาชีพ  มีจ านวน........4.......กลุ่ม   ดังนี ้
      12.1 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ    กลุ่มท าหตัถกรรมไมแ้ปรรูป จ านวนสมาชิก 7 คน 

      12.2 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่มสตรีอาสาพฒันา         จ านวนสมาชิก 42 คน 

      12.3 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่ม  อสม.   จ านวนสมาชิก   3        คน 

      12.4 ช่ือกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กลุ่ม ทอผา้จก   จ านวนสมาชิก 20 คน 

 13. กองทุนในหมู่บ้าน/ชุมชน  มีจ านวน.........2.......กองทุน   ดังนี้ 
      13.1 ช่ือกองทุน.........กองทุนหมู่บา้น   
                          มีงบประมาณรวม      2,000,000           บาท 
           13.2 ช่ือกองทุน..กองบุญสวสัดิการชุมชนต าบลคูบวั    (มีสมาชิก   135  คน) 
                          มีงบประมาณรวม          2,000,000     บาท   (ทั้งต าบล) 
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 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 
    ทางรถยนต ์ ระยะทางจากอ าเภอเมืองราชบุรี ไปทางทิศใตข้องตวัเมืองราชบุรี โดยใชท้างหลวง 
    หมายเลข  3339  ระยะทางประมาณ    7.291    กิโลเมตร  
       15.2 สาธารณูปโภค 
  - มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน 
             - โทรศพัทส์าธารณะ   จ านวน          - แห่ง 
   (ปัจจุบนัโทรศพัทส์าธารณะในพื้นท่ีไม่มีแลว้เพราะประชาชน มีโทรศพัทบ์า้น และมือถือ 
                         ครอบคลุมทุกครัวเรือนแลว้)    
                     - ประปาหมู่บา้น / ชุมชน   จ านวน         -  แห่ง  
                               ใชน้ ้าประปา อบต.คูบวั หมู่ท่ี 12 (บ่อสีชมพ)ู 
  - ศาลาอเนกประสงคห์มู่บา้น                         จ านวน      1 แห่ง     
  - วดั  (วดัแคทราย)     จ านวน     1 วดั 
  - โรงเรียน (รร.วดัแคทราย)  (ร.ร.แคทรายวทิยา)  จ านวน     2       โรงเรียน 
  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ศพด.วดัแคทราย)   จ านวน      1 ศูนย ์
  - ศูนยสื์บทอดศิลปะผา้จกราชบุรี  (วดัแคทราย)  จ านวน       1 แห่ง  
      15.3 แหล่งน ้า 
  - คลอง       จ านวน      2 แห่ง     
  - สระน ้า      จ านวน      5 แห่ง      
 16. ขอ้มูลการเมือง / การบริหาร 
     16.1  นายปรีชา  พรหมจนัทร์  ประธาน กม.   (ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ท่ี 12)    

บา้นเลขท่ี  49  หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั    เบอร์โทร.0-8198-1044-0 
    16.2   นายสิทธ์ิ  เช้ือสวสัด์ิ  รองประธาน  (ผูท้รงคุณวฒิุ)  

  บา้นเลขท่ี  33  หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั      
     16.3   นายอุดม  ตรีสุวรรณ์  รองประธาน   (สมาชิกสภา อบต.คูบวั หมู่ท่ี 12) 

บา้นเลขท่ี  28  หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-8709-2006-1 
                  16.4  นายนคร  ตรีสุวรรณ์  เหรัญญิก    (ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 12) 

บา้นเลขท่ี  28    หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-9723-2563-7 
    16.5  นางรุ่งรัตน์  เช้ือสวสัด์ิ  เลขานุการ      (ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 12) 

บา้นเลขท่ี  31/1    หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-9312-4288-8 
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       16.6  นายสมพร  แกว้จ าปาสี  กรรมการโดยต าแหน่ง   (สมาชิกสภา อบต.คูบวั หมู่ท่ี 12)  
บา้นเลขท่ี  57/1   หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั     เบอร์โทร.0-8798-3412-8 

                  16.7 นางนภา  ศรีจนัทร์เฟ้ือ  กรรมการโดยต าแหน่ง     (ประธานกลุ่มสตรีแม่บา้น หมู่ท่ี 12) 
  บา้นเลขท่ี  49/1   หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั      

16.8  นางตรึงตรา  เกาสังข ์  กรรมการโดยต าแหน่ง     (ประธาน อสม. หมู่ท่ี 12) 
บา้นเลขท่ี  5    หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั      

                  16.9  นางอรอุไร  ชา้งเพชร กรรมการโดยต าแหน่ง    
  บา้นเลขท่ี  14/1   หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั      
     16.10  นางเดือนเพญ็  ดิษฐ์ยิม้  กรรมการโดยต าแหน่ง   
  บา้นเลขท่ี  62/1   หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั     
     16.11  นางประยรู  แกว้กณัหา  กรรมการโดยต าแหน่ง   
  บา้นเลขท่ี  87   หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั     
    16.12  นางปัญญา  ฝอยทอง  ผูท้รงคุณวุฒิ   
  บา้นเลขท่ี  47/1   หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั     

  16.13  นายเสถียร  เรืองศรี  ผูท้รงคุณวุฒิ   
  บา้นเลขท่ี  56/3   หมู่ท่ี 12 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 

- ขาดความร่วมมือในการรวมกลุ่มกิจกรรมอาชีพ 
- ประชาชนวยัท างาน ไปท างานต่างถ่ิน 

      ดา้นสังคม (เด็ก เยาวชน สตรี  ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส  การศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม) 
  - ผูสู้งอาย ุยงัไดรั้บความช่วยเหลือยงัไม่ทัว่ถึง เน่ืองจากมีผูสู้งอายใุนหมู่บา้นเป็นจ านวนมาก 
     ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  - ดินเส่ือมโทรม 
     ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
                           -โครงสร้างต่างๆ ไม่ไดม้าตรฐาน 
     ดา้นสาธารณสุข 
  - เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ 
  ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
  - การแบ่งฝ่ายทางการเมือง 

 (2) จุดแข็ง  คือ  ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทยีบกบัหมู่บ้านอืน่ 
                    ดา้นเศรษฐกิจ 
  -ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมในครัวเรือน 
       ดา้นสังคม (เด็ก เยาวชน สตรี  ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส  การศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม) 
  -ผูสู้งอายใุหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม 
      ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  -มีแอ่งน ้าเพื่อผลิตประปาไดต้ลอดปี 
      ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  -มีถนนลาดยางทุกสาย  มีไฟฟ้า และประปาทุกครัวเรือน 
      ดา้นสาธารณสุข 
  -อาสาเอาใจใส่เป็นอยา่งดี 
  
 
 



หนา้ท่ี 6 
   

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  ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทยีบกับหมู่บ้านอืน่ 

(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 

“รักษผ์า้จก  มรดกพื้นบา้น บูรณาการพอเพียง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 การวเิคราะห์ปัญหาของชุมชน 

ล าดับ
ความ
ส าคัญ
ของ
ปัญหา 

 
 

ช่ือปัญหา 

 
 

สาเหตุของปัญหา 

 
 

ข้อมูลบ่งช้ีสภาพ ขนาด  
และ ความรุนแรงของปัญหา 

 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1 ประปาหมู่บา้น แหล่งเก็บน ้าดิบ เตม็ต้ืนเก็บน ้าไดน้อ้ย ขดุลอกขยายบ่อ และทางน ้า 
2 แสงสวา่งกลางคืน ไม่สวา่ง / เกิดอุบติัเหตุ แสงสวา่งไม่เพียงพอ เพิ่มหลอดไฟฟ้าตามเสา 
     
     

 
2.4 ยุทธศาสตร์  ประเด็นยทุธศาสตร์ หรือการท าความฝันใหช้ดั (Define) 
  แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส่ิ์งทอผา้จก  (ฟ้ืนฟู รร.ทอผา้วดัแคทราย) 
2.5 กลยุทธ์ 
  1.เปิดเวทีประชาคม ปรึกษา ขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.ตั้งคณะกรรมการส่วนต่างๆ  เพื่อด าเนินการ วเิคราะห์ปัญหา แกไ้ข 
  3.ใชภ้าครัฐ ช่วยสนบัสนุน ใหช้าวบา้นมีส่วนขบัเคล่ือน 
  4. เป็นเป็นตลาดชุมชน เพื่อการอนุรักษผ์า้จก 
  5. จดักิจกรรมเสริม หนา้ที่ 7 

      



หนา้ท่ี 8 

 
แผนงานโครงการ คอื กจิกรรม ทีจ่ะขบัเคลือ่นเพือ่ให้บรรลวุสัิยทศัน์  หรือ  การ Drive 

 
(1) ดา้นเศรษฐกิจ  มีแนวทางปรับปรุงพฒันา หมู่บา้น ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 

ดา้นการท่อผา้จก 
(2) ดา้นสังคม มีแนวทางปรับปรุงพฒันา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษก์ารทอผา้จก 

จากรุ่นสู่รุ่น 
(3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีแนวทางการ บ ารุงรักษา แหล่งน ้าธรรมชาติ จดัระบบการก าจดัขยะ ในหมู่บา้น 
(4) ดา้นอ่ืนๆ  มีแนวทางการปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนรัก และห่วงแหนหมู่บา้นของตนเอง ตลอดจน

อนุรักษส่ิ์งท่ีเป็นตวัตน ของคนในหมู่บา้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
แผนความต้องการในการพฒันาหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

 
 

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
นค

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 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 าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 5,000 ปี พ.ศ.2564         

    หนา้ที่ 9       



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

 
 
 
 

 

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
นค

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 

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 

100,000 ปี พ.ศ.2564         

20 โครงการจดัท าป้ายบอกช่ือซอยช่ือถนน ช่ือสถานท่ีต่างๆ  
ในหมู่บา้น และป้ายเสริมสร้างเอกลกัษณ์ ท่องเท่ียว 
ใหก้บัชุมชน หมู่บา้น ต าบลคูบวั 

50,000 ปี พ.ศ.2564         

    

หนา้ที่ 10 
      



 
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
นเ
ศร

ษฐ
กจิ

 

ด้า
นสั

งค
ม 

ดา้
นท

รัพ
ยา
กร
ฯ 

 

ด้า
นค

วา
มม

ั่นค
ง

ฯ  
ด้า
นก

าร

บริ
หา
รจ
ดัก

าร
 

ท า
เอง

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่

ท า
 

21 จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งในจุดพ้ืนท่ีเส่ียงภายในหมู่บา้น 400,000 ปี พ.ศ.2564         
22 โครงการก าจดัวชัพืชในเขตคลองชลประทานภายในต าบลคูบวั 500,000 ปี พ.ศ.2564         
23 โครงการบ ารุงรักษา/หรือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้างและ

ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของกิจการประปา อบต.คูบวัใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ 

200,000 ปี พ.ศ.2564         

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะถนน  คสล. ผิวทางถนนบริเวณ 
ขา้งคลองราชินี  บา้นหวันา หมู่ท่ี 12 
 -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองราชินี บา้นหวันา 
ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 35 เมตร 

200,000 ปี พ.ศ.2564         

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต เลียบคลอง
ชลประทาน สาย 16L - 1 R RB   หมู่ท่ี 12ถึง หมู่ท่ี 14  เช่ือมต่อถึง
ถนนลาดยาง ท่ี อบจ.ราชบุรี ก่อสร้างเม่ือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
(สายทางโรงผลิตน ้ าประปา   หมู่ท่ี 12  บา้นหวันา-บา้นหนามพงุดอ) 

2,000,000 ปี พ.ศ.2564         

26 โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 น้ิว เช่ือมต่อท่อเมนประปาเก่า
จากร้านคา้ลุงประสิทธ์ิ เช้ือสวสัด์ิ ถึงบริเวณหอ้งแถวคุณดั้น  หมู่ท่ี 12 
ต าบลคูบวั  ขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 น้ิว   ระยะทาง 400 เมตร 

78,000 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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รัพ
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กร
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บริ
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จดั
กา
ร 

ท า
เอง
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ม 

หน่
วย
งา
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ืน่ท
 า 

27 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยตรงขา้มบา้นช่างมาตร 
ไปทางบา้นนางขวญัจิตร ศรีจนัทร์เฟ้ือ หมู่ท่ี 12 
 - ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม ขนาดกวา้ง 3 ม. 
ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 600 ตร.ม. 

290,000 ปี พ.ศ.2564         

28 โครงการยา้ยมิเตอร์น ้ าประปาจากจุดเดิม ไปอยูริ่มถนนบริเวณสามแยก
บา้นช่างตอก หมู่ท่ี 12  ยา้ยมิเตอร์น ้ าประปาจากจุดเดิมท่ีติดตั้ง อยูใ่น
ท่ีดินของชาวบา้น ใหอ้อกมาอยูบ่ริเวณ  ริมถนนบริเวณสามแยกบา้น
ช่างตอก   จ านวน 1 จุด 

50,000 ปี พ.ศ.2564         

29 โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 น้ิว จากบา้นนางบุญลน้ ค าพนัทา  
ไปถึงประตูน ้ า   หมู่ท่ี 12  ขยายท่อเมนประปา ขนาด Ø 3 น้ิว   
ระยะทาง 260 เมตร 

100,000 ปี พ.ศ.2564         

30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอตัแน่น  พร้อมวางท่อ คสล. ลอดถนน
ลูกรังท าทาง เขา้ -ออก ท่ีท าการประปา อบต.คูบวั  หมู่ท่ี 12 

300,000 ปี พ.ศ.2564         

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



 
3.2 โครงการ / กจิกรรม  แยกตามด้าน 
              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 
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3.2 โครงการ / กจิกรรม  แยกตามด้าน (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 ้ า 
ฝาตระแกรงเหลก็รางระบายน ้ า 

100,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภยั 

   

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

   

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

250,000 ปี  2564 เพ่ือจดัใหมี้ไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือป้องกนัความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ประชาชน 
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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

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

8 โครงการปักเสาเขม็ซ่อมแซมคนัดินป้องกนัการทรุดตวัในจุด
ต่างๆ ต าบลคูบวั 

100,000 ปี  2564 เพ่ือป้องกนัดินพงัทลายลงในล าคลองสาธารณะ    

9 โครงการจดัท าป้ายบอกช่ือซอยช่ือถนน ช่ือสถานท่ีต่างๆ ใน
หมู่บา้น และป้ายเสริมสร้างเอกลกัษณ์ ท่องเท่ียวใหก้บั
ชุมชน หมู่บา้น ต าบลคูบวั 

50,000 ปี  2564 เพ่ือความสะดวกในการติดต่อและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชนใหมี้ความเป็นระเบียบ สวยงาม 

   

10 จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งในจุดเส่ียงภายใน
หมู่บา้น 
 

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 โครงการบ ารุงรักษา / หรือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง
และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของกิจการประปา  
อบต. คูบวั  ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

200,000 ปี  2564 เพ่ือบ ารุงรักษาดา้นงานประปาใหเ้กิดความพร้อมและ
สะดวกในการปฏิบติังานสามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
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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

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะถนน  คสล.  
ผิวทางถนนบริเวณ ขา้งคลองราชินี  บา้นหวันา หมู่ท่ี 12 
 -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองราชินี บา้นหวันา 
ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 35 เมตร 

200,000 ปี  2564 เพ่ือป้องกนัดินพงัทลายลงในล าคลองสาธารณะ    

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
เลียบคลองชลประทาน สาย 16L - 1 R RB   หมู่ท่ี 12ถึง 
หมู่ท่ี 14  เช่ือมต่อถึงถนนลาดยาง ท่ี อบจ.ราชบุรี 
ก่อสร้างเม่ือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (สายทางโรงผลิต
น ้ าประปา   หมู่ท่ี 12  บา้นหวันา-บา้นหนามพงุดอ) 

2,000,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนใชถ้นนท่ีไดม้าตรฐานในการคมนาคม
ไป-มา อยา่งสะดวก  รวดเร็วและรองรับการขยายตวัท า
อาชีพการเกษตรในพ้ืนท่ีทางออ้ม 

   

15 โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 น้ิว เช่ือมต่อท่อเมน
ประปาเก่าจากร้านคา้ลุงประสิทธ์ิ เช้ือสวสัด์ิ ถึงบริเวณ
หอ้งแถวคุณดั้น  หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั  ขยายท่อเมนประปา 
ขนาด 3 น้ิว   ระยะทาง 400 เมตร 

78,000 ปี  2564 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ าประปาใชใ้นการอุปโภค บริโภค
เพียงพอทนัต่อความตอ้งการใชน้ ้าในการอุปโภค 
บริโภคของครัวเรือน 

   

16 โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 น้ิว จากบา้นนาง
บุญลน้ ค าพนัทา ไปถึงประตูน ้ า   หมู่ท่ี 12   
ขยายท่อเมนประปา ขนาด Ø 3 น้ิว   ระยะทาง 260 เมตร 

100,000 ปี  2564 เพื่อใหป้ระชาชนใชถ้นนท่ีไดม้าตรฐานในการคมนาคม
ไป-มา อยา่งสะดวก  รวดเร็วและรองรับการขยายตวัท า
อาชีพการเกษตรในพ้ืนท่ีทางออ้ม 
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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

 

ท า
ร่ว
ม 

หน่
วย
งา
นอ

ืน่ท
 า 

17 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยตรงขา้มบา้นช่างมาตร 
ไปทางบา้นนางขวญัจิตร ศรีจนัทร์เฟ้ือ หมู่ท่ี 12 
   - ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม ขนาดกวา้ง 3 ม. 
ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
 600 ตร.ม. 

290,000 ปี  2564 เพ่ือบ ารุงรักษาดา้นงานประปาใหเ้กิดความพร้อมและ
สะดวกในการปฏิบติังานสามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

   

18 โครงการยา้ยมิเตอร์น ้ าประปาจากจุดเดิม ไปอยูริ่มถนน
บริเวณสามแยกบา้นช่างตอก หมู่ท่ี 12  ยา้ยมิเตอร์
น ้ าประปาจากจุดเดิมท่ีติดตั้ง อยูใ่นท่ีดินของชาวบา้น  
ใหอ้อกมาอยูบ่ริเวณ  ริมถนนบริเวณสามแยก 
บา้นช่างตอก   จ านวน 1 จุด 

50,000 ปี  2564 เพ่ือป้องกนัดินพงัทลายลงในล าคลองสาธารณะ    

19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอตัแน่น  พร้อมวางท่อ 
คสล. ลอดถนนลูกรังท าทาง เขา้ -ออก ท่ีท าการประปา 
อบต.คูบวั  หมู่ท่ี 12 

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

   

20 โครงการส่งเสริม SME เสริมเศรษฐกิจ  30,000 ปี  2564 เพ่ิมสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 
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        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 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 12 

 

 
 

      



 
 
     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 าคญัเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 5,000 ปี  2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการจงรักภกัดี    

 
 
 

   

หนา้ที่ 13 

  

 
 



 
          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 โครงการสร้างพลงัชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย 15,000 ปี พ.ศ. 2564 เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการขยะอยา่งครบวงจรและสามารถคดั
แยกขยะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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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 
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      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    
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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 และเพิ่มเติม แผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านหัวนา 

หมู่ท่ี   12   ต าบลคูบวั จ านวน  31   โครงการ  แยกเป็นต้าน ๆ ได้แก่ 

ดา้นเศรษฐกิจ 

1.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  

งบประมาณ   25,000  บาท 

2.โครงการตั้งกลุ่มอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ้  

งบประมาณ 30,000  บาท 

3.โครงการส่งเสริมการทอ่งเท่ียว เชิงวฒันธรรมไท - ยวน      

งบประมาณ   20,000  บาท 

4.โครงการจดัหาวสัดอ่ืุน (ลกูรัง หินคลุก) เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ีช ารุด 

ส่ิงสาธารณประโยชนเ์พ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  

งบประมาณ   200,000 บาท 

5.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน ้าฝาตระแกรงเหลก็รางระบายน ้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 

                84      คน               64.12        % 
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ส่วนที ่ 4        การทบทวนแผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ใหห้มู่บา้นมีการทบทวนแผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นประจ า  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหแ้ผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง  (ต่อ) 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

 11 กมุภาพนัธ์ 2564 1 8. โครงการปักเสาเขม็ซ่อมแซมคนัดินป้องกนัการทรุดตวัในจุดต่างๆ ต าบลคูบวั
งบประมาณ  100,000  บาท 
9. โครงการจดัท าป้ายบอกช่ือซอยช่ือถนน ช่ือสถานท่ีต่างๆ ในหมู่บา้น และป้ายเสริมสร้าง
เอกลกัษณ์ ทอ่งเท่ียวใหก้บัชุมชน หมู่บา้น ต าบลคบูวั  
งบประมาณ  50,000  บาท 
10. จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอปุกรณ์ติดตั้งในจุดเส่ียงภายในหมู่บา้น 
งบประมาณ  400,000 บาท   
11. โครงการก าจดัวชัพืชในเขตคลองชลประทานภายในต าบลคูบวั  
งบประมาณ  500,000  บาท 
12. โครงการบ ารุงรักษา / หรือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้างและทรัพยสิ์นอ่ืนๆ  
ของกิจการประปา อบต. คบูวั  ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  
งบประมาณ  200,000  บาท 
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบรูณะถนน  คสล. ผวิทางถนนบริเวณ ขา้งคลองราชินี  
 บา้นหวันา หมู่ท่ี 12 
                 -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองราชินี บา้นหวันา ระยะทาง 
ไม่นอ้ยกวา่ 35 เมตร  
งบประมาณ  200,000  บาท 
14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน  
สาย 16L - 1 R RB   หมู่ท่ี 12ถึง หมู่ท่ี 14  เช่ือมต่อถึงถนนลาดยาง ท่ี อบจ.ราชบุรี ก่อสร้าง
เม่ือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (สายทางโรงผลิตน ้าประปา   หมู่ท่ี 12   
บา้นหวันา-บา้นหนามพงุดอ)  
งบประมาณ  2,000,000  บาท 

                84      คน               64.12        % 

   

หนา้ที่ 18 

 



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

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

 11  กมุภาพนัธ์ 1 15. โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 น้ิว เช่ือมต่อท่อเมนประปาเก่า 
จากร้านคา้ลุงประสิทธ์ิ เช้ือสวสัด์ิ ถึงบริเวณหอ้งแถวคุณดั้น  หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั   
ขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 น้ิว   ระยะทาง 400 เมตร  
งบประมาณ  78,000  บาท 
16.โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 น้ิว จากบา้นนางบุญลน้ ค าพนัทา ไปถึง
ประตูน ้ า   หมู่ท่ี 12   ขยายท่อเมนประปา ขนาด Ø 3 น้ิว   ระยะทาง 260 เมตร  
งบประมาณ  100,000  บาท 
17. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยตรงขา้มบา้นช่างมาตรไปทางบา้น 
นางขวญัจิตร ศรีจนัทร์เฟ้ือ หมู่ท่ี 12 
   - ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่   600 ตร.ม.  
งบประมาณ  290,000  บาท 
18. โครงการยา้ยมิเตอร์น ้ าประปาจากจุดเดิม ไปอยูริ่มถนนบริเวณสามแยกบา้นช่างตอก 
 หมู่ท่ี 12  ยา้ยมิเตอร์น ้ าประปาจากจุดเดิมท่ีติดตั้ง อยูใ่นท่ีดินของชาวบา้น  
ใหอ้อกมาอยูบ่ริเวณ  ริมถนนบริเวณสามแยก บา้นช่างตอก   จ านวน 1 จุด  
งบประมาณ  50,000  บาท 
19.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอตัแน่น  พร้อมวางท่อ คสล. ลอดถนนลูกรัง 
ท าทาง เขา้ -ออก ท่ีท าการประปา อบต.คูบวั  หมู่ท่ี 12  
งบประมาณ  300,000  บาท 
20. โครงการส่งเสริม SME เสริมเศรษฐกิจ   
งบประมาณ  30,000  บาท 

                84      คน               64.12        % 
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ส่วนที ่ 4        การทบทวนแผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ใหห้มู่บา้นมีการทบทวนแผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นประจ า  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหแ้ผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง  (ต่อ) 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

 11  กมุภาพนัธ์ 1 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
21.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 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
26.โครงการจิตอาสาเพื่อพฒันาสาธารณะ 
งบประมาณ  10,000  บาท 
27.โครงการสร้างพลงัชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย 
งบประมาณ  15,000  บาท 
ด้านความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 
28.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
งบประมาณ 10,000  บาท 
29.โครงการสร้างภูมิคุม้กนัตา้นภยัยาเสพติด 
งบประมาณ 20,000  บาท 

                84      คน               64.12        % 
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ส่วนที ่ 4        การทบทวนแผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ใหห้มู่บา้นมีการทบทวนแผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นประจ า  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหแ้ผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง  (ต่อ) 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

 11  กมุภาพนัธ์ 1 ด้านบริหารจดัการ 
30.โครงการส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน 
งบประมาณ 10,000  บาท 
31.โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น 
งบประมาณ 10,000  บาท 

                84      คน               64.12        % 

 
 

 
 

   

หนา้ที่ 21 

 

 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 



บันทกึรายงานการประชุมประชาคมเพือ่บูรณาการจัดท าแผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน 
ช่ือหมู่บ้าน  บ้านหัวนา    หมู่ที ่ 12  ต าบลคูบัว 

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

เร่ิมประชุมเวลา ........18.00.......... น. 
  เมื่อประชาชนมาพร้อมแล้ว … นายปรีชา  พรหมจนัทร์.....ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.)              
ท  าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมประชาคมและสรุปขอ้มูลพื้นฐานของหมู่บา้น 
       1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของหมู่บา้น 
   1.1.1 ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บา้น   จ านวน  131   ครัวเรือน  
   1.1.2  ผูแ้ทนครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมประชุม     จ  านวน    84    คน คิดเป็นร้อยละ 64.12 
ประธานที่ประชุม    ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ขอ้มูล/ความตอ้งการของประชาชน โดยขอให้               
      ทุกภาคส่วนคณะท างานทุกดา้นของคณะกรรมการหมู่บา้น รวบรวมแผนฯ ทั้งหมดท่ีมีในหมู่บา้น   

และร่วมกนัเสนอความตอ้งการ/โครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ท่ีประชุมประชาคม 
   - จดัหมวดหมู่ขอ้มูล 
   - วเิคราะห์ปัญหาเพื่อตกผลึกขอ้มูล 
   - จดัล าดบัความส าคญั 
   - เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  ทิศทางการพฒันาหมู่บา้นในอนาคต 
ทีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดร่้วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูล  และจดัล าดบัความตอ้งการ/โครงการ ของแผนพฒันาหมู่บา้น  

ออกเป็น  ดงัน้ี 
   1) ความต้องการ/โครงการ  ด้านเศรษฐกจิ  
    1.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  

งบประมาณ   25,000  บาท 
2.โครงการตั้งกลุ่มอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ้  
งบประมาณ 30,000  บาท 
3.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมไท - ยวน      
งบประมาณ   20,000  บาท 
4.โครงการจดัหาวสัดุอ่ืน (ลูกรัง หินคลุก) เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ีช ารุด 
ส่ิงสาธารณประโยชนเ์พ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  
งบประมาณ   200,000 บาท 
5.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน ้าฝาตระแกรงเหลก็รางระบายน ้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 
งบประมาณ  100,000  บาท 
9. โครงการจดัท าป้ายบอกช่ือซอยช่ือถนน ช่ือสถานท่ีต่างๆ ในหมู่บา้น และป้ายเสริมสร้าง 
เอกลกัษณ์ ท่องเท่ียวใหก้บัชุมชน หมู่บา้น ต าบลคูบวั  
งบประมาณ  50,000  บาท 
10. จดัซ้ือกลอ้ง CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งในจุดเส่ียงภายในหมู่บา้น 
งบประมาณ  400,000 บาท   
11. โครงการก าจดัวชัพืชในเขตคลองชลประทานภายในต าบลคูบวั  
งบประมาณ  500,000  บาท 
12. โครงการบ ารุงรักษา / หรือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้างและทรัพยสิ์นอ่ืนๆ  
ของกิจการประปา อบต. คูบวั ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  
งบประมาณ  200,000  บาท 
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะถนน  คสล. ผิวทางถนนบริเวณ ขา้งคลองราชินี  
 บา้นหวันา หมู่ท่ี 12 (บา้นหมวดใจ) 
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองราชินี บา้นหวันา ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 35 เมตร  
งบประมาณ  200,000  บาท 
14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน  
สาย 16L - 1 R RB   หมู่ท่ี 12ถึง หมู่ท่ี 14  เช่ือมต่อถึงถนนลาดยาง ท่ี อบจ.ราชบุรี  
ก่อสร้างเม่ือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (สายทางโรงผลิตน ้าประปา   หมู่ท่ี 12)   
บา้นหวันา-บา้นหนามพุงดอ)  
งบประมาณ  2,000,000  บาท 
 15. โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 น้ิว เช่ือมต่อท่อเมนประปาเก่า 
จากร้านคา้ลุงประสิทธ์ิ เช้ือสวสัด์ิ ถึงบริเวณหอ้งแถวคุณดั้น  หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบวั   
ขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 น้ิว   ระยะทาง 400 เมตร  
งบประมาณ  78,000  บาท 
16.โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 น้ิว จากบา้นนางบุญลน้ ค าพนัทา  
ไปถึงประตูน ้า   หมู่ท่ี 12   ขยายท่อเมนประปา ขนาด Ø 3 น้ิว   ระยะทาง 260 เมตร  
งบประมาณ  100,000  บาท 
17. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยตรงขา้มบา้นช่างมาตรไปทางบา้น 
นางขวญัจิตร ศรีจนัทร์เฟ้ือ หมู่ท่ี 12 
-ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่   600 ตร.ม.  
งบประมาณ  290,000  บาท 
18. โครงการยา้ยมิเตอร์น ้าประปาจากจุดเดิม ไปอยูริ่มถนนบริเวณสามแยกบา้นช่างตอก 
 หมู่ท่ี 12  ยา้ยมิเตอร์น ้าประปาจากจุดเดิมท่ีติดตั้ง อยูใ่นท่ีดินของชาวบา้น  
ใหอ้อกมาอยูบ่ริเวณ  ริมถนนบริเวณสามแยก บา้นช่างตอก   จ านวน 1 จุด  
งบประมาณ  50,000  บาท 
19.โครงการก่อสร้างถนนลกูรังบดอตัแน่น  พร้อมวางท่อ คสล. ลอดถนนลกูรัง 



ท าทาง เขา้ -ออก ท่ีท าการประปา อบต.คูบวั  หมู่ท่ี 12  
งบประมาณ  300,000  บาท 
20. โครงการส่งเสริม SME เสริมเศรษฐกิจ   
งบประมาณ  30,000  บาท 

   2) ความต้องการ / โครงการ  ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
       21.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 
    30.โครงการส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน 

งบประมาณ 10,000  บาท 
31.โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น 
งบประมาณ 10,000  บาท      

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

           มตทิี่ประชุม เห็นชอบแผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจ าปี 2564 ของบ้าน หัวนา   หมู่ที่  12  ตามที่เสนอมา 





 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน.....บ้านหัวนา.....หมู่ที่....12.......ต าบล.....คูบวั............ 
อ าเภอ…..เมืองราชบุรี....... จังหวัด....ราชบุร.ี......... 

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

 
















