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ขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
บานไรสนาม 

ความเปนมาของแผนพัฒนาหมูบาน 
 ความสามารถของชุมชนเปนรากฐานของ “ชุมชนเขมแข็ง” เพราะความเขมแข็งของชุมชนเห็นไดจาก
ประชาชนในชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนาของชุมชน ในลักษณะของการพ่ึงตนเอง 
ชวยเหลือกันเอง ในการแกปญหา ท้ังปญหาสวนตัวและปญหาสวนรวม เพ่ือแบงปนประโยชนใหแกผูอ่ืนใหไดมี
ความสุขในการอยูรวมกันจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามท่ีปรารถนา งานนี้จึงเริ่มจาก “ประชาชน” และเกิดผลกระทบ
กับประชาชน ท้ังโดยตรงหรือโดยออม “ความสามารถ” นั้นจะเกิดข้ึนไดดวยการท่ีประชาชนตองสรางโอกาสการ
มีสวนรวมและเขาไปมีบทบาทในการบริหารจัดการ เรียนรูเพ่ือการแกปญหาทุกปญหาของชุมชน ดังนั้นโครงการ
หรือกิจกรรมการพัฒนาตางๆ จึงตองเปนการกระทําท่ีเกิดความคิดริเริ่มของประชาชนจากความประสงคท่ีจะคิด
แกปญหาหรือตอบสนองความตองการของประชาชน ชุมชนจึงตองมี “ระบบ” ท่ีสรางพลังการทํางานเปนระบบ
การบริหารจัดการของชุมชนเพ่ือการแกปญหาและการพัฒนา ซ่ึงหมายถึง การท่ีชุมชนรวมกันใชศาสตรและศิลป
ในการสรางความรวมมือกัน เกิดความสัมพันธของบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป ใหเกิดการเรียนรู สรางความเขาใจ  
ในเรื่องแนวคิด และหลักการเพ่ือการดําเนินกิจกรรมหรืองานของชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวรวมกัน 
รวมกันคนหาความรูไปประยุกตใชให เหมาะสมกับการทํางาน สถานการณและสิ่งแวดลอม โดยคิดคน
กระบวนการทํางานของชุมชน และใชทรัพยากรทางการบริหารเปนปจจัยอยางประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด 
 ระบบการบริหารจัดการ มีความสําคัญเพราะเปนกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดกับบุคคล 
การพัฒนาความรู การสรางสรรคผลงาน การปฏิบัติงานใหเกิดผลตามพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคอยางมี
คุณภาพ จึงเปนความรับผิดชอบท่ีสําคัญยิ่ง และเปนความผูกพันในหนาท่ีของผูนําและทุกคนในชุมชน ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติโดยสวนรวม การสงเสริมใหชุมชนจัดระบบการบริหารจัดการ
ชุมชน สําหรับใชเปนแนวทางปฏิบัติ ควบคูการเพ่ิมพูนทักษะและศักยภาพของประชาชน ในการทํางานของ
ชุมชน “ระบบการบริหารจัดการชุมชน” จึงประกอบ การแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจ เรียนรูขาวสาร ขอมูล
สภาพของชุมชนระหวางประชาชนในท่ีประชุมของชุมชน กําหนดแผนงานสําหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือจัดการกับ
สภาพของชุมชนใหเปนไปตามท่ีตองการ มีองคกรผูรับผิดชอบงานเปนผูดําเนินการในดานตางๆ ตามแผนท่ีไดวาง
ไว สามารถประสานทรัพยากร ทุนของชุมชน ท้ังทุนทรัพยและทุนทางสังคม เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตามเปาหมายท่ีวางไว และดําเนินกระบวนการอยางตอเนื่องเพ่ือความสุขสมบูรณอยางถาวร โดยพลัง
ชุมชนโดยชุมชน 

“หมูบาน”ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๗๕และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบันถือเปนรากฐานท่ีสําคัญของประเทศ เปนจุดแตกหักของการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
กรม และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ในการปกครองหมูบานนั้นนอกจากกฎหมายจะกําหนดใหมีผูใหญบานทํา
หนาท่ีเปนหัวหนาราษฎรแลว กฎหมายยังกําหนดใหมีคณะกรรมการหมูบาน หรือ กม. เปนผูชวยเหลือ
ผูใหญบาน 
 คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ถือกําเนิดข้ึนครั้งแรก เม่ือปพุทธศักราช ๒๔๘๖แตเนื่องจากอาจจะยังมี
โครงสรางไมหลากหลายและหนาท่ีไมคอยชัดเจนและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอีกหลายประการจึงทําใหหนวยงาน
ตางๆ ไมใช กม. กลับแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนๆ ข้ึนมารับผิดชอบงานในหมูบาน ทําใหเกิด
ปญหาความซํ้าซอน บางหมูบานเกิดปญหาความขัดแยงของประชาชนซ่ึงอาจจะเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาและ
การแกไขปญหาของประชาชน 
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จากการถอดบทเรียนความสําเร็จของหมูบานท่ีมีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการหมูบานไดอยางมี
ประสิทธิภาพของกรมการปกครองพบวา ผูใหญบานจะสรางทีมงานโดยรวบรวมคนเกง คนดี มีความสามารถในหมูบาน
ทุกกลุมทุกองคกรใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการหมูบาน มีการมอบหมายภารกิจใหรับผิดชอบตามความรู
ความชํานาญ มีการจัดเก็บขอมูลของหมูบานเพ่ือนํามาวิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปนแผนของหมูบาน มีการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู คนหาปญหาและแนวทางแกไขโดยกระบวนการมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ ทําใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกๆ ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน บานหนองกลางดง หมูท่ี ๗ตําบลศิลาลอย อําเภอสาม
รอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ บานสามขา หมูท่ี ๖ ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี
หมูบานตนแบบท่ีคณะกรรมการหมูบาน (กม.) สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ี
มีปญหาความไมสงบเรียบรอย มิใหเกิดเหตุและเปนผูชวยเหลือภาครัฐในการแกไขปญหาอีกมากมาย เชน บานควน
หมาก ตําบลวังใหม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เปนตน ซ่ึงหากสามารถทําใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) มีความ
เขมแข็งและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพครบทุกหมูบานแลว จะเปนการสรางโครงสรางของประเทศใหมีความ
แข็งแกรง เปนเกราะปองกันปญหาและเปนพลังท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังสามารถแบงเบาภาระของภาครัฐ 
ลดปญหาความซํ้าซอนท้ังเรื่องบุคลากร งบประมาณ ทําใหประหยัดท้ังเวลาและงบประมาณไดเปนอยางมาก 
 เพ่ือทําใหหมูบานซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญของประเทศมีความเขมแข็งทุกหมูบาน กระทรวงมหาดไทย 
จึงไดเสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ซ่ึงมีผลตั้งแตวันท่ี ๖เมษายน ๒๕๕๑เปนตนมา และในมาตรา ๒๘ตรี แหงกฎหมายดังกลาวไดปรับเปลี่ยน
โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของ กม. ใหมีโครงสรางท่ีเปดโอกาสใหมีผูแทนจากทุกกลุม ทุกองคกรในหมูบานเขามามี
สวนรวมและกําหนดใหมีหนาท่ี ดังนี้ 

-ชวยเหลือผูใหญบานในการปฏิบัติหนาท่ี 
-ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายอําเภอหรือผูใหญบานรองขอ 
-เปนองคกรหลักรับผิดชอบบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
-บริหารจัดการกิจกรรมท่ีดําเนินงานในหมูบานรวมกับองคกรอ่ืนทุกภาคสวน 

ความหมายของแผนพัฒนาหมูบาน  
  แผนพัฒนาหมูบาน หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพ่ือจัดการตนเองท่ี กม. และประชาชนใน
หมูบานรวมคิด วิเคราะหปญหา ศักยภาพความพรอมของหมูบาน ภายใตขอมูลท่ีคนในหมูบานจัดเก็บ รวมถึง
ขอมูลจากแผนชนิดตางๆ ท่ีมีอยูในหมูบาน ไมวาจะเปนแผนท่ีสวนราชการ หนวยงาน องคกรตางๆ ใหการ
สนับสนุน หรือจัดทําข้ึน เพ่ือรวบรวมใหเปนกรอบแนวทางการปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาหมูบานใหสอดคลอง
กับปญหาและความตองการท่ีแทจริงของหมูบาน 
ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาหมูบาน 

๑) ทําใหสมาชิกในหมูบานมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน  โดยการรวมกันคิด รวมกันทํา คนหาศักยภาพ
และพัฒนาศักยภาพของหมูบาน ไปสูการพ่ึงตนเอง โดยคนในหมูบานชวยกันหาสาเหตุและหาทางแกไขกันเอง 
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ๒)  การสํารวจขอมูลท้ังหลายท่ีอยูอยางกระจัดกระจายในหมูบาน ทําใหทราบถึงจุดเดน จุดดอย และ
สภาพปญหาของหมูบาน เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงสาเหตุและหาทางแกไขปญหา 
 ๓) หมูบานจะไดรับทราบปญหาความตองการของหมูบาน  และสามารถรวมมือกันแกไขปญหารวมท้ัง
จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือหาแหลงงบประมาณมาใชในการแกไขปญหาของหมูบานตลอดจนการกําหนด
อนาคตในการพัฒนาหมูบานไปสูการพ่ึงพาตนเอง 
 ๔) เปนการพัฒนาศักยภาพการเปนผูนําของคนในหมูบาน ตลอดจนกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสมาชิกในหมูบาน และระหวางหมูบาน 
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๑.การจัดเก็บขอมูล
๒.การเตรียมการ
ประชุมหมูบาน ๓.การประชุมหมูบาน

๔.การจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน

๕.การใหความเห็นชอบ
และรับรองแผนฯ

๖.การประสานและ
การใชแผนฯ

๗.การตรวจสอบ
และติดตามผล

๘. การทบทวน 
ปรับปรงุแผนฯ

๕) เปนการเสริมสรางและฝกฝนวิถีชีวิตประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนในหมูบาน โดยการทํางานรวมกัน
ระหวางภาครัฐและประชาชน 
เปาหมายของการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
 แผนพัฒนาหมูบานมิใชเปนเพียงการศึกษาปญหาของหมูบานแลวนํามากําหนดเปนแผนงาน/โครงการ
พัฒนาดานตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาของหมูบานเทานั้น แตแผนพัฒนาหมูบาน เปนกระบวนการท่ีทําใหคนใน
หมูบาน ไดตระหนักถึงศักยภาพของตนเองท่ีมีอยู และสามารถดึงศักยภาพของตนเองท่ีมีอยูนั้นมาทําใหเกิดการ
ปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรม และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของตําบล อําเภอ และจังหวัด ดังนั้น กระบวนการ
สงเสริมการบูรณาการจัดทํา “แผนพัฒนาหมูบาน” จึงมีเปาหมาย ดังนี้  
 ๑) เพื่อคนหาศักยภาพของหมูบาน รับทราบปญหาความตองการ และจัดเก็บขอมูลตางๆ ของ
หมูบาน และสามารถนําไปกําหนดวิธีการในการพัฒนาและแกไขปญหาของหมูบานไดอยางถูกตอง 
 ๒) เพ่ือจัดทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและเสนอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อําเภอ ใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด 
 ๓) เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมในการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ภายในหมูบานดวยตนเอง ซ่ึง
จะนําไปสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน  
 ๔) เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมของคนในหมูบาน กอใหเกิดความรวมมือของคนในหมูบานใน
การรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนาและแกไขปญหาของหมูบาน 
 ๕) เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน วิถีชีวิตประชาธิปไตย และเกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมูบาน 

กระบวนการข้ันตอนในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
 การบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน โดยคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ไดกําหนดข้ันตอนไว ๘ ข้ันตอน
ดังนี้ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

แผนภาพกระบวนการข้ันตอนบูรณการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
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แผนภาพแสดงการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 

 

 

กม./สวนราชการ

กลุม/องคกร อบต.

กม./สวนราชการ 

กลุม/องคกร อบต. 

ตัวแทนครัวเรือน

ประชาชนในหมูบาน

กม. กลุม/องคกร  

อบต. 

ประชาชนในหมูบาน

กม. กลุม/องคกร 

อบต. ตัวแทนครัวเรือน

ประชาชนในหมูบาน

กม. กลุม/องคกร 

อบต./สวนราชการ 

ตัวแทนครัวเรือน

ประชาชนในหมูบาน

กลุมเปาหมาย/ผูมีสวน

เกี่ยวของ

เตรียมความพรอมหมูบาน

จัดเก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูลเรียนรูตนเอง

ของหมูบาน

การกําหนดเปาหมายและทิศทาง

การพัฒนา

การกําหนดแผนงานโครงการ

พัฒนาหมูบาน

การปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมูบาน

วิเคราะห SWOT

(สํารวจตนเอง)

กําหนดวิสัยทัศน

ตําแหนง ทิศทาง

แปลงแผนยุทธศาสตรสู

กิจกรรม/โครงการ

ทําเองได ทํารวมกับหนวยงานอื่น ใหหนวยงานอืน่ทํา

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

กม. + ปชช.

ดําเนนิการ

สวนของการนําแผนไปปฏิบัติ

สวนของข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน

ทองถ่ิน
จังหวัด
อําเภอ
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โครงการสําคัญท่ีควรบรรจุไวในแผนพัฒนาหมูบาน 
 ปจจุบันหมูบานไดรับผลกระทบจากปญหาตางๆ มากมาย ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอท้ังประชาชน 
ครอบครัว หรือตอการพัฒนาหมูบานและประเทศในท่ีสุด จําเปนตองมีการวางแผนอยางตอเนื่องเพ่ือใหปญหา
ดังกลาวลดนอยลงหรือหมดสิ้นไป โดยคณะกรรมการหมูบานในฐานะท่ีเปนผูมีความใกลชิดกับประชาชน เขาใจ
ในสภาพปญหาตางๆ ของหมูบาน จะตองมีการสํารวจ จัดทําขอมูล รวมท้ังวิเคราะหปญหาตางๆ รวมกับ
ประชาชนเพ่ือวางแผนแกไขปญหาและนําโครงการสําคัญดังตอไปนี้ บรรจุไวในแผนพัฒนาหมูบาน   
 ๑. โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ท้ังนี้ เนื่องจากปญหายาเสพ
ติดเปนปญหาสําคัญท่ีหยั่งรากลึกลงในสังคมไทยทุกระดับและบอนทําลายทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เยาวชน ซ่ึงเปนอนาคตสําคัญของชาติ นอกจากนั้น ยังเปนบอเกิดของปญหาสังคมตางๆ ตามมาอีกมากมาย 
ดังนั้น กม. ควรรวมกับประชาชนในหมูบาน ริเริ่ม และดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมท่ีจะสามารถทําให
หมูบานเปนหมูบานปลอดยาเสพติดดวยการบรรจุไวในแผนพัฒนาหมูบาน ท้ังนี้ โครงการ/กิจกรรมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ควรตองประกอบดวย  

    ๑.๑ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานดําเนินการเอง เชนการตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย การเฝา
ระวังสอดสองพฤติกรรมของผูมีพฤติกรรมเสี่ยง แลวดําเนินการและหรือแจงผูมีสวนเก่ียวของดําเนินการ 
     ๑.๒ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานรวมกับหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การตั้งจุดตรวจจุดสกัด
รวมกับฝายปกครอง หรือตํารวจ การจัดคายคืนคนดีสูสังคม หรือคายบําบัด การจัดอบรมใหความรูถึงพิษภัยของ
ยาเสพติดใหแกกลุมเสี่ยง เปนตน 
 ๑.๓ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ เชน ชี้เปา หรือแจงเบาะแสใหตํารวจ หรือ
ฝายปกครองดําเนินการ เปนตน  
 ๒. โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายไดและลดรายจายของครัวเรือน 
เพ่ือแกไขปญหาความยากจน ซ่ึงปญหาความยากจนก็เปนปญหาสําคัญท่ีอยูคูสังคมไทยมาเปนเวลานาน ท้ังนี้ 
สาเหตุอาจเกิดจากการเดินตามกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม จึงทําใหคนไทยบางสวนตองประสบกับปญหา
ความยากจน บางรายจนซํ้าๆแตบางรายอาจยากจนดวยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอ่ืนๆ เชน ภัยธรรมชาติ 
ความไมรูกฎหมายจึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน เปนตน ดังนั้น เพ่ือทําใหประชาชนในหมูบานหลุดพนจาก
ปญหาความยากจนและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน กม. ควรกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะสามารถแกไข
ปญหาความยากจนไวในแผนพัฒนาหมูบานดวย ดังนี้  
     ๒.๑ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานสามารถดําเนินการไดเอง เชน การสรางความตระหนักให
ประชาชนในหมูบานเล็งเห็นประโยชนและความสําคัญของการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิต การรณรงคให ลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งฟุมเฟอย การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได เพ่ือลดรายจายในการซ้ือ
อาหารการทําไรนาสวนผสมหรือการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เปนตน 
     ๒.๒ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานรวมกับหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การฝกอาชีพเสริมเพ่ือ
สรางรายไดลดรายจาย การใหความรูดานกฎหมายเพ่ือมิใหประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนหรือกลุม
คนท่ีไมหวังดี การพัฒนาอาชีพหลักโดยหลักวิชาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม การใชประโยชนและบริหารจัดการ
ท่ีดินหรือทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด การตลาด เปนตน 
     ๒.๓ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานมอบใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การขุดลอกคู คลอง 
หนอง บึง เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในการเกษตรและอุปโภค/บริโภค การสรางหรือปรับปรุงถนนเพ่ือขนสงผลผลิตทาง
เกษตรออกสูตลาด เปนตน 
 ๓. โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากปจจุบันปญหาภัยพิบัติ
ตางๆ เปนผลพวงจากสภาวะโลกรอนไดเกิดข้ึนบอยครั้ง และการเกิดภัยพิบัติข้ึนในแตละครั้ง สรางความสูญเสีย 
ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมหาศาล เชน การเกิดคลื่นยักษสึนามิในประเทศไทย เม่ือป ๒๕๔๗
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และท่ีประเทศญี่ปุน เม่ือป ๒๕๕๔ การเกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม ฟลิปปนส และอีกหลายๆ 
ประเทศในป ๒๕๕๔ นอกจากนั้นยังมีภัยแลง ภัยหนาว และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ เกิดข้ึนอีกมากมาย ดังนั้น เพ่ือ
เตรียมความพรอมของหมูบานรองรับหากมีเหตุการณภัยพิบัติตางๆ เกิดข้ึน จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรจุไวในแผนพัฒนาหมูบานดวย ยกตัวอยางเชน 
     ๓.๑ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานสามารถดําเนินการไดเอง เชน การสํารวจขอมูลบุคคล ครัวเรือน
สถานท่ีเสี่ยงท่ีจะประสบภัยเพ่ือวางแผนเตรียมการปองกัน การซักซอมเสนทางการอพยพหรือจุดพักพิงชั่วคราวเม่ือเกิด
ภัย การสงสัญญาณเพ่ือแจงเตือนภัย การใหความชวยเหลือเยียวยาผูปวย ผูพิการดอยโอกาสท่ีไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได การจัดทําฝายชะลอน้ํา เปนตน  
     ๓.๒ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานมอบใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การใหความรูเพื่อเตรียมความพรอมของประชาชนรองรับเมื่อเกิดภัยพิบัติ การจัดทํา
ฝายน้ําลน เปนตน  
     ๓.๓ โครงการ/กิจกรรม ที่หมูบานมอบใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การจัดทําระบบ 
แจงเตือนภัยแบบอัตโนมัติ การขุดลอก ปรับปรุง รื ้อถอนสิ ่งกีดขวางทางน้ํา การกอสรางระบบ หรือ
สิ่งกอสรางเพ่ือปองกันภัย เชน เข่ือนปองกันคลื่น การกอสรางฝายน้ําลน เปนตน 
 ๔. โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตร ทั้งนี้ เนื่องจากประชากรไทยสวนใหญ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน ทําไร และปจจุบันเกษตรกรสวนใหญไดรับผลกระทบจาก
ทั้งภัยพิบัติ อันเปนผลพวงจากสภาวะโลกรอน ภัยพิบัติจากการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืช รวมทั้ง
ผลกระทบจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง และสิ่งสําคัญการ
กาวสู “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ในป ๒๕๕๘ ท่ีจะมีการเปดเสรีในทุกๆ ดานของประเทศ
สมาชิกท้ัง ๑๐ประเทศซ่ึงจะทําใหตองมีการแขงขันกันในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเกษตรท่ีประเทศ
ไทยคอนขางจะเสียเปรียบในดานคาแรงและตนทุนการผลิต ดังนั้น หมูบานจึงตองเรียนรูและเตรียมการรองรับ โดย
ในแผนพัฒนาหมูบานจะตองมีโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเกษตรบรรจุไว  ยกตัวอยางเชน  
    ๔.๑ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานสามารถดําเนินการไดเอง เชน การเลือกพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของดิน การผลิตปุยอินทรียชีวภาพเพ่ือใชในกระบวนการผลิต การลดการใชสารเคมีเพ่ือกําจัดแมลงศัตรูพืช
และใชสารชีวภาพแทน การปรับปรุงคุณภาพของดิน การแกไขปญหาดินเปรี้ยวหรือดินเค็ม เปนตน 
    ๔.๒ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานรวมกับหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การใชเทคโนโลยี
สมัยใหมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การหาตลาดเพ่ือจําหนายผลผลิตทางการเกษตรท่ีไมผานพอคาคนกลาง  
การแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม เปนตน 
    ๔.๓ โครงการ/กิจกรรมท่ีหมูบานมอบใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การใหความรูเรื่อง 
“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  
การกอสรางระบบชลประทานเพ่ือใหมีน้ําเพียงพอตอการทําการเกษตร เปนตน 
 ๕. โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน ท้ังนี้ 
เนื่องจากปจจุบันประชาชนในระดับฐานรากสวนใหญจะไมคอยมีความรู ความเขาใจในการมีสวนรวมทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําใหผูไมหวังดีชักจูงไปในทางท่ีไมถูกไมควรไดโดยงายและสวนใหญ
จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองเฉพาะการลงคะแนนเลือกตั้ง ท้ังการเลือกตั้งในระดับทองถ่ินและใน
ระดับชาติ สวนการมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ยังไมคอยปรากฏใหเห็น ท้ังๆ ท่ีเปน
สิทธิท่ีสามารถกระทําไดและมีกฎหมายรองรับ ดังนั้น หมูบานจึงควรมีโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
การเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนบรรจุไวในแผนพัฒนาหมูบานดวย ยกตัวอยางเชน 
              ๕.๑ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานสามารถดําเนินการไดเอง เชน การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเสนอ
แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานอยางสมํ่าเสมอ  การจัดกิจกรรมเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม



~ ๗ ~ 
 
อยางกวางขวาง การเปดรับฟงความคิดเห็นของทุกกลุม การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูใหญบาน 
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เปนตน 
     ๕.๒ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานรวมกับหนวยงานภายนอกดําเนินการ  หรือมอบใหหนวยงาน
ภายนอกดําเนินการ เชน การใหความรูแกประชาชนถึงสิทธิและหนาท่ีทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
และการเขาชื่อเสนอกฎหมาย รวมท้ังถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน 
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บานไรสนาม หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
ช่ือประธานกรรมการ  นายสมพร  ผองภักต ตําแหนง ผูใหญบาน 

ท่ีอยูติดตอ ๑๓๒ หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

แกนนําจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
 

๑.  นายสมพร  ผองภักต ๑๓๒ หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
๗๖๑๕๐  โทร.  ๐๘๑-๑๙๘๑๙๖๕ 

๒.  นายปยะพงษ  เพ่ือมเสน  ๙๒/๑ หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร.- 
๓.  นายสังเวียน  ขาวสนิท ๒๔/๒ หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี   

๗๖๑๕๐  โทร. - 
๔.  นายสมพร  รุมรวย  ๑๐๕/๒  หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร.- 
๕.  นายสมบูรณ   ทิมทอง  ๑๑๙  หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร. - 
๖.  นายใบ  แสนสบาย ๑๒๑  หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร.- 
๗.  นางฉว ี  ขวัญใจ  ๗๐/๑  หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร. - 
๘.  นายสัมฤทธิ ์  ทิมทอง  ๒๙  หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร. - 
๙.  นางเอ้ือม  ชูพลาย  ๓๗  หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร. - 
๑๐.  นายบันเทิง  สังขประเสริฐ หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร. - 
๑๑.  นางอําไพ  บุญทับ  ๓๓  หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร.  - 
๑๒.  นางกนกวรรณ ผองภักต ๑๓๒  หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร. - 
๑๓.  นายแสง  บัวไสว ๓๗/๑ หมูท่ี  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร. –  
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สวนท่ี  ๑ 
สภาพท่ัวไปของหมูบาน/ชุมชน 

 
  ๑.๑  ประวัติความเปนมา 
 

  ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
บานไรสนามเปนหมูบานท่ีมีประชากรอาศัยอยูมาตั้งแตสมัยโบราณ 
ชาวบานนับถือศาสนาพุทธ และมีประวัติเลาขานกันมายาวนานวา 
แตเดิมเปนท่ีราบไมคอยมีบานอยูอาศัย พ้ืนท่ีสวนใหญเปนทุงโลงสุด
ลูกหูลูกตา เหมือนสนามรบในสมัยโบราณ ชาวบานจึงเรียกชื่อ     
ตามภาพท่ีเห็นวา “ทุงสนาม” หรือ “ไรสนาม” ตอมาจึงตั้งเปนชื่อ
หมูบาน 

 

๑.๒  ท่ีตั้ง 
   ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอบานลาดไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร 
  อาณาเขต 
   ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลหวยทาชาง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 
   ทิศใต  ติดตอกับ บานแหลมทอง  หมูท่ี ๔ ตําบลไรโคก 
   ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานนาน้ําพุ หมูท่ี ๓ ตําบลไรโคก 
   ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลทาตะครอ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งหมูบาน หมูท่ี ๕ บานไรสนาม 
 
 

 

บานไรสนาม 
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๑.๓  ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ / ฤดูกาล 
  พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม  มีคลองชลประทานไหลผานตลอดแนวทางตะวันตกและตะวันออกสงผลใหมีสภาพ
พ้ืนท่ีเหมาะสมในการเกษตรและเลี้ยงสัตวพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีการเกษตร โดยมีท่ีราบเชิงเขาดานทิศตะวันตก  
มีปาไมอุดมสมบูรณและเปนแหลงตนน้ําลําธาร การจัดตั้งครัวเรือนมีลักษณะกระจายเปนกลุมๆ สภาพอากาศใน
ฤดูรอนจะปานกลาง ฤดูฝนมีฝนตกชุกเกือบตลอดป ฤดูหนาวอากาศหนาวไมมาก  มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี ๒๕ºc 

๑.๔  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของหมูบาน 
 (๑)  ดิน พ้ืนท่ีดินมีสภาพเปนดินรวนปนทราย เหมาสมกับการทําอาชีพเกษตรกรรม 
 (๒)  น้ํา บานไรสนามเปนหมูบานอุดมสมบรูณ เนื่องจากมีคลองชลประทานผานหมูบาน  

ชาวบานสวนใหญใชน้ําจากคลองชลประทานมีน้ําใชในการทําการเกษตรไดตลอดท้ังป 
๑.๕  ขอมูลดานประชากร, อาชีพ, รายได, จํานวนประชากร 
 ลักษณะของประชากรในหมูบานเปนสังคมเกษตรกรรม เหมาะสมแกการทํานาและเลี้ยงสัตว  

การดําเนินชีวิตของชาวบานตามวิถีเศรษฐกิจพอพียงตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯมีการ
พ่ึงพาอาศัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในหมูบาน การทํานาสวนใหญจะทําปละ ๒ ครั้ง 

- จํานวนครัวเรือน    ๒๓7   ครัวเรือน 
  จํานวนประชากร     ๙1๐  คน  ชาย    ๔52   คน     หญิง    ๔๕8    คน 
จํานวนผูสูงอายุ    ๑34    คน  จํานวนผูพิการ   ๒2   คน  จํานวนผูปวยเอดส  ๒  คน 
- อาชีพหลัก 
ทํานา  จํานวน  ๑๒๐  ครัวเรือน 
   ทําไร  จํานวน  ๑๕  ครัวเรือน 
   เลี้ยงสัตว จํานวน  ๒๐  ครัวเรือน 
   คาขาย จํานวน  ๘  ครัวเรือน 
   รับราชการ จํานวน  ๖  ครัวเรือน 
   รับจาง จํานวน  ๒๕  ครัวเรือน 
   ทํางานประจําเอกชนบรษัิท/โรงงาน จํานวน  ๔๒ ครัวเรือน 
   วางงาน จํานวน  ๑๐  ครัวเรือน 
   ธุรกิจสวนตัว จํานวน  -  ครัวเรือน 
-  รายไดภาคเกษตรเฉลี่ย...........................................บาท/ครัวเรือน/ป 
-  รายไดนอกภาคเกษตรเฉลี่ย....................................บาท/ครัวเรือน/ป 
 
-  รายไดเฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ จปฐ. ๒๕61)...............................บาท/คน/ป 
-  ครวัเรือนยากจน (รายไดไมถึง  ๒๓,๐๐๐  บาท/คน/ป) ป ๒๕61 จํานวน.....................
ครัวเรือน 

๑.๖  ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน/ชุมชน 
  -  พ้ืนท่ีอยูอาศัย....................ไร  พ้ืนท่ีทําการเกษตร........................ไร  ทํานาปละ  ๒   ครัง้ 
  -  พ้ืนท่ีทํานา........................ไร  พ้ืนท่ีทําไร..........................ไร  พ้ืนท่ีทําสวน.......................ไร 
  -  พ้ืนท่ีการเกษตรอ่ืนๆ.....................ไร พ้ืนท่ีการเกษตรในเขตชลประทาน(เขตสูบน้ําดวไฟฟา
คลองชลประทาน)........................ไร 

-  ปาชุมชนก่ีแหง(ระบุ) ...........................................จํานวน..........................ไร 
-  แหลงน้ําสาธารณะ - แหง 
-  ประปา - แหง ผูใช - ครัวเรือน  บอสาธารณะ   -  แหง 
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-  จํานวนผูใชไฟฟา   ๒๓๖    ครัวเรือน 
-  โทรศัพทสาธารณะ    ๒   แหง   สวนตัว(เบอรบาน)   -   เครื่อง 
-  โทรศัพทมือถือ    784  เครื่อง 
- พ้ืนท่ีดินสาธารณวางเปลา   -  แหง 
- ศาลาหมูบาน หมูท่ี ๕ 

 ๑.๗  ขอมูลดานประเพณี 
  -  สงกรานต  เดือน เมษายน 
  -  แหเทียน  เดือน กรกฎาคม 
  -  สลากภักต  เดือน สิงหาคม 
  -  กฐิน   เดือน พฤศจิกายน 
  -  เทศนหาชาติ  เดือน ธันวาคม 
  สถานท่ีทองเท่ียวหมูบาน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

๑. ............................................................. 
๒. ............................................................. 
๓. แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร.......................................... 

๑.๘  ขอมูลดานการบริหารหมูบาน 
 ๑.๘.๑  กํานันตําบลไรโคก   นายสมพงษ ขันทรัพย โทร. ๐๘๑-๐๐๗๙๙๕๑ 
  ผูใหญบานหมูท่ี ๕ นายสมพร ผองภักต โทร. ๐๘๑-๑๙๘๑๙๖๕ 
 ๑.๘.๒  นายก อบต.  นายสมิง  คงประเสริฐ โทร. ๐๘๗-๙๓๑๘๓๔๕ 
 ๑.๘.๓  รายชื่อสมาชิก อบต. (หมูบาน)  

(๑) นายสมบูรณ  ทิมทอง    โทร. ๐๘๗-๐๗๘๐๐๘๗ 
  (๒) นายทองหลอ  ขาวสนิท   โทร. ๐๘๖-๑๗๓๘๒๗๘ 
 ๑.๘.๔  รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
  (๑) นายพิชิตชัย  นามทิพย   โทร. 
  (๒) นายทองหลอ  ขาวสนิท   โทร.๐๘๖-๑๗๓๘๒๗๘ 
  (๓) นางเขียน  ชอพฤกษ   โทร. 
  (๔) นางขวัญเมือง ผองภักต   โทร. 
 ๑.๘.๕  รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
 (๑) นางเอ้ือม ชูพลาย ๖  หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๒) นางสรอย สังขประเสริฐ ๑๕๑ หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๓) นายขวัญเมือง รุมรวย ๑๕๑ หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๔) นางเง็ก รุมรวย ๔๙ หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๕) นางเอ่ียน เทศธรรม ๓๐ หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๖) นางชุบ บุญทับ ๕ หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๗) นางพน ลอยละลิ่ว ๔๒ หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๘) นางอําไพ บุญทับ ๕ หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๙) นางปราณี ปุมเปยม ๗๒  หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๑๐) นางวิไล ขวงพร ๔๐ หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๑๑) นางเสี่ยน รื่นเริง ๑ หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๑๒) นางฉว ี ขวัญใจ ๗๐/๑หมูท่ี ๕ โทร. 



~ ๑๒ ~ 
 

 (๑๓) นางทุเรียน ชั้นเจา ๑๒๒ หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๑๔) นางบุญรวม ผองภักต ๑๓  หมูท่ี ๕ โทร. 
 (๑๕) นางเผียน ทิมทอง ๓๒ หมูท่ี ๕ โทร. 

  ๑.๘.๖ คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
   (๑) ……………………………………………………………………. 
 ๑.๙ ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นดานตางๆ ในชุมชน 
  - ดานแพทยแผนไทย/สมุนไพร/หมอพ้ืนบาน ไดแก 
 (๑) นายสายัน รุมรวย ท่ีอยู ๑๒ หมูท่ี ๕ ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
   รายละเอียด กวาดยาเด็ก, ปดเปา 
 (๒) นายพูน ขาวสนิท ท่ีอยู ๒ หมูท่ี ๕ ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
   รายละเอียด กวาดยาเด็ก, ปดเปา 
  - ดานผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีทองถิ่น ไดแก 

- 
  - ดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางแกะ หัตถกรรม/จักรสาน ทอผา ไดแก 
  (๑) นายสมพงษ  ทิมทอง  ท่ีอยู  ๒๘  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ชางไม, ชางปูน 
  (๒) นายทองใบ  ขาวสนิท  ท่ีอยู  ๑๙  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ชางไม, ชางปูน 
  (๓) นายแคลว  รื่นเริง  ท่ีอยู  ๑๕ หมูท่ี ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ตัดกระดาษงานบวชนาค 
  - ดานผูมีความรูดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก ขยายพันธุ การปรับใชเทคโนโลยี  ไดแก 
      - 
  - ดานผูมีความรูดานการถนอมอาหาร/การจัดทําอาหาร  ไดแก 
  (๑) นางทองเจือ  รื่นเริง  ท่ีอยู  ๘๘  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
  (๒) นางเจื่อง  ชอพฤกษ  ท่ีอยู  ๖๐  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
  (๓) นางออง  ทิมทอง  ท่ีอยู  ๙  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
  (๔) นางฉวี  ขวัญใจ  ท่ีอยู  ๗๐  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
      รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
  (๕) นางเอ้ือม  ชูพลาย  ท่ีอยู  ๖  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ทําอาหาร 
  (๖) นางเอ่ียน  เทศธรรม  ท่ีอยู  ๓๐  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
  - ดานผูมีความรูพิธีกรรมทางศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
  (๑) นายเผียน  ลอยละลิ่ว  ท่ีอยู  ๔๒  หมูท่ี  ๕ ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  พิธีกรรมทางศาสนา 
  (๒) นายเกลื่อม  ทิมทอง  ท่ีอยู  ๗๖  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด พิธีกรรมทางศาสนา 



~ ๑๓ ~ 
 
  (๓) นายบันเทิง  สังขประเสริฐ ท่ีอยู  ๑๕๑  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด พิธีกรรมทางศาสนา 
  (๔) นายแคลว  รื่นเริง  ท่ีอยู  ๑๕  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด พิธีกรรมทางศาสนา 
  - ผูมีความรู ความสามารถพิเศษดานอ่ืนๆ  ไดแก 
      - 
 ๑.๑๐  กลุมในชุมชน 
                   กลุมออมทรัพย/สวัสดิการ/กองทุน ๓ กลุม ไดแก   กองทุนหมูบาน,ออมทรัพย ,กขคงจ. 
 กลุมอาชีพ   - กลุม ไดแก ทําตาลโตนด 
          ธุรกิจชุมชน โรงสี รานคา  - กลุม ไดแก - 
          เครือขาย    - กลุม ไดแก - 
          กลุมอาสาสมัคร   ๒ กลุม ไดแก อสม. ,อปพร. 
          กลุมเยาวชน   - กลุม ไดแก - 
          กลุมอนุรักษทรัพยากร/สิ่งแวดลอม - กลุม ไดแก - 
          กลุมอ่ืนๆ    - กลุม ไดแก - 
 ๑.๑๑  องคกรในชุมชน  ไดแก 
         โรงเรียน    - แหง ไดแก - 

วัด/มัสยิด/โบสถ   ๑ แหง ไดแก  วัดหัวนา 
 ตลาด    - แหง ไดแก - 
         ศูนยเด็กเล็ก   - แหง ไดแก - 
         โรงพยาบาล/สถานพยาบาล  - แหง ไดแก - 
         หนวยงานบริการของราชการ - แหง ไดแก - 
 สถานีวิทยุ/หอกระจายขาว  ๒ แหง ไดแก หอกระจายขาวบานไรสนาม 
         สนามกีฬา    - แหง ไดแก - 
         ศาลากลางหมูบาน/หองสมุด/ศูนยเรียนรู  ๒ แหง ไดแก ศาลากลางหมูบานไรสนาม 
         แหลงทองเท่ียว   - แหง ไดแก - 
         โรงงานอุตสาหกรรม  - แหง ไดแก - 
         สมาคม/มูลนิธิ   - แหง ไดแก - 
         รานคา/รานอาหาร   - แหง ไดแก -  
         โทรศัพทสาธารณะ   ๑ แหง ไดแก - 
 ๑.๑๒  สภาพทางเศรษฐกิจของหมูบาน 
  (๑)  การประกอบอาชีพ  ประชากรสวนใหญของหมูบานไรสนาม 

ประกอบอาชีพหลัก คือ การทํานา และเลี้ยงสัตว  เชน  วัว  ไก  เปนตน  
อาชีพรอง คือทําไรผัก ทําตาล และรับจางเปนตน 

  (๒)  รายไดจากการประกอบอาชีพ  ประชากรของหมูบานมีรายไดเฉลี่ย 
ไมต่ํากวาคนละ ๒๓,๐๐๐ บาทตอป  ประชากรสวนใหญมีการออมทรัพย 
เพราะมีกลุมออมทรัพย , กองทุนหมูบาน และมีธนาคารขยะ เปนตน 

   
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

๑.๑๓  โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
เสนทางการคมนาคมของบานไรสนาม หมูท่ี ๕  มีถนนลาดยางสายโพธิ์ลอย – ไรโคก เปนสาย

หลักเพ่ือเปนการขนสงพืชผลทางการเกษตรไปจําหนายถึงตลาดเกษตรอําเภอ ประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร มีไฟฟา
ใชทุกหลังคาเรือน มีระบบประปาใชทุกครัวเรือน 

๑.๑๔  การสาธารณสุข  
ในหมูบานไรโคก มีสถานีอนามัยตําบลไรโคก ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมู ท่ี ๓ ตําบลไรโคก และ

โรงพยาบาลบานลาดซ่ึงอยูไมไกลนัก  ใหบริการรักษาประชาชนอยางท่ัวถึง 
  ๑.๑๕  การศึกษา 
  บานไรสนาม มีสถานศึกษาประจําหมูบาน คือโรงเรียนบานแหลมทอง (ตั้งอยู หมูท่ี ๔ บานแหลมทอง)
เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลและประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ และมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีการศึกษานอก
ระบบกับ กศน.อําเภอบานลาด ประชากรสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี ๖ แตเยาวชนรุนใหมท่ีจบ
การศึกษาระดับภาคบังคับจะศึกษาตอในวุฒิท่ีสูงข้ึน เชน ระดับมัธยมปลาย ม.๖  
  ๑.๑๖  ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

ชาวบานไรสนามทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ  โดยจะไปประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  เชน งานบวช งานศพ ท่ีวัดหัวนา ตําบลไรโคก 
สวนในดานประเพณีอ่ืนๆ เชน ประเพณีสงกรานตทําบุญวันข้ึนปใหม  
ทําบุญวันสงกรานต  แหเทียน  เทศมหาชาติ กฐินและงานวันเฉลิม
พ ระช น ม พ รรษ าขอ งพ ระบ าท สม เด็ จพ ระ เจ าอยู หั ว แ ล ะ
พระบรมราชินีนาถ เพ่ือเปนการหลอหลอมหัวใจทุกดวงไวเปนดวง
เดียวกัน 
 

  ๑.๑๗  การเมือง การปกครองและสังคมหมูบาน 
   การปกครองในหมูบาน มี ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑  คือการปกครองสวนทองท่ี  โดยมีผูใหญบาน
เปนผูนําการปกครองสวนทองถ่ิน  และมีคณะกรรมการหมูบานเปนคณะปกครอง  สวนท่ี ๒  การปกครองสวน
ทองถ่ินปกครองโดยองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  มีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเปนตัวแทนหมูบานโดย
มาจากการเลือกตั้ง จํานวน  ๒  คน  การทํางานของผูนําท้ังสองสวนทํางานแบบบูรณาการเพ่ือประโยชนคนใน
ชุมชนเปนหลักรวมคิด  รวมทํา  รวมใจ และสามัคคี 
 ๑.๑๘  ฤดูกาล 

ฤดูรอน  ชวงระยะเวลาตั้งแต เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน  
ฤดูฝน  ชวงระยะเวลาตั้งแต เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม  
ฤดูหนาว ชวงระยะเวลาตั้งแต เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ  

 ๑.๑๙  สถานท่ีทองเท่ียว/สถานท่ีบริการ 
  - วัดหัวนา 
  - น้ําตกจากเทือกเขา (ผาน้ําวิ่ง) 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๕ ~ 
 

สวนท่ี  ๒ 
ขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

 

  ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหปญหา ไดแก 
  ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
  จากสรุปผลการจัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับหมูบาน (จปฐ.) ประจําป ๒๕61 ปรากฏวา 
  -ผานเกณฑ   จํานวน ๔๒ ตัวชี้วัด 
  -ไมผานเกณฑ จํานวน   ๐ ตัวชี้วัด 
  -ไมมีขอมูล  จํานวน  ๐ ตัวชี้วัด 
  (รายละเอียดแนบทาย) 
  ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช ๒ ค) 
  จากสรุปผลขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช ๒ ค) ประจําป ๒๕61 ปรากฏวา  
  -ระดับการพัฒนาของหมูบาน หมูบานนี้จัดเปนหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๓ 
  -สภาพปญหาของหมูบาน มีปญหามาก   จํานวน ๐ ตัวชี้วัด 
  -สภาพปญหาของหมูบาน มีปญหาปานกลาง  จํานวน ๐ ตัวชี้วัด 
  -สภาพปญหาของหมูบาน มีปญหานอย  จํานวน ๐ ตัวชี้วัด 
  (รายละเอียดแนบทาย) 
  ขอมูลสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และบริการพ้ืนฐานของชุมชน 
  -วัด       จํานวน ๑ แหง 
   *ครัวเรือนมีรายไดสูงกวา ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ป  จํานวน ๒๓๐ ครัวเรือน 
   *ครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวา     -  บาท/คน/ป จํานวน  - ครัวเรือน 
   *รายไดเฉลี่ยของประชากรของหมูบาน  จํานวน ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ป 
  การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
 

  จุดแข็งของชุมชน  
  ๑.มีความสมบูรณของระบบนิเวศ เชน พ้ืนท่ีปาตนน้ํา 
  ๒.มีแหลงทุนพรอมสนับสนุนกระบวนการกลุมอาชีพ สรางงาน สรางรายไดใหกลุมอาชีพ 
  ๓.มีการจัดตั้งกลุมอาชีพผลิตภัณฑชุมชน กลุมสตรีอาสาพัฒนา กลุมผูสูงอายุ กลุมอาสาสมัคร 
  ๔.สังคมนาอยู มีความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
  ๕.มีการสงเสริมการศึกษาดานศาสนาใหกับเยาวชนและประชาชนท่ัวไปอยางเครงครัด 
  ๖.เกิดความรวมมือของคนในชุมชนดานการพัฒนาหมูบานอยางตอเนื่อง 
  จุดออน 
  ๑.ประชากรสวนใหญเปนเกษตรกร มีรายไดนอย เนื่องจากผลผลิตมีราคาตกต่ํา และบางครั้งตกต่ํา
จนไมสมดุลกับตนทุนการผลิต 
  ๒.สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
  ๓.ขาดอาชีพเสริมในหมูบาน 
  ๔.ประชาชนไมไดรับการพัฒนาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  ๕.ขาดอุปกรณดานการกีฬา/สนามกีฬา 
   



~ ๑๖ ~ 
 
  โอกาส 
  ๑.มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ในการสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
  ๒.มีการประสานงานและความรวมมือท่ีดีระหวางหนวยงานราชการตางๆ และองคการบริหาร   
สวนทองถ่ิน 
  ๓.ไดรับงบประมาณโครงการอยูดี มีสขุ ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
  ๔.การคมนาคมและการติดตอสื่อสารท่ีสะดวก เนื่องจากมีถนนหลายเสนทางและเปนพ้ืนท่ีใกลเคียง
กันท้ัง ๖ หมูบาน 
  อุปสรรค 
  ๑.ภูมิอากาศท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการประกอบอาชีพ 
  ๒.ดานการจัดการสวัสดิการแกผูดอยโอกาสในสังคมไมเพียงพอ 
  ๓.ดานการทําการเกษตรยังขาดการสงเสริม เชน การพัฒนาคุณภาพผลผลิต, การแปรรูป 
ผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา 
  ๔.ขาดงบประมาณในการสนับสนุนดานเศรษฐกิจพอเพียง, กลุมอาชีพ 
  ๕.ชาวบานบางสวนไมใหความรวมมือ 
  ๖.ประชาชนในหมูบานมีภาระหนี้สิน 
  ตอนท่ี ๒ ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหการกําหนดตําแหนงของชุมชน 
  บานไรสนาม ในอดีตท่ีผานมาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ ท้ังทรัพยากรปาไม (ปาบก) พ้ืนท่ี   
สวนใหญเปนปาอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร มีวิถีชีวิตความเปนอยูแบบพอเพียง สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ ๑๐๐ เปอรเซ็น ปจจุบันอาชีพสวนใหญของคนในชุมชน ประกอบอาชีพหลักคือทํานา และเลี้ยงสัตว 
เชน วัว ไก เปนตน อาชีพรอง ทําไรหรือรับจางท่ัวไป และอ่ืนๆ 
  ตอนท่ี ๓ ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหการกําหนดตําแหนงการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
ความอุดมสมบูรณของชุมชน 
  บานไรสนาม มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบและภูเขา สภาพภูมิอากาศจะเปนฤดูฝน 
ประมาณ ๘ เดือน ฤดูแลง ๔ เดือน เพราะพ้ืนท่ีสมบูรณไปดวยทรัพยากรปาไม มีพ้ืนท่ีราบสวนใหญ ชาวบาน    
ใชทําการเกษตร เชน ทํานา ทําไร เปนตน บานไรสนาม สภาพรวมเปนพ้ืนท่ีเหมาะแกการประกอบอาชีพทําไร 
ทํานา 
ความรู ทักษะการอาชีพ 
  ชาวบานสวนใหญมีความรู ความเขาใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน ทํานา ทําไร 
ตลอดจนการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว จากประสบการณท่ีถูกถายทอดจากคนรุนกอน และประสบการณ    
ในการประกอบอาชีพของตัวเอง ผนวกกับความรูทางวิชาการท่ีไดรับการสงเสริมจากทางราชการ 
ภาวะเศรษฐกิจของชุมชน 
  จากการเก็บขอมูลท่ีผานการสํารวจปรากฏวา ชาวบานมีรายรับตอปไมสมดุลกับหนี้สิน แสดงให
เห็นวาชาวบานสวนใหญมีรายรับไมเพียงพอตอคาใชจาย เปนแหลงท่ีมาของหนี้สิน 
ชาวบานมีแหลงเงินทุน ดังนี้ 
  ๑.กองทุนหมูบาน  
  ๒.กองทุนแมของแผนดิน 
ผลิตภัณฑในชุมชน 
  กลุมสตรีไดรวมกลุมกันทําผลิตภัณฑ เพ่ือใชเองและจําหนายในชุมชนเปนการเพ่ิมรายไดและลด
รายจายใหกับครัวเรือน แตยังขาดการพัฒนาโดยเฉพาะดานบรรจุภัณฑท่ีดี และความรูในการบริหารจัดการ และ
การตลาด สิ่งท่ีสําคัญ คือ ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเนื่อง 



~ ๑๗ ~ 
 

การวิเคราะหปญหาของชุมชนและแนวทางแกไข 
 

  ๑.ปญหาระดับครัวเรือน 

ท่ี ปญหา สาเหต ุ
แนวทางแกไขโดยใชกรอบปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๑ 
๒ 
๓ 

รายไดนอย 
มีหนี้สิน 
คาครองชีพสูง 

-ราคาผลผลิตตกต่ํา 
-รายไดไมม่ันคงแตรายจายคงท่ี 
-ตนทุนการผลิตสูง/เศรษฐกิจตกต่ํา 

-ใหครัวเรือนมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 
-อบรมการทําบัญชีครัวเรือน 
-สงเสริมการประหยัดและการออม 

 
  ๒.ปญหาระดับกลุม 

ท่ี ปญหา สาเหต ุ
แนวทางแกไขโดยใชกรอบปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๑ 
 

ขาดการประสานหรือ
บูรณาการรวมกัน 

-ไมประสานงานกัน/ยึดตัวบุคคล -สรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  

 
  ๓.ปญหาระดับชุมชน 

ท่ี ปญหา สาเหต ุ
แนวทางแกไขโดยใชกรอบปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 

การคมนาคมไมสะดวก 
เขตไฟฟายังไมท่ัวถึง 
ขาดแคลนน้ําในการทํา
การเกษตรในฤดูแลง 
แหลงทองเท่ียว 

-พ้ืนท่ีถนนคับแคบ 
-ครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
-ไมมีระบบการจัดการท่ีดี 
 
-ขาดการสงเสริม 

-ปรับปรุงขยายถนน 
-ขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึง 
-สรางฝายชะลอน้ําและวางระบบการ
จัดการน้ํา 
-สงเสริม/พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๘ ~ 
 

การกําหนดอัตลักษณชุมชน การกําหนดตําแหนงชุมชน 
และการกําหนดตําแหนงการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

 
   การกําหนดอัตลักษณชุมชน 
   บานไรสนาม มีทรัพยากรและพ้ืนท่ีเหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกร และการสงเสริมใหเปน
หมูบานเกษตรกรแบบยั่งยืนนั้น จึงเปนแนวทางในการพัฒนาใหหมูบาน ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีมี
ความอุดมสมบูรณในเรื่องของทรัพยากรและความตองการของชุมชน 

วิสัยทัศนหมูบาน 

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
ชุมชนเขมแข็ง  สิ่งแวดลอมยั่งยืน 

 
 วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ ท่ีตองการพัฒนาไปสูการเปนหมูบาน/ชุมชนดานใดดานหนึ่ง 
    เปนหมูบานอนุรักษสิ่งแวดลอม 
    เปนหมูบานท่ีนาอยู สวยงาม มีวิถีชีวิตโดดเดน เรียบงาย 

การกําหนดตําแหนงการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
   สงเสริมใหเกษตรกรทําไร ทํานา 
     -ทํานา ทําไร เปนพืชเศรษฐกิจท่ีนํารายไดใหกับชาวบาน รวมท้ังเลี้ยงสัตว ซ่ึงเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ี 
   สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพ้ืนผักหรือเลี้ยงสัตวไวในครัวเรือน 
     -เพ่ือเปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหกับชาวบาน 
    สงเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได 
     -สงเสริมใหมีการอบรมอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือเปนอาชีพเสริมท่ีมีความเหมาะสมใหกับเยาวชน 
ประชาชนท่ีวางงานและลดภาวะเสี่ยงตอการติดยาเสพติด รวมท้ังเปนงานท่ีมีตลาดรองรับ โดยมีการสงเสริม  
จากหนวยงานของรัฐ 
 ๒.๑  กําหนดจุดเดนหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งท่ีมีและเห็นวาเดนในชุมชนท้ังดานบุคคล, กลุมองคกร
ชุมชน,สิ่งแวดลอม, ภูมิปญญาทองถ่ิน, วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืนๆ เปนปจจัยในชุมชนเอง) 

(๑) จุดเดนดานบุคคล (ทุนดานทรัพยากรบุคคล) 
ท่ี ช่ือ-สกุล อาย ุ บานเลขท่ี โทรศัพท ลักษณะเดน/ภูมิปญญา 
๑ นายเพชร  ขาวสนิท  ๗๕/๑ ม. ๕  แพทยแผนไทย,หมอพ้ืนบาน 

๒ นายสายันต  รุมรวย  ๑๒ ม. ๕  แพทยแผนไทย,หมอพ้ืนบาน 

๓ นายสมพงษ  ทิมทอง  ๒๘ ม. ๕  ชางไม,ชางแกะสลัก 

๔ นายทองใบ  ขาวสนิท  ๑๙ ม. ๕  ชางไม,ชางแกะสลัก 
๕ นางเอ่ียน  เทศธรรม  ๓๐ ม. ๕  ทําอาหาร 
๖ นายเผียน  ลอยละลิ่ว  ๔๒ ม. ๕  พิธีกรรมทางศาสนา 

๗ นายเกลื่อม  ทิมทอง  ๗๖ ม. ๕  พิธีกรรมทางศาสนา 



~ ๑๙ ~ 
 

แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของชุมชนที่เช่ือมโยงกับทุกระดับ 

การวิเคราะหปจจัยภายในหมูบาน 

หมูที่ ๕ บานไรสนาม ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวดัเพชรบุรี 
 

ศักยภาพหรือจุดแข็งของหมูบาน จุดออนและจุดดอยของหมูบาน 
 

๑. มีภูมิปญญาชาวบานดานตางๆ 
 

๑. ขาดความรูในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

๒. มีกองทุนหมุนเวียนท่ีเขมแข็ง 
 

๒. ขาดน้ําใชบริโภคท่ีสะอาด 

 

๓. มีศาลาประชาคม 
 

๓. คูคลองตื้นเขิน 

 

๔. มีผูนําท่ีเขมแข็ง 
 

๔. ไมมีสนามเด็กเลน 

 

๕. มีประเพณีท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 
 

๕. น้ําท่ีทําเกษตรไมเพียงพอ 

 

๖. มีการรณรงคตอตานยาเสพติด 
 

๖. ถนนยังไมสมบรูณ 

 

๗. มีศูนยสาธารณะสุขมูลฐานชุมชน 
 

๗. สถานท่ีประชาคมไมพรอม (หนาฝน) 

 

๘. มีกลุมอาชีพ ปุยอินทรีย 
 

๘. ประชาชนยังมีหนี้มากกวารายได 

 

๙. มี อบต. ท่ีใหความชวยเหลือในการพัฒนา 
 

๙. ทุนในการประกอบอาชีพยังไมพอ 

 

๑๐. มีหนวยงานราชการท่ีใหคําปรึกษาและชวยประสานงาน 
 

๑๐. ประชาชนในชุมชนยังไมพัฒนาในการประกอบอาชีพ 

 

๑๑. กลุมอาชีพทําตาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๐ ~ 
 

แผนการปฏิบัติงานจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 

หมูที่ ๕ บานไรสนาม ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวดัเพชรบุรี 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา จํานวน งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ - ประชุมชี้แจงการจัดทํา

แผนพัฒนาหมูบานแกผูนํา
ประชาชน,หัวหนาคุม 
- อธิบายแบบสํารวจขอมูลชุมชน 
- แจกแบบสํารวจ 
- มอบภารกิจ 
- แบงพ่ีเลี้ยงประจําคุม 
 

เมษายน ๒๕62 ๑ หมูบาน  อบต. - หัวหนาคุม 
- ผูนําชุมชน 
- หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

๒ - นําขอมูลท่ีสํารวจมาวิเคราะห
ขอมูล (ปญหา/ความตองการ) 
- จัดทําโครงการ 
- สรปุปญหาอุปสรรคในการสํารวจ 

เมษายน ๒๕62 ๑ หมูบาน อบต. - ผูนําชุมชน 
- หัวหนาคุม 
- พ่ีเลี้ยง 
- หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 

๓ - ยกรางแผนพัฒนาหมูบาน เมษายน ๒๕62 ๑ หมูบาน  - - ผูนําชุมชน 
- หัวหนาคุม 
- พ่ีเลี้ยง 
- หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 

๔ - ประชาคมทําประชาพิจารณแผน 
- แกไขปรับปรุงแผน 
- จัดทําแผนพัฒนาหมูบานฉบับ
สมบูรณ 

พฤษภาคม ๒๕62 ๑ หมูบาน  อบต. - ประชาชน 
- ผูนําชุมชน 
- หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๑ ~ 
 

สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๕ บานไรสนามตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี

 

๑. จํานวนครัวเรือนประชากร  ๘  ครัวเรือน 
 

๒. จํานวนแบบสํารวจ  ๘  ชุด  ใหขอมูล  ๘  ชุด  คิดเปนเปอรเซ็นต  ๑๐๐ 
 

๓.  คุมท่ี  ๑ 
 

๔. สรุปขอมูลจากการสํารวจแบงเปนประเภทดังนี้ 
 ๔.๑ รายได  ๑,๑๘๔,๕๐๐  บาท/ตอป 
 ๔.๒ หนี้สิ้น  ๗๓๐,๐๐๐   บาท/ป 
 

๕.  สรุปประเภทรายจาย ดังนี้ 
 ๕.๑  อาหาร  ๒๐๒,๐๐๐  บาท/ป  
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๔,๓๙๕  บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๑๗,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๒๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๔๕,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๖๐,๕๐๐  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๑,๑๒๐,๗๐๐  บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๓๗๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  ๑.๓๐๐  บาท/ป 
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๑,๘๔๐,๘๙๕  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ขาดท่ีทํากิน 
 ๖.๒ ขาดน้ําอุปโภคและบริโภค 
 ๖.๓ ไมมีเงินทุนเพียงพอ 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ หมดหนี้สิน 
 ๗.๒ ครอบครัวอบอุน 
 ๗.๓ สุภาพแข็งแรง 

 
 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๒ ~ 
 

สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๕ บานไรสนาม  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

๑. จํานวนครัวเรือนประชากร  ๙  ครัวเรือน 
 

๒. จํานวนแบบสํารวจ  ๙  ชุด  ใหขอมูล  ๙  ชุด  คิดเปนเปอรเซ็นต  ๑๐๐ 
 

๓. คุมท่ี  ๒ 
 

๔. สรุปขอมูลจากการสํารวจแบงเปน  ดังนี้ 
 ๔.๑ รายได  ๘๐๖,๘๐๐  บาท/ป 
 ๔.๒ หนี้สิน  ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท/ป 
 

๕. สรุปประเภทรายจาย  ดังนี้ 
 ๕.๑ อาหาร  ๒๗๒,๗๘๐  บาท/ป 
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๒๓,๙๕๔  บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๑๑๗,๙๐๕  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๑๔,๔๐๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๕๘,๗๘๐  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๘๒,๗๖๐  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๒๐๕,๗๕๐  บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๓๙๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  -  บาท/ป  
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๑,๑๖๖,๓๒๙  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ไมมีทุนในการทํามาหากิน 
 ๖.๒ ขาดน้ําอุปโภคและบริโภค 
 ๖.๓ ขาดความรูในการประกอบอาชีพ 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ ในหมูบานมีความเจริญมากข้ึน 
 ๗.๒ มีความสะดวกสบาย 
  
 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๓ ~ 
 

สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๕ บานไรสนาม  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

๑. จํานวนครัวเรือนประชากร  ๑๒  ครัวเรือน 
 

๒. จํานวนแบบสํารวจ  ๑๒  ชุด  ใหขอมูล  ๑๒  ชุด  คิดเปนเปอรเซ็นต  ๑๐๐ 
 

๓. คุมท่ี  ๓ 
 

๔. สรุปขอมูลจากการสํารวจแบงเปน  ดังนี้ 
 ๔.๑ รายได  ๑,๐๐๐,๑๐๐  บาท/ป 
 ๔.๒ หนี้สิน  ๖๑๐,๖๐๐๐  บาท/ป 
 

๕. สรุปประเภทรายจาย  ดังนี้ 
 ๕.๑ อาหาร  ๒๐๑,๖๑๐  บาท/ป 
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๓๐,๕๐๘  บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๗๗,๒๒๐  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๒๔,๙๖๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๕๓,๙๔๐  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๓๑๕,๔๐๐  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๕๐๓,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๔๗,๔๐๐  บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  ๑,๒๐๐  บาท/ป  
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๑,๖๘๑,๘๓๘  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ขาดงานในการเกษตร 
 ๖.๒ ขาดอุปกรณในการเกษตร 
 ๖.๓ ไมมีเงินทุน 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ ไมมีหนี้สิน 
 ๗.๒ สุขภาพแข็งแรง 
 ๗.๓ มีความอบอุนในครัวเรือน 
 
 

 

 

 

 

 

  



~ ๒๔ ~ 
 

สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๕บานไรสนาม  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

๑. จํานวนครัวเรือนประชากร  ๑๒  ครัวเรือน 
 

๒. จํานวนแบบสํารวจ  ๑๒  ชุด  ใหขอมูล  ๑๒  ชุด  คิดเปนเปอรเซ็นต  ๑๐๐ 
 

๓. คุมท่ี  ๔ 
 

๔. สรุปขอมูลจากการสํารวจแบงเปน  ดังนี้ 
 ๔.๑ รายได  ๓๖๔,๒๐๐  บาท/ป 
 ๔.๒ หนี้สิน  ๓๙๐,๐๐๐  บาท/ป 
 

๕. สรุปประเภทรายจาย  ดังนี้ 
 ๕.๑ อาหาร  ๑๓๓,๘๒๐  บาท/ป 
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๑๒,๒๓๒  บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๓๗,๖๔๑  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๘,๐๕๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๒๘,๘๒๐  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๖๗,๗๒๕  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๓๓๙,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๘๙๔,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  ๑,๖๐๐  บาท/ป  
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๑,๔๖๑,๘๘๘  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ปญหาท่ีทํากิน 
 ๖.๒ ขาดน้ําอุปโภคและบริโภค 
 ๖.๓ ขาดแหลงขอมูลในการประกอบอาชีพ 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ ครอบครัวเปนสุข 
 ๗.๒ ไมมีหนี้สิน 
  
 
 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๕ ~ 
 

สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๕บานไรสนาม  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

๑. จํานวนครัวเรือนประชากร  ๑๒  ครัวเรือน 
 

๒. จํานวนแบบสํารวจ  ๑๒  ชุด  ใหขอมูล  ๑๒  ชุด  คิดเปนเปอรเซ็นต  ๑๐๐ 
 

๓. คุมท่ี  ๕ 
 

๔. สรุปขอมูลจากการสํารวจแบงเปน  ดังนี้ 
 ๔.๑ รายได  ๑,๐๖๙,๗๐๐  บาท/ป 
 ๔.๒ หนี้สิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท/ป 
 

๕. สรุปประเภทรายจาย  ดังนี้ 
 ๕.๑ อาหาร  ๑๗๔,๒๖๐  บาท/ป 
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๑๕,๕๖๐  บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๙๖,๔๒๐  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๔,๐๘๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๔๙,๑๔๘  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๔๑๒,๒๐๒  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๒๐๖,๓๐๐บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๓๘๕,๐๐๐บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  ๑,๘๐๐  บาท/ป  
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๑,๓๔๔,๗๗๐  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ปญหาหนี้สิน 
 ๖.๒ ไมมีท่ีทํากิน 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ ครอบครัวเปนสุข 
 ๗.๒ ไมมีหนี้สิน 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 
 

สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๕บานไรสนาม  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

๑. จํานวนครัวเรือนประชากร  ๑๒  ครัวเรือน 
 

๒. จํานวนแบบสํารวจ  ๑๒  ชุด  ใหขอมูล  ๑๒  ชุด  คิดเปนเปอรเซ็นต  ๑๐๐ 
 

๓. คุมท่ี  ๖ 
 

๔. สรุปขอมูลจากการสํารวจแบงเปน  ดังนี้ 
 ๔.๑ รายได  ๑,๐๖๘,๖๐๐  บาท/ป 
 ๔.๒ หนี้สิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท/ป 
 

๕. สรุปประเภทรายจาย  ดังนี้ 
 ๕.๑ อาหาร  ๑๗๔,๓๖๐  บาท/ป 
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๑๕,๔๖๐  บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๙๖,๔๕๐  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๕,๐๘๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๕๙,๑๔๘  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๔๑๒,๒๐๒  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๒๑๖,๖๐๐บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๓๕๕,๐๐๐บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  ๒,๐๐๐  บาท/ป  
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๑,๓๓๖,๓๐๐  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ปญหาหนี้สิน 
 ๖.๒ ไมมีท่ีทํากิน 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ ครอบครัวเปนสุข 
 ๗.๒ ไมมีหนี้สิน 
  



~ ๒๗ ~ 
 
 

 

 

 

 

บัญชีแสดงจํานวนการใชจายแตละประเภท (จัด ๓ ลําดับ) 
เปนรายคุม 

 

 
คุมที ่

 

ของใช ๒๖๖,๓๒๘ /ป 
 

การศึกษา  ๑,๐๗๕,๕๕๕ /ป 
 

การผลิต ๙๕๗,๙๐๕ /ป 
 

ผอนหนี้  ๒,๓๗๓,๐๐๐ /ป 
 

 

โทรศัพท 
 

ยาสระผม ลางจาน คาเทอม อาหาร คารถ ปุยเคมี สารเคมี แรงงาน ธกส. สหกรณ กองทุน 

 

๑ 
 

๓๐,๐๐๐ ๘,๖๔๐ ๓๗,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๒๑,๖๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๔๐,๕๐๖ ๗,๓๕๐ ๔๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ 

 

๒ 
 

๓๒,๘๐๐ ๑๕,๗๒๐ ๑๐,๒๖๐ ๒๑,๐๐๐ ๓๕,๘๐๐ ๒๕,๙๖๐ ๑๖๘,๓๕๐ ๓๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ 

 

๓ 
 

๓๕,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๔,๑๔๐ ๖๒,๐๐๐ ๒๓๘,๘๐๐ ๑๔๖,๔๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๖๕,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐๙,๐๐๐ 

 

๔ 
 

๑๗,๐๐๐ ๘,๒๐๐ ๓,๖๒๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๘,๒๕๐ ๓๗,๔๗๕ ๙๔,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ 

 

๕ 
 

๓๖,๐๐๐ ๘,๗๖๐ ๔,๓๘๘ ๒,๐๒๐ ๔๓,๖๐๐ ๘,๔๐๐ ๙๗,๐๐๐ ๓๙,๓๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

 

รวม 
 

๑๕๑,๒๐๐ ๕๕,๗๒๐ ๕๙,๔๐๘ ๑๔๕,๐๒๐ ๖๙๙,๘๐๐ ๒๓๐,๗๓๕ ๔๗๖,๓๕๐ ๑๕๓,๕๐๕ ๓๒๘,๐๕๐ ๘๐๕,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ 



~ ๒๘ ~ 
 

 

 

 

 

 

 
บัญชีแสดงจํานวนการใชจายแตละประเภท 

เปนรายคุม 
 

คุมที ่

 

อาหาร  ๙๙๒,๙๗๐ /ป 
 

 

อาหารสําเร็จรูป  ๑๐๗,๘๕๐ /ป 
 

 

เครื่องดื่ม  ๓๗๘,๗๐๙ /ป 
 

 

โรค ๑๔๖,๓๑๓ /ป 
 

 

ขาวสาร 
 

 

เนื้อหมู 
 

ไขไก 
 

ปลากระปอง 
 

มามาไวไว 
 

น้ําปลา 
 

เอ็ม๑๐๐ 
 

เหลา 
 

บุหรี่ 
 

น้ําผลไม 
 

ปวดเม่ือย 
 

ปวดหัว 

 

๑ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๓๕,๐๐๐ 
 

๓๖,๐๐๐ 
 

๓,๑๙๕ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๕,๔๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๖๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 

 

๒ 
 

 

๑๓๘,๒๐๐ 
 

๙๕,๒๒๐ 
 

๕๘,๘๖๐ 
 

๑๖,๙๓๒ 
 

๔,๐๐๐ 
 

๓,๐๒๒ 
 

๑๓,๑๕๕ 
 

๘๗,๖๐๐ 
 

๑๐,๗๕๐ 
 

๖,๔๐๐ 
 

๙,๐๕๐ 
 

๕,๓๕๓ 

 

๓ 
 

 

๘๕,๖๔๐ 
 

๖๔,๘๐๐ 
 

๘๑,๑๒๐ 
 

๑๓,๖๘๐ 
 

๑๗,๗๐๐ 
 

๔,๑๒๘ 
 

๓๓,๔๒๐ 
 

๑๔,๔๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 
 

๒๗,๐๐๐ 
 

๑๖,๘๐๐ 
 

๘,๑๖๐ 

 

๔ 
 

 

๙๕,๐๐๐ 
 

๓๐,๗๒๐ 
 

๘,๖๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
 

๓,๒๐๐ 
 

๒,๐๓๒ 
 

๑๑,๐๔๐ 
 

๒๔,๑๐๐ 
 

๒,๕๐๑ 
 

๒๐,๓๒๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๓,๐๕๐ 

 

๕ 
 

 

๙๖,๒๐๐ 
 

๖๑,๗๐๐ 
 

๑๖,๘๖๐ 
 

๖,๓๖๐ 
 

๗,๐๔๐ 
 

๒,๑๖๐ 
 

๑๖,๕๒๐ 
 

๓๗,๘๐๐ 
 

๒๒,๑๐๐ 
 

๒๗,๖๐๐ 
 

๔,๐๘๐ 
 

- 

 

รวม 
 

 

๔๓๕,๐๙๐ 
 

๓๘๖,๙๔๐ 
 

๑๗๑,๔๔๐ 
 

๔๗,๑๖๘ 
 

๔๓,๙๔๐ 
 

๑๖,๗๔๒ 
 

๗๔,๑๓๘ 
 

๑๗๗,๙๐๐ 
 

๓๘,๓๕๑ 
 

๘๘,๓๒๐ 
 

๑๒๘,๒๕๐ 
 

๑๘,๐๖๓ 



~ ๒๙ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายได – หนี้สิน 
 

คุมท่ี 

 

รายได 
 

รวม 

 

หนี้สิน 

 

พืชสวน 
 

 

พืชนา 
 

พืชไร 
 

เล้ียงสัตว 
 

รับจาง 

 

ลูกสงมา
ให 

 

ธกส. 
 

สหกรณ 
 

ในชุมชน 
 

นายทุน 
 

อ่ืนๆ 

 

๑ 
 

๓๙,๕๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ - ๑,๑๘๔,๕๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ - - 

 

๒ 
 

- ๓๗๖,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ - ๓๔๐,๘๐๐ - ๘๐๖,๘๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - ๔๕๐,๐๐๐ 

 

๓ 
 

- ๗๓๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ - ๑,๐๐๑,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๕,๖๐๐ 

 

๔ 
 

- ๑๖๒,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๖๔,๒๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - 

 

๕ 
 

- ๖๗๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๖๙,๗๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๑,๐๖๙,๗๐๐ ๑๙๖,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ - - - 

 

รวม 
 

๓๙,๕๐๐ ๒,๔๓๘,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ๑๖๓,๙๐๐ ๘๑๔,๘๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๔,๔๒๖,๒๐๐ ๑,๔๙๕,๐๐๐ ๘๖๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๗๕,๖๐๐ 



~ ๓๐ ~ 
 

แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแผนพัฒนาหมูบานระดับอําเภอ 
แผนพัฒนาหมูบานบาน.........................................หมูท่ี.................ตําบล...........................อําเภอ..................................จังหวัดเพชรบุร ี

 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ประเมิน 

เกณฑตามตัวช้ีวัด ผล/แผนงาน/กิจกรรมท่ีผานเกณฑวัด 

๑. ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ๒๐    
๑.๑ การพ่ึงตนเอง มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงการพ่ึงตนเอง ๔  - กิจกรรมพ่ึงตนเองรอยละ  ๓๐ จํานวนโครงการท้ังหมด..............โครงการ 

    จํานวนโครงการ/กิจกรรมพ่ึงตนเอง……………โครงการ 

๑.๒มีกิจกรรมท่ีมลีักษณะเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนใน
ชุมชนและชวยเหลือชุมชนอ่ืน 

๓  - กิจกรรมชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน กิจกรรม
เก่ียวกับผูสูอายุ/การสาธารณะสุข/การสงเคราะห 

จํานวน.............................กิจกรรม (ระบุ).................... 

๑.๓มีกิจกรรมสงเสริมใหคนในหมูบานเก็บออมเงินในรูปแบบตางๆ ๓  - เปนกิจกรรมท่ีบงบอกวามีการออม เชน กลุม 
ออมทรัพย/กลุมสัจจะ/เครดิตยเูนียน ฯลฯ 

จํานวน.............................กิจกรรม (ระบุ).................... 

๑.๔ มภีูมิคุมกันชุมชน มีกิจกรรมสรางการเรียนรูเพ่ือใหคนในหมูบานรู
และเขาใจสถานการณ/ความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนและอาจสงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตของคนในหมูบาน/ชุมชนและมีกิจกรรมเพ่ือปองกันหรือ
บรรเทาผลกระทบเหลาน้ัน 

๓  - กิจกรรมท่ีเก่ียวของ เชน การมสีวนรวมจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน,การจัดระบบขอมูล ขาวสาร,
การสัมมนา,การฝกอบรม 

จํานวน.............................กิจกรรม (ระบุ).................... 

๑.๕ ภูมิปญญาชาวบานมีกิจกรรมแกไขปญญาหรือพัฒนาหมูบานท่ีใช
ความรูหรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓  - กิจกรรมท่ีบงบอกถึงการใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
เชน OTOP,วัฒนธรรม,ประเพณี ฯลฯ 

จํานวน.............................กิจกรรม (ระบุ).................... 

๑.๖ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน ๔  - มีกิจกรรมท่ีแสดงถึง  ตามขอ ๑.๖ จํานวน.............................กิจกรรม (ระบุ).................... 

๒. การมีสวนรวม ๒๐    

๒.๑ การมสีวนรวมของคนในหมูบาน/ชุมชน ๗  - ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนมีสวนรวมจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบานอยางนอยรอยละ ๗๐ 

- แนบหลักฐานในแผนพัฒนาหมูบาน 

๒.๒ การมสีวนรวมของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจองคกรเอกชนและ
องคกรพัฒนาเอกชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานของ
หมูบาน 

๖  - มี/ไมม ี - มี  จํานวน...................................ครั้ง 

๒.๓ ลักษณะของการมีสวนรวมคนในหมูบาน/ชุมชน ๗  - มีการบันทึกมอบหมายใหมีผูนํา/คนในหมูบาน - บันทึกการมอบหมาย/สรุป 

 
 
 
 



~ ๓๑ ~ 
 

แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแผนพัฒนาหมูบานระดับอําเภอ 
แผนพัฒนาหมูบานบาน.........................................หมูท่ี.................ตําบล...........................อําเภอ..................................จังหวัดเพชรบุร ี

 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ประเมิน 

เกณฑตามตัวช้ีวัด ผล/แผนงาน/กิจกรรมท่ีผานเกณฑวัด 

มีสวนรวมในการคิด  ตดัสินใจ  ดาํเนินงาน  ติดตาม  ประเมินผล และ
ใชประโยชน 

  รวมรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผน ฯ  

๓.  การเรียนรู ๒๕    
๓.๑ ใชเวทีประชาคม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในหมูบาน
และถายทอดความรูของปราชญชาวบาน 

๑๕  -ในรอบปท่ีผานมามีการจัดเวทีประชาคมอยางนอย ๔  
ครั้ง 

- มีเอกสารหลักฐานอางอิง 

๓.๒ มีการทบทวนและจัดการความรูกระบวนการจดัทําแผนพัฒนา
หมูบานของหมูบาน/ชุมชน เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาหมูบานใหมี
ประสิทธิภาพ 

๑๐  - ในรอบปท่ีผานมา คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบานระดับหมูบานตองไดรับการเพ่ิมทักษะ
ดานการจดัทําแผนพัฒนาหมูบานอยางนอย ๑ ครั้ง 

- จํานวน.............................กิจกรรม (ระบุ).................. 

๔. การใชประโยชน ๒๕    

๔.๑ จํานวนกิจกรรมท่ีหมูบาน/ชุมชนดําเนินการเอง ๙  - ในรอบท่ีผานมาหมูบาน/ชุมชนดาํเนินการตามแผนแลว
อยางนอย ๓๐% ของกิจกรรมท่ีพ่ึงตนเอง (ทําเอง) 

- จํานวนแผนงาน/โครงการ (ทําเอง)..............โครงการ 
ดําเนินการแลว........................โครงการ 

๔.๒ จํานวนกิจกรรมท่ีหมูบาน/ชุมชนจะดําเนินการรวมกับหนวยงาน
ตางๆ 

๘  - ในรอบปท่ีผานมาหมูบาน/ชุมชน ดําเนินการตามแผน
แลว (ทํารวม) อยางนอย ๑ กิจกรรม 

-กิจกรรม/งบประมาณ/สถานท่ีดําเนินการ
..................................................................................... 

๔.๓ จํานวนกิจกรรมท่ีหมูบาน/ชุมชน จะตองใหหนวยงานตางๆ
ดําเนินการใหหมด 

๘  - ในรอบปท่ีผานมาหมูบาน/ชุมชน หนวยงานตางๆ
ดําเนินการตามแผนฯ (ทําให)อยางนอย ๑ กิจกรรม 

- กิจกรรม/งบประมาณ/สถานท่ีดาํเนินการ
..................................................................................... 

๕. รูปเลมของแผนพัฒนาหมูบาน ๑๐    

๕.๑ มีขอมูลแสดงประวัติ/ความเปนมาของหมูบาน/ชุมชน ๒  - มี/ไมม ี  

๕.๒ มีขอมูลแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนและ/หรือสภาพ
ปญหาท่ีหมูบาน/ชุมชนประสบอยู 

๒  - มี/ไมม ี  

๕.๓ มีขอมูลแสดงแนวทางการแกไข/การพัฒนาของหมูบาน ๒  - มี/ไมม ี  

๕.๔ มีกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ๒ กลุม คอื     

- จัดกลุมตามลักษณะการดําเนินงานกิจกรรม   - มี/ไมม ี - มีจํานวน.......................กลุม 
- จัดกลุมตามลักษณะการดําเนินงานกิจกรรม   - มี/ไมม ี - มีจํานวน.......................กลุม 

 
 



~ ๓๒ ~ 
 

แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแผนพัฒนาหมูบานระดับอําเภอ 
แผนพัฒนาหมูบานบาน.........................................หมูท่ี.................ตําบล...........................อําเภอ..................................จังหวัดเพชรบุร ี

 

ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน เกณฑตามตัวช้ีวัด ผล/แผนงาน/กิจกรรมท่ีผานเกณฑวัด 
๕.๕มีการปรับปรุงแผนพัฒนาหมูบานอยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง 

๒  - มี/ไมม ี - มีจํานวน.......................ครั้ง 

 

คะแนนรวม 
 

๑๐๐ 
   

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานแผนพัฒนาหมูบานรายตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดท่ี ๑   ผาน   ไมผาน        ตัวชี้วัดท่ี ๒   ผาน   ไมผาน 
ตัวชี้วัดท่ี ๓   ผาน   ไมผาน        ตัวชี้วัดท่ี ๔   ผาน   ไมผาน 

หมายเหตุ๑. การประเมินใหลงคะแนน รวมในแตละขอตัวช้ีวัดและใหลงคะแนนในขอตัวช้ีวัดยอยทุกขอตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน 

แผนพัฒนาหมูบานระดับอําเภอแตไมเกินคะแนนเต็มของแตละขอตวัช้ีวัดยอย 

 ๒. คะแนนรวมแตละตัวช้ีวัด  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ  ๖๐ ของคาคะแนนเต็มในแตละตัวช้ีวัด = ผาน 

 ๓. คะแนนรวมท้ัง ๕ ตัวช้ีวัด ตองไดมากกวา ๗๐ คะแนนข้ึนไป (๗๑ – ๑๐๐ คะแนน)= ผาน 
 

ลงช่ือผูประเมิน  คณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมูบานระดับอําเภอ 

 

ลงช่ือ...................................................        ลงช่ือ.......................................................  
(..........................................................)        (..............................................................) 
ตําแหนง..............................................        ตําแหนง.................................................. 

 

ลงช่ือ...................................................        ลงช่ือ........................................................ 
(..........................................................)        (...............................................................) 
ตําแหนง...............................................        ตําแหนง................................................... 

 

ลงช่ือ...................................................        ลงช่ือ........................................................ 
(..........................................................)        (...............................................................) 
ตําแหนง..............................................        ตําแหนง....................................................



~ ๓๓ ~ 
 

ช่ือหมูบาน/ชุมชน....................................................หมูท่ี......................................................ตําบล................................................................. 

อําเภอ......................................................................จังหวัด.....เพชรบุรี....................... 

ผูประเมิน  คณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมูบาน ระดับจังหวัด วันท่ีประเมิน............................................................. 

กรอกขอมูลหรือใสเครื่องหมาย /ลงใน  
 

ดานท่ี ๑  ตัวชี้วัดคุณภาพแผนพัฒนาหมูบาน๖  ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด 
 

เกณฑ 
 

ผลการ
ประเมิน 

 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ ใชขอมูล จปฐ. กชช.๒ค และหรือขอมูลบัญชีรับจายครัวเรือนรวมในกระบวนการวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน รอยละ 
๗๐ ขึ้นไป 
ขอมูล  กชช.๒ค และ จปฐ. 
กชช.๒คใช     ไมใช 
จปฐ.       ใช     ไมใช 
ขอมูลบัญชีรับ-จายครัวเรือน 
บัญชีรายรับ – จานของครัวเรือน    ใช       ไมใช 
จํานวนท่ีใชขอมูล...................ครัวเรือน คิดเปนรอยละ............. 
หรือใชขอมูล จปฐ. ขอท่ี ๑๓ ข. (ครัวเรือนน้ีมีการจดัทําบัญชี) 
รายรับ – รายจายของคนในครอบครัว หรือไม) 

* ใชขอมูล กชช.๒ค และใชขอมูล จปฐ. และหรือ 
บัญชีรายรับ – จายครัวเรือนมากกวารอยละ ๗๐ 
ของครัวเรือน 
* มีการวิเคราะหขอมูล จปฐ.และขอมูล กชช.๒ค 
และหรือบัญชีรับ – จายครัวเรือนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
* มีโครงการ/กิจกรรมในการแกไขปญหาท่ีตกเกณฑ
ขอมูล จปฐ.กชช.๒ค 

 
   ผาน 
ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนมากกวารอยละ ๗๐ ของครัวเรือนท้ังหมด 
 

จํานวนครัวเรือนท้ังหมด..........................................ครัวเรือน 
ครัวเรือนท่ีมสีวนรวมจัดทําแผน..............................ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ......................................... 
 
 
 

 

* มากกวารอยละ  ๗๐ 
 

   ผาน 
ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี๓องคการปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานต้ังแตตน 
 

หมูบานจัดเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาหมูบาน..................ครั้ง 
สมาชิก อปท. เขารวมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาหมูบาน..........ครัง้ 
จํานวนเปอรเซ็นตในการเขารวมเวที................................... 

 

* เขารวมประชุมเกิน ๗๐% ของจํานวนครั้งในการ
ประชุม 
* มีโครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ อปท. 
บรรจไุวในแผนพัฒนาหมูบาน 

 

   ผาน 
ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี  ๔  มีแผนพัฒนาหมูบานเปนลายลักษณอักษร 
 

แผนพัฒนาหมูบานของหมูบานมีองคประกอบดังน้ี 
- ขอมูลท่ัวไปของชุมชน 
- ขอมูลปญหาของชุมชนข้ันพ้ืนฐาน 
- ผลการวิเคราะหขอมูลของชุมชนท่ีเช่ือมโยงกันทุกระดับ 
- เปาหมายของการพัฒนาหมูบาน (กําหนดตําแหนงการพัฒนาหมูบาน) 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการแกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชนเปน
โครงการท่ีตอบสนองตอตําแหนงการพัฒนาหมูบาน 
- ภาคผนวก 

 

* มีแผนพัฒนาหมูบานเปนรูปเลมและครบ
องคประกอบ 
* มีการกําหนดตาํแหนงหมูบานอยางชัดเจน 
* โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมูบานเกินกวา 
๕๐% ตอบสนองตอตําแหนงในการพัฒนาหมูบาน 

 

   ผาน 
ไมผาน 

(จํานวนครัวเรือนท่ีเขารวมจดัทําแผนคํานวณผลรวมของครัวเรือนท่ีเขารวมกระบวนการแผนพัฒนาหมูบานตั้งแตเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาหมูบานครั้งแรกจนถึงครั้งสุดทาย (ไมนับซ้ํา) มากกวารอยละ 70 ของครัวเรือนท่ีมีอยูจริงในปจจุบัน) 

สมาชิก อปท. เขารวมประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาหมูบานใน 2 ลักษณะ  คือ 
1) เปนวิทยากรกระบวนการหรือ        2) เปนผูเขารวมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาหมูบาน 

 



~ ๓๔ ~ 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดท่ี  ๕  มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแผนงาน/โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรอยูดีมีสขุหรือสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

- มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับกรอบแผนงาน
ยุทธศาสตรอยูดีมสีุขหรือประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 

 

* มีกิจกรรมท่ีสอดคลองกับกรอบแผนงานตาม
ยุทธศาสตรหรือประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 

 

   ผาน 
   ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี  ๖  มีกิจกรรมพ่ึงตนเอง (ทําเอง) อยางนอยรอยละ ๓๐ ของกิจกรรมในแผนพัฒนาหมูบานและมีการปฏิบัติไดจริงและเสร็จ
สิ้นแลว รอยละ ๓๐ ของกิจกรรมพ่ึงตนเอง 
 

- มีกิจกรรมท่ีอยูในแผนพัฒนาหมูบานท้ังหมด.....................
กิจกรรม 
มีกิจกรรมพ่ึงตนอง (ทําเอง)....................................กิจกรรม 
- ชุมชนปฏิบัติตามกิจกรรมพ่ึงตนเอง (ทําเอง)เสร็จสิ้นจนถึง
ปจจุบัน ทําแลวเสร็จ...............โครงการ คิดเปนรอยละ............ 
ของกิจกรรมท้ังหมด 

 

* รอยละ  ๓๐  ข้ึนไป 
 
* รอยละ  ๓๐  ข้ึนไป 

 

   ผาน 
   ไมผาน 

 

ดานท่ี  ๒  ความเขมแข็งของชมุชน 
 

ตัวชี้วัดท่ี  ๗  การมีสวนรวมของคนในชุมชน 
 

- การประชุมประจําเดือน 
- มีการบันทึกการประชุม 

 

* มีการประชุมประจําเดือนของหมูบานและตัวแทน
ครัวเรือนเขารวมประชุมไมต่ํากวา ๕๐% ของ
ครัวเรือนท้ังหมูบาน 
* มีการบันทึกการประชุมโดยมีเน้ือหาท่ีบันทึก
ชัดเจน 

 

   ผาน 
   ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี ๘  ผูนําชุมชนและองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 
 

- ความเปนเอกภาพของผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน 

 

* มีองคกรเครือขายผูนําชุมชน.ในหมูบาน ท่ีมี
องคประกอบท้ังจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินระบุช่ือองคกร
................................... 
* องคกรชุมชนในหมูบานมีการเช่ือมโยงเปน
เครือขายกับหมูบานอ่ืน 

 

   ผาน 
   ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี  ๙  ทุนเศรษฐกิจชุมชน 
 

- การบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
- การระดมเงินออมภายในหมูบาน 
- กลุมอาชีพภายในหมูบาน/ชุมชน 

 

* ไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
* กองทุนหมูบานไมมีหน้ีคางชําระและหน้ีเสีย 
* มีกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตหรือกองทุนเงินออม
อ่ืนในหมูบาน 
* มีการรวมกลุมประกอบอาชีพเสริมนอกจากอาชีพ
ปกติ (ผาน ๓ ใน ๔) 
 

 

   ผาน 
   ไมผาน 

 

 

 

 



~ ๓๕ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 

บานไรสนาม  หมูท่ี ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
 

 
 

ประชุมทําแผนครั้งท่ี ๑ 

๑.ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานแกผูนําประชาชน และอธิบายแบบสํารวจขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมทําแผนครั้งท่ี ๒ 

๒. นําขอมูลท่ีสํารวจมาวิเคราะห 
 



~ ๓๖ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 
บานไรสนาม  หมูท่ี ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมทําแผนครั้งท่ี ๓ 
๓. ยกรางแผนพัฒนาหมูบาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมทําแผนครั้งท่ี  ๔ 
๔. ทําประชาวิจารณและจัดทําแผนฉบับสมบรูณ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



~ ๓๗ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 

บานไรสนาม  หมูท่ี ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๘ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 

บานไรสนาม  หมูท่ี ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

[=+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๙ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 

บานไรสนาม  หมูท่ี ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๐ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 

บานไรสนาม  หมูท่ี ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาหมูบา 
 

 



~ ๔๑ ~ 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการจําแนกตามการดําเนินการ 
 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการจําแนกตามการดําเนินการ 
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