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ขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
บานแหลมทอง 

ความเปนมาของแผนพัฒนาหมูบาน 
 ความสามารถของชุมชนเปนรากฐานของ “ชุมชนเขมแข็ง” เพราะความเขมแข็งของชุมชนเห็นไดจาก
ประชาชนในชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนาของชุมชน ในลักษณะของการพ่ึงตนเอง ชวยเหลือ
กันเอง ในการแกปญหา ท้ังปญหาสวนตัวและปญหาสวนรวม เพ่ือแบงปนประโยชนใหแกผูอ่ืนใหไดมีความสุขในการ
อยูรวมกันจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามท่ีปรารถนา งานนี้จึงเริ่มจาก “ประชาชน” และเกิดผลกระทบกับประชาชน ท้ัง
โดยตรงหรือโดยออม “ความสามารถ” นั้นจะเกิดข้ึนไดดวยการท่ีประชาชนตองสรางโอกาสการมีสวนรวมและเขาไปมี
บทบาทในการบริหารจัดการ เรียนรูเพ่ือการแกปญหาทุกปญหาของชุมชน ดังนั้นโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา
ตางๆ จึงตองเปนการกระทําท่ีเกิดความคิดริเริ่มของประชาชนจากความประสงคท่ีจะคิดแกปญหาหรือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ชุมชนจึงตองมี “ระบบ” ท่ีสรางพลังการทํางานเปนระบบการบริหารจัดการของชุมชน
เพ่ือการแกปญหาและการพัฒนา ซ่ึงหมายถึง การท่ีชุมชนรวมกันใชศาสตรและศิลปในการสรางความรวมมือกัน เกิด
ความสัมพันธของบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป ใหเกิดการเรียนรู สรางความเขาใจ  ในเรื่องแนวคิด และหลักการเพ่ือการ
ดําเนินกิจกรรมหรืองานของชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวรวมกัน รวมกันคนหาความรูไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับการทํางาน สถานการณและสิ่งแวดลอม โดยคิดคนกระบวนการทํางานของชุมชน และใชทรัพยากร
ทางการบริหารเปนปจจัยอยางประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด 
 ระบบการบริหารจัดการ มีความสําคัญเพราะเปนกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดกับบุคคล การ
พัฒนาความรู การสรางสรรคผลงาน การปฏิบัติงานใหเกิดผลตามพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ 
จึงเปนความรับผิดชอบท่ีสําคัญยิ่ง และเปนความผูกพันในหนาท่ีของผูนําและทุกคนในชุมชน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอ
ทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติโดยสวนรวม การสงเสริมใหชุมชนจัดระบบการบริหารจัดการชุมชน สําหรับใชเปน
แนวทางปฏิบัติ ควบคูการเพ่ิมพูนทักษะและศักยภาพของประชาชน ในการทํางานของชุมชน “ระบบการบริหาร
จัดการชุมชน” จึงประกอบ การแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจ เรียนรูขาวสาร ขอมูลสภาพของชุมชนระหวาง
ประชาชนในท่ีประชุมของชุมชน กําหนดแผนงานสําหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือจัดการกับสภาพของชุมชนใหเปนไป
ตามท่ีตองการ มีองคกรผูรับผิดชอบงานเปนผูดําเนินการในดานตางๆ ตามแผนท่ีไดวางไว สามารถประสานทรัพยากร 
ทุนของชุมชน ท้ังทุนทรัพยและทุนทางสังคม เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตามเปาหมายท่ีวางไว และ
ดําเนินกระบวนการอยางตอเนื่องเพ่ือความสุขสมบูรณอยางถาวร โดยพลังชุมชนโดยชุมชน 

“หมูบาน”ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๗๕และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบันถือเปนรากฐานท่ีสําคัญของประเทศ เปนจุดแตกหักของการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
กรม และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ในการปกครองหมูบานนั้นนอกจากกฎหมายจะกําหนดใหมีผูใหญบานทําหนาท่ี
เปนหัวหนาราษฎรแลว กฎหมายยังกําหนดใหมีคณะกรรมการหมูบาน หรือ กม. เปนผูชวยเหลือผูใหญบาน 
 คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ถือกําเนิดข้ึนครั้งแรก เม่ือปพุทธศักราช ๒๔๘๖แตเนื่องจากอาจจะยังมี
โครงสรางไมหลากหลายและหนาท่ีไมคอยชัดเจนและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอีกหลายประการจึงทําใหหนวยงานตางๆ 
ไมใช กม. กลับแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนๆ ข้ึนมารับผิดชอบงานในหมูบาน ทําใหเกิดปญหาความ
ซํ้าซอน บางหมูบานเกิดปญหาความขัดแยงของประชาชนซ่ึงอาจจะเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาและการแกไขปญหา
ของประชาชน 
 จากการถอดบทเรียนความสําเร็จของหมูบานท่ีมีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการหมูบานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ของกรมการปกครองพบวา ผูใหญบานจะสรางทีมงานโดยรวบรวมคนเกง คนดี มีความสามารถในหมูบานทุกกลุมทุกองคกร
ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการหมูบาน มีการมอบหมายภารกิจใหรับผิดชอบตามความรูความชํานาญ มีการจัดเก็บ
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ขอมูลของหมูบานเพ่ือนํามาวิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปนแผนของหมูบาน มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู คนหา
ปญหาและแนวทางแกไขโดยกระบวนการมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ ทําใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนา
หมูบานไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกๆ ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน บานหนองกลางดง หมูท่ี ๗ตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ บานสามขา หมูท่ี ๖ 
ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหมูบานตนแบบท่ีคณะกรรมการหมูบาน (กม.) สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีปญหาความไมสงบเรียบรอย มิใหเกิดเหตุและเปนผูชวยเหลือ
ภาครัฐในการแกไขปญหาอีกมากมาย เชนบานควนหมาก ตําบลวังใหม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เปนตน ซ่ึงหากสามารถ
ทําใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) มีความเขมแข็งและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพครบทุกหมูบานแลว จะเปนการ
สรางโครงสรางของประเทศใหมีความแข็งแกรง เปนเกราะปองกันปญหาและเปนพลังท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ รวมท้ัง
สามารถแบงเบาภาระของภาครัฐ ลดปญหาความซํ้าซอนท้ังเรื่องบุคลากร งบประมาณ ทําใหประหยัดท้ังเวลาและ
งบประมาณไดเปนอยางมาก 
 เพ่ือทําใหหมูบานซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญของประเทศมีความเขมแข็งทุกหมูบาน กระทรวงมหาดไทย 
จึงไดเสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ซ่ึงมีผลตั้งแตวันท่ี ๖เมษายน ๒๕๕๑เปนตนมา และในมาตรา ๒๘ตรี แหงกฎหมายดังกลาวไดปรับเปลี่ยน
โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของ กม. ใหมีโครงสรางท่ีเปดโอกาสใหมีผูแทนจากทุกกลุม ทุกองคกรในหมูบานเขามามีสวนรวม
และกําหนดใหมีหนาท่ี ดังนี้ 

-ชวยเหลือผูใหญบานในการปฏิบัติหนาท่ี 
-ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายอําเภอหรือผูใหญบานรองขอ 
-เปนองคกรหลักรับผิดชอบบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
-บริหารจัดการกิจกรรมท่ีดําเนินงานในหมูบานรวมกับองคกรอ่ืนทุกภาคสวน 

ความหมายของแผนพัฒนาหมูบาน  
 แผนพัฒนาหมูบาน หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพ่ือจัดการตนเองท่ี กม. และประชาชนในหมูบานรวมคิด 
วิเคราะหปญหา ศักยภาพความพรอมของหมูบาน ภายใตขอมูลท่ีคนในหมูบานจัดเก็บ รวมถึงขอมูลจากแผนชนิด
ตางๆ ท่ีมีอยูในหมูบาน ไมวาจะเปนแผนท่ีสวนราชการ หนวยงาน องคกรตางๆ ใหการสนับสนุน หรือจัดทําข้ึน เพ่ือ
รวบรวมใหเปนกรอบแนวทางการปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาหมูบานใหสอดคลองกับปญหาและความตองการท่ี
แทจริงของหมูบาน 

ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาหมูบาน 
๑) ทําใหสมาชิกในหมูบานมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน  โดยการรวมกันคิด รวมกันทํา คนหาศักยภาพและ

พัฒนาศักยภาพของหมูบาน ไปสูการพ่ึงตนเอง โดยคนในหมูบานชวยกันหาสาเหตุและหาทางแกไขกันเอง เพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
 ๒)  การสํารวจขอมูลท้ังหลายท่ีอยูอยางกระจัดกระจายในหมูบาน ทําใหทราบถึงจุดเดน จุดดอย และสภาพ
ปญหาของหมูบาน เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงสาเหตุและหาทางแกไขปญหา 
 ๓) หมูบานจะไดรับทราบปญหาความตองการของหมูบาน  และสามารถรวมมือกันแกไขปญหารวมท้ังจัดทํา
แผนงาน/โครงการ เพ่ือหาแหลงงบประมาณมาใชในการแกไขปญหาของหมูบานตลอดจนการกําหนดอนาคตในการ
พัฒนาหมูบานไปสูการพ่ึงพาตนเอง 
 ๔) เปนการพัฒนาศักยภาพการเปนผูนําของคนในหมูบาน ตลอดจนกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สมาชิกในหมูบาน 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 โดยการทํางานรวมกันระหวาง
ภาครัฐและประชาชน 

เปาหมายของการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
 แผนพัฒนาหมูบานมิใชเปนเพียงการศึกษาปญหาของหมูบานแลวนํามากําหนดเปนแผนงาน/โครงการพัฒนา
ดานตางๆ เพ่ือแกไขปญหาของหมูบานเทานั้น แตแผนพัฒนาหมูบาน เปนกระบวนการท่ีทําใหคนในหมูบาน ได
ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองท่ีมีอยู และสามารถดึงศักยภาพของตนเองท่ีมีอยูนั้นมาทําใหเกิดการปฏิบัติการท่ีเปน
รูปธรรม และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของตําบล อําเภอ และจังหวัด ดังนั้น กระบวนการสงเสริมการบูรณาการ
จัดทํา “แผนพัฒนาหมูบาน” จึงมีเปาหมาย ดังนี้  
 ๑) เพื่อคนหาศักยภาพของหมูบาน รับทราบปญหาความตองการ และจัดเก็บขอมูลตางๆ ของหมูบาน 
และสามารถนําไปกําหนดวิธีการในการพัฒนาและแกไขปญหาของหมูบานไดอยางถูกตอง 
 ๒) เพ่ือจัดทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและเสนอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ 
ใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด 
 ๓) เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมในการปองกันและแกไขปญหาตางๆ ภายในหมูบานดวยตนเองซ่ึงจะ
นําไปสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน  
 ๔) เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมของคนในหมูบาน กอใหเกิดความรวมมือของคนในหมูบานในการ
รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนาและแกไขปญหาของหมูบาน 
 ๕) เพื ่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน วิถีช ีวิตประชาธิปไตย และเกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมูบาน 

 

กระบวนการข้ันตอนในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
 การบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน โดยคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ไดกําหนดข้ันตอนไว ๘ ข้ันตอนดังนี้ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

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 จําเปนตองมีการวางแผนอยางตอเนื่องเพ่ือใหปญหาดังกลาวลดนอยลง
หรือหมดสิ้นไป โดยคณะกรรมการหมูบานในฐานะท่ีเปนผูมีความใกลชิดกับประชาชน เขาใจในสภาพปญหาตางๆ 
ของหมูบาน จะตองมีการสํารวจ จัดทําขอมูล รวมท้ังวิเคราะหปญหาตางๆ รวมกับประชาชนเพ่ือวางแผนแกไขปญหา
และนําโครงการสําคัญดังตอไปนี้ บรรจุไวในแผนพัฒนาหมูบาน   
 ๑. โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ท้ังนี้ เนื่องจากปญหายาเสพติด
เปนปญหาสําคัญท่ีหยั่งรากลึกลงในสังคมไทยทุกระดับและบอนทําลายทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน 
ซ่ึงเปนอนาคตสําคัญของชาติ นอกจากนั้น ยังเปนบอเกิดของปญหาสังคมตางๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น กม. ควร
รวมกับประชาชนในหมูบาน ริเริ่ม และดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมท่ีจะสามารถทําใหหมูบานเปนหมูบานปลอด
ยาเสพติดดวยการบรรจุไวในแผนพัฒนาหมูบาน ท้ังนี้ โครงการ/กิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ควรตองประกอบดวย  

    ๑.๑ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานดําเนินการเอง เชนการตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย การเฝาระวัง
สอดสองพฤติกรรมของผูมีพฤติกรรมเสี่ยง แลวดําเนินการและหรือแจงผูมีสวนเก่ียวของดําเนินการ 
     ๑.๒ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานรวมกับหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การตั้งจุดตรวจจุดสกัด
รวมกับฝายปกครอง หรือตํารวจ การจัดคายคืนคนดีสูสังคม หรือคายบําบัด การจัดอบรมใหความรูถึงพิษภัยของยา
เสพติดใหแกกลุมเสี่ยง เปนตน 
 ๑.๓ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ เชน ชี้เปา หรือแจงเบาะแสใหตํารวจ หรือฝาย
ปกครองดําเนินการ เปนตน  
 ๒. โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายไดและลดรายจายของครัวเรือน เพ่ือ
แกไขปญหาความยากจน ซ่ึงปญหาความยากจนก็เปนปญหาสําคัญท่ีอยูคูสังคมไทยมาเปนเวลานาน ท้ังนี้ สาเหตุอาจ
เกิดจากการเดินตามกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม จึงทําใหคนไทยบางสวนตองประสบกับปญหาความยากจน บาง
รายจนซํ้าๆแตบางรายอาจยากจนดวยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอ่ืนๆ เชน ภัยธรรมชาติ ความไมรูกฎหมายจึงถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากนายทุน เปนตน ดังนั้น เพ่ือทําใหประชาชนในหมูบานหลุดพนจากปญหาความยากจนและสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน กม. ควรกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะสามารถแกไขปญหาความยากจนไวในแผนพัฒนา
หมูบานดวย ดังนี้  
     ๒.๑ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานสามารถดําเนินการไดเอง เชน การสรางความตระหนักใหประชาชนใน
หมูบานเล็งเห็นประโยชนและความสําคัญของการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต การรณรงคให 
ลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งฟุมเฟอย การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได เพ่ือลดรายจายในการซ้ืออาหารการทําไรนาสวน
ผสมหรือการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เปนตน 
     ๒.๒ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานรวมกับหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การฝกอาชีพเสริมเพ่ือสราง
รายไดลดรายจาย การใหความรูดานกฎหมายเพ่ือมิใหประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนหรือกลุมคนท่ีไมหวังดี 
การพัฒนาอาชีพหลักโดยหลักวิชาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม การใชประโยชนและบริหารจัดการท่ีดินหรือทรัพยสิน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด การตลาด เปนตน 
     ๒.๓ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานมอบใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การขุดลอกคู คลอง 
หนอง บึง เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในการเกษตรและอุปโภค/บริโภค การสรางหรือปรับปรุงถนนเพ่ือขนสงผลผลิตทาง
เกษตรออกสูตลาด เปนตน 
 ๓. โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากปจจุบันปญหาภัยพิบัติตางๆ 
เปนผลพวงจากสภาวะโลกรอนไดเกิดข้ึนบอยครั้ง และการเกิดภัยพิบัติ ข้ึนในแตละครั้ง สรางความสูญเสีย 
ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมหาศาล เชน การเกิดคลื่นยักษสึนามิในประเทศไทย เม่ือป ๒๕๔๗ และท่ี
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ประเทศญี่ปุน เม่ือป ๒๕๕๔ การเกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม ฟลิปปนส และอีกหลายๆ ประเทศใน
ป ๒๕๕๔ นอกจากนั้นยังมีภัยแลง ภัยหนาว และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ เกิดข้ึนอีกมากมาย ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพรอม
ของหมูบานรองรับหากมีเหตุการณภัยพิบัติตางๆ เกิดข้ึน จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยบรรจุไวในแผนพัฒนาหมูบานดวย ยกตัวอยางเชน 
     ๓.๑ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานสามารถดําเนินการไดเอง เชน การสํารวจขอมูลบุคคล ครัวเรือนสถานท่ี
เสี่ยงท่ีจะประสบภัยเพ่ือวางแผนเตรียมการปองกัน การซักซอมเสนทางการอพยพหรือจุดพักพิงชั่วคราวเม่ือเกิดภัย การสง
สัญญาณเพ่ือแจงเตือนภัย การใหความชวยเหลือเยียวยาผูปวย ผูพิการดอยโอกาสท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได การ
จัดทําฝายชะลอน้ํา เปนตน  
     ๓.๒ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานมอบใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การใหความรูเพื่อเตรียมความพรอมของประชาชนรองรับเมื่อเกิดภัยพิบัติ การจัดทําฝายน้ําลน 
เปนตน  
     ๓.๓ โครงการ/กิจกรรม ที่หมูบานมอบใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การจัดทําระบบ 
แจงเตือนภัยแบบอัตโนมัติ การขุดลอก ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ํา การกอสรางระบบ หรือสิ่งกอสราง
เพ่ือปองกันภัย เชน เข่ือนปองกันคลื่น การกอสรางฝายน้ําลน เปนตน 
 ๔. โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตร ทั้งนี้ เนื ่องจากประชากรไทยสวนใหญ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน ทําไร และปจจุบันเกษตรกรสวนใหญไดรับผลกระทบจากท้ังภัย
พิบัติ อันเปนผลพวงจากสภาวะโลกรอน ภัยพิบัติจากการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืช รวมทั้งผลกระทบจาก
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง และสิ่งสําคัญการกาวสู “ประชาคม
อาเซียน” (ASEAN Community) ในป ๒๕๕๘ ท่ีจะมีการเปดเสรีในทุกๆ ดานของประเทศสมาชิกท้ัง ๑๐ประเทศซ่ึง
จะทําใหตองมีการแขงขันกันในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเกษตรท่ีประเทศไทยคอนขางจะเสียเปรียบใน
ดานคาแรงและตนทุนการผลิต ดังนั้น หมูบานจึงตองเรียนรูและเตรียมการรองรับ โดยในแผนพัฒนาหมูบานจะตองมี
โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเกษตรบรรจุไว  ยกตัวอยางเชน  
    ๔.๑ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานสามารถดําเนินการไดเอง เชน การเลือกพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของดิน การผลิตปุยอินทรียชีวภาพเพ่ือใชในกระบวนการผลิต การลดการใชสารเคมีเพ่ือกําจัดแมลงศัตรูพืชและใช
สารชีวภาพแทน การปรับปรุงคุณภาพของดิน การแกไขปญหาดินเปรี้ยวหรือดินเค็ม เปนตน 
    ๔.๒ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานรวมกับหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การใชเทคโนโลยีสมัยใหม
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การหาตลาดเพ่ือจําหนายผลผลิตทางการเกษตรท่ีไมผานพอคาคนกลาง  
การแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม เปนตน 
    ๔.๓ โครงการ/กิจกรรมท่ีหมูบานมอบใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ เชน การใหความรูเรื่อง “ประชาคม
อาเซี ยน ” (ASEAN Community) การป รั บ ป รุ งแล ะ พั ฒ น าส าย พั น ธุ เพ่ื อ เพ่ิ ม ผลผลิ ตท างก าร เกษ ตร  
การกอสรางระบบชลประทานเพ่ือใหมีน้ําเพียงพอตอการทําการเกษตร เปนตน 
 ๕. โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน ท้ังนี้ เนื่องจาก
ปจจุบันประชาชนในระดับฐานรากสวนใหญจะไมคอยมีความรู ความเขาใจในการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ทําใหผูไมหวังดีชักจูงไปในทางท่ีไมถูกไมควรไดโดยงายและสวนใหญจะเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางการเมืองเฉพาะการลงคะแนนเลือกตั้ง ท้ังการเลือกตั้งในระดับทองถ่ินและในระดับชาติ สวนการมีสวน
รวมในการติดตาม ตรวจสอบ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ยังไมคอยปรากฏใหเห็น ท้ังๆ ท่ีเปนสิทธิท่ีสามารถกระทําไดและมี
กฎหมายรองรับ ดังนั้น หมูบานจึงควรมีโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนบรรจุไวในแผนพัฒนาหมูบานดวย ยกตัวอยางเชน 
              ๕.๑ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานสามารถดําเนินการไดเอง เชน การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเสนอแนว
ทางการแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานอยางสมํ่าเสมอ  การจัดกิจกรรมเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยาง



~ ๗ ~ 
 
กวางขวาง การเปดรับฟงความคิดเห็นของทุกกลุม การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูใหญบาน สมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เปนตน 
     ๕.๒ โครงการ/กิจกรรม ท่ีหมูบานรวมกับหนวยงานภายนอกดําเนินการ  หรือมอบใหหนวยงานภายนอก
ดําเนินการ เชน การใหความรูแกประชาชนถึงสิทธิและหนาท่ีทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและการเขาชื่อ
เสนอกฎหมาย รวมท้ังถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน 
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บานแหลมทองหมูท่ี ๔ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
ช่ือประธานกรรมการ  นายแสงอรุณ  ชอพฤกษ ตําแหนง ผูใหญบาน 
ท่ีอยูติดตอ ๖๐ หมูท่ี ๔ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

แกนนําจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
 

๑.  นายแสงอรุณ  ชอพฤกษ ๖๐หมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
๗๖๑๕๐  โทร.  ๐๘๒-๒๙๑๒๖๙๗ 

๒.  นายธีรวุฒ ิ  มีนาท  ๑๐๑หมูท่ี ๔ ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร.- 
๓.  นายประเทือง  แจงเรือง  หมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี   

๗๖๑๕๐  โทร. - 
๔.  นายไพโรจน  ชูศรี  ๙๖หมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร.- 
๕.  นายสุเทพ  แจงเรือง  ๖๔หมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร. - 
๖.  นายหนึ่ง  กล่ําทอง  ๑๑๒หมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร.  - 
๗.  นายวิรัตน  แสนหม่ืน ๑๐๔หมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร.- 
๘.  นายบุญมา  บุญทับ  ๑๑๑หมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร. - 
๙.  นายทองสุข  แจงเรือง  ๖๐/๑หมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
      ๗๖๑๕๐  โทร. - 
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สวนท่ี  ๑ 
สภาพท่ัวไปของหมูบาน/ชุมชน 

 

  ๑.๑  ประวัติความเปนมา 
 

  ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๔ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี บานแหลม
ทองเปนหมูบานท่ีมีประชากรอาศัยอยูมาต้ังแตสมัยโบราณ ชาวบานนับ
ถือศาสนาพุทธ และมีประวัติเลาขานกันมายาวนานวา แตเดิมเปนท่ีราบ
ลุมมีบานอยูอาศัย พ้ืนท่ีมีลักษณะเปนแหลมยื่นออกไปทางทิศตะวันออก 
ชาวบานจึงเรียกชื่อตามภาพท่ีเห็นวา “บานแหลมทอง” ตอมาจึงตั้งเปน
ชื่อหมูบานในเวลาตอมา 

๑.๒  ท่ีตั้ง 
   ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอบานลาดไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร 
  อาณาเขต 
   ทิศเหนือ ติดตอกับ บานไรสนาม หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก 
   ทิศใต  ติดตอกับ บานกวย  หมูท่ี ๒ ตําบลไรโคก 
   ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
   ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานนาน้ําพุ หมูท่ี ๓ ตําบลไรโคก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งหมูบาน หมูท่ี ๔บานแหลมทอง 
 

๑.๓  ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ / ฤดูกาล 
  พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม  มีคลองชลประทานไหลผานตลอดสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเกษตรและเลี้ยงสัตวพ้ืนท่ี
สวนใหญเปนพ้ืนท่ีการเกษตร การจัดตั้งครัวเรือนมีลักษณะกระจายเปนกลุมๆ สภาพอากาศในฤดูรอนจะปานกลาง 
ฤดูฝนมีฝนตกชุกเกือบตลอดป ฤดูหนาวอากาศหนาวไมมาก  มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี ๒๕ºc 

 

บานแหลมทอง 
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๑.๔  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของหมูบาน 
 (๑)  ดิน พ้ืนท่ีดินมีสภาพเปนดินรวนปนทราย เหมาสมกับการทําอาชีพเกษตรกรรม 
 (๒)  น้ํา บานแหลมทองเปนหมูบานอุดมสมบรูณ  เนื่องจากมีคลองชลประทานผานหมูบาน  

ชาวบานสวนใหญใชน้ําจากคลองชลประทานมีน้ําใชในการทําการเกษตรไดตลอดท้ังป 
๑.๕  ขอมูลดานประชากร, อาชีพ, รายได, จํานวนประชากร 
 ลักษณะของประชากรในหมูบานเปนสังคมเกษตรกรรม เหมาะสมแกการทํานาและเลี้ยงสัตว  การ

ดําเนินชีวิตของชาวบานตามวิถีเศรษฐกิจพอพียงตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯมีการพ่ึงพา
อาศัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในหมูบาน การทํานาสวนใหญจะทําปละ ๒ ครั้ง 

- จํานวนครัวเรือน    ๑๙3   ครัวเรือน 
จํานวนประชากร     ๕๘4  คน  ชาย  ๒๖4  คน    หญิง  ๓๒0  คน 
จํานวนผูสูงอายุ    8๙   คน  จํานวนผูพิการ  ๗  คน  จํานวนผูปวยเอดส  -  คน 
- อาชีพหลัก 
   ทํานา  จํานวน  ๔๙  ครัวเรือน 
   ทําไร  จํานวน  ๒๕  ครัวเรือน 
   เลี้ยงสัตว จํานวน  ๑๐  ครัวเรือน 
   คาขาย จํานวน  ๗  ครัวเรือน 
   รับราชการ จํานวน  ๒๕  ครัวเรือน 
   รับจาง จํานวน  ๔๕  ครัวเรือน 
   ทํางานประจําเอกชนบรษัิท/โรงงาน จํานวน  ๕๖ ครัวเรือน 
   วางงาน จํานวน  -  ครัวเรือน 
   ธุรกิจสวนตัว จํานวน  -  ครัวเรือน 
-  รายไดภาคเกษตรเฉลี่ย...........................................บาท/ครัวเรือน/ป 
-  รายไดนอกภาคเกษตรเฉลี่ย....................................บาท/ครัวเรือน/ป 
-  รายไดเฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ จปฐ. ๒๕๖๑)...............................บาท/คน/ป 
-  ครวัเรือนยากจน (รายไดไมถึง  ๒๓,๐๐๐  บาท/คน/ป) ป ๒๕๖๑ จํานวน.....................ครัวเรือน 

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

-  คลองชลประทาน)........................ไร 
-  ปาชุมชนก่ีแหง(ระบุ) ...........................................จํานวน..........................ไร 
-  แหลงน้ําสาธารณะ - แหง 
-  ประปา ๒ แหง ผูใช ๑๙๑ ครัวเรือน  บอสาธารณะ   -  แหง 
-  จํานวนผูใชไฟฟา   ๑๙๑    ครัวเรือน 
-  โทรศัพทสาธารณะ    ๓   แหง   สวนตัว(เบอรบาน)   ๓๐   เครื่อง 
-  โทรศัพทมือถือ    ๑๖๕  เครื่อง 
- พ้ืนท่ีดินสาธารณะวางเปลา   ๑ แหง 
-  ศาลาหมูบาน หมูท่ี ๔     ๒ แหง                                                                                                                         

  
 



~ ๑๑ ~ 
 

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

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

๑.๘  ขอมูลดานการบริหารหมูบาน 
 ๑.๘.๑  กํานันตําบลไรโคก   นายสมพงษ ขันทรัพย โทร. ๐๘๑-๐๐๗๙๙๕๑ 
  ผูใหญบานหมูท่ี ๔ นายแสงอรุณ ชอพฤกษ โทร. ๐๘๒-๒๙๑๒๖๙๗  
 ๑.๘.๒  นายก อบต.  นายสมิง  คงประเสริฐ โทร. ๐๘๗-๙๓๑๘๓๔๕ 
 ๑.๘.๓  รายชื่อสมาชิก อบต. (หมูบาน)  

(๑) นายธีรวุฒิ  มีนาท    โทร. ๐๘๐-๖๕๓๘๔๔๐ 
  (๒) นายประเทือง   แจงเรือง    โทร. ๐๘๓-๗๕๗๒๓๖๑ 
 ๑.๘.๔  รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
  (๑) นายสุเทพ  แจงเรือง    โทร. 
  (๒) นายวิเชียร  บังจิต    โทร. 
  (๓) นางสมหวัง  ทัศนา    โทร. 
  (๔) น.ส.วชัรา  ถ่ินถาน    โทร. 
 ๑.๘.๕  รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
 (๑) นางบุญรวม บุญอยู ๓๕ หมูท่ี ๔ โทร. 
 (๒) นายวิรัตน แสนหม่ืน ๑๐๔ หมูท่ี ๔ โทร. 
 (๓) นางคลอย กล่ําทอง ๑๑๒ หมูท่ี ๔ โทร. 
 (๔) นางลําพึง สุขเกษม ๑๐๖ หมูท่ี ๔ โทร. 
 (๕) นางบุญนํา รุมรวย ๕ หมูท่ี ๔ โทร. 
 (๖) นางชวน แสนสบาย ๑๑๗ หมูท่ี ๔ โทร. 
 (๗) นางประเสริฐ รุมรวย ๙๐ หมูท่ี ๔ โทร. 
 (๘) นางจันทร เจิมจันทร ๑๒๒/๑ หมูท่ี ๔ โทร. 
 (๙) นางวรรณา รุมรวย ๙๐ หมูท่ี ๔ โทร. 
 (๑๐) นางชอย บุญทับ ๑๒๕ หมูท่ี ๔ โทร. 
 (๑๑) นางลํายอง เลิศอาวาส ๖๗/๓ หมูท่ี ๔ โทร. 
 (๑๒) นางบัวผัน คงประเสริฐ ๑ หมูท่ี ๔ โทร. 

  ๑.๘.๖ คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
   (๑) ……………………………………………………………………. 
 ๑.๙ ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นดานตางๆ ในชุมชน 
  - ดานแพทยแผนไทย/สมุนไพร/หมอพ้ืนบาน ไดแก 
 (๑) นางขวัญตา คงประเสริฐ ท่ีอยู ๑ หมูท่ี ๔ ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
   รายละเอียด หมอนวดแผนไทย 



~ ๑๒ ~ 
 
 (๒) นายแมว แสนสบาย ท่ีอยู ๖๘หมูท่ี ๔ ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
   รายละเอียด หมอกวาดยาเด็ก, ปดเปาโรค 
 (๓) นางดํา รุมรวย ท่ีอยู ๒ หมูท่ี ๔ ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
   รายละเอียด หมอตําแย (หมอทําคลอดแผนโบราณ) 
  - ดานผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีทองถิ่น ไดแก 
 (๑) นายทวี ทัศนา ท่ีอยู ๑๒๑ หมูท่ี ๔ ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
   รายละเอียด ปพาทย 
 (๒) นายดวน เจตจันทร ท่ีอยู ๒๗ หมูท่ี ๔ ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
   รายละเอียด กลองยาว 
 (๓) นายสมยศ บัวไสว ท่ีอยู ๙๗ หมูท่ี ๔ ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
   รายละเอียด เลนลิเก 
 (๔) นายศิริชัย มีนาท ท่ีอยู ๑๓๓ หมูท่ี ๔ ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
   รายละเอียด ทําพวงมะโหด (ตัดกระดาษงานบวชนาค) 
  - ดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางแกะ หัตถกรรม/จักรสาน ทอผา ไดแก 
  (๑) นายทองสุข แจงเรือง  ท่ีอยู  ๖๐/๑หมูท่ี ๔  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ชางไม 
  (๒) นายอุทัย บัวไสว  ท่ีอยู  ๖หมูท่ี ๔  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ชางปูน 
  (๓) นางสมถวิล   ทองไทร  ท่ีอยู  ๔๑หมูท่ี ๔  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  สานตะกรา 
  - ดานผูมีความรูดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก ขยายพันธุ การปรับใชเทคโนโลยี  ไดแก 
  (๑) นายธรรม แจงเรือง  ท่ีอยู  ๖๔หมูท่ี ๔  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  เพาะมะนาว ตอก่ิง ทาบก่ิง 
  - ดานผูมีความรูดานการถนอมอาหาร/การจัดทําอาหาร  ไดแก 
  (๑) นางประยงค โตจิ๋ว  ท่ีอยู  ๕๕หมูท่ี ๔  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ทําอาหาร 
  (๒) นางเฉลิม แจงเรือง  ท่ีอยู  ๔๔หมูท่ี ๔  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
      รายละเอียด  ทําอาหาร 
  - ดานผูมีความรูพิธีกรรมทางศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
  (๑) นายนอง ชอพฤกษ ท่ีอยู  ๖๐หมูท่ี ๔ ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
      รายละเอียด  พิธีกรรมทางศาสนา 
  (๒) นายทัย ทิมทอง  ท่ีอยู  ๑๐๘หมูท่ี ๔ ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
      รายละเอียด  พิธีกรรมทางศาสนา 
  - ผูมีความรู ความสามารถพิเศษดานอ่ืนๆ  ไดแก 
   - 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 
 ๑.๑๐  กลุมในชุมชน 
                   กลุมออมทรัพย/สวัสดิการ/กองทุน ๒ กลุมไดแก  กองทุนหมูบาน,ออมทรัพย  
 
  กลุมอาชีพ   - กลุม ไดแก - 
          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    ๑ แหง ไดแก - 

วัด/มัสยิด/โบสถ   - แหง ไดแก  - 
ตลาด    - แหง ไดแก - 

         ศูนยเด็กเล็ก   - แหง ไดแก - 
         โรงพยาบาล/สถานพยาบาล  - แหง ไดแก - 
         หนวยงานบริการของราชการ - แหง ไดแก - 
         สถานีวิทยุ/หอกระจายขาว  ๑ แหง ไดแก หอกระจายขาวบานแหลมทอง 
         สนามกีฬา    - แหง ไดแก - 
         ศาลากลางหมูบาน/หองสมุด/ศูนยเรียนรู  ๑ แหง ไดแก ศาลากลางหมูบานแหลมทอง 
         แหลงทองเท่ียว   - แหง ไดแก - 
         โรงงานอุตสาหกรรม  - แหง ไดแก - 
         สมาคม/มูลนิธิ   - แหง ไดแก - 
         รานคา/รานอาหาร   ๓ แหง ไดแก -  
         โทรศัพทสาธารณะ   ๓ แหง ไดแก - 
 ๑.๑๒  สภาพทางเศรษฐกิจของหมูบาน 
  (๑)  การประกอบอาชีพ  ประชากรสวนใหญของหมูบานแหลมทอง 

ประกอบอาชีพหลัก คือ การทํานา และเลี้ยงสัตว  เชน  วัว  ไก  เปนตน  
อาชีพรอง คือทําไรและรับจางเปนตน 

  (๒)  รายไดจากการประกอบอาชีพ  ประชากรของหมูบานมีรายไดเฉลี่ย 
ไมต่ํากวาคนละ ๒๓,๐๐๐ บาทตอป  ประชากรสวนใหญมีการออมทรัพย 
เพราะมีกลุมออมทรัพย , กองทุนหมูบาน และมีธนาคารขยะ เปนตน 
(๓)  ในหมูบานมีรานคาเพ่ือจําหนายสินคาอุปโภค – บริโภค ไวบริการประชาชนในหมูบาน 

  ๑.๑๓  โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
เสนทางการคมนาคมของบานแหลมทองหมูท่ี ๔  มีถนนลาดยางสายโพธิ์ลอย –ไรโคก เปนสายหลัก

เพ่ือเปนการขนสงพืชผลทางการเกษตรไปจําหนายถึงตลาดเกษตรอําเภอ ประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร มีไฟฟาใชทุก
หลังคาเรือน มีระบบประปาใชทุกครัวเรือน 

๑.๑๔  การสาธารณสุข  
ในหมูบานไรโคก มีสถานีอนามัยตําบลไรโคก  ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี  ๓  ตําบลไรโคก  และโรงพยาบาล

บานลาดซ่ึงอยูไมไกลนัก  ใหบริการรักษาประชาชนอยางท่ัวถึง 



~ ๑๔ ~ 
 
  ๑.๑๕  การศึกษา 
   บานแหลมทอง มีสถานศึกษาประจําหมูบาน คือโรงเรียนบานแหลมทอง (ตั้งอยู หมูท่ี ๔  บานแหลม
ทอง)เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลและประถมศึกษาปท่ี ๑-๖และมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีการศึกษานอก
ระบบกับ กศน.อําเภอบานลาด ประชากรสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี ๖ แตเยาวชนรุนใหมท่ีจบ
การศึกษาระดับภาคบังคับจะศึกษาตอในวุฒิท่ีสูงข้ึน เชน ระดับมัธยมปลาย ม.๖  
  ๑.๑๖  ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

ชาวบานแหลมทองทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ  โดยจะไปประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  เชน งานบวช งานศพ ท่ีวัดหัวนา ตําบลไรโคกสวน
ในดานประเพณีอ่ืนๆ เชน ประเพณีสงกรานตทําบุญวันข้ึนปใหม  ทําบุญ
วันสงกรานต  แห เทียน  เทศมหาชาติ  กฐินและงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมราชินีนาถ 
เพ่ือเปนการหลอหลอมหัวใจทุกดวงไวเปนดวงเดียวกัน 
 

  ๑.๑๗  การเมือง การปกครองและสังคมหมูบาน 
   การปกครองในหมูบาน มี ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑  คือการปกครองสวนทองท่ี  โดยมีผูใหญบานเปน
ผูนําการปกครองสวนทองถ่ิน  และมีคณะกรรมการหมูบานเปนคณะปกครอง  สวนท่ี ๒  การปกครองสวนทองถ่ิน
ปกครองโดยองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  มีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเปนตัวแทนหมูบานโดยมาจากการ
เลือกตั้ง จํานวน  ๒  คน  การทํางานของผูนําท้ังสองสวนทํางานแบบบูรณาการเพ่ือประโยชนคนในชุมชนเปนหลัก
รวมคิด  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 

๒.๑  กําหนดจุดเดนหรือจุดแข็งของชุมชน (บอกถึงสิ่งท่ีมีและเห็นวาเดนในชุมชนท้ังดานบุคคล, กลุม
องคกรชุมชน,สิ่งแวดลอม, ภูมิปญญาทองถ่ิน, วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งอ่ืนๆ เปนปจจัยในชุมชนเอง) 
(๑) จุดเดนดานบุคคล (ทุนดานทรัพยากรบุคคล) 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล อาย ุ บานเลขท่ี โทรศัพท ลักษณะเดน/ภูมิปญญา 

๑ นางขวัญตา  คงประเสริฐ 
 

๑ ม.๔  หมอนวดแผนไทย 

๒ นายแมว  แสนสบาย 
 

๖๘ ม.๔  หมอกวาดยา, ปดโรคตางๆ 

๓ นางดํา  รุมรวย 
 

๒ ม.๔  หมอตําแย 

๔ นายทวี  ทัศนา 
 

๑๒๑ ม.๔  วงปพาทย 

๕ นายดวน  เจตจันทร 
 

๒๗ ม.๔  กลองยาว 

๖ นายสมยศ  บัวไสว 
 

๙๗ ม.๔  เลนลเิก 

๗ นายศิริชัย  มีนาท 
 

๑๑๓ ม.๔  พวงมะโหด 

๘ นายทองสุข  แจงเรือง 
 

๖๐/๑ ม.๔  ชางไม 

๙ นายอุทัย  บัวไสว 
 

๖ ม.๔  ชางปูน 

๑๐ นางสมถวิล  ทองไทร 
 

๔๑ ม.๔  สานหลัว, สานตะกรา 

๑๑ นายธรรม  แจงเรือง 
 

๖๔ ม.๔  เพาะมะนาวตอก่ิง, ทาบก่ิง 

๑๒ นางประยงค  โตจิ๋ว 
 

๕๕ ม.๔  ทําอาหาร 

๑๓ นางเฉลิม  แจงเรือง 
 

๔๔ ม.๔  ขนมหวาน 

๑๔ นายนอง  ชอพฤกษ 
 

๖๐ ม.๔  พิธีกรรมทางศาสนา 

๑๕ นายทัย  ทิมทอง 
 

๑๐๘ ม.๔  พิธีกรรมทางศาสนา 

 
   
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 
๒.๒ การวิเคราะหขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของหมูบาน 
  การจากสํารวจขอมูล จปฐ. ของบานไรโคกพบวา มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายจํานวน ๔๐ขอ และตัวชี้วัดท่ียัง
ไมบรรลุเปาหมาย – ไมมี ไมมีขอมูล ๒ ตัวชี้วัด คือ ๒๖ ,๓๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดง  ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด 
จํานวน
(หนวย) 

คิดเปน
รอยละ 

 

หมวดท่ี ๑  สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี) 
 
 

 

- 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 

๑๕ 
๓๐ 
๑๙ 
๗๒ 
๗๓ 

๑๑๗ 
๒๐๒ 
๑๐ 

 

 
 

๗๓ 
๗๓ 
๗๓ 
๗๓ 
๗๓ 
๗๓ 
๗๓ 
๗๓ 

 

 
 
 

- 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๙๘.๖ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

 

หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอดและฉีดวัคซีนครบตามเกณฑบริการ 
แมท่ีคลอดลูกไดรับการทําคลอดและดูแลหลังคลอด 
เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา ๒,๕๐๐ กรัม 
เด็กแรกเกิดถึง ๑ ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริม 
เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย ๔ เดือนแรกติดตอกัน 
เด็กแรกเกิดถึง ๕ ป เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 
เด็กอายุ ๖-๑๕ ป เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน. 
เด็กอายุ ๖-๑๒ ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางเสรางเสริมฯ 
ทุกคนในครัวเรือนไดกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 
คนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาท่ีถูกตองเหมาะสม 
คนอายุ ๓๕ ป ข้ึนไป  ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 
คนอายุ ๖ ป ข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ ๓ วัน วันละ ๓๐ นาที 
ทุกคนในครัวเรือนท่ีมีหลักประกันสุขภาพไดรับสิทธิอยางท่ัวถึง 
 

 

หมวดท่ี ๒ มีบานอาศัย (ประชาชนมีท่ีอยูอาศัยสภาพแวดลอมเหมาะสม) 
 

๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 

 

ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร 
ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป 
ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอด 
ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 
ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 
ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 
ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ครอบครัวมีความอบอุน 
 

 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

ลําดับ
ท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 
จํานวน 
(หนวย) 

คิดเปน 
รอยละ 

หมวดท่ี๓ ฝกใฝการศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการดานการศึกษา)  
 

๘ 
๗ 

๓๐ 
๑ 
- 
 

๑๔๓ 
๗๓ 

 
 

๑๔๓ 
๗๓ 
๗๓ 

 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

- 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

 

๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 

 
๒๗ 
๒๘ 

 

เด็กอายุต่ํากวา ๓ ป ไดรับการกระตุนการเรียนรูจากการทํากิจกรรมรวมกับผูใหญ 
เด็กอายุ ๓-๕ ป ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 
เด็กอายุ ๖-๑๖ ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป 
เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป แตไมไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา และยังไมมีงานทํา  ไดรับการฝกอบรมอาชีพ 
คนอายุ ๑๕-๖๐ ปเต็ม อานเขียนภาษาไทยได และคิดเลขอยางงายได 
คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารท่ีเปนประโยชน อยางนอยสัปดาห 

หมวดท่ี ๔ รายไดกาวหนา 
 

๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 

 

 

คนอายุ ๑๕-๖๐ ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได 
คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ ๒๓,๐๐๐ บาทตอป 
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 

หมวดท่ี ๕ ปลูกฝงคานิยม(ประชาชนมีการปลูกฝงคานิยมไทยใหกับตนเองเพ่ือใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
 

๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 

 

คนในครัวเรือนไมติดสุรา 
คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 
คนในครัวเรือน ไดปฏิบตัิตนตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย 
คนอายุ  ๖ ปข้ึนไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 
คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 
คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 

 

๒๑๗ 
๒๑๔ 
๗๓ 
๗๓ 
๓๑ 
๑ 

 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
หมวดท่ี ๖ รวมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันรักษาสิทธิ์ของตนเองเพ่ือประโยชนของชุมชนหรือทองถ่ิน 

 

๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 

 
๔๑ 
๔๒ 

 

ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุมท่ีตั้งข้ึนในหมูบาน ตําบล 
ครัวเรือนมีคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือประโยชนของชุมชน 
ครัวเรือนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
ประโยชนของชุมชนหรือทองถ่ิน 
คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน 
คนอายุ ๑๘ ข้ึนไป ท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งไปใชสิทธิ์เลือกในชุมชนของตน 
 

 

๗๓ 
๗๓ 
๗๓ 

 
๗๓ 

๑๖๘ 

 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

 
๒.๓  การวิเคราะหขอมูล  กชช.๒ ค ป ๒๕61 

  ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบานเปนขอมูลท่ีแสดงระดับการพัฒนาหมูบานวา หมูบานอยูในระดับใดเม่ือเทียบกับ
หมูบานสวนใหญ โดยมีขอมูลท้ังหมด ๖ ดาน ๓๑ ตัวชี้วัด ซ่ึงผลการวิเคราะห พบวาบานแหลมทอง หมูท่ี ๔   ตําบล
ไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  เปนหมูบานเรงรัดพัฒนาระดับ ๓ หรือหมูบานกาวหนา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  สรุปสภาพปญหาของหมูบาน 
  (๑) มีปญหามาก   จํานวน  ๒  ตัวชี้วัด 
  (๒) มีปญหาปานกลาง  จํานวน  ๓  ตัวชี้วัด 
  (๓) มีปญหานอย   จํานวน  ๑๗ ตัวชี้วัด 
  มีปญหามาก  จํานวน  ๒  ตัวชี้วัด  ดานท่ี ๕  ความเขมแข็งของชุมชน 
  ตัวชี้วัดท่ี  ๒๒  การเรียนรูโดยชุมชน   ไดคะแนน  ๑  คะแนน 
  ตัวชี้วัดท่ี  ๒๖  การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน ไดคะแนน  ๑  คะแนน 
สภาพปญหาจากขอมูล  กชช.๒ ค.ป  ๒๕61 
 

ท่ี ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไขปญหา 
๑ การเรียนรูโดยชุมชน ๑.หมูบานไมมีศูนยเรียนรูชุมชน 

๒.ขาดงบประมาณ 
๑.จัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน 
๒.จัดหางบประมาณโดยบรรจุไวในแผนชุมชน 

๒ การเขาถึงแหลงเงินทุน
ของประชาชน 

๑.ประชาชนกูเงินไมตรงกับ
วัตถุประสงคของการกูเงิน 
๒.ไมไดรับการพิจารณาจากแหลง
เงินทุน เชน ธนาคาร 

๑.ใหความรูแกประชาชนในการกูเงิน 
๒.สมัครเปนสมาชิกกองทุนหมูบานและกลุม
ออมทรัพยเพ่ือการผลิตของหมูบาน 

 

๒.๔  ขอมูลปญหาของชุมชนดานอ่ืนๆ (ถามี) 
  นอกจากขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช.๒ ค. แลว บานแหลมทองหมูท่ี ๔ ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  
จังหวัดเพชรบุรี  ยังมีปญหาของชุมชนดานอ่ืนๆ  ซ่ึงไดจัดจากการจัดเวทีปะชาคม  ขอมูลของกลุม/องคกรและอ่ืนๆ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ท่ี ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางแกไขปญหา 
๑ 
 
 
 

๒ 

ดานการทํา
การเกษตร 
 
 
ปญหารายไดนอย 
ไมเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ 

- ผลผลิตราคาต่ํา ตนทุนสูง 
- ปุย ยา มีราคาแพง 
- ประชาชนขาดความรูในการประกอบ
อาชีพ 
- สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
- ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากประชาชนสวน
ใหญใชเงินไปกับปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช 
- เครื่องใชอุปโภคบริโภคมีราคาสูงน้ํามัน
แพง 

- ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการใชปุยชีวภาพ 
- สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพ่ือใหมีรายได
เสริม 
- สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
- กระตุนใหรูจักการออมและประหยัดอดออม 
- รณรงคใหปลูกพืชผักสวนครัว/รั้วกินได เพ่ือ
เปนการลดรายจายและเพ่ิมรายไดของ
ครัวเรือน 

 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

๒.๕  วิเคราะหขอมูลดานอ่ืนๆ เชน แผนชุมชน (ดานการเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ) แผนยุทธศาสตร  อบต. 
(โดยสามารถนําทิศทางการพัฒนาท่ี อบต. วิเคราะหไวแลวมาวิเคราะหประกอบ) อาจวิเคราะหปญหาเพ่ือหา
ความสัมพันธของขอมูล  พบวาหมูบาน มีจุดออน จุดแข็ง ท่ีตองพัฒนาหรือตอยอดการพัฒนาการวิเคราะหผลจากการ 
SWOT  ของหมูท่ี ๔ บานแหลมทอง 

 

  การวิเคราะหปจจัยภายใน 
   จุดแข็ง 
  ๑. มีคลองชลประทานสงน้ําใชในการเกษตรของหมูบานและผลิตน้ําประปาใชในหมูบาน 
  ๒. มีผูนําท่ีดีมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาหมูบานตลอดเวลา 
  ๓. มีกองทุนหมูบาน เปนทุนสังคม 
  ๔. มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณเพียงพอตอการบริโภค-อุปโภค และทําการเกษตร 
  ๕. ประชาชนมีการปลูกตนไมเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยูเสมอ 
   จุดออน 
  ๑. ประชากรสวนใหญเปนเกษตรกร มีรายไดนอยเนื่องจากผลผลิตมีราคาตกต่ําและบางครั้งตกต่ําจนไมสมดุล
กับตอนทุนการผลิต  (น้ํามัน ปุย ยาฆาแมลง) บางปถูกน้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตรเสียหายท้ังหมด 
  ๒. ประชาชนไมมีการพัฒนาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  ๓. ขาดอุปกรณดานการกีฬา/สนามกีฬา 
   

  การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
   โอกาส 
  ๑. มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในการสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
  ๒. มีการประสานงานและความรวมมือท่ีดีระหวางหนวยงานราชการตางๆและองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
  ๓. ไดรับงบประมาณโครงการอยูดี มีสุข ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ 

 ๔. การคมนาคมและการติดตอสื่อสารท่ีสะดวก เนื่องจากมีถนนหลายเสนทางและเปนพ้ืนท่ีท่ีใกลเคียงกันท้ัง 
๖ หมูบาน 
   อุปสรรค 
  ๑. ดานการจัดสวัสดิการแกผูดอยโอกาสในสังคมไมเพียงพอ 
  ๒. ดานการทําการเกษตรยังขาดการสงเสริม เชน การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  การแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิม
มูลคาสินคา 
  ๓. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนดานเศรษฐกิจพอเพียง กลุมอาชีพ 
  ๔. ชาวบานบางสวนไมใหความรวมมือ 
  ๕. ประชาชนในหมูบานมีภาระหนี้สิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

ปญหาจากเวทีประชาคมของหมูบาน สรุปไดดังนี้ 
หมูท่ี ๔ บานแหลมทอง  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 
ช่ือปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไข 

๑. ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ ขยายเขตประปาเชื่อมตอเปนแนว
เดียวกันระหวางหมูท่ี ๓ – หมูท่ี ๔ 

ประชาชนมีมีน้ําใชท่ีสะอาด ขยายเขตประปาของหมูบาน 

๑.๒ กอสรางรางระบายน้ําบานน หมูท่ี ๔ น้ําทวมขังในหมูบาน ทํารางระบายน้ําเพ่ือใหน้ําไหลผานไดสะดวก 
๑.๓ ทํารางระบายน้ํารูปตัวยูสายบานแหลม
ทองและบานกลาง หมูท่ี ๔ 

น้ําทวมขังในหมูบาน ทํารางระบายน้ําเพ่ือใหน้ําไหลผานไดสะดวก 

๑.๔ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ๔ 

น้ําทวมขังในหมูบาน ทํารางระบายน้ําเพ่ือใหน้ําไหลผานไดสะดวก 

๑.๕ กอสรางรางระบายน้ํารอบโรงเรียน
บานแหลมทองหมูท่ี ๔ 

น้ําทวมขัง ทํารางระบายน้ําเพ่ือใหน้ําไหลผานไดสะดวก 

๑.๖ ดาดคลองสายทางชาง หมูท่ี ๔ การระบายน้ําไมสะดวก กอสรางดาดคลองสายทางชางเพ่ือลดปญหาน้ํา
ไหลผานไมสะดวก 

๑.๗ กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขามคลองชลประทานหมูท่ี ๔ 

การระบายน้ําไมสะดวกทําใหการ
เดินทางไมสะดวกดวย 

กอสรางสะพานคอนกรีตเพ่ือลดปญหาการ
ระบายของน้ํา 

๑.๘ ปรบัปรุงถนนสายบานนายประนอมถึง
ทุงนา หมูท่ี ๔ 

การคมนาคมไมสะดวก ปรับปรุงถนนสายบานนายประนอมถึงทุงนา
เพ่ือลดปญหาการคมนาคมไดสะดวก 

๑.๙ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หมูท่ี ๔ –หมูท่ี ๕ 

การคมนาคมไมสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหมูท่ี ๔ –
หมูท่ี ๕ เพ่ือลดปญหาการคมนาคม 

๑.๑๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คันคลองชลประทาน (ขางวัดหัวนา)เขต
ติดตอหมูท่ี ๔ หมูท่ี ๕ บานไรสนาม 

การคมนาคมไมสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง
ชลประทาน (ขางวัดหัวนา)เขตติดตอหมูท่ี ๔ 
หมูท่ี ๕ บานไรสนามเพ่ือลดปญหาการ
คมนาคม 

๒. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
๒.๑ โครงการแกไขปญหาความยากจน ประชาชนในชุมชนยังมีความ

ยากจนอยูมาก 
สงเสริมใหมีการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพท่ีมี
อยูเดิมใหดีข้ึน 

๒.๒ สงเสริมกลุมทําตาลโตนด ไมมีทุนในการทําไมเขาในการตลาด สงเสริมทุนและการขาย 
๒.๓ กลุมเลี้ยงโคขุน ไมมีทุนพอเพียงในการเลี้ยง ขอใหหนวยงานสนับสนุนพอพันธุและยารักษา

โรค 
๒.๔ สงเสริมกลุมทําปุยชีวภาพ เพ่ือเปนการลดตอนทุนในการผลิต จัดวิทยากรอุปกรณในการทําปุยชีวภาพ 

๓. ดานการศึกษา 
๓.๑ โครงการอบรมกลุมสตรี ขาดศักยภาพในการประกอบอาชีพ สงเสริมอาชีพสตรีฝกอบรมอาชีพสตรี 
๓.๒ ศูนยประสานงานองคกรระดับชุมชน ชุมชนขาดการประสานงานขาด

ความเขาใจในการเขาถึงระบบ 
จัดสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยประสานงาน
ระดับชุมชน 
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ช่ือปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไข 
๓.๓ ศูนย ก.ศ.น. ชาวบานยังไมเขาใจการอานเขียน

อยางพอเพียง 
จัดสงเสริมใหมีการเรียน ก.ศ.น. 

๓.๔ การศึกษาเพ่ืออาชีพ ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเดิมอยู 
เชน ทําตาลโตนด เฉาะตาลโตนด  
เฉาะจาวตาล ลูกตาลสุก แตไม
เขาใจในการถนอมอาหาร 

ขอใหหนวยงานชวยสงเสริมในดานวิชาการการ
ถนอมอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลคาในการผลิตพันธ 

๔. ดานสังคม 
๔.๑ โครงการแกไขปญหายาเสพติด เยาวชนซ่ึงเปนกําลังของชุมชนเขา

มายุงกับยาเสพติด 
จัดอบรมเยาวชนใหมีการเขาคายเพ่ิมการเรียนรู
พิษภัยของยาเสพติด 

๔.๒ การจัดเก็บ จ.ป.ฐ. และ ก.ช.ช. ๒ ค ชุมชนไมมีขอมูลพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต 

จัดใหมีการจัดเก็บ จ.ป.ฐ. และ  
ก.ช.ช. ๒ ค 

๔.๓ จัดสวสัดิการเวรยามในหมูบาน เพ่ือความเปนระเบียบและเฝาระวัง
ยาเสพติด 

จัดตั้งเวรยามในหมูบาน 

๔.๔ ธนาคารขยะ ทําใหเกิดสภาพแวดลอมไมดีเปน
แหลงเพาะพันธเชื้อโรคกอใหเกิด
ความสําราญเสี่ยงตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

การคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง เผา ฝง กลบหรือ
นําสวนท่ีเปนประโยชนไปใชตอ 

๔.๕ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุไมมี
รายได 

จัดเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุและคนพิการ 

๕. ดานประเพณแีละวัฒนธรรม 
๕.๑ เทศมหาชาต ิ เพ่ือเปนการสืบทอดและวัฒนธรรม

เปนการกลอมเกลาจิตใจ 
จัดใหมีเทศมหาชาติ 

๕.๒ ประเพณีสงกรานต เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
เพ่ือความสามัคคีในชุมชน 

จัดใหมีการลดน้ําดําหัวผูสูงอายุและมีพระเจริญ
พระพุทธมนต 

๖. ดานปญหาส่ิงแวดลอม 
๖.๑ พัฒนาวันพอวันแม บริเวณหมูบานขาดการดูแลทําให

สกปรกไมสะอาดตา 
ชาวบานออกมารวมพัฒนาในวันพอวันแมทําให
หมูบานสะอาดนาอยู 

๖.๒ รั้วกินได การบริโภคผักท่ีมีสารพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษตามรั้วบานเอาไวกินเอง 
๖.๓ ธนาคารขยะ จัดใหชุมชนมีการแยกขยะ นําขยะกลับมาใชใหม 

๗. ดานสาธารณะสุข 
๗.๑ พนหมอกควันยุงลายหยอดทราย
ปองกันลูกน้ํา 

ลูกน้ํายุงลายเปนปญหาของ
ไขเลือดออก 

ใสทรายและฉีดพนหมอกควัน 

๗.๒ ฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา โรคกลัวน้ําเปนอันตรายถึงตาย ปองกันโดยฉีดวัคซีนปองกัน 
๗.๓ จัดตั้งกองทุนยา ยาท่ีชุมชนยังไมมีเพียงพอตอ

ประชาชน 
จัดตั้งเปนกองทุนยา 

๗.๔ รณรงคปองกันลูกน้ํายุงลายอยาง
ตอเนื่อง 

อายุของลูกน้ํายุงลายขยายพันธุไม
งายวงจรชีวิตของยุงอยูไดไมนาน
แตแพรพันธุไดงาย 

ตองรณรงคปองกันอยางตอเนื่อง 



~ ๒๒ ~ 
 

แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของชุมชนที่เช่ือมโยงกับทุกระดับ 

การวิเคราะหปจจัยภายในหมูบาน 

หมูที่  ๔  บานแหลมทอง  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. ประชาชนในชุมชนยังไมพัฒนาในการ
ประกอบอาชีพ 

 

๑๑. กลุมอาชีพทําตาล 
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แผนการปฏิบัติงานจัดทําแผนชุมชนหมูบาน 

หมูที่ ๔ บานแหลมทอง  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จงัหวดัเพชรบุรี 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา จํานวน งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ - ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนชุมชน

แกผูนําประชาชน,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 - ยกรางแผนชุมชน เมษายน ๒๕62 ๑ หมูบาน  - - ผูนําชุมชน 
- หัวหนาคุม 
- พ่ีเลี้ยง 
- หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 

๔ - ประชาคมทําประชาพิจารณแผน 
- แกไขปรับปรุงแผน 
- จัดทําแผนชุมชนฉบับสมบูรณ 

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

เก่ียวของ 
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สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๔ บานแหลมทองตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 

๑. จํานวนครัวเรือนประชากร  ๑๐  ครัวเรือน 
 

๒. จํานวนแบบสํารวจ  ๑๐  ชุด  ใหขอมูล  ๑๐  ชุด  คิดเปนเปอรเซ็นต  ๑๐๐ 
 

๓.  คุมท่ี  ๑ 
 

๔. สรุปขอมูลจากการสํารวจแบงเปนประเภทดังนี้ 
 ๔.๑ รายได  ๒,๑๘๔,๕๐๐  บาท/ตอป 
 ๔.๒ หนี้สิ้น  ๘๖๐,๐๐๐   บาท/ป 
 

๕.  สรุปประเภทรายจาย ดังนี้ 
 ๕.๑  อาหาร  ๓๓๗,๐๐๐  บาท/ป  
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๖,๘๙๗  บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๒๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๒๓,๔๐๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๖๐,๕๐๐  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๑๐๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๒,๓๒๐,๖๐๐  บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๔๗๘,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  ๕,๐๐๐  บาท/ป 
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๓,๓๕๑,๓๙๗  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ขาดท่ีทํากิน 
 ๖.๒ ขาดน้ําอุปโภคและบริโภค 
 ๖.๓ ไมมีเงินทุนเพียงพอ 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ หมดหนี้สิน 
 ๗.๒ ครอบครัวอบอุน 
 ๗.๓ สุภาพแข็งแรง 
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สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๔ บานแหลมทอง  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

๑. จํานวนครัวเรือนประชากร  ๑๐  ครัวเรือน 
 

๒. จํานวนแบบสํารวจ  ๑๐  ชุด  ใหขอมูล  ๑๐  ชุด  คิดเปนเปอรเซ็นต  ๑๐๐ 
 

๓. คุมท่ี  ๒ 
 

๔. สรุปขอมูลจากการสํารวจแบงเปน  ดังนี้ 
 ๔.๑ รายได  ๑,๑๙๙,๘๗๖  บาท/ป 
 ๔.๒ หนี้สิน  ๙๑๒,๐๐๐  บาท/ป 
 

๕. สรุปประเภทรายจาย  ดังนี้ 
 ๕.๑ อาหาร  ๒๘๖,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๑๘,๙๐๐ บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๗๙,๘๐๐  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๓๑,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๕๙,๑๐๐  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๙๗,๒๐๐  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๑๙๗,๕๐๐  บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๓๗๖,๒๐๐  บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  ๓,๐๐๐ บาท/ป  
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๑,๑๔๘,๗๐๐  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ไมมีทุนในการทํามาหากิน 
 ๖.๒ ขาดน้ําอุปโภคและบริโภค 
 ๖.๓ ขาดความรูในการประกอบอาชีพ 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ ในหมูบานมีความเจริญมากข้ึน 
 ๗.๒ มีความสะดวกสบาย 
  

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๖ ~ 
 

สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๔ บานแหลมทอง  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  ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๔.๒ หนี้สิน  ๘๑๒,๐๐๐  บาท/ป 
 

๕. สรุปประเภทรายจาย  ดังนี้ 
 ๕.๑ อาหาร  ๒๙๘,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๓๗,๖๙๗  บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๘๙,๓๐๐  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๒๐,๕๐๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๘๐,๖๐๐  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๕๖๗,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๘๖๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๙๖๗,๐๐  บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  ๕,๕๐๐  บาท/ป  
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๒,๙๒๕,๕๙๗  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ขาดงานในการเกษตร 
 ๖.๒ ขาดอุปกรณในการเกษตร 
 ๖.๓ ไมมีเงินทุน 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ ไมมีหนี้สิน 
 ๗.๒ สุขภาพแข็งแรง 
 ๗.๓ มีความอบอุนในครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



~ ๒๗ ~ 
 

สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๔ บานแหลมทอง  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  ๒,๒๑๗,๐๐๐  บาท/ป 
 ๔.๒ หนี้สิน  ๑,๒๐๐,๖๐๐  บาท/ป 
 

๕. สรุปประเภทรายจาย  ดังนี้ 
 ๕.๑ อาหาร  ๓๑๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๗๒,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๓๑,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๒๒,๑๐๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๖๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๗๒๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๔๕๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๙๘๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  ๖,๐๐๐  บาท/ป  
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๒,๖๕๑,๑๐๐  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ปญหาท่ีทํากิน 
 ๖.๒ ขาดน้ําอุปโภคและบริโภค 
 ๖.๓ ขาดแหลงขอมูลในการประกอบอาชีพ 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ ครอบครัวเปนสุข 
 ๗.๒ ไมมีหนี้สิน 
  

 

 

 
 
 
 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 

สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๔ บานแหลมทอง  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  ๑,๒๐๕,๐๐๐  บาท/ป 
 ๔.๒ หนี้สิน  ๘๖๐,๐๐๐  บาท/ป 
 

๕. สรุปประเภทรายจาย  ดังนี้ 
 ๕.๑ อาหาร  ๒๑๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๒๑,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๓๙,๗๐๐  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๒๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๖๐,๗๐๐  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๖๖๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๑,๙๗๘,๐๐๐ บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๙๒๐,๐๐๐ บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  ๘,๖๐๐  บาท/ป  
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๓,๙๑๘,๐๐๐  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ปญหาหนี้สิน 
 ๖.๒ ไมมีท่ีทํากิน 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ ครอบครัวเปนสุข 
 ๗.๒ ไมมีหนี้สิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๙ ~ 
 

สรุปขอมูลครัวเรือนประชากรเปนรายคุม 
หมูท่ี ๔ บานแหลมทอง  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  ๑,๒๓๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๔.๒ หนี้สิน  ๙๖๗,๐๐๐  บาท/ป 
 

๕. สรุปประเภทรายจาย  ดังนี้ 
 ๕.๑ อาหาร  ๓๐๗,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๒ อาหารสําเร็จรูป  ๖๗,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๓ เครื่องดื่ม  ๘๒,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๔ ยารักษาโรค  ๓๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๕ คาของใช  ๕๐,๐๐๐  บาท/ป 
 ๕.๖ การศึกษา  ๗๓๐,๕๐๐  บาท/ป 
 ๕.๗ การผลิต  ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท/ป 
 ๕.๘ ผอนหนี้สิน  ๘๑๐,๐๐๐ บาท/ป 
 ๕.๙ สังคม  ๔,๘๐๐  บาท/ป  
 

รวมรายจาย (๕.๑ – ๕.๙) เปนเงิน  ๔,๒๘๑,๓๐๐  บาท/ป 
 

๖.  ปญหาสําคัญในการทํามาหากิน 
 ๖.๑ ปญหาหนี้สิน 
 ๖.๒ ไมมีท่ีทํากิน 
 

๗.  ความคาดหวังในการพัฒนาทุกๆดาน 
 ๗.๑ ครอบครัวเปนสุข 
 ๗.๒ ไมมีหนี้สิน 
  
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

 

บัญชีแสดงจํานวนการใชจายแตละประเภท (จัด 3 ลําดับ) 
เปนรายคุม 

 

 
คุมที ่

 

ของใช 336,400 /ป 
 

การศึกษา  875,256 /ป 
 

การผลิต 1,577,906 /ป 
 

ผอนหนี้  2,459,000 /ป 
 

 

โทรศัพท 
 

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

 

1 
 

42,000 12,000 8,200 95,000 35,000 22,500 95,000 45,506 17,350 50,000 80,000 110,000 

 

2 
 

35,000 15,700 9,600 55,000 35,800 25,960 178,350 35,700 13,700 150,000 35,000 165,000 

 

3 
 

50,000 14,500 6,400 62,000 50,000 146,400 220,000 265,000 17,000 145,000 20,000 209,000 

 

4 
 

36,000 9,200 5,300 54,000 38,521 37,475 74,000 28,000 230,000 330,000 420,000 144,000 

 

5 
 

32,000 10,500 6,400 35,000 43,600 40,000 98,000 49,300 50,000 50,000 86,000 240,000 

 

6 
 
 

28,000 9,400 6,200 65,000 34,000 30,000 84,000 34,000 43,000 40,000 65,000 120,000 

 

รวม 
 

223,000 71,300 42,100 336,000 236,921 302,335 749,350 457,506 371,050 765,000 706,000 988,000 

 

 

 

 



~ ๓๑ ~ 
 

 

 

 

 

 

บัญชีแสดงจํานวนการใชจายแตละประเภท 
เปนรายคุม 

 

คุมที ่

 

อาหาร  1,294,920 /ป 
 

 

อาหารสําเร็จรูป  208,249 /ป 
 

 

เครื่องดื่ม  574,306 /ป 
 

 

โรค 641,893 /ป 
 

 

ขาวสาร 
 

 

เนื้อหมู 
 

ไขไก 
 

ปลากระปอง 
 

มามาไวไว 
 

น้ําปลา 
 

เอ็ม 100 
 

เหลา 
 

บุหรี่ 
 

น้ําผลไม 
 

ปวดเม่ือย 
 

ปวดหัว 

 

1 
 

 

30,000 
 

165,000 
 

46,000 
 

16,195 
 

12,000 
 

5,400 
 

8,500 
 

15,000 
 

5,000 
 

9,500 
 

7,000 
 

3,500 

 

2 
 

 

148,200 
 

105,220 
 

68,860 
 

26,932 
 

9,000 
 

3,022 
 

14,155 
 

97,600 
 

10,850 
 

10,500 
 

9,250 
 

6,353 

 

3 
 

 

95,640 
 

64,800 
 

89,120 
 

19,680 
 

18,700 
 

4,128 
 

35,420 
 

24,400 
 

9,400 
 

28,000 
 

17,800 
 

9,560 

 

4 
 

 

97,000 
 

34,720 
 

9,600 
 

15,000 
 

13,200 
 

2,032 
 

15,040 
 

34,100 
 

6,501 
 

25,320 
 

6,000 
 

5,050 

 

5 
 

 

126,200 
 

65,700 
 

19,860 
 

10,200 
 

17,040 
 

2,160 
 

16,520 
 

47,800 
 

32,100 
 

28,600 
 

8,080 
 

6,300 

 

6 
 

 

65,000 
 

45,500 
 

18,500 
 

16,000 
 

15,000 
 

2,560 
 

20,500 
 

35,000 
 

26,000 
 

18,500 
 

12,200 
 

7,800 

 

รวม 
 

 

562,040 
 

480,940 
 

251,940 
 

104,007 
 

84,940 
 

19,302 
 

110,135 
 

253,900 
 

89,851 
 

120,420 
 

603,330 
 

38,563 



~ ๓๒ ~ 
 

 

 

 

 

 

รายได – หนี้สิน 
 

คุม
ท่ี 

 

รายได 
 

รวม 

 

หนี้สิน 

 

พืชสวน 
 

 

พืชนา 
 

พืชไร 
 

เล้ียงสัตว 
 

รับจาง 
 

ลูกสงมา
ให 

 

ธกส. 
 

สหกรณ 
 

ในชุมชน 
 

นายทุน 
 

อ่ืนๆ 

 

1 
 

39,500 500,000 106,000 155,000 320,000 15,000 1,135,500 200,000 350,000 180,000 - 85,600 

 

2 
 

20,000 376,000 90,000 5,600 340,800 20,500 852,900 590,000 60,000 200,000 - 450,000 

 

3 
 

5,000 730,000 165,000 95,000 29,000 10,600 1,034,600 165,000 100,000 300,000 20,000 25,600 

 

4 
 

4,300 162,000 120,000 4,200 50,000 50,000 390,500 350,000 40,000 250,00 - 150,000 

 

5 
 

3,000 670,000 190,000 79,700 75,000 48,000 1,065,700 196,000 310,000 150,300 20,000 260,420 

 

6 
 

5,600 521,000 220,000 5,600 22,350 35,000 809,550 356,000 50,000 184,500  192,800 

 

รวม 
 

77,400 2,959,000 891,000 345,100 837,150 169,500 4,426,200 1,857,000 910,000 1,039,800 40,000 1,164,420 



~ ๓๓ ~ 
 

แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนระดับอําเภอ 

แผนชุมชนบาน.........................................หมูท่ี.................ตําบล...........................อําเภอ..................................จังหวัดเพชรบุรี 
 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ประเมิน 

เกณฑตามตัวช้ีวัด ผล/แผนงาน/กิจกรรมท่ีผานเกณฑวัด 

1. ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 20    
1.1 การพ่ึงตนเอง มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงการพ่ึงตนเอง 4  - กิจกรรมพ่ึงตนเองรอยละ  30 จํานวนโครงการท้ังหมด..............โครงการ 

    จํานวนโครงการ/กิจกรรมพ่ึงตนเอง……………โครงการ 

1.2มีกิจกรรมท่ีมลีักษณะเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน
และชวยเหลือชุมชนอ่ืน 

3  - กิจกรรมชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน กิจกรรม
เก่ียวกับผูสูอายุ/การสาธารณะสุข/การสงเคราะห 

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

1.3 มีกิจกรรมสงเสรมิใหคนในหมูบานเก็บออมเงินในรูปแบบตางๆ 3  - เปนกิจกรรมท่ีบงบอกวามีการออม เชน กลุม 
ออมทรัพย/กลุมสัจจะ/เครดิตยเูนียน ฯลฯ 

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

1.4 มภีูมิคุมกันชุมชน มีกิจกรรมสรางการเรียนรูเพ่ือใหคนในหมูบานรู
และเขาใจสถานการณ/ความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนและอาจสงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตของคนในหมูบาน/ชุมชนและมีกิจกรรมเพ่ือปองกันหรือ
บรรเทาผลกระทบเหลาน้ัน 

3  - กิจกรรมท่ีเก่ียวของ เชน การมสีวนรวมจัดทํา
แผนชุมชน,การจัดระบบขอมลู ขาวสาร,การ
สัมมนา,การฝกอบรม 

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

1.5 ภูมิปญญาชาวบานมีกิจกรรมแกไขปญญาหรือพัฒนาหมูบานท่ีใช
ความรูหรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

3  - กิจกรรมท่ีบงบอกถึงการใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
เชน OTOP,วัฒนธรรม,ประเพณี ฯลฯ 

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

1.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน 4  - มีกิจกรรมท่ีแสดงถึง  ตามขอ 1.6 จํานวน.............................กิจกรรม (ระบุ).................... 

2. การมีสวนรวม 20    

2.1 การมสีวนรวมของคนในหมูบาน/ชุมชน 7  - ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนมีสวนรวมจัดทําแผน
ชุมชนอยางนอยรอยละ 70 

- แนบหลักฐานในแผนชุมชน 

2.2 การมสีวนรวมของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจองคกรเอกชนและ
องคกรพัฒนาเอกชนในกระบวนการจัดทําแผนชุมชนของหมูบาน 

6  - มี/ไมม ี - มี  จํานวน...................................ครั้ง 

23. ลักษณะของการมีสวนรวมคนในหมูบาน/ชุมชน 7  - มีการบันทึกมอบหมายใหมีผูนํา/คนในหมูบาน - บันทึกการมอบหมาย/สรุป 

 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 
 

 
แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนระดับอําเภอ 

แผนชุมชนบาน.........................................หมูท่ี.................ตําบล...........................อําเภอ..................................จังหวัดเพชรบุรี 
 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ประเมิน 

เกณฑตามตัวช้ีวัด ผล/แผนงาน/กิจกรรมท่ีผานเกณฑวัด 

มีสวนรวมในการคิด  ตดัสินใจ  ดาํเนินงาน  ติดตาม  ประเมนิผล และ
ใชประโยชน 

  รวมรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผน ฯ  

3.  การเรียนรู 25    
3.1 ใชเวทีประชาคม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในหมูบาน
และถายทอดความรูของปราชญชาวบาน 

15  -ในรอบปท่ีผานมามีการจัดเวทีประชาคมอยางนอย 4  
ครั้ง 

- มีเอกสารหลักฐานอางอิง 

3.2 มีการทบทวนและจัดการความรูกระบวนการจดัทําแผนชุมชนของ
หมูบาน/ชุมชน เพ่ือปรับปรุงแผนชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 

10  - ในรอบปท่ีผานมา คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนชุมชนระดับหมูบานตองไดรับการเพ่ิมทักษะดาน
การจัดทําแผนชุมชนอยางนอย 1 ครั้ง 

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

4. การใชประโยชน 25    

4.1 จํานวนกิจกรรมท่ีหมูบาน/ชุมชนดําเนินการเอง 9  - ในรอบท่ีผานมาหมูบาน/ชุมชนดาํเนินการตามแผน
แลวอยางนอย 30 % ของกิจกรรมท่ีพ่ึงตนเอง (ทําเอง) 

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

4.2 จํานวนกิจกรรมท่ีหมูบาน/ชุมชนจะดําเนินการรวมกับหนวยงาน
ตางๆ 

8  - ในรอบปท่ีผานมาหมูบาน/ชุมชน ดําเนินการตามแผน
แลว (ทํารวม) อยางนอย 1 กิจกรรม 

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

4.3 จํานวนกิจกรรมท่ีหมูบาน/ชุมชน จะตองใหหนวยงานตางๆ
ดําเนินการใหหมด 

8  - ในรอบปท่ีผานมาหมูบาน/ชุมชน หนวยงานตางๆ
ดําเนินการตามแผนฯ (ทําให)อยางนอย 1 กิจกรรม 

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

5. รูปเลมของแผนชุมชน 10    

5.1 มีขอมูลแสดงประวัติ/ความเปนมาของหมูบาน/ชุมชน 2  - มี/ไมม ี  

5.2 มีขอมูลแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนและ/หรือ
สภาพปญหาท่ีหมูบาน/ชุมชนประสบอยู 

2  - มี/ไมม ี  

5.3 มีขอมูลแสดงแนวทางการแกไข/การพัฒนาของหมูบาน 2  - มี/ไมม ี  

5.4 มีกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาหมูบาน/ชุมชน 2 กลุม คอื     

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

 



~ ๓๕ ~ 
 

 
แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนระดับอําเภอ 

แผนชุมชนบาน.........................................หมูท่ี.................ตําบล...........................อําเภอ..................................จังหวัดเพชรบุรี 
 

ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน เกณฑตามตัวช้ีวัด ผล/แผนงาน/กิจกรรมท่ีผานเกณฑวัด 
5.5 มีการปรบัปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 2  - มี/ไมม ี - มีจํานวน.......................ครั้ง 
คะแนนรวม 100    
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนรายตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดท่ี 1   ผาน   ไมผาน        ตัวชี้วัดท่ี 2   ผาน   ไมผาน 

ตัวชี้วัดท่ี 3   ผาน   ไมผาน        ตัวชี้วัดท่ี 4   ผาน   ไมผาน 

หมายเหตุ1.การประเมินใหลงคะแนน รวมในแตละขอตัวช้ีวัดและใหลงคะแนนในขอตัวช้ีวัดยอยทุกขอตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน 

แผนชุมชนระดับอําเภอแตไมเกินคะแนนเตม็ของแตละขอตัวช้ีวัดยอย 

  2. คะแนนรวมแตละตัวช้ีวัด  ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ  60 ของคาคะแนนเต็มในแตละตัวช้ีวัด= ผาน 

  3. คะแนนรวมท้ัง 5 ตัวช้ีวัด ตองไดมากกวา 70 คะแนนข้ึนไป (71 – 100 คะแนน)= ผาน 
 

ลงช่ือผูประเมิน  คณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับอําเภอ 

 

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

 

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

 

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



~ ๓๖ ~ 
 

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

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

ผูประเมิน  คณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ระดับจังหวัด วันท่ีประเมิน..................................................................................... 

กรอกขอมูลหรือใสเครื่องหมาย /ลงใน  
 

ดานท่ี 1  ตัวชี้วัดคุณภาพแผนชุมชน  6  ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ใชขอมูล จปฐ. กชช.2ค และหรือขอมูลบัญชีรับจายครัวเรือนรวมในกระบวนการวิเคราะหและจัดทําแผนชุมชน รอยละ 70 ขึ้น
ไป 
ขอมูล  กชช.2ค และ จปฐ. 
กชช.2คใช     ไมใช 
จปฐ.       ใช     ไมใช 
ขอมูลบัญชีรับ-จายครัวเรือน 
บัญชีรายรับ – จานของครัวเรือน    ใช       ไมใช 
จํานวนท่ีใชขอมูล...................ครัวเรือน คิดเปนรอยละ............. 
หรือใชขอมูล จปฐ. ขอท่ี 13 ข. (ครัวเรือนน้ีมีการจดัทําบัญชี) 
รายรับ – รายจายของคนในครอบครัว หรือไม) 

* ใชขอมูล กชช.2ค และใชขอมูล จปฐ. และหรือ บัญชี
รายรับ – จายครัวเรือนมากกวารอยละ 70 ของครัวเรือน 
* มีการวิเคราะหขอมูล จปฐ.และขอมูล กชช.2ค และหรือ
บัญชีรับ – จายครัวเรือนประกอบในการจัดทําแผนชุมชน 
* มีโครงการ/กิจกรรมในการแกไขปญหาท่ีตกเกณฑขอมลู 
จปฐ.กชช.2ค 

 
   ผาน 
   ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี  2  ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนมากกวารอยละ 70 ของครัวเรือนท้ังหมด 
จํานวนครัวเรือนท้ังหมด..........................................ครัวเรือน 
ครัวเรือนท่ีมสีวนรวมจัดทําแผน..............................ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ......................................... 
 
 
 

* มากกวารอยละ  70    ผาน 
   ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี  3 องคการปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนต้ังแตตน 
หมูบานจัดเวทีประชาคมทําแผนชุมชน...........................ครั้ง 
สมาชิก อปท. เขารวมเวทีประชาคมทําแผนชุมชน..........ครั้ง 
จํานวนเปอรเซ็นตในการเขารวมเวที................................... 

* เขารวมประชุมเกิน 70 % ของจํานวนครั้งในการ
ประชุม 
* มีโครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ อปท. บรรจไุว
ในแผนชุมชน 
 
 
 

   ผาน 
ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี  4  มีแผนชุมชนเปนลายลักษณอักษร 
แผนชุมชนของหมูบานมีองคประกอบดังน้ี 
- ขอมูลท่ัวไปของชุมชน 
- ขอมูลปญหาของชุมชนข้ันพ้ืนฐาน 
- ผลการวิเคราะหขอมูลของชุมชนท่ีเช่ือมโยงกันทุกระดับ 
- เปาหมายของการพัฒนาหมูบาน (กําหนดตําแหนงการ
พัฒนาหมูบาน) 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการแกไขปญหาหรือพัฒนา
ชุมชนเปนโครงการท่ีตอบสนองตอตําแหนงการพัฒนาหมูบาน 
- ภาคผนวก 

* มีแผนชุมชนเปนรูปเลมและครบองคประกอบ 
* มีการกําหนดตาํแหนงหมูบานอยางชัดเจน 
* โครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนเกินกวา 50 % 
ตอบสนองตอตําแหนงในการพัฒนาหมูบาน 

   ผาน 
   ไมผาน 

(จํานวนครัวเรือนท่ีเขารวมจดัทําแผนคํานวณผลรวมของครัวเรือนท่ีเขารวมกระบวนการแผนชุมชนตั้งแตเวทีประชาคมทําแผนชุมชนครัง้
แรกจนถึงครั้งสุดทาย (ไมนับซ้ํา) มากกวารอยละ 70 ของครัวเรือนท่ีมีอยูจริงในปจจุบัน) 

สมาชิก อปท. เขารวมประชุมเวทีประชาคมทําแผนชุมชนใน 2 ลักษณะ  คือ 
1) เปนวิทยากรกระบวนการหรือ        2) เปนผูเขารวมเวทีประชาคมทําแผนชุมชน 

 



~ ๓๗ ~ 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดท่ี  5  มีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแผนงาน/โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรอยูดีมี
สุขหรือสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
- มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับกรอบแผนงาน
ยุทธศาสตรอยูดีมสีุขหรือประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 

* มีกิจกรรมท่ีสอดคลองกับกรอบแผนงานตามยุทธศาสตร
หรือประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

   ผาน 
   ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี  6  มีกิจกรรมพ่ึงตนเอง (ทําเอง) อยางนอยรอยละ 30 ของกิจกรรมในแผนชุมชนและมีการปฏิบัติไดจริงและเสรจ็สิ้นแลว รอย
ละ 30 ของกิจกรรมพ่ึงตนเอง 
- มีกิจกรรมท่ีอยูในแผนชุมชนท้ังหมด.....................กิจกรรม 
มีกิจกรรมพ่ึงตนอง (ทําเอง)....................................กิจกรรม 
- ชุมชนปฏิบัติตามกิจกรรมพ่ึงตนเอง (ทําเอง)เสร็จสิ้นจนถึง
ปจจุบัน ทําแลวเสร็จ...............โครงการ คิดเปนรอยละ............ 
ของกิจกรรมท้ังหมด 

* รอยละ  30  ข้ึนไป 
 
* รอยละ  30  ข้ึนไป 

   ผาน 
   ไมผาน 

 

ดานท่ี  2  ความเขมแข็งของชมุชน 
 

ตัวชี้วัดท่ี  7  การมีสวนรวมของคนในชุมชน 
- การประชุมประจําเดือน 
- มีการบันทึกการประชุม 

* มีการประชุมประจําเดือนของหมูบานและตัวแทน
ครัวเรือนเขารวมประชุมไมต่ํากวา 50 % ของครัวเรือนท้ัง
หมูบาน 
* มีการบันทึกการประชุมโดยมีเน้ือหาท่ีบันทึกชัดเจน 

   ผาน 
   ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 8  ผูนําชุมชนและองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 
- ความเปนเอกภาพของผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน 

* มีองคกรเครือขายผูนําชุมชน.ในหมูบาน ท่ีมี
องคประกอบท้ังจากภาคประชาชน ภาครัฐ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระบุช่ือองคกร................................... 
* องคกรชุมชนในหมูบานมีการเช่ือมโยงเปนเครือขายกับ
หมูบานอ่ืน 

   ผาน 
   ไมผาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี  9  ทุนเศรษฐกิจชุมชน 
- การบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
- การระดมเงินออมภายในหมูบาน 
- กลุมอาชีพภายในหมูบาน/ชุมชน 

* ไดรับการจดทะเบียนเปนนิตบุิคคล 
* กองทุนหมูบานไมมีหน้ีคางชําระและหน้ีเสีย 
* มีกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตหรือกองทุนเงินออมอ่ืนใน
หมูบาน 
* มีการรวมกลุมประกอบอาชีพเสริมนอกจากอาชีพปกติ 
(ผาน 3 ใน 4) 
 

   ผาน 
   ไมผาน 

 

  

 

 

 

 

 

 



~ ๓๘ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 

บานแหลมทองหมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

บานแหลมทองหมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๙ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 

บานแหลมทองหมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

บานแหลมทองหมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๐ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 

บานแหลมทองหมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

บานแหลมทองหมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๑ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 

บานแหลมทองหมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

บานแหลมทองหมูท่ี ๔  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๒ ~ 
 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรอยละโครงการจําแนกตามการดําเนินการ 

0%

47.79%
52.21%

ทําเอง

ทําร่วม

ทําให้

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการจําแนกตามการดําเนินการ 

     

0

54
59

ทําเอง ทําร่วม ทําให้

 


