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ส่วนที ่1 

ข้อมูลทัว่ไปของหมู่บ้าน 
 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 
  

 
     บา้นตาด  หมู่ท่ี 1  ตั้งข้ึนเม่ือประมาณ  พ.ศ.  2435  ประชากร
ส่วนมากเป็นคนในตระกลูท่ีก่อตั้งหมู่บา้น  เป็นหมู่บา้นใหญ่มีอาณาเขต
กวา้งขวางประชากรในหมู่บา้นจ านวนมากท าการเกษตร เล้ียงสัตว ์ บา้น
ตาด       หมู่ท่ี 1 ในหน่วยงานการปกครองมีก านนัและผูใ้หญ่บา้นพอ
ล าดบัไดด้งัน้ี 

   1.นายบวัค า  โนวฤทธ์ิ            2. นายบวัปาน  พนัธ์ุสิงห์ 
   3. นายค ากอง  วงัค าแหง     3.นายวนัดี  บวัสอน 
   4.นายรณฤทธ์ิ  อุปฮาด       5.นายสมยั  นอ้ยรามศูนย ์
   5.นายซนัโย  บุดดีค า     คนปัจจุบนั (ก านนัต าบลบา้นตาด) 
 
 

 
  ทีต่ั้ง/อาณาเขต 
  
 ทิศเหนือ         มีอาณาเขตติดต่อ บา้นเล่ือมพิลึก  ต.บา้นจัน่ 
 ทิศใต ้            มีอาณาเขตติดต่อ บา้นสุขสมบูรณ์  หมู่ท่ี 10 ต.บา้นตาด 
 ทิศตะวนัออก   มีอาณาเขตติดต่อ            บา้นตาดใต ้ หมู่ท่ี 14 
 ทิศตะวนัตก     มีอาณาเขตติดต่อ บา้นศรีบุญเรือง  หมู่ท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.3  ลกัษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ 

  
           พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มสลบัท่ีดอน  สภาพอากาศมี  3  ฤดู คือ 
ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว 

              
 
 

 
1.4  ประชากร / ครัวเรือน            
o จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  384  ครัวเรือน 
o ประชากรทั้งหมด    1,508  คน   แยกเป็น  
  เพศชาย  765  คน    คิดเป็น    50.73  % 
                 เพศหญิง 743 คน          คิดเป็น    49.27 % 
 

จ านวนประชากรทีอ่าศัยอยู่จริง  ปี 2551 
 

ช่วงอายุ 
ประชากร 

เพศชาย 
 (คน) 

เพศหญงิ 
(คน) 

จ านวนรวม 
 (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปีเตม็  3 2 5 0.33 
1 ปีเตม็ - 2ปี 20 12 32 2.12 
3 ปีเตม็ - 5 ปี 25 21 46 3.05 
6 ปีเตม็ - 11 ปี 75 58 133 8.81 
12 ปีเตม็ - 14 ปี 40 48 88 5.83 
15 ปีเตม็ - 17 ปี 42 47 89 5.90 
18 ปีเตม็ - 49 ปี 399 383 782 51.85 
50 ปีเตม็ -60 ปี 96 91 187 12.40 

มากกวา่ 60 ปี เตม็ข้ึนไป 65 81 146 9.68 
รวมทั้งหมด 765 743 1,508 100 

ท่ีมา : จปฐ. ปี 2552 
  



 
 
1.5  การปกครอง  

ก านนัต าบลบา้นตาด ช่ือ นายสมยั  นอ้ยรามศูนย ์
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น (1)  นายมานิตย ์ ศิริเล้ียง  (2)  นายเกษร  โนวฤทธ์ิ 
สมาชิก อบต.   (1)  นายค าแดง  จนันาวนั(2)  นายถาวร  กิจสะดวก 
แบ่งการปกครองออกเป็น  12  คุม้ 
 คุม้ท่ี 1  ช่ือพุทธรักษา                ประธานคุม้ช่ือนายมานิตย ์ ศิริเล้ียง 
 คุม้ท่ี 2  ช่ือมชัฌิมา                   ประธานคุม้ช่ือนายสัญญา  โนวฤทธ์ิ 
 คุม้ท่ี 3  ช่ือหนองสา                  ประธานคุม้ช่ือนายวินยั  พิมพส์าลี 
 คุม้ท่ี 4  ช่ือป่าเตย                    ประธานคุม้ช่ือนายมูล  ผลทิพย ์
 คุม้ท่ี 5  ช่ือเลิศนภา                  ประธานคุม้ช่ือนายบุญธาตุ  แสนพลี                                                   
           คุม้ท่ี 6  ช่ือวนาสวรรค ์              ประธานคุม้ช่ือนายวฑูิรย ์  พิมพโ์คตร 
           คุม้ท่ี 7  ช่ือสวา่งอารมณ์             ประธานคุม้ช่ือนายทองเตียง  ลุพรหมมา 
           คุม้ท่ี 8  ช่ือสังฆะคุม้ครอง           ประธานคุม้ช่ือ นายสมบติั  สอนบาล 
           คุม้ท่ี 9  ช่ืออุดมพฒันา               ประธานคุม้ช่ือนายสมบติั  ดว้งร่มโพธ์ิ 
           คุม้ท่ี 10 ช่ือพรสวรรค ์               ประธานคุม้ช่ือนายสมใจ  วงค าจนัทร์ 
           คุม้ท่ี 11  ช่ืออมัพวนั                 ประธานคุม้ช่ือนายประวทิย ์ วรวงษ์ 
           คุม้ท่ี 12  ช่ือพงษป์ระเสริฐ          ประธานคุม้ช่ือนายค าแดง  จนันาวนั 

 
1.6  ข้อมูลด้านอาชีพ  รายได้ และการมีงานท า 

อาชีพท านา   321    ครัวเรือน  พื้นท่ี 3,650  ไร่ 
อาชีพท าไร่  50      ครัวเรือน  พื้นท่ี   1080   ไร่ 
อาชีพท าสวน  15      ครัวเรือน  พื้นท่ี    50     ไร่ 
อาชีพท าสวนยางพารา  150       ครัวเรือน  พื้นท่ี  1,150   ไร่ 
อาชีพคา้ขาย  47      ครัวเรือน   
รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี 46,997  บาท/คน/ปี 

 
1.7  ข้อมูลด้านแหล่งน า้เพือ่อุปโภค/บริโภคและการเกษตรในหมู่บ้าน 
 มีน ้าประปาจ านวน  1  แห่ง 
          และแหล่งน ้าธรรมชาติจ านวน  4  แห่ง คือ 
              1.  หนองสาบา้นตาด            2.  หนองสองห้อง 
              3.  หนองกลาง                   4.   หนองบกัตู ้



 
      
 
 
1.8 ข้อมูลด้านร้านค้าและสถานบริการในหมู่บ้าน 

- มีร้านคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภค/บริโภค จ านวน  20  ร้าน 
      - ร้านตดัผม/เสริมสวย/รานซ่อมรถมอเตอร์ไซค/์จกัรยาน จ านวน 8  ร้าน 
1.9 สถานทีส่ าคัญในหมู่บ้าน 

1)    ช่ือโรงเรียน  บา้นตาด   ระดบัชั้นสูงสุดป.6 
จ านวนนกัเรียน  416  คน  จ านวนครู  21  คน   

          2)    วดั/ส านกัสงฆ ์ช่ือ  วดัเกษรศิลคุณ   (วดัป่าบา้นตาด)    
จ านวนพระ  58  รูป           เจา้อาวาสช่ือ  หลวงตามหาบวั  ณาณสัมปันโน 
3)    สถานีอนามยั 1  แห่ง   หวัหนา้สถานีอนามยัช่ือ  นางสายพิณ  ธวชัวเิชียร 
4)    ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   1  แห่ง  จ านวนเด็ก  40  คน 
5)    ศาลากลางบา้น   1         แห่ง 
6)    ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น   จ านวน          1         แห่ง 
7)    หอกระจายข่าว       1         แห่ง 
8)   ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน              1         แห่ง 
9)    สนามกีฬา/ลานกีฬา         1         แห่ง 
10)   สนามเด็กเล่น           1         แห่ง 
11)   โทรศพัทส์าธารณะ          1        แห่ง 
12)   ประปาหมู่บา้น           1   แห่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.10  ศิลปวฒันธรรม/ประเพณทีีส่ าคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 มีงานสืบสานวฒันธรรม/ประเพณี ท่ีสืบสานกนัมาดงัน้ี 
              1.บุญข้ึนปีใหม่                          2.บุญขา้วจ่ี                                3.บุญเผวส 

4.วนัสงกรานต ์                                   5.บวชนาค                        6.บุญบอ้งไฟ                                                     
7.บุญเขา้พรรษา                        8.บุญขา้วประดบัดิน                 9.บุญขา้วกระยาสารท 
10.บุญออกพรรษา                            11.บุญกฐิน                            12.งานลอยกระทง 

 
1.12  กลุ่มอาชีพ และผลติภัณฑ์ชุมชน 
   กลุ่มอาชีพ 

1)  กลุ่มทอผา้   สมาชิก  10  คน  เงินทุน  100,000.-  บาท 
     ประธานช่ือนางบุญมา  นอ้ยรามศูนย ์ท่ีอยู ่186  หมู่ท่ี  1  บา้นตาด ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี  

จงัหวดัอุดรธานี  หมายเลขโทรศพัท0์898-27808/16 
2)  กลุ่มจกัสาน    สมาชิก 15  คน  เงินทุน 300,000.-บาท 
     ประธานช่ือนายซนัโย   บุดดีค า  ท่ีอยู ่ 186  หมู่ท่ี  1  บา้นตาด ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จงัหวดัอุดรธานี  หมายเลขโทรศพัท ์ 089-9410212 
 
1.13  แหล่งทุนในหมู่บ้าน 

1 )  กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง   ปัจจุบนัมีเงินทุน 1,048,000.-บาท  สมาชิก 128 คน 
            ประธาน  ช่ือนายค าแสน  แกว้สังหาร   หมายเลขโทรศพัท ์ 089-8416211  
       
ปราชญ์ชาวบ้าน 

ที่ ช่ือ  -  สกุล บ้านเลขที่ ความรู้/ความสามารถด้าน หมายเหตุ 
1 นายแตร  นิลเนตร 355 หมอพราหมณ์ สูตรขวญั  
2 นางบุญ  วงัก าแหง 80 ดา้นทอผา้  
3 นางโอไลย ์ มุงเพีย 52 พานบายศรี  
4 นายพวง  สุดไกร 203 จกัสาน  
5. นายถาวร  กิจสะดวก 429 หมอน ้ามนตป์ระสานกระดูก  
6 นายส าเนียน  แกว้ตั้งใจ 68 นวดแผนโบราณ  
7 นายบุญทนั  ไชยราช 245 หมอพราหมณ์ สูตรขวญั  

 
 
 



การวเิคราะห์ข้อมูล  จาก จปฐ. 1,2 ปี 2551 
◊ ตวัช้ีวดั จปฐ. ท่ีบรรลุเป้าหมาย จ านวน 20 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
- ตวัช้ีวดัท่ี 1 หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการดูแลก่อนคลอด และฉีดวคัซีนครบตามเกณฑบ์ริการ  
                        จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 100% ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 2 แม่ท่ีคลอดลูกไดรั้บการท าคลอด และดูแลหลงัคลอด จ านวน 1 คน  
                 คิดเป็นร้อยละ 100% ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 9 ทุกคนในครัวเรือนไดกิ้นอาหารถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน  
                  จ  านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100% ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 10 ทุกคนในครัวเรือนมีความรู้ในการใชย้าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม จ านวน 384 ครัวเรือน 
                  คิดเป็นร้อยละ 100% ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 12 คนอาย ุ6 ปีข้ึนไป ออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 30 นาที  
                   จ  านวน 1,430 คน คิดเป็นร้อยละ 99.9% ของจ านวนคนในหมู่บา้นครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 13 ทุกคนในครัวเรือนท่ีมีหลกัประกนัสุขภาพไดรั้บสิทธิอยา่งทัว่ถึง จ  านวน 1,478 คน  
                   คิดเป็นร้อยละ 100.0% ของครัวเรือนทั้งหมด 
-  ตวัช้ีวดัท่ี 15 ครัวเรือนมีน ้าสะอาดส าหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี จ านวน 384 ครัวเรือน 
                   คิดเป็นร้อยละ 100.0% ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 16 ครัวเรือนมีน ้าใชเ้พียงพอตลอด จ านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.7% 
- ตวัช้ีวดัท่ี 17 ครัวเรือนมีการจดับา้นเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลกัษณะ จ านวน 384 ครัวเรือน  
                   คิดเป็นร้อยละ 99.7% ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 30 คนในครัวเรือนมีรายไดเ้ฉล่ียไม่ต ่ากวา่คนละ 23,000 บาทต่อปี  
                   จ  านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.5% ของครัวเรือนทั้งหมด 
-  ตวัช้ีวดัท่ี 31 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จ านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.0% 
- ตวัช้ีวดัท่ี 32 ทั้งหมดคนในครัวเรือนไม่ติดสุรา จ านวน 1,513 คน คิดเป็นร้อยละ 100%  
- ตวัช้ีวดัท่ี 33 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี จ  านวน 1,513 คน คิดเป็นร้อยละ 99.9% 
-  ตวัช้ีวดัท่ี 34 คนในครัวเรือน ไดป้ฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย จ านวน 384 คน 
                   คิดเป็นร้อยละ 99.5% 
- ตวัช้ีวดัท่ี 37 คนพิการไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน จ านวน 4 คน  
                   คิดเป็นร้อยละ 100.0% ของผูพ้ิการทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 39 ครัวเรือนมีคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน  
                   จ  านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.5% ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 40 ครัวเรือนมีคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
                   เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน จ านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.0%  
                   ของครัวเรือนทั้งหมด 



 
- ตวัช้ีวดัท่ี 42 คนอาย ุ18 ปีข้ึนไปท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งไปใชสิ้ทธ์ิในชุมชนของตน จ านวน 1,082 คน  
                   คิดเป็นร้อยละ 100.0% 

 ตวัช้ีวดั จปฐ. ท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 9 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
-  ตวัช้ีวดัท่ี 14 ครัวเรือนมีความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยัและบา้นมีสภาพคงทนถาวร  
                   จ  านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.7% ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 18 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ จ านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.7%  
                   ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 19 ครัวเรือนมีการป้องกนัอุบติัภยัอยา่งถูกวธีิ จ  านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.7% 
                    ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 20 ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น จ านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
                    99.7% ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 21 ครอบครัวมีความอบอุ่น จ านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.2%  
                   ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 28 คนในครัวเรือนไดรั้บข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 5 คร้ัง จ  านวน 
                    384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.3% ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 31 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จ านวน 69 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 39.2%  
                   ของครัวเรือนทั้งหมด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 35 คนอาย ุ6 ปีข้ึนไปทุกคนปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
                    จ  านวน 384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.7% ของครัวเรือนทั้งหมด 
-  ตวัชีวดัท่ี 38 ครัวเรือนมีคนเป็นชมาชิกกลุ่มท่ีตั้งข้ึนในหมู่บา้น ต าบล จ านวน 384 คิดเป็นร้อยละ         69.5 
- ตวัช้ีวดัท่ี 41 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้น จ านวน 384 ครัวเรือน 
                   คิดเป็นร้อยละ 98.7% ของครัวเรือนทั้งหมด 

2.2 การวเิคราะห์จากข้อมูล กชช. 2 ค ปี 2550 
- ระดบัการพฒันาหมู่บา้น  หมู่บา้นน้ีจดัเป็นหมู่บา้นเร่งรัดพฒันาอนัดบั 3 
-  ตวัช้ีวดัท่ีมีปัญหามาก (ระดบัคะแนน 1 ) จ  านวน  4  ตวัช้ีวดั   -   คิดเป็นร้อยละ  16.66%  ของสภาพปัญหา
ทั้งหมด  ไดแ้ก่ 
          - ตวัช้ีวดัท่ี 17  การกีฬา 

- ตวัช้ีวดัท่ี 23  การไดรั้บการคุม้ครองทางสังคม 
 - ตวัช้ีวดัท่ี 25  การรวมกลุ่มของประชาชน 

- ตวัช้ีวดัท่ี 31 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 
 



-  ตวัช้ีวดัท่ีมีปัญหาปานกลาง (ระดบัคะแนน 2)  จ  านวน  3  ตวัช้ีวดั  คิดเป็นร้อยละ 12.5% ของสภาพปัญหาทั้งหมด 
ไดแ้ก่ 

- ตวัช้ีวดัท่ี 7 การติดต่อส่ือสาร 
 - ตวัช้ีวดัท่ี 12 ผลผลิตจากการท านา 
  - ตวัช้ีวดัท่ี  22 การเรียนรู้โดยชุมชน 
-  ตวัช้ีวดัท่ีมีปัญหานอ้ย (ระดบัคะแนน 3)  จ  านวน 18  ตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 70.84% ของสภาพปัญหาทั้งหมด 
ไดแ้ก่ 

- ตวัช้ีวดัท่ี 1 ถนน 
- ตวัช้ีวดัท่ี 2 น ้าด่ืม 
- ตวัช้ีวดัท่ี 3 น ้าใช ้
- ตวัช้ีวดัท่ี 4 น ้าเพื่อการเกษตร 
- ตวัช้ีวดัท่ี 5 ไฟฟ้า 
- ตวัช้ีวดัท่ี 6 การมีท่ีดินท ากิน 
- ตวัช้ีวดัท่ี 8 การมีงานท า 
- ตวัช้ีวดัท่ี 11 ผลผลิตจากการท าไร่ 
- ตวัช้ีวดัท่ี 15 ความปลอดภยัในการท างาน 
- ตวัช้ีวดัท่ี 16 การป้องกนัโรคติดต่อ 
- ตวัช้ีวดัท่ี 18 การปลอดยาเสพติด 
- ตวัช้ีวดัท่ี 19 ระดบัการศึกษาของประชาชน 
- ตวัช้ีวดัท่ี 20 อตัราการเรียนต่อของประชาชน 
- ตวัช้ีวดัท่ี 21 การไดรั้บการศึกษา 
- ตวัช้ีวดัท่ี 24 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ตวัช้ีวดัท่ี 26 การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  

          - ตวัช้ีวดัท่ี 27 คุณภาพดิน 
- ตวัช้ีวดัท่ี 30 การมีงานท า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชน 
 

ปัจจยัภายในชุมชนท่ีเป็นจุดเด่นหรือจุดแขง็ของหมู่บา้น : S (Strength)  
1.มีวดัป่าบา้นตาด และหลวงตามหาบวั  เป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชน  
2.มีวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม  ท่ีไดรั้บการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  
3..มีโรงเรียนระดบัประถมศึกษาประจ าหมู่บา้น ท าใหเ้ด็กนกัเรียนไม่ตอ้งเดินทางไปเรียนท่ีหมู่บา้นอ่ืน 
4.มีสถานีอนามยัตั้งอยูใ่นหมู่บา้นท าใหไ้ดรั้บการบริการทัว่ถึง  ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปรับ
บริการ 
5. มีกองทุนกลุ่มออมทรัพย ์  เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัเก็บออมเงินและเป็นแหล่งทุนไดกู้ย้มืเพื่อประกอบอาชีพ   
และเรียนรู้เร่ืองการบริหารจดัการทุน  
6. มีกองทุนหมู่บา้นท่ีเขม้แข็ง  ส าหรับเป็นแหล่งเงินทุน ใหส้มาชิกไดกู้ย้มืเพื่อประกอบอาชีพและบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉินและจ าเป็น   และเรียนรู้เร่ืองการบริหารจดัการทุน 
7.มีศูนยส่์งเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บา้น ส าหรับช่วยเหลือคนในชุมชนเวลามีเหตุจ าเป็น                                  8.มี
กฎระเบียบของหมู่บา้นท่ีทุกคนยดึถือและปฏิบติั  เพื่อความสงบสุขของคนในชุมชน 
9. มีสถานีวทิยชุุมชน บริการข่าวสารใหค้วามรู้แก่คนในชุมชน  

ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ป็นจุดอ่อนของหมู่บ้าน :W (weakness)                                                                           
1. หมู่บา้นมีการซ้ือหวย และเล่นการพนนั ซ่ึงมีมากในช่วงมีงานเทศกาลงานบุญประเพณ๊ 
2. น ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  
3.ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งเสียเงินเป็นค่าใชจ่้ายในการซ้ือน ้าด่ืม  เน่ืองจากน ้าจากธรรมชาติไม่สามารถใชด่ื้มได ้

ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็นโอกาส และช่องทางในการพฒันาของหมู่บ้าน :O (Opportunity)) 
1.นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมใหชุ้มชน  มีส่วนร่วมในการจดัท าโครงการเพื่อด าเนินกิจกรรม                      

แกไ้ขปัญหาของชุมชน เช่นโครงการตามยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุข  โครงการพฒันาศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(พพพ.) โครงการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ           พอเพียง (SML)  
และการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลน าปัญหาความตอ้งการจากแผนชุมชน ไปใชใ้นการจดัท าขอ้บญัญติัต าบล  ท า
ใหไ้ดรั้บการแกไ้ขปัญหาตรงตามความตอ้งการของประชาชน 

 2.ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ทั้งส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ินในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน
ท าใหชุ้มชนไดรั้บงบประมาณในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3.ภาคีการพฒันาหลายหน่วยงาน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการพฒันาดา้นต่าง ๆ เช่น 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ปกครองอ าเภอ พฒันาชุมชน เกษตร สาธารณสุข  กศน. ปศุสัตว ์                 เครือข่าย
กองทุนหมู่บา้น ฯลฯ 

 



ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็นอุปสรรค/ภัยคุกคาม/ความเส่ียง ของหมู่บ้าน :T (Threat) 
1.ตน้ทุนการผลิตสูง เน่ืองจากน ้ามนัแพง  ท าใหสิ้นคา้ทุกชนิดมีราคาแพงข้ึน ส่งผลกระทบทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
2.ความไม่แน่นอนของกลไกตลาด ในการรองรับผลผลิตดา้นการเกษตร 
3.ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายภาครัฐ   ในการส่งเสริมกิจกรรมดา้นการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน  
4.งบประมาณมีนอ้ย ท าใหแ้กไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนไม่ทัว่ถึง และล่าชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สภาพปัญหาและแนวทางการพฒันาต าบล 
สภาพปัญหาของต าบล : แยกเป็นกลุ่มปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 

กลุ่มปัญหาและช่ือปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
-การคมนาคมภายในหมู่บา้นไม่สะดวก -ถนนช ารุด -ก่อสร้างถนน คสล. 

-ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น 
-เส้นทางคมนาคมในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก -ถนนช ารุด -ก่อสร้างถนนลูกรัง 

-ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
-ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ -ไม่มีการขยายเขตไฟฟ้า -ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
-ไม่มีเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากิน -ตกส ารวจ -ส ารวจจดัท าเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากินเพิ่ม 
-ไฟฟ้าส่องสวา่งมีไม่เพียงพอ -ขาดงบประมาณสนบัสนุนในการติดตั้ง -จดัหางบประมาณสนบัสนุนในการติดตั้งไฟฟ้า

ส่องสวา่งเพิ่ม 
- การส่ือสารไม่สะดวก - บริการโทรศพัทส์าธารณะไม่ทัว่ถึง - ติดตั้งตูโ้ทรศพัทส์าธารณะเพิ่มเติม 
-น ้าประปาไม่สะอาด -ไม่มีระบบกรองน ้า -สนบัสนุนงบประมาณปรับปรุงระบบประปา

ติดตั้งเคร่ืองกรองน ้า 
-น ้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ -ขาดแคลนแหล่งน ้า 

-ขาดสถานท่ีกกัเก็บน ้า 
-สนบัสนุนงบประมาณขุดสระน ้า 
-ก่อสร้างแหล่งกกัเก็บน ้าประจ าหมู่บา้น 

-น ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ -ล าหว้ย/แหล่งน ้าธรรมชาติต้ืนเขิน -ขดุลอกล าหว้ย/แหล่งน ้าธรรมชาติ 
-ล าหว้ยต้ืนเขิน -การพงัทลายของดินและมีวชัพืชข้ึนปกคลุม -ขดุลอกล าหว้ย,ปลูกหญา้แฝกป้องกนัการพงัทลาย



ของหนา้ดิน 
2.ด้านเศรษฐกจิ 
-ผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า -คุณภาพดินไม่ดี 

-ขาดความรู้ดา้นการเพิ่มผลผลิต 
-ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 

-ปรับปรุงคุณภาพดิน 
-จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้/ศึกษาดูงาน 
-ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

-ตน้ทุนการผลิตสูง -ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง -รณรงคใ์ชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพ 
-ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า -มีการปลูกพืชชนิดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 

ท าใหผ้ลผลิตลน้ตลาด 
-น ้ามนัแพง 
-ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอ่คา้คนกลาง 

-รณรงคก์ารท าการเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวน
ผสมตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 

-รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ -สินคา้อุปโภคบริโภคมีราคาสูง 
-ค่านิยมบริโภควตัถุ 
- ไม่มีอาชีพเสริม 

-รณรงคก์ารใชสิ้นคา้อยา่งประหยดั 
-จดัฝึกอบรมผลิตสินคา้ใชเ้องในครัวเรือน 
-รณรงคก์ารประหยดัและอดออม 
- ฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่ผูส้นใจ 
-จดัตั้งร้านคา้ชุมชน 



-ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ - รายไดน้อ้ย,ขาดการรวมกลุ่ม ,เขา้ไม่ถึง
แหล่งทุน 

-รณรงค/์ส่งเสริมการระดมเงินทุนภายในชุมชน 
-จดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์

3.ด้านสังคม/การเมือง/การปกครอง 
-การทะเลาะววิาทของเยาวชน - ค่านิยมผดิ ๆ ของคนรุ่นใหม่ - จดัแข่งขนักีฬาเยาวชน/จดัค่ายเยาวชน 
-ผูสู้งอายไุดรั้บการดูแลไม่ทัว่ถึง - งบประมาณมีนอ้ยไม่เพียงพอ -จดัสวสัดิการเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอาย ุ
-ไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น - เศรษฐกิจฝืดเคืองเกิดการลกัเล็กขโมยนอ้ย -จดัเวรยามในหมู่บา้น 

 
-การซ้ือหวยและเล่นการพนนั - ความชอบส่วนตวั -จดัตั้งกลุ่มสนใจใหแ้ก่คนในชุมชนเนน้เร่ืองการ

ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได ้
- ประชาชนขาดความตระหนกัในการไปใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง - ไม่เห็นความส าคญัของการไปใชสิ้ทธ์ิออก

เสียง 
- ประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนเห็นความส าคญัของการ
เลือกตั้ง 

 
4.ด้านการศึกษา/ประเพณวีฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-เด็กนกัเรียนยากจนขาดแคลนเงินทุนการศึกษา - ครอบครัวมีฐานะยากจน/ครอบครัวไม่

อบอุ่น 
- สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียน 

-เด็กก่อนวยัเรียนไม่ไดรั้บการเตรียมความพร้อมอยา่งทัว่ถึง 
 
 

-ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีไม่ครบทุกหมู่บา้น -จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการกองทุนขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี - ไม่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง - ฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพคณะกรรมการกองทุน 
- ระดบัคุณภาพการศึกษาของประชาชนต ่า -ขาดโอกาสดา้นการศึกษา - ส่งเสริมใหมี้การศึกษาต่อนอกระบบ 
- วฒันธรรม/  ประเพณีท่ีดีงามไม่ไดรั้บการสืบทอด - กระแสโลกาภิวตัน์/สภาพเศรษฐกิจ -ส่งเสริมการจดังานบุญประเพณี 



5.ด้านสาธารณสุข   
-ประชาชนสุขภาพไม่แขง็แรง - ขาดการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม 

 
- ไม่เห็นความส าคญัของการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

- สนบัสนุนอุปกรณ์ในการออกก าลงักายท่ี
เหมาะสม 
- สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
-สนบัสนุนการตั้งเครือข่ายออกกก าลงักายใน
ชุมชน 
- จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาภายในหมู่บา้น/ต าบล 

-การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ -การควบคุม/ป้องกนัไม่ทัว่ถึง -รณรงคก์ารก าจดัลูกน ้ายงุลาย 
-ชุมชนก าหนดขอ้บงัคบัของหมู่บา้นเพื่อเป็นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

-การจดับา้นเรือนไม่ถูกสุขลกัษณะ - ความเคยชิน/ไม่เห็นความส าคญัของการจดั
บา้นเรือนใหถู้กสุขลกัษณะ 

- ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวตวัอยา่ง 

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
-การทิ้งขยะมูลฝอยในครัวเรือน -ไม่มีท่ีทิ้งขยะ / ถงัขยะมีไม่เพียงพอ -จดัหาท่ีทิ้งขยะและถงัขยะส าหรับครัวเรือนเพิ่ม 

-รณรงค/์ใหค้วามรู้ในการก าจดัขยะท่ีถูกวธีิ 
-หนองน ้าสาธารณะใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เตม็ท่ี -มีวชัพืช ในหนองน ้า - ขดุลอกแหล่งน ้า เพื่อใหใ้ชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ท่ี 

ปลูกหญา้แฝกเพื่อป้องกนัการพงัทลายของหนา้ดิน 
- สภาพแวดลอ้มในหมู่บา้นไม่สะอาด - ไม่มีร่องระบายน ้าภายในหมู่บา้น - สร้างร่องระบายน ้าภายในหมู่บา้น  

-พฒันาส่ิงแวดลอ้มภายในหมู่บา้น 
- พื้นท่ีป่าไมเ้หลือนอ้ย - ไม่เห็นความส าคญัของการปลูกป่า -รณรงคก์ารปลูกตน้ไมใ้นชุมชน 



แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 - 2554    
 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
 

 
ที่ 

 

 
โครงการ 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(รายละเอยีด
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

ประเภทโครงการ 

    2552 2553 2554  ท าเอง ท าร่วม ท าให ้

1 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
 
 
 

-เพื่อใหก้ารคมนาคม
สะดวก 

หมู่ท่ี 
1,3,4,7,8,10,12,13,
14,15,16 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

-การคมนาคม
สะดวก 

  อบต. 

2 ก่อสร้างถนนดิน -เพื่อใหก้ารคมนาคม
สะดวก 

หมู่ท่ี 
10,13,14,15,16 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

-การคมนาคม
สะดวก 

  อบต. 

3 ก่อสร้างถนนปลอด
ฝุ่ น 

-เพื่อใหก้ารคมนาคม
สะดวก 

หมู่ท่ี 14 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

-การคมนาคม
สะดวก 

  อบต. 

4 ซ่อมแซมถนนดิน/
คสล./และ
ถนนลาดยาง 

-เพื่อใหก้าร 

คมนาคมสะดวก 

หมู่ท่ี 1-16 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

-การคมนาคม
สะดวก 

  อบต. 

5 ก่อสร้างถนน คสล. -เพื่อใหก้าร 

คมนาคมสะดวก 

หมู่ท่ี 1-16 1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

-การคมนาคม
สะดวก 

  อบต. 

6 ก่อสร้าง -เพื่อใหก้าร หมู่ท่ี 1-16 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -การคมนาคม   อบต. 



ถนนลาดยางภายใน 

หมู่บา้นและเช่ือม
หมู่บา้น 

คมนาคมสะดวก    สะดวก 

7 ก่อสร้างร่องระบาย
น ้า 

เพื่อใหน้ ้าไหลได้
สะดวก 

หมู่ท่ี 1-16 800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

มีร่องระบายน ้า
เพื่อป้องกนัน ้า
ท่วม 

  อบต. 

8 ก่อสร้าง/ขดุลอก
คลองส่งน ้าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อเกษตรกรมีน ้าใช ้ หมู่ท่ี 
1,3,5,7,9,16 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

เกษตรกรมีน ้าใช ้   อบต. 

9 ก่อสร้างสะพานไม้
ขา้มหว้ยสามพาด 

-เพื่อใหก้าร 

คมนาคมสะดวก 

หมู่ท่ี 2 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-การคมนาคม
สะดวก 

  อบต. 

10 ก่อสร้างสะพาน 
คสล.ขา้มฝายน ้าลน้ 

-เพื่อใหก้าร 

คมนาคมสะดวก 

หมู่ท่ี 7 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

-การคมนาคม
สะดวก 

  อบต. 

11 ขดุลอกร่องระบาย
น ้า 

ล าหว้ย/คลองส่งน ้า
และฝายน ้าลน้ 

เพื่อใหน้ ้าไหลได้
สะดวก 

หมู่ท่ี 
7,8,9,10,14 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

น ้าไหลไดส้ะดวก   อบต. 

12 ขดุลอกหนองน ้า
สาธารณะ 

- เพื่อให้เก็บน ้าไดใ้น
ปริมาณมาก 

หมู่ท่ี 9,14 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- มีน ้าเพื่อ
การเกษตร
พอเพียง 

  อบต. 

13 ก่อสร้างฝายน ้าลน้  หมู่ท่ี 7,10,13,14 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

   อบต. 



14 ขยายไหล่ทางถนน
ลูกรังและถนน 
คสล. 

-เพื่อใหก้าร 

คมนาคมสะดวก 

หมู่ท่ี 3 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-การคมนาคม
สะดวก 

  อบต. 

15 ขยายคลอง
ชลประทาน (จาก
หว้ยสามพาด) 

 หมู่ท่ี 14 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

   อบต. 

16 -ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สวา่ง/ท่ีอยูอ่าศยั/
เพื่อการเกษตร 

เพื่อใหมี้ไฟฟ้าใชท้ัว่ถึง หมู่ท่ี 2,4,7 700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุ
ครัวเรือน 

  อบต. 

17 ติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสวา่ง
สาธารณะ 

-เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยั 

หมู่ท่ี 
1,2,8,11,12,13,1
4, 
15,16 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

-ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
ความปลอดภยั 

  อบต. 

18 จดัระเบียบ
สายไฟฟ้าภายใน
หมู่บา้น 

เพื่อใหส้ายไฟฟ้า
ภายในหมู่บา้นเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

หมู่ท่ี 3 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

สายไฟฟ้าภายใน
หมู่บา้นเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

  อบต. 

19 -ขดุลอกแหล่งน ้า/
สระน ้าและบ่อน ้า
ต้ืน 

-เพื่อรักษาแหล่งน ้า หมู่ท่ี 
2,3,4,6,8,9,16 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 

ตาด 

-แหล่งน ้าไดมี้การ
ดูแลรักษา 

  อบต. 

20 น ้าประปา/น ้า
บาดาลไม่สะอาด 

เพื่อปรับปรุงน ้าประปา
ใหส้ะอาด 

หมู่ท่ี 1 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

น ้าประปาสะอาด   อบต. 

21 -ขดุบ่อบาดาลเพื่อ -เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า หมู่ท่ี 4,15 20,000 20,000 20,000 -ประชาชนมี   อบต. 



การเกษตร   ใชเ้พื่อการเกษตร    แหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร 

22 -ขดุบ่อน ้าต้ืน/สระ
น ้าเพื่อ  การเกษตร 

-เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
ใชเ้พื่อการเกษตร 

หมู่ท่ี  1-16 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

-ประชาชนมี
แหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร 

  อบต. 

23 -ขดุลอกอ่างเก็บน ้า -เพื่อใหมี้ทางเดินน ้าท่ี
สะดวก 

หมู่ท่ี 6 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-อ่างเก็บน ้าไดรั้บ
การพฒันา 

  อบต. 

24 -ก าจดัวชัพืชแหล่ง
น ้าสาธารณะ 

-เพื่อใหแ้หล่งน ้ามี
ความสะอาด 

หมู่ท่ี 6 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-แหล่งน ้าสะอาด
ข้ึน 

  อบต. 

25 -สนบัสนุนจดัหาน ้า
สะอาด น ้าอุปโภค 
–                 น ้า
บริโภค ใหก้บั
ประชาชน 

-เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า
สะอาด น ้าอุปโภค – 
น ้าบริโภค 

หมู่ท่ี 
1,2,8,10,12,13,14
, 
15 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือ 

  อบต. 

26 ปรับปรุงระบบ
ประปา/น ้าประปา 

-เพื่อประชาชนมี
น ้าประปาใชท่ี้สะอาด 

หมู่ท่ี 5,10,16 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

น ้าและระบบ
ประปาไดรั้บการ
ปรับปรุง 

  อบต. 

27 -ซ่อมแซม/ขยายเขต
ประปา 

-เพื่อประชาชนมี
น ้าประปาใช ้

หมู่ท่ี 
1,2,3,4,9,11,12,
14,16 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ประชาชนมี
น ้าประปาใชทุ้ก
ครัวเรือน 

  อบต. 

28 -ขยายเขตไฟฟ้าท่ี
อยูอ่าศยั  และโซล่า

-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

หมู่ท่ี 3,9,10,11, 900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก

  อบต. 



เซล ครัวเรือน 

29 -ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

หมู่ท่ี 
2,3,4,5,6,8,9,10,
13,14,15,16 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

-เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใชเ้พื่อการเกษตร 

  อบต. 

30 -ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สวา่งสาธารณะ 

-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

หมู่ท่ี 
1,4,5,6,9,10,11,
12,14 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

  อบต. 

31 -ก่อสร้างศาลาพกั
ผูโ้ดยสารขา้งถนน  

-เพื่อใหป้ระชาชนมีท่ี
พกัรอรถโดยสาร 

หมู่ท่ี 1,3,16 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ประชาชนมีท่ีพกั 

รอรถโดยสาร 

  อบต. 

32 ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม  

-เพื่อใหศ้าลาประชาคม
ใชก้ารได ้

หมู่ท่ี 
2,3,8,12,13,15,1
6 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-ประชาชนมีท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ 

  อบต. 

33 -ขยายเขตและติดตั้งตู ้
โทรศพัทส์าธารณะ 

-เพื่อใหก้ารส่ือสาร
ทัว่ถึง 

หมู่ท่ี 1-16 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

-มีโทรศพัท์
สาธารณะบริการ 

  โทรศพั
ทภ์ูมิภาค
อุดรธานี
. 

 
 
 

 
 
 
 
 



ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ 
 

 

ที่ 
 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(รายละเอยีด
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)    

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
ประเภทโครงการ 

2552 2553 2554 
ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 

1 

 

ปรับปรุงคุณภาพดิน
ดว้ยอินทรียว์ตัถุ 

เพื่อใหดิ้นมีคุณภาพ
ดี 

หมู่ท่ี 3,4 7,000 

 

8,000 

 

9,000 

 

เพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย 
รักษาสภาพแวดลอ้ม
ธรรมชาติใหย้ ัง่ยนื 

 อบต./
ชุมชน 

 

2 ฝึกอบรมการท าและใช้
ปุ๋ยอินทรียชี์วภาพและ
ปุ๋ย 

พืชสด 

เพื่อใหเ้กษตรกร
มีความรู้ในการ
ท าและใชปุ๋้ย
ชีวภาพ 

หมู่ท่ี 6,11,12,15 9,000 

 

9,000 

 

9,000 

 

เกษตรกรท าปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพไวใ้ชเ้พื่อลด
รายจ่ายในการจดัซ้ือ
ปุ๋ยเคมี 

 อบต./
ชุมชน 

. 

3 เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อจดัระบบการ
ปลูกพืช เล้ียง
สัตว ์ประมงให้
เหมาะสมกบั
พื้นท่ี 

หมู่ท่ี 10,15,16 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

เกษตรกรรู้จกัท า
การเกษตรอินทรีย ์

 อบต./
ชุมชน 

 

4 อุดหนุน อบรมการ
จดัท าปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

เกษตรกรรู้จกัการ
ท าปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

หมู่ท่ี 1,3,9,12 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ลดรายจ่ายในการจดัซ้ือปุ๋ย 

  อบต. 

5 ส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย ์

 หมู่ท่ี 1-16 60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ลดรายจ่ายในการจดัซ้ือปุ๋ย 

  อบต. 



6 จดัตั้งกองทุนปุ๋ย เพื่อเป็นกองทุน
หมุนเวยีนการ
จดัหาปุ๋ยใหก้บั
เกษตรกร 

หมู่ท่ี 
1,8,10,11,14,15,
16 

160,000 

 

- - เพื่อใหก้องทุนมีเงิน
ด าเนินการ 

  อบต. 

7 ก่อสร้างตลาดสด
ประจ าหมู่บา้นและ
จดัหาตลาดใหก้บั
เกษตรกรและกลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีท่ีจ าหน่ายและ
ซ้ือ/ขายสินคา้ 

หมู่ท่ี 
1,6,7,10,16 

2,200,000 

 

- - ประชาชนมีท่ีจ าหน่ายและ
ซ้ือสินคา้ 

  อบต. 

 

8 

 

สนบัสนุนพนัธ์ุพืชและ
พนัธ์ุปลา,หญา้เล้ียง
สัตว ์

 

เพื่อใหเ้กษตรกร
มีพนัธ์ุพืชและ
พนัธ์ุปลา,หญา้
เล้ียงสัตว ์

 

หมู่ท่ี 
1,2,3,4,5,7,9,   
10,11,12,14,15,
16 

 

40,000 

 

 

40,000 

 

 

40,000 

 

 

-ประชาชนมีพนัธ์ุพืช 
พนัธ์ุปลา,หญา้ล้ียงสัตว ์
พนัธ์ุดี 

   

อบต. 

9 จดัตั้งและสนบัสนุน
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพ
มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

หมู่ท่ี 1-16 600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

-ประชาชนมีทกัษะดา้น
การประกอบอาชีพ 

 อบต./
ชุมชน 

 

10 อบรมท าใบโอดีเซล เพื่อใหป้ระชาชน
รู้จกัท าใบโอ
ดีเซล 

หมู่ท่ี 1 9,000 

 

- - -ประชาชนท าใบโอดีเซล
ไวใ้ชส้ามารถน าไปพฒันา
กลุ่มใหเ้ขม้แขง็ใหย้ ัง่ยนื 

  อบต. 

11 จดัตั้ง/สนบัสนุน
ธนาคารขา้วพนัธ์ุดี 

ส ารองขา้วเพื่อ
บริโภคและท า
พนัธ์ุในชุมชน 

หมู่ท่ี 
1,9,11,14,16 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

กลุ่มอาชีพมีรายไดเ้พิ่มข้ึน
แกไ้ขปัญหาเกษตรกรผู ้
ประสบปัญหาพนัธ์ุขา้วท่ี

  อบต. 



บริโภค 

12 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ -เพื่อเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็
ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ 

หมู่ท่ี 
2,3,4,5,7,8,11,1
2, 
13,14,15,16 

50,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ประชาชนมีรายไดเ้สริม  อบต./
ชุมชน 

 

13 จดัตั้งสหกรณ์ร้านคา้
ชุมชน 

ประชาชนไดซ้ื้อ
สินคา้อุปโภค/
บริโภคในราคาท่ี
เป็นธรรม 

หมู่ท่ี 
2,5,6,7,10,11,12
, 
14,15 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนซ้ือสินคา้
อุปโภค/บริโภคในราคาท่ี
เป็นธรรม 

 อบต./
ชุมชน 

 

14 ส่งเสริมปลูกพืชและ
ผกัสวนครัวโดยใชย้าง
รถยนต ์

ประชาชนมีผกั
ปลอดสารพิษ
รับประทาน 

หมู่ท่ี 12 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

-เป็นการ ลดรายจ่ายของ
ครัวเรือน 

 อบต./
ชุมชน 

 

15 สอนดนตรี/งานเสริม
นกัเรียนช่วงปิดภาค
เรียน 

เพื่อนกัเรียนจะได้
ใชเ้วลาใหเ้ป็น
ประโยชน์
หลีกเล่ียงยาเสพ
ติด 

หมู่ท่ี  4,11 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

- นกัเรียนมีกิจกรรมช่วง
ปิดเทอม 

  อบต. 

16 -วสิาหกิจชุมชน -เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพท่ีไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนใน
ชุมชน 

หมู่ท่ี 1-16 100,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

  อบต./
กษ/
ชุมชน 

 

17 สนบัสนุนกองทุน เพื่อให้ หมู่ท่ี 7,12,15 10,000 10,000 10,000 คณะกรรมการหมู่บา้นมี   อบต. 



เยาวชนและ
คณะกรรมการหมู่บา้น 

คณะกรรมการ
หมู่บา้นมีเงินทุน
หมุนเวยีน 

   เงินทุนหมุนเวยีน 

18 จดัตั้งธนาคารโค  และ
กระบือ 

 หมู่ท่ี 7 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

   อบต. 

19 จดัตั้งธนาคารน ้าเช้ือ
โคและกระบือ 

 หมู่ท่ี 6 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

    

20 จดัท าสวนสมุนไพร เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชนท า
สวนสมุนไพร 

หมู่ท่ี 9 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน
จากการท าสวนสมุนไพร 

 อบต./
สธ.
ชุมชน 

 

21 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนยพ์ฒันากลุ่มอาชีพ 

เพื่อใหศู้นย์
พฒันากลุ่มอาชีพ
ใชก้ารได้
ตลอดไป 

หมู่ท่ี 12 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

ศูนยพ์ฒันากลุ่มอาชีพ
ไดรั้บการซ่อมแซม 

  อบต. 

22 ส่งเสริมภูมปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

รักษาวฒันธรรม
ประเพณี 

หมู่ท่ี 16 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

วฒันธรรม/ประเพณีไดรั้บ
การสืบทอด 

 อบต./
ชุมชน 

 

 -ส่งเสริมการผลิต
สินคา้เกษตรท่ี
ปลอดภยัและได้
มาตรฐาน 

-เพื่อให้เกษตรกร
ในพื้นท่ีไดผ้ลิต
สินคา้ท่ีปลอดภยั
จากสารพิษเพื่อ
เพิ่มมูลค่าและลด

-หมู่ท่ี 1-16 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

-เกษตรกรมีรายไดใ้นการ
จ าหน่ายผลผลิตท่ีสูงข้ึน
และผูบ้ริโภคไดบ้ริโภค
สินคา้ท่ีปลอดภยัละได้
มาตรฐาน 

  อบต. 



ตน้ทุนในการ
ผลิต 

23 -ส่งเสริมการแปรรูป
ขา้วคุณ 

ภาพดี 

-เพื่อเพิ่มมูลค่า
ขา้วใหไ้ดร้าคาดี
ข้ึน 

-หมู่ท่ี 
1,14,5,13,9,16 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

-เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน
จากการจ าหน่ายขา้ว 

  อบต. 

24 แก๊สชีวภาพจากฟาร์ม
หมูเขา้ครัวเรือน 

เพื่อลดค่าใชจ่้าย
ใหก้บัครัวเรือน 

1 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ลดค่าใชจ่้ายใหก้บั
ครัวเรือน 

 อบต./
ชุมชน 

 

25 จดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพ/
วชิาชีพ 

 หมู่ท่ี 
7,13,14,15,16 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

  อบต./
ชุมชน 

 

25 -แปรรูปผลิตภณัฑท์าง
การเกษตรและผลิต
สมุนไพร 

-เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได ้

เพิ่มข้ึน 

-หมู่ท่ี 1-16 50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

 อบต./
ชุมชน 

 

27 ก่อสร้างศูนยแ์สดง
สินคา้ 

เพื่อใหมี้สถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้ 

หมู่ท่ี 5 500,000 

 
- - - มีสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้

ชุมชน 

  อบต. 

28 ส่งเสริมการขาย
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

 หมู่ท่ี 15 - - -     

29 พฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้น 

-คณะกรรมการ
กองทุนเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ี 

หมู่ท่ี 1-16 - - - -คณะกรรมการกองทุน
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

   

30 จดัตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตกลุ่มสตรี 

- ส่งเสริมการ
ออมทรัพยข์อง
สตรี 

หมู่ท่ี 5 - - - - กลุ่มสตรีมีเงินทุนของ
กลุ่ม 

   



31 พฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการ
กองทุนกข.คจ. 

-คณะกรรมการ
กองทุน กข.คจ.
เขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ี 

หมู่ท่ี 
5,6,7,8,10,11, 
13, 

- - - -คณะกรรมการ
กองทุนกข.คจ.ปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

   

32 ส่งเสริมการศึกษาต่อ  
นอกระบบของ
ประชาชน 

- เพื่อยกระดบั
ความรู้ของ
ประชาชน 

หมู่ที 1-16 - - - - ประชาชนมีความรู้             
มากข้ึน 

   

33 ส่งเสริมการปลูกผกั
ปลอดสารพิษ 

-เพื่อให้
ประชาชนมีผกั
ปลอดสารพิษไว้
รับประทาน 

หมู่ท่ี 1-16 - - - - ประชาชนมีผกัปลอด
สารพาไวรั้บประทาน 

   

34 สนบัสนุนกลุ่มอาชีพ
จดทะเบียนวสิาหกิจ
ชุมชน 

- เพื่อใหก้ลุ่มมี
ความเขม้แขง็ 

หมู่ท่ี 1-16 - - - - เพื่อใหก้ลุ่มมีความ
เขม้แขง็ 

   

35 ส่งเสริมการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน 

-ครัวเรือนรู้ตน้
การใชจ่้าย 

หมู่ท่ี 1-16 - - - - ครัวเรือนใชจ่้ายอยา่ง
ระมดัระวงั 

   

 

 

 
 
 



ด้านสังคม การเมอืง การปกครอง       

 
 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  (บาท)  และท่ีมา  

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
ประเภทโครงการ 

2552 2553 2554  ท าเอง ท าร่วม ท าให ้

1 -จดักิจกรรมวนัผูสู้งอายุ -เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

-หมู่ท่ี 1-16 
 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

-ประชาชนจ านวนมาก
เขา้ร่วมกิจกรรม 

  อบต. 

2 ใหก้ารสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูพ้ิการ   

เพื่อใหผู้พ้ิการมี
ชีวติท่ีดีข้ึน 

-หมู่ท่ี 1-16 600,000 

 

660,000 

 

720,000 

 

ผูพ้ิการไดรั้บสวสัดิการ
ในการด ารงชีวติ 

  อบต. 

3 ใหก้ารสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูป่้วยเอดส์   

-เพื่อใหผู้ป่้วย
เอดส์มีชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

หมู่ท่ี 1-16 120,000 

 

150,000 

 

180,000 

 

ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บ
สวสัดิการในการ
ด ารงชีวิต 

  อบต. 

4 -สงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส   -เพื่อให้
ผูด้อ้ยโอกาสมี
ชีวติท่ีดีข้ึน 

-หมู่ท่ี 1-16 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

-ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บ
สวสัดิการในการ
ด ารงชีวิต 

  อบต. 

5 น าผูสู้งอายไุปทศัน
ศึกษา 

ดูงาน 

 หมู่ท่ี 1-16 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ผูสู้งอายไุดไ้ปทศัน
ศึกษาดูงาน 

  อบต. 

6 ใหก้ารสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอาย ุ  

เพื่อใหผู้สู้งอายมีุ
ชีวติท่ีดีข้ึน 

หมู่ท่ี 1-16 5,190,000 

 

5,310,000 

 

5,430,000 

 

ผูสู้งอายไุดรั้บสวสัดิการ
ในการด ารงชีวติ 

  อบต. 



7 ใหก้ารสงเคราะห์ผูท่ี้
ประสบสาธารณภยั 

เพื่อใหก้าร
ช่วยเหลือผูท่ี้
ประสบสาธารณ
ภยั 

หมู่ท่ี 1-16 600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

ผูท่ี้ประสบสาธารณภยั
ไดรั้บการช่วยเหลือ 

  อบต. 

8 อุดหนุนศูนยส์งเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บา้น 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย
ยาม 

จ าเป็น 

หมู่ท่ี 1-16 160,000 

 

160,000 

 

160,000 

 

   อบต. 

9 จดัตั้งกองทุน
ผูด้อ้ยโอกาส,ผูสู้งอาย/ุผู ้
พิการ 

เพื่อช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาส,
ผูสู้งอายแุละผู ้
พิการ 

หมู่ท่ี 7 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

   อบต. 

10 จดัหา/ซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศยัใหก้บัผูย้ากไร้และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อใหผู้ย้ากไร้
และผูด้อ้ยโอกาส
มีท่ีอยูอ่าศยั 

หมู่ท่ี 1-16 1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

เพื่อใหผู้ย้ากไร้และ
ผูด้อ้ยโอกาสมีท่ีอยูอ่าศยั 

  อบต. 

11 - จดักิจกรรมแข่งกีฬา
เช่ือมสามคัคี 

- เพื่อส่งเสริม
ความสามคัคีของ
คนในชุมชน 

-หมู่ท่ี 1-16 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

- เพื่อส่งเสริมความ
สามคัคีของคนในชุมชน 

  อบต. 

12 - จดักิจกรรมค่าย
เยาวชน 

- เพื่อส่งเสริม
ความสามคัคีของ
เยาวชนในต าบล 

 - หมู่ท่ี 1-16 20,000 20,000 20,000 - เพื่อส่งเสริมความ
สามคัคีของเยาวชนใน
ต าบล 

  อบต. 

13 - การจดัเวรยามใน
ชุมชน 

-เพื่อดูแลรักษา
ความสงบ

หมู่ท่ี 1-16 - - - -เพื่อดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน 

  อบต. 



เรียบร้อยใน
ชุมชน 

14 -อบรมเครือข่ายเยาวชน
ป้องกนัยาเสพติด 

-เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

หมู่ท่ี 9 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

-เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

 อบต./
ชุมชน 

อบต. 

15 จดัท าป้ายบอกทางและ
ป้ายเตือนจราจร 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มา 

หมู่ท่ี 1-16 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มา 

  อบต. 

16 ฝึกอบรมวินยัจราจร เพื่อใหผู้ข้บัข่ีรถ
ไดรู้้ระเบียบและ
วนิยัจราจร 

หมู่ท่ี 1-16 40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

เพื่อใหผู้ข้บัข่ีรถไดรู้้
ระเบียบและวนิยัจราจร 

  อบต. 

17 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร   
(ไฟกระพริบ) ทางโคง้ 

เพื่อความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา 

หมู่ท่ี 4,6,7,8,9, 125,000 

 

- - เพื่อความปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มา 

  อบต. 

18 ท าลูกระนาดบนถนน
ภายในหมู่บา้น 

เพื่อไม่ใหผู้ข้บัข่ี
ขบัรถเร็วเกิน
กฎหมายก าหนด 

หมู่ท่ี 9 10,000 

 

- - เพื่อไม่ใหผู้ข้บัข่ีขบัรถ
เร็วเกินกฎหมายก าหนด 

  อบต. 

19 กองทุนโอ่งแดง เพื่อใหป้ระชาชน
มีภาชนะเก็บน ้า 

หมู่ท่ี 1-16 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ภาชนะเก็บน ้า 

  อบต. 

20 สนบัสนุนค่าตอบแทน
ใหก้บั  
อสม. 

เพื่อให ้อสม.ท่ี
ปฏิบติังานไดรั้บ
ค่าตอบแทน 

หมู่ท่ี 1-16 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

เพื่อให ้อสม.ท่ี
ปฏิบติังานไดรั้บ
ค่าตอบแทน 

  อบต. 



21 จดัตั้งกองทุนน ้ามนั - เพื่อให้
ประชาชนไดมี้
น ้ามนัใชต่้อเน่ือง 

หมู่ท่ี 14 20,000 20,000 20,000 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ภาชนะเก็บน ้า 

  อบต. 

22 รถรับส่งรักษาพยาบาล เพื่อความสะดวก
ในการรับส่ง
ผูป่้วยไป
โรงพยาบาล 

หมู่ท่ี 13 2,900,000 

 

- - เพื่อใหป้ระชาชนมี
ภาชนะเก็บน ้า 

  อบต. 

23 อบรมหนา้ท่ีพลเมืองดี
ในระบบประชาธิปไตย 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน
ตระหนกัและ
เห็นความส าคญั
ของระบอบ
ประชาธิปไตย 

หมู่ท่ี 4 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนกัและ
เห็นความส าคญัของ
ระบอบประชาธิปไตย 

 อบต./
ชุมชน 

 

24 รณรงคใ์หไ้ปใชสิ้ทธ์ิ
เลือกตั้ง 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
ความส าคญัของ
การใชสิ้ทธ์ิ 

หมู่ท่ี 1-16 - - - - เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
ความส าคญัของการใช้
สิทธ์ิ 

 
 

 อบต. 

25 รดน ้าด าหวัผูสู้งอายใุน
วนัครอบครัว 

- เพื่อเป็นขวญั
ก าลงัใจแก่
ผูสู้งอาย ุ

หมู่ท่ี 1-16 - - - - ผูสู้งอายมีุขวญัก าลงัใจ  
 

  

 
 



 

5.ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
       

 

ที่ 
 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(รายละเอยีด
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

2552 2553 2554  ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 

1 -จดัหาและผลิตส่ือการ
เรียนการสอนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

-เพื่อใหศู้นยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีส่ือการ
เรียนการสอนครบ 

-ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กทุกศูนย ์

-ตามโครงการ 
อบต.บา้นตาด 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

-ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีพอ
พียง 

  อบต. 

2 -อบรม ศึกษาดูงาน 
ผูดู้แลเด็กเล็กฯ  

-เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการปฏิบติังาน 

-ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กทุกศูนย ์

-ตามโครงการ 
อบต.บา้นตาด 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

-ผูดู้แลเด็กไดมี้การ
พฒันาในทุกๆ ดา้น 

  อบต. 

3 -ส ารวจเด็กเล็กทีมีอายุ
ครบ 3 ขวบ เพื่อเขา้
เล้ียงดูในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

-เพื่อให้เด็กเล็กอายุ
ครบ 3 ขวบไดมี้
การเตรียมความ
พร้อมในทุกๆ ดา้น 

-หมู่ท่ี 1-16 - - - -เด็กเล็กท่ีมีอายคุรบ 3 
ขวบ ไดมี้การเตรียม
ความพร้อมในการ
พฒันาทุกๆ ดา้น 

  อบต. 

4 -จดัหาวสัดุเคร่ืองแต่ง
กายใหเ้ด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

-เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

-ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กทุกศูนย ์

 

20,000 

 

20,000 

 
20,000 

 

-เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีเคร่ืองแต่งกาย 

  อบต. 

 -วนัผูสู้งอายุ -เพื่อรักษา -หมู่ท่ี 1-16 50,000 50,000 50,000 -ประชาชนจ านวนมาก   อบต. 



ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

    เขา้ร่วมกิจกรรม 

5 -จดักิจกรรมประเพณี
วฒันธรรม 

-เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

-หมู่ท่ี 1-16 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

-ประชาชนจ านวนมาก
เขา้ร่วมกิจกรรม 

  อบต. 

6 -อนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

-เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

-หมู่ท่ี 1-16 

 

320,000 

 

320,000 

 

320,000 

 

-ประชาชนจ านวนมาก
เขา้ร่วมกิจกรรม 

  อบต. 

7 -ประเพณีลอยกระทง -เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

-หมู่ท่ี 1-16 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

-ประชาชนจ านวนมาก
เขา้ร่วมกิจกรรม 

  อบต. 

8 สนบัสนุนอุปกรณ์
ดนตรีพื้นบา้น 

เพื่อใหก้ลุ่มดนตรี
พื้นบา้นมีอุปกรณ์
ครบในการแสดง 

หมู่ท่ี 11,14 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

กลุ่มดนตรีพื้นบา้นมี
อุปกรณ์ครบในการ
แสดง 

  อบต. 

 

9 

 

-จดักิจกรรมวนัพอ่
แห่งชาติ 

 

-เพื่อแสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั 

 

-หมู่ท่ี 1-16 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

-ประชาชนไดร่้วม
กิจกรรมทางรัฐพิธี 

 อบต./
ชุมชน 

 

10 -จดังานวนัสตรีสากล -เพื่อใหป้ระชาชน
ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

-หมู่ท่ี 1-16 

- 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

-ประชาชนจ านวนมาก
เขา้ร่วมกิจกรรม 

 อบต./
องคก์ร
สตรี 

 



11 -จดักิจกรรมวนั อสม.
แห่งชาติ 

-เพื่อให ้อสม.ได้
เขา้ร่วมกิจกรรม 

-หมู่ท่ี 1-16 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

-อสม.ทุกคนไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

 อบต./
สธ./อสม. 

 

12 จดัตั้งกลุ่มดนตรี
พื้นบา้น 

เพื่อสนบัสนุนและ
อนุรักษด์นตรี
พื้นบา้น 

หมู่ท่ี 2 20,000 

 

- - ดนตรีพื้นบา้นไดมี้การ
อนุรักษไ์ว ้

 อบต./
ชุมชน 

 

13 -ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค ์

-เพื่อใหป้ระชาชน
ไดมี้ท่ีออกก าลงั
กาย 

หมู่ท่ี 
2,3,4,5,6,7,8,9,
11,13,14,15,16 

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 

-ประชาชนมีท่ีออกก าลงั
กาย 

  อบต. 

14 -สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา
หมู่บา้น 

-เพื่อใชเ้ป็น
อุปกรณ์ในการเล่น
กีฬาของประชาชน 

หมู่ท่ี 1-16 160,000 

 

160,000 

 

160,000 

 

-ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาเพื่อใชเ้ล่นกีฬา 

   

15 เคร่ืองขยายเสียงออก
ก าลงักายประจ า
หมู่บา้น 

เพื่อใหห้มู่บา้นมี
เคร่ืองเสียงในการ
ออกก าลงักาย 

หมู่ท่ี 
3,8,9,11,12,14,15
,16 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

หมู่บา้นมีเคร่ืองเสียงใน
การออกก าลงักาย 

  อบต. 

16 จดัซ้ือท่ีดินเพื่อก่อสร้าง
ลานกีฬาอเนกประสงค ์

เพื่อใหป้ระชาชน 
เยาวชน มีท่ีออก
ก าลงักาย 

หมู่ท่ี 16 50,000 

 

- - ประชาชน เยาวชน มีท่ี
ออกก าลงักาย 

  อบต. 

17 -จดัตั้งเครือข่ายออก
ก าลงักายในหมู่บา้น 

-เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย 

หมู่ท่ี 3, 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

-มีการเล่นกีฬาในต าบล
มากข้ึน 

  อบต. 

18 สนบัสนุนงบประมาณ
การแข่งขนักีฬาภายใน
หมู่บา้น 

-เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย 

หมู่ท่ี 10 3,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

-มีการเล่นกีฬาในต าบล
มากข้ึน 

  อบต. 



19 -ส่งเสริมการเล่นกีฬา
ในต าบล 

-เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย 

หมู่ท่ี 1-16 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

-มีการเล่นกีฬาในต าบล
มากข้ึน 

  อบต. 

20 -แข่งขนักีฬาตา้นยาเสพ
ติด 

-เพื่อส่งเสริมความ
สามคัคีในหมู่คณะ 

หมู่ท่ี 1-16 150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

ประชาชนในต าบลรู้รัก
สามคัคี 

 - อบต. 

 

 



21 -ท่ีอ่านหนงัสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้น 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรู้้ขอ้มูลข่าวสาร 

หมู่ท่ี 2,7,10,16 50,000 

 

40,000 

 

50,000 

 

-ประชาชนมีท่ีอ่าน
หนงัสือพิมพ ์

  อบต. 

22 -ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร 

-เพื่อใหป้ระชาชน
ไดท้ราบขอ้มูล
ข่าวสาร 

-ท่ีท าการ อบต. 30,000 

 

- - -ประชาชนไดท้ราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

  อบต. 

23 -ปรับปรุงหอ้งศูนย์
ขอ้มูลข่าวสารและ 
Internet ต าบล 

-เพื่อใหห้้องศูนย์
ขอ้มูลข่าวสาร 
และ Internet 
ต าบล ดีข้ึน 

-ท่ีท าการ อบต. 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

-หอ้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
และ Internet ต าบล ดี
ข้ึน 

  อบต. 

24 เครือข่ายวทิยชุุมชน/
วทิยส่ืุอสาร 

เพื่อการติดต่อ
ประสานงานได้
สะดวกและ
รวดเร็ว 

หมู่ท่ี 3 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

การติดต่อประสานงาน
สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

  อบต. 

25 ตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์
และติดตั้ง Iternet 

เพื่อประชาชน
ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง 

หมู่ท่ี 14 30,000 

 

- - ประชาชนไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง 

  อบต. 

26 สนบัสนุนเคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์ครบชุด 

 หมู่ท่ี 14 50,000 

 

- -    อบต. 

27 เคร่ืองขยายเสียงแบบ
พกพา 

เพื่อความสะดวก
ในการออก
ประชาสัมพนัธ์ 

หมู่ท่ี 15 3,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

ประชาชนไดท้ราบ
ขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
ทัว่ถึง 

  อบต. 



 

 



28 -กิจกรรมงานวนัเด็ก
แห่งชาติ 

-เพื่อให้เด็กๆ ได้
เขา้ร่วมกิจกรรม 

 100,000 

 

100,000 

 
100,000 

 

-เด็กๆ ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมในงานวนัเด็ก
แห่งชาติ 

  อบต. 

29 -สนบัสนุนอุปกรณ์
การศึกษาเด็กนกัเรียน 

-เพื่อให้เด็กๆ ไดมี้
วสัดุอุปกรณ์
เพียงพอ 

9,10,12 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

-เด็กๆ มีอุปกรณ์
การศึกษาเพียงพอ 

  อบต. 

30 -ก่อสร้าง/ยา้ยศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

-เพื่อใหมี้อาคาร/
สถานท่ี/ส่ือการ
เรียนการสอน 

เพียงพอ 

-ก่อสร้างหมู่ท่ี 
2,3,5,6,10,13,1
5 

-ยา้ยออก หมู่ท่ี 
8 

3,500,000 

 

- - -เด็กเล็ก มีสถานท่ีเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในดา้นต่างๆ  

  อบต. 

31 สนบัสนุนทุนการศึกษา
เด็กนกัเรียนท่ีเรียนดีแต่
ยากจน 

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
ท่ีเรียนดีแต่ยากจน
ไดศึ้กษาต่อ 

หมู่ท่ี 
2,4,7,8,11,14,1
6 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

เด็กนกัเรียนท่ีเรียนดีแต่
ยากจนไดศึ้กษาต่อ 

  อบต. 

32 จดัตั้งกองทุนเพื่อ
การศึกษา 

เพื่อเป็นกอง
ทุนการศึกษา
นกัเรียนท่ีเรียนดี
แต่ยากจน 

หมู่ท่ี 
3,5,8,13,15 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

มีกองทุนการศึกษา
ส าหรับเด็กนกัเรียน 

  อบต. 

33 ใหทุ้นการศึกษาแก่
นกัเรียนท่ีเรียนดีแต่
ยากจน 

เพื่อใหน้กัเรียนท่ี
เรียนดีแต่ยากจน
ไดรั้บการศึกษา 

-หมู่ท่ี 1-16 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

-นกัเรียนท่ีเรียนดีแต่
ยากจนไดรั้บการศึกษา 

  อบต. 

34 ก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้
ประจ าหมู่บา้น 

เพื่อใหชุ้มชนมี
ศูนยก์ารเรียนรู้ 

หมู่ท่ี 6 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ชุมชนมีศูนยก์ารเรียนรู้   อบต. 

35 สนบัสนุนทุนการศึกษา
ผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อเป็นกอง
ทุนการศึกษา
ผูด้อ้ยโอกาส 

หมู่ท่ี 
3,6,7,8,9,10,12
,15 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

- เด็กมีโอกาสไดศึ้กษา
ต่อ 

  อบต. 
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45 -ซ่อมแซมหอกระจาย -เพื่อใหห้อกระจายข่าว -หมู่ท่ี 50,000 50,000 50,000 -หอกระจ่ายข่าวใชง้าน   อบต. 

36 ก่อสร้างร้ัวลอ้มรอบ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อความปลอดภยั
ของเด็ก 

หมู่ท่ี 4 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

เด็กมีความปลอดภยั   อบต. 

37 ก่อสร้างศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน 

หมู่ท่ี 3,16 เพื่อใหมี้ศูนย์
การเรียนรู้ 

100,000 - - ชุมชนมีศูนยก์ารเรียนรู้   อบต. 

38 ต่อเติม ปรับปรุงศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

หมู่ท่ี 11,12,14 300,000 

 

400,000 

 

500,000 

 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

  อบต. 

39 อบรมความรู้เร่ือง
การเมืองและกฎหมาย
เบ้ืองตน้ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรู้้
กฎหมายเบ้ืองตน้ 

หมู่ท่ี 12,15 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

ประชาชนไดรู้้กฎหมาย
เบ้ืองตน้ 

  อบต. 

40 รถรับส่งนกัเรียน เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไป
โรงเรียนไดส้ะดวก 

หมู่ท่ี 13    เด็กนกัเรียนไปโรงเรียน
ไดส้ะดวก 

  อบต. 

41 สนบัสนุนรถจกัรยาน
ใหน้กัเรียนยมืเรียน 

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไป
โรงเรียนไดส้ะดวก 

หมู่ท่ี 2 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

เด็กนกัเรียนไปโรงเรียน
ไดส้ะดวก 

  อบต. 

42 อบรมปรับปรุง
คุณภาพดินและน ้า 

-เพื่อให้เกษตรกรไดมี้
ความรู้เพิ่มข้ึน 

หมู่ท่ี 1-16 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

-เกษตรกรมีความรู้
เพิ่มข้ึน 

  อบต. 

43 -อบรมใหค้วามรู้ปศุ
สัตวอ์าสา หมอดิน
อาสาประจ าหมู่บา้น 

-เพื่อใหป้ศุสัตวอ์าสา
ประจ าหมู่บา้นไดมี้
ความรู้เพิ่มข้ึน 

หมู่ท่ี 1-16 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

-ปศุสัตวอ์าสาประจ า
หมู่บา้นมีความรู้เพิ่มข้ึน 

  อบต. 

44 สนบัสนุนหนงัสือให้
หอ้งสมุดโรงเรียน 

เพื่อเป็นแหล่งคน้ควา้
หาความรู้ของนกัเรียน 

หมู่ท่ี 11 3,000 

 

4,000 

 

5,000 

 

นกัเรียนขอ้มูลในการ
คน้ควา้มากข้ึน 

  อบต. 
 



ข่าว ใชง้านได ้ 3,7,9,12,15    ได ้

46 เพิ่มจุดหอกระจายข่าว
เสียงตามสาย 

-เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารใหป้ระชาชน
ทราบ 

หมู่ท่ี 
2,4,6,8,11,15,
16 

90,000 

 

90,000 

 

90,000 

 

-ประชาชนไดท้ราบ
ข่าวสาร 

  อบต. 

47 จดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ือง
เสียงส าหรับหอ
กระจายข่าว 

-เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารใหป้ระชาชน
ทราบ 

หมู่ท่ี 16 3,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

-ประชาชนไดท้ราบ
ข่าวสาร 

  อบต. 

48 -สนบัสนุน/ควบคุม/
ป้องกนัเด็กขาด
สารอาหาร 

-เพื่อลดจ านวนเด็กขาด
สารอาหาร 

หมู่ท่ี 10,12 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

-เด็กๆ ไม่เป็นโรคขาด
สารอาหาร 

 อบต./
ชุมชน 

 

49 -สนบัสนุนอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้เด็กๆ ไดด่ื้มนม
ทุกคน 

-ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 7 ศูนย ์

225,366 

 

225,366 

 

225,366 

 

-เด็กๆ ในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กทุกคนไดด่ื้มนม 

  กรม
ส่งเสริมฯ 

50 -สนบัสนุนอาหาร
กลางวนั 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้เด็กๆ ได้
รับประทานอาหาร
กลางวนัทุกคน 

-ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 7 ศูนย ์

389,000 

 

389,000 

 

389,000 

 

-เด็กๆ ในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวนั 

  กรม 

ส่งเสริมฯ 

51 -สนบัสนุนอาหาร
เสริม (นม) 
เด็กนกัเรียนโรงเรียน
ในพื้นท่ี 

-เพื่อให้เด็กๆ ไดด่ื้มนม
ทุกคน 

เด็กนกัเรียน
โรงเรียนใน
พื้นท่ี 

1,125,712 

 

1,125,712 

 

1,125,712 

 

-เด็กๆ ในโรงเรียนทุก
คนไดด่ื้มนม 

  กรม
ส่งเสริมฯ 

52 -สนบัสนุนอาหาร -เพื่อให้เด็กๆ ได้ เด็กนกัเรียน 1,372,000 1,372,000 1,372,000 -เด็กๆ ในโรงเรียนทุก   กรม



กลางวนั 

เด็กนกัเรียนโรงเรียน
ในพื้นท่ี 

รับประทานอาหาร
กลางวนัทุกคน 

โรงเรียนใน
พื้นท่ี 

 

 
 

 
 

 คนไดรั้บประทาน
อาหารกลางวนั 

ส่งเสริมฯ 

53 -ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ 

- เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาของ
ประชาชน 

หมู่ท่ี 1-16 - - - -ประชาชนมีระดบั
การศึกษาสูงข้ึน 

 
 

  

54 -จดักิจกรรมท าบุญตกั
บาตรวนัข้ึนปีใหม่ 

-ส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณี 

หมู่ท่ี 1-16 - - - -ประเพณีไดรั้บการสืบ
ทอด 

   

55 -จดักิจกรรมวนั
สงกรานต ์

-ส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณี 

หมู่ท่ี 1-16 - - - -ประเพณีไดรั้บการสืบ
ทอด 

   

56 -จดักิจกรรมงานบุญ
เผวส 

-ส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณี 

หมู่ท่ี 1-16 - - - -ประเพณีไดรั้บการสืบ
ทอด 

   

57 - กิจกรรมเขา้ปริวาส
กรรม 

-ส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณี 

หมู่ท่ี 9,16 - - - -ประเพณีไดรั้บการสืบ
ทอด 

   

58 - งานบุญบั้งไฟ -ส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณี 

หมู่ท่ี 6, 10 ,12 - - - -ประเพณีไดรั้บการสืบ
ทอด 

   

59 - งานบุญเขา้พรรษา -ส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณี 

หมู่ท่ี 1-16 - - - -ประเพณีไดรั้บการสืบ
ทอด 

   

60 - ท าบุญตกับาตรทุก
วนัพระ 

- พฒันาจิตใจของคน
ในชุมชน 

หมู่ท่ี 1-16 - - - -ประชาชนไดรั้บการส่ง 
เสริมกิจกรรมดา้นการ
พฒันาจิตใจ 

   

 



ด้านสาธารณสุข 
 

 

ที่ 
 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(รายละเอยีด
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และทีม่า ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

ประเภทโครงการ 

2552 2553 2554  ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 

1 ป้องกนัเด็กขาด
สารอาหาร 

เพื่อใหเ้ด็กมีสุขภาพ
ท่ีดีข้ึน 

หมู่ท่ี 3,7,9,14,15 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

เด็กมีสุขภาพท่ีดี
ข้ึน 

 อบต./
สธ./
ชุมชน 

 

2 -สนบัสนุนอาหารเสริม
หญิงตั้งครรภ ์

-เพื่อใหห้ญิง
ตั้งครรภมี์สุขภาพท่ีดี
ข้ึน 

หมู่ท่ี 
3,7,9,11,12,15 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

-หญิงตั้งครรภ ์

มีสุขภาพท่ีดีข้ึน 

  อบต. 

3 ส่งเสริมดูแลสุขภาพ
ประชาชนภายใน
หมู่บา้น 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน 

หมู่ท่ี  1-16 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน 

 อบต./
สธ./
ชุมชน 

 

4 สนบัสนุนเคร่ือง
ตรวจวดัความดนัโลหิต
และเคร่ืองตรวจวดั
น ้าตาลในเลือด 

เพื่อตรวจวดัความ
ดนัโลหิตและน ้าตาง
ในเลือด 

หมู่ท่ี 1-16 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน 

  อบต. 

5 สนบัสนุนเคร่ืองกรอง
น ้าด่ืมท่ีสะอาด 

เด็กมีสุขภาพท่ีดีข้ึน หมู่ท่ี 1-16 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน 

  อบต. 

6 ตั้งชมรมผูสู้งอายุ เพื่อเป็นท่ีปรึกษา
พดูคุยกนัระหวา่ง

หมู่ท่ี 7  

- 

 

- 

 

- 

ผูสู้งอายไุด้
ปรึกษากนั 

 
 

  



ผูสู้งอาย ุ

7 สนบัสนุนงบประมาณ
ตดัชุด เตน้แอโรบิค
แดนซ์ 

- เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

หมู่ท่ี 9 5,000 

 

- - - เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

  อบต. 

8 -ป้องกนัโรคติดต่อ/ไม่
ติดต่อในคนและสัตว ์

เพื่อป้องกนั
โรคติดต่อในคน 

หมู่ท่ี 1-16 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนไม่เป็น
โรคติดต่อ 

  อบต. 

9 -ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

เพื่อป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

หมู่ท่ี 1-16 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ไดป้้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

 อบต./
สธ./
ชุมชน 

 

10 -ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ -เพื่อป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ 

หมู่ท่ี 1-16 

 
 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ไดมี้การป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ 

  อบต. 

11 จดัตั้งธนาคารปลาหาง
นกยงู  

เพื่อใหบ้ริการ
ประชาชนน าปลา
หางนกยงูไปเล้ียง
เพื่อก าจดัลูกน ้า
ยงุลาย 

หมู่ท่ี 7 2,000 

 

2,000 

 

2,000 

 

ประชาชนน าปลา
หางนกยงูไปเล้ียง
เพื่อก าจดัลูกน ้า
ยงุลาย 

 อบต./
ชุมชน 

 

12 ก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อสุขลกัษณะท่ีดี หมู่ท่ี 14 30,000 - - เพื่อสุขลกัษณะท่ี
ดี 

  อบต. 

13 -จดักิจกรรมวนัพอ่
แห่งชาติ 

-เพื่อแสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ

-หมู่ท่ี 1-16 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมทาง
รัฐพิธี 

  อบต. 



เจา้อยูห่วั 

14 -จดังานวนัสตรีสากล -เพื่อใหป้ระชาชนได้
เขา้ร่วมกิจกรรม 

-หมู่ท่ี 1-16 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-ประชาชน
จ านวนมากเขา้
ร่วมกิจกรรม 

 อบต./
องคืกร
สตรี 

 

15 -จดักิจกรรมวนั อสม.
แห่งชาติ 

-เพื่อเสริมสร้างขวญั
ก าลงัใจ อสม. 

-หมู่ท่ี 1-16 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-อสม.ทุกคนมี  
ขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบติังาน 

 อบต./
สธ./อสม. 

 

16 จดัตั้งกลุ่มดนตรี
พื้นบา้น 

เพื่อสนบัสนุนและ
อนุรักษด์นตรี
พื้นบา้น**** 

หมู่ท่ี 2 20,000 
 

- - ดนตรีพื้นบา้นได้
มีการอนุรักษไ์ว ้

 อบต./
ชุมชน 

 

17 -ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค ์

-เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีท่ีออกก าลงักาย 

หมู่ท่ี 
2,3,4,5,6,7,8,9
,11,13,14,15,1
6 

400,000 

อบต.บา้น
ตาด 

400,000 

อบต.บา้น
ตาด 

400,000 

อบต.บา้น
ตาด 

-ประชาชนมีท่ี
ออกก าลงักาย 

  อบต. 

18 -สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา
หมู่บา้น 

-เพื่อใชเ้ป็นอุปกรณ์
ในการเล่นกีฬาของ
ประชาชน 

หมู่ท่ี 1-16 160,000 

อบต.บา้น
ตาด 

160,000 

อบต.บา้น
ตาด 

160,000 

อบต.บา้น
ตาด 

-ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาเพื่อ
ใชเ้ล่นกีฬา 

 

 
 
 

 อบต. 

19 เคร่ืองขยายเสียงออก
ก าลงักายประจ าหมู่บา้น 

เพื่อใหห้มู่บา้นมี
เคร่ืองเสียงในการ
ออกก าลงักาย 

หมู่ท่ี 
3,8,9,11,12,14,15,
16 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

หมู่บา้นมีเคร่ือง
เสียงในการออก
ก าลงักาย 

  อบต. 

20 จดัซ้ือท่ีดินเพื่อก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชน หมู่ท่ี 16 50,000 - - ประชาชน   อบต. 



ลานกีฬาอเนกประสงค ์ เยาวชน มีท่ีออก
ก าลงักาย 

 เยาวชน มีท่ีออก
ก าลงักาย 

21 -จดัตั้งเครือข่ายออก
ก าลงักายในหมู่บา้น 

-เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย 

หมู่ท่ี 3, 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-มีการเล่นกีฬาใน
ต าบลมากข้ึน 

 อบต./
ชุมชน 

 

22 สนบัสนุนงบประมาณ
การแข่งขนักีฬาภายใน
หมู่บา้น 

-เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย 

หมู่ท่ี 10 3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

-มีการเล่นกีฬาใน
ต าบลมากข้ึน 

  อบต 

23 -ส่งเสริมการเล่นกีฬาใน
ต าบล 

-เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย 

หมู่ท่ี 1-16 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-มีการเล่นกีฬาใน
ต าบลมากข้ึน 

  อบต. 

24 -แข่งขนักีฬาตา้นยาเสพ
ติด 

-เพื่อส่งเสริมความ
สามคัคีในหมู่คณะ 

หมู่ท่ี 1-16 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

-ประชาชนใน
ต าบลรู้รักสามคัคี 

  อบต. 

25 -รณรงคก์ารจดัตั้ง
ธนาคารปลาหางนกยงู 

- เพื่อใหมี้ปลาหาง
นกยงูพอเพียง 

หมู่ท่ี 1-16 - - - -มีปลาหางนกยงู
พอเพียงในการ
ก าจดัลูกน ้า 

  
    

  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
 

ท่ี  

โครงการ 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย  งบประมาณ  (บาท)  และทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

ประเภทโครงการ 

2552 2553 2554 
ท าเอง ท าร่วม ท าให ้

1 -ประกวดบา้นเรือนน่า
อยูเ่ชิดชูคุณธรรม 

-เพื่อความสะอาด 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของแต่ละ
หมู่บา้น 

-หมู่ท่ี 1-16 

 

550,000 

 

550,000 

 

550,000 

 

-แต่ละหมู่บา้นมี
ความสะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

 
อบต./
ชุมชน 

 

2 รักษาความสะอาด
ถนนภายในหมู่บา้น 

เพื่อใหถ้นนภายใน
หมู่บา้นมีความ
สะอาด 

หมู่ท่ี 14 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

ถนนภายใน
หมู่บา้นมีความ
สะอาด 

 
อบต./
ชุมชน 

 

3 -จดัซ้ือถงัขยะใหแ้ก่
ประชาชน สถานท่ี
ราชการ และท่ี
สาธารณะ 

-เพื่อใหป้ระชาชน
ส่วนราชการ  และท่ี
สาธารณะมีท่ีใส่ขยะ 

-หมู่ท่ี 1-16 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 
-ชุมชน หมู่บา้น 
สถานท่ีราชการ 
มีความสะอาดข้ึน 

  อบต. 

4 -จดัตั้งกลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

-เพื่ออนุรักษ์
ธรรมชาติ 

-หมู่ท่ี 1-16 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

-ประชาชนมีการ
อนุรักษธ์รรมชาติ 

 อบต./
ชุมชน 

 

5 -ปลูกดูแลรักษาตน้ไม้
สองขา้งถนนและ

-เพื่อใหท่ี้สาธารณะ
มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน 

-หมู่ท่ี 1-16 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

-ท่ีสาธารณะมีพื้นท่ี
สีเขียว 

 อบต./
ชุมชน 

 



แหล่งน ้าสาธารณะ 

6 -ปลูกหญา้แฝกป้องกนั
ดินพงัทลายแหล่งน ้า
สาธารณะ 

-เพื่อใหท่ี้สาธารณะ
มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน 

-หมู่ท่ี 1-16 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

-ท่ีสาธารณะมีพื้นท่ี
สีเขียว 

 
อบต./
ชุมชน 

 

7 สร้าง/ปรับปรุง
สวนสาธารณะ 

-เพื่อใหท่ี้สาธารณะ
มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน 

-หมู่ท่ี 1-16 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

-ท่ีสาธารณะมีพื้นท่ี
สีเขียว 

  อบต. 

8 -ปรับปรุงภูมิทศัน์
หนองประมง 

-เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม 

หมู่ท่ี 5 2,500,000 

 

3,500,000 

 

3,500,000 

 

-มีนกัท่องเท่ียวมาก
ข้ึน 

  อบต. 

9 -ประชาสัมพนัธ์ใน
ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

-เพื่อใหป้ระชาชน
ช่วยกนัอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

-หมู่ท่ี 1-16 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

-ประชาชนไดมี้การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

 อบต. 

10 -พฒันาส่ิงแวดลอ้มใน 

วนัส าคญั 

-เพื่อความสะอวด
สวยงามของชุมชน 

หมู่ท่ี 1-16 - - - -ส่ิงแวดลอ้มมีความ
สะอาดสวยงาม 

 
   

11 -กิจกรรมหมู่บา้นตน้
ตอชะลอโลกร้อน 

-ส่ิงแวดลอ้มภายใน
หมู่บา้นสวยงาม 

หมู่ท่ี 1-15 - - - --ส่ิงแวดลอ้ม
ภายในหมู่บา้น
สวยงาม 

 
กศน./
ชุมชน 

 

12 - ปลูกตน้ไมใ้นท่ี
สาธารณะในวนัส าคญั 

-เพื่อใหชุ้มชนมี
ตน้ไมเ้พิ่มมากข้ึน 

หมู่ท่ี 1-15 - - - -ชุมชนมีตน้ไมเ้พิ่ม
มากข้ึน 

 
 

- - - --ส่ิงแวดลอ้ม
ภายในหมู่บา้น
สวยงาม 

13 -พฒันาสถานท่ี
สาธารณประโยชน์ 

-เพื่อใหส้ถานท่ี
สาธารณประโยชน์

หมู่ท่ี 1-15 - - - -ท่ี
สาธารณประโยชน์

 
 

    



สะอาดสวยงาม มีความสะอาด
สวยงาม 



 


