
แผนชุมชน 

หมู่ที่ 10 บ้านสีเสียด 

 

ต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
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ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน  

 หมู่บ้านสีเสียดเดิมที่ขึ้นอยู่กับตําบลน้ําหมัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดิมที่เข้ามาอยู่ประมาณปี พ.ศ. 2479    
ซึ่งได้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งคนสมัยก่อนโบราณนํามาเคี้ยวกินกับหมากซึ่งมีมากในหมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้าน
สีเสียด และต่อมาได้มีราษฎรที่อพยพมาจากเขื่อนสิริกิติ์ เมื่อปีพ.ศ. 2511 ได้เข้ามาอยู่เพ่ิมขึ้นได้เปลี่ยนแปลง
ของการปกครองแยกเป็นตําบลเป็นตําบลจริม บ้านสีเสียดได้อยู่การปกครองของหมู่ที่ 10 ตําบลจริม และจับ
จองท่ีดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินมาจนถึงปัจจุบันจึงไม่มีที่จัดสรรจากหน่วยงานราชการจัดให้และไม่มีเอกสาร
สิทธิที่ดินมาจนถึงปัจจุบัน      

ลักษณะภูมิประเทศ 
 หมู่บ้านสีเสียดมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา  ซึ่งมีพ้ืนที่  ทั้งหมด  2,170.93  ไร่  ซึ่งแบ่งเป็นทีท่ํา
กิน  2,078.93  ไร่  และที่อยู่อาศัย  92  ไร่ 

อาณาเขต  ทิศเหนือ  ติดกับ   บ้านกิ่วเคียน  หมู่   12  ตําบลจริม 
     ทิศใต้   ติดกับ   บ้านงุ้นงาม  หมู่   11  ตําบลจริม 
     ทิศตะวันออก  ติดกับ   สวนปุา  ออป. 
     ทิศตะวันตก  ติดกับ   ที่ทํากินของราษฎร  หมู่  1  บ้านปากดง  ตําบลจริม 

จ านวนครัวเรือน    142   ครัวเรือน 
ประชากร 476  คน   
 ชาย 251 คน 
 หญิง 225 คน 
ข้อมูล :  จากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  การตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบา้น  ที่ว่าการอ าเภอ 
           ท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์    ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

  ด้านการประกอบอาชีพ 

อาชีพหลัก ทํานา – ทําไร่ 
อาชีพรอง  รับจ้าง 
อาชีพเสริม  เลี้ยงสัตว์ 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในหมู่บ้าน   51,112.04   บาท/คน/ปี 

จุดเด่น/จุดขาย (อัตลักษณ์)  ของหมู่บ้าน 
 1.  ลําไย    

2.  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  แปรรูปมะม่วงหิมพานต์ 
3.  กล้วยน้ําว้า 
4.  กาแฟ 
5.  สะตอ 

วัฒนธรรมประเพณ ี
 1.  ประเพณีตานก๋วยสลาก  ชลอม 
 2.  ประเพณีผีตลก 
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 3.  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 4.  ประเพณีรดน้ํา  ดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ (วันสงกรานต์) 
 5.  ประเพณีลอยกระทง 

บริการสาธารณะในหมู่บ้าน 
1.  สํานักสงฆ์บ้านสีเสียด 
2. เน็ตประชารัฐ 

 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

1.  นายสุริยา   โนจรมา  ประธานกรรมการ 
 2.  นายมนตรี   ยศต๊ะสา  กม.ด้านอํานวยการ 
 3.  นางลําดวน   ใจเงิน  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 

4.  นางสุวิมล   แสนคุณา  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 
5.  นายละออง   คําตา  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 
6.  นายอุดร   ทองดี  กม.ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
7.  นางสาวมณฑิกา  โนจรมา กม.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 
8.  นางคําฮัย   ทับแทน  กม.ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
9. นายกั๋น   ลอยปลิว  กม.ด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10.นางสมหมาย  สีพรม  กมด้านประชาสัมพันธ์ 
11.นางจารุวรรณ   ผาพาเพชร    
12.นายตาล   ดีแก้ว 
13.นายมานพ   ท่าดี 
14.นายเจริญ  คําตา 
15.นายสว่าง  สุขจิต 
16.นางสาวภัทราพร   โนจรมา 
17.นายลอย   สุขจร 

 
คณะกรรมการแกนน าในการขับเคลื่อนและด าเนินงานเพ่ือทบทวน  ปรับปรงุ  และพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
  1.  นายสุริยา  โนจรมา   ตําแหน่ง  กํานันตําบลจริม 
 2.  นางสุวิมล  แสนคุณา  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10 
 3.  ลําดวน  ใจเงิน   ตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10 

4.  นายละออง  คําตา   ตําแหน่ง  ประธานประชาคมหมู่ที่  10 
5.  นางลําดวน  ใจเงิน   ตําแหน่ง  ประธาน  อสม.  หมู่ที่  10 
6.  นายลอย  สุขจร   ตําแหน่ง  ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่  10 

มีหน้าที่ 
  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  เพ่ือทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนให้เป็น
ปัจจุบัน 
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ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 
 1.  นายลอง คําตา  บ้านเลขท่ี   34  มีความรู้ด้าน   จักสาน 
 2.  นายบุญ มุเมิง  บ้านเลขท่ี   63  มีความรู้ด้าน   หมอทําขวัญ 
 3.  นายวัน โนจรมา  บ้านเลขท่ี   136  มีความรู้ด้าน   ถักไม้กวาด 
 
กลุ่มองค์กร  แกนน าในหมู่บ้าน (ผู้น าชุมชน สตรีแม่บ้าน อสม.) 
ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม/มวลชน ประธาน จ านวนสมาชิก หมายเหตุ 

1 กองทุนหมู่บ้านบ้านสีเสียด  หมู่ที่  10 นายวีระเดช  ทองดี 141  
2 กลุ่มออมทรัพย์บ้านสีเสียด หมู่ที่ 10 นายสุริยา  โนจรมา 95  
3 กลุ่มเงินสัจจะบ้านสีเสียด หมู่ที่ 10 นายเจริญ  คําตา 53  
4 กลุ่มแม่บ้านบ้านสีเสียด หมู่ที่  10 นางบัวเลียว  ดีแก้ว 93  
5 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านสีเสียด หมู่ที่ 10 นายลอย  สุขจร 84  
6 กลุ่ม อสม.บ้านสีเสียด หมู่ที่ 10 นางลําดวน   ใจเงิน 10  
7 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อขุน นายสุริยา  โนจรมา 15  
8 กรรมการหมู่บ้านบ้านสีเสียด นายสุริยา  โนจรมา 17  

 
รายชื่อคุ้มในหมู่บ้าน 
ล าดับ ชื่อคุ้ม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. คุ้มเอ้ืองดอย นายมานพ  ท่าดี ประธาน  
2. คุ้มโชคพรชัย นายมนตรี  ยศต๊ะสา ประธาน  
3. คุ้มกาสะลอง นายเจริญ  คําตา ประธาน  
4. คุ้มพิกุลทอง นายสว่าง  สุขจิตร ประธาน  
5. คุ้มสามัคคีพัฒนา นายตาล  ดีแก้ว ประธาน  

 

จุดเด่นของหมู่บ้าน 
1.  น้ําตกตาดหมาหอน 

 2.  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 
 3.  ปลูกพืชยืนต้น เช่น มะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 60 ขึ้นไปของพ้ืนที่ 
 4.กล้วยน้ําว้า 
จุดอ่อนของหมู่บ้าน 
 1.  ขาดแหล่งน้ําเพ่ือทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
 2.  ขาดความช่วยเหลือจากภาครัฐ  สินค้าราคาตกต่ํา 
 3.  ที่ดินทํากินในพ้ืนที่หมู่  10   ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 4.  ขาดอาชีพเสริม  ว่างงาน 
 5.  ประชาชนขาดจิตสํานึกร่วมในการพัฒนาสาธารณะ 

 

โอกาสและช่องทางในการพัฒนา 
 1.  ฝึกอบรมงานฝีมือจักสานไม้ไผ่   และพัฒนาอาชีพการปลูก 
 2.  จัดให้มีโรงสีข้าวชุมชนประจําหมู่บ้าน 
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 3.  จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
 4.  ต้นทุนการผลิต  เช่น  น้ํามัน  ปุ๋ย  เมล็ดพันธุ์พืช  ยาปราบวัชพืช  ราคาสูง 

5.  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการพัฒนาสาธารณะ 
  6.  จัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรในหมู่บ้าน 
  7.  จัดให้มีกลุ่มสหกรณ์พืชผลผลิตเพ่ือต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

ปัญหาและอุปสรรคของหมู่บ้าน 
 1.  ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร  น้ําอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 
 2.  ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์  ในที่ ดินอยู่อาศัย และที่ดินทํากินที่ดินไม่เพียงพอ 
 3.  ว่างงาน  ไม่มีที่ดินทํากิน 
 4.  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ขาดอาชีพเสริม  ต้นทุนในการผลิตสูง  ขาดตลาดรองรับ 
 5.  ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  ภัยแล้ง  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล  ลงทุนทําการเกษตรสูงผลผลิตตกต่ํา 
 6.  ถนนในหมู่บ้านชํารุด เสียหาย 
  7.  ขาดงบประมาณในด้านการพัฒนาหมู่บ้าน  
 8.  ขาดแหล่งท่อส่งน้ําจากโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยรีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ทิศทางในการพัฒนา 
 สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีจิตอาสา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.  ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 3.  ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
สรุปปัญหาจากข้อมูลที่มอียู่และจากเวทีประชาคม 
 1.  ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร  น้ําอุปโภค  บริโภคไม่เพียงพอ 
 2.  ต้องการตลาดรองรับราคาพืชไร่  พืชสวนราคาตกต่ํา 
 3.  ว่างงานไม่มีที่ดินทํากิน 
 4.  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ขาดอาชีพเสริม  ต้นทุนในการผลิตสูง 
 5.  ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  ภัยแล้ง  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล  ลงทุนทําการเกษตรสูงผลผลิตตกต่ํา 
 6.  ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าที่ดินทํากิน  8  จุด   
 7.  ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา  2  จุด 
 8.  สร้างถังเก็บน้ําพลาสติกบรรจุน้ํา  2,000  ลิตรทุกครัวเรือน 
  9.  ร่วมกันปูองกันปัญหายาเสพติดและการเกิดปัญหาการลักทรัพย์ 
          10. ประชาชนใช้สารเคมีมาก        

ข้อมูลปัญหาชุมชนขั้นพื้นฐาน 
 1.  ขาดแหล่งน้ําเพ่ือทําการเกษตร  หรือแหล่งน้ําเพ่ือทําการเกษตรไม่เพียงพอ 
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 2.  ขาดที่ดินทํากิน   ที่ดินทํากินไม่เพียงพอ 
 3.  ขาดเอกสารสิทธิ์  ในที่ดินทํากิน 
 4.  ขาดอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
 5.  ประชากรว่างงานในฤดูเว้นว่างจากอาชีพหลัก 
 6.  ต้นทุนการผลิต (น้ํามัน  ปุ๋ย  ฯลฯ)  มีราคาสูง 
 7.  ผลผลิตจากการทําไร่ ทําสวนราคาตกต่ํา ขาดตลาดรองรับ 
 8.  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการพัฒนาสาธารณะ  (จิตสาธารณะ) 
 

 
สาเหตุ / แนวทางการแก้ปัญหา 

(เชื่อมโยงกับปัญหาทุกปัญหาของครัวเรือน  กลุ่ม  ชุมชนภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

ล าดับที่ ปัญหา / ความต้องการ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 ขาดแหล่งน้ําเพ่ือทํา

การเกษตร 
-แหล่งน้ําที่มีอยู่เดิมตื้นเขิน,
ขาดการขุดลอก  ฯลฯ 
-ไม่มีการสร้างแหล่งน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

สร้างแหล่งน้ํา  เพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ําที่มีอยู่เดิม  
เช่น  ขุด  ลอก  ฯลฯ 
ติดตั้งปั้มน้ํา , เครื่องสูบน้ํา , วาง
ท่อประปาเข้าสู่ที่ดินทํากินหรือ 
ที่ทําการเกษตร 

 

2 ขาดท่ีดินทํากิน  ที่ดินทํา
กินไม่เพียงพอ 

-ประชาชนมีฐานะยากจน 
-ประชากรครอบครัวที่  2  
เพ่ิมข้ึน 

-ปรับปรุงพัฒนาที่ดินตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (ทฤษฎีใหม่) 
-ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
-ภาครัฐจัดสรรที่ดินทํากินให้ 
-หาอาชีพใหม่แทนอาชีพทํา
การเกษตร (ใช้ที่ดิน) 
 

 

3 ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ทํากิน 

-ประชาชนอยู่ในท่ีของรัฐมา
นานแล้ว 

-ภาครัฐต้องมีแนวทาง  ออก
เอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินให้ผู้ที่ใช้
ที่ดินทํากินจริง  โดยยึดถือ
ครัวเรือนนั้นต้องดําเนินตาม 
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4 ขาดอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ -ประชาชนขาดความรู้
ความสามารถในการ  ทํา
อาชีพเสริม 
-ขาดการส่งเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐ 

-ให้การอบรมในรูปกลุ่ม  ด้าน
อาชีพที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
-ทางภาครัฐสนับสนุนเงินทุนใน
การประกอบอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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สาเหตุ / แนวทางการแก้ปัญหา 
(เชื่อมโยงกับปัญหาทุกปัญหาของครัวเรือน  กลุ่ม  ชุมชนภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

ล าดับที่ ปัญหา / ความต้องการ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
5 ประชาชนว่างงานในฤดู

เว้นว่างจากอาชีพหลัก 
-ขาดการอบรม/เพ่ิมความรู้
ด้านอาชีพ 
-ขาดการฝึกอาชีพเสริม 

-ให้การอบรม/ฝึกอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เหมาะสมกับพ้ืนที่และมีตลาด
รองรับ 
-ทางภาครัฐสนับสนุนเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ 
 
 

 

6  
ต้นทุนการผลิต(น้ํามัน ปุ๋ย 
ฯลฯ)มีราคาสูง 

 
เพราะปัจจัยภายนอก  เช่น  
น้ํามัน  มีราคาแพง  วัสดุ
ราคาสูง  ค่าขนส่งเพ่ิม  ฯลฯ 

 
-ส่งเสริม/สนับสนุนการลดต้นทุน
การผลิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  เช่นการทําปุ๋ยชีวภาพ  
และรณรงค์ลดการใช้สารเคมีใช้
วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น  ฯลฯ 
 
 

 

7 ผลผลิตจากการทําไร่  ทํา
สวนราคาตกต่ํา  ขาด
ตลาดรองรับ 

ขาดความรู้  ความเข้าใจใน
การปรับปรุงพัฒนาการ
เกษตร 
-ขาดการส่งเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐ 

  

8 ประชาชนขาดจิตสํานึก
ร่วมในการพัฒนา
สาธารณะ (จิตสาธารณะ) 

-พ้ืนฐานต่างมีฐานะยากจน
การมีส่วนร่วมกับหมู่บ้านจึง
น้อย 
-ไม่ได้รับการปลูกฝังค่านิยม  
จิตสํานึกสาธารณะ 

จัดอบรม/ประชุมเพ่ิมจิตสํานึกใน
หลักสูตรต่างๆ  เช่นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใยการพัฒนา ฯลฯ 
-เพ่ิมทักษะ/ความรู้ในด้าน 
ศีลธรรมจริยธรรม 
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วิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้านในระยะ  5  ปี  (2562 – 2566)  หมู่ที่ 10  บ้านสีเสียด 
 

ล าดับที่ เป้าหมาย/ทิศทางกา
พัฒนา 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการโดยสรุป เป้าหมายปี หมายเหตุ 

1 ช่วยกันรณรงค์เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง (อยู่ดี   
มีสุข)  อย่างเป็นรูปธรรม
จริง  และพัฒนากลุ่มอาชีพ
อย่างยั่งยืน 

-รณรงค์/ส่งเสริมปลูกสร้าง
จิตสํานึกสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 
-ปรับพื้นที่เพ่ือทําแปลงปลูกผัก 
-การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้
มีความรู้  และมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน 
-มีวิทยากรมาให้ความรู้ 

2562 ตามนโยบายรัฐบาล
ประชาชนดํารงชีวิตตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ 
-กลุ่มแปรรูป (อาหาร,
มะม่วงหิมพานต์,ลําไย
,กลุ่มส่งเสริมอาชีพเย็บผ้า 

2 เป็นหมู่บ้านปศุสัตว์ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(สัตว์เศรษฐกิจ  พิชิตความ
ยากจน) 

ส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อและ
โคแม่พันธุ์ (อย่างน้อยครัวเรือนละ  
2  ตัว) 

2563 หมู่บ้านมีกองทุนโค
หมุนเวียนให้ราษฎรใน
หมู่บ้านเลี้ยงอยู่จํานวน
หนึ่ง 

3 หมู่บ้านปลอดสารเคมี ส่งเสริม/สนับสนุน/รณรงค์การใช้
ปุ๋ยชีวภาพ  ปุ๋ยหมัก  แทนปุ๋ยเคมี  
อย่างเต็มที่ 

2564  

4 ด้านศาสนา  ศิลปะ  
ประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน 
-ให้ความสําคัญต่อศาสนาและเข้า
ร่วมประเพณีท้องถิ่น  และ
กิจกรรมต่างๆโดยพร้อมเพียงกัน 

2565  

5 พัฒนาด้านอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 

-รณรงค์ประชาชนเข้าร่วม
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน
สําคัญ 
-ปูองกัน  การเกิดไฟปุา 

2565  

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้ข้อมูลข่าวสาร 

-ซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียง
ตามสาย 
-ต่อเติมเป็นบางจุดที่ขาดแคลน   
-ข้อมูลจากศูนย์เรียนชุมชน 

2565-2566  
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านสีเสียด   หมู่ที่  10  ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา    จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงานโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 จัดเวรยามรักษาความสงบใน

หมู่บ้าน 
เพื่อรักษาความ
สงบปูองกัน
อุบัติเหต/ุยาเสพ
ติด 

ทุก  คร. - 
เทศบาล/

ปปส 
   

2 โครงการปูองกัน ควบคุม
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ทุก  คร. 10,000 
เทศบาล/

ปปส 
   

3 โครงการปูองกันอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

ปูองกันอุบัติเหตุ/
ยาเสพตดิบนท้อง
ถนนในหมู่บ้าน 

ทุก  คร. 5,000 
เทศบาล/

ปปส 
   

4 ติดตั้งเครื่องหมายจราจร/
สัญญาณไฟกระพริบในจุด
เสี่ยงอันตรายในหมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
และปูองกันการ
เกิดอุบัติเหต ุ

3 จุด 50,000 
เทศบาล/

ปปส 
   

5 โครงการแข่งขันกีฬามวลชน
ตําบลจริม 

เพื่อสร้างความ
สามัคค/ีใช้เวลา
ว่าง/ออกกําลัง
กาย 

ทุก คร. 10,000 เทศบาล    

6 จัดประกวดครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร้างความ
สามัคค ี

ทุก  คร. 25,000 หมู่บ้าน    

7 โครงการจดัสวสัดิการ
ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้ด้อย 
โอกาสมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

คร. ยากจน 15,000 เทศบาล    

8 กิจกรรมออกกําลังกาย 
(เต้นแอโรบิก) 

ส่งเสริมการออก
กําลังกาย 

30 คน - 
รพ.สต./
เทศบาล    

9 โครงการตรวจสารพิษตกคา้ง
ในร่างกาย 

เพื่อปูองกัน/รักษา
โรค 

เกษตรกร - 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

10 โครงการรณรงค์กําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ทุก
ครัวเรือน 

 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

11 โครงการปชช.บริโภคอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้บรโิภคอาหาร
ปลอดสารพิษ 

ร้านค้าใน
หมู่บ้าน 

3,000 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

12 โครงการเฝูาระวังการ
โภชนาการ 

แก้ไขเด็กขาด
สารอาหารและ
เด็กอ้วน 

เด็กอายุ 0 - 
72 เดือน 

2,000 
รพ.สต./
เทศบาล    

13 โครงการคดักรองเบาหวาน/
ความดันโลหิต 

ให้ประชาชนไดร้ับ
การตรวจ
เบาหวาน 

คนอายุ 40 
ปีขึ้นไป 

10,000 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

14 โครงการจดัทุนให้แก่นักเรียน
ที่ยากจน 

ส่งเสริมการศึกษา
แก่นักเรียน 

15  คน 10,000 โรงไฟฟูาฯ    
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15 

 
ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน 

 
จัดหาทุนการ 
ศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียนท่ีเรียนด ี

 
นร.รร.สีเสียดฯ 

 
- 

 
โรงไฟฟูาฯ 

 
 

16 โครงการสืบสานพระ
ราชปฎิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันมะเร็งเตา้
นม 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 รพ.สต./
เทศบาล 

 

  

17 โครงการสานต่อควบคมุการ
ขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพฯ 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันการขาด
สารไอโอดีน 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 รพ.สต./
เทศบาล 

 

  

18 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน) TO BE NUMBER 
ONE 

เพื่อรณรงค์
ปูองกันยาเสพติด
ในวัยรุ่น 

ทุก
ครัวเรือน 

10,000 รพ.สต./
เทศบาล 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 



10 
 

แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านสีเสียด   หมู่ที่  10  ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา    จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา 

อ่างรองไกร 
เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตร 

หมู่ที่ 10  
1 แห่ง 

200,000 เทศบาล/
อบจ. 

   

2 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 

เพื่อใช้ในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 70,000 กองทุน
รอบ
โรงไฟฟูาฯ 

   

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 10 จํานวน  2 สาย 
 1 สาย อต.ถ.4-0029  
กว้าง 3 เมตร ยาว 400
เมตร 
 2 ซอยตาดหมาหอน กว้าง 
4 เมตร ยาว 300 เมตร 

เพือ่ให้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

ระยะทาง
รวมไม่
น้อยกว่า 
700 เมตร 

30,000 เทศบาล/ 
กองทุน
รอบ
โรงไฟฟูาฯ 

 

  

4 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะซอยเข้าวัด 

ประชาชนมีไฟฟูา
แสงสว่างในการ
สัญจร 

2 จุด 50,000 เทศบาล/
อบจ. 

 
  

5 โครงการขุดบ่อน้ําตื้น ขุด ณ 
จุดบ้านนายดํา มีรินทร์และ
จุดบ้านนายเพียร ใจเงิน 

เพื่อให้มีน้ําใช้
เพียงพอในการ
ดํารงชีวิต 

2  แห่ง 100,000 เทศบาล/
อบจ.    

6 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ที่ดิน
ทํากิน ซอย บ้านนางสมบัติ 
ธรรมสอน ระยะทาง 600 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

เพื่อใหก้ารขนถ่าย
วัตถุดิบสะดวก 

600 เมตร 400,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

7 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 

เพื่อให้มีประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 300,000 เทศบาล/
อบจ. 

   

8 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

เพื่อให้ชุชนมีแสง
สว่างเพียงพอ 

4 แห่ง 600,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

9 ก่อสร้างท่อเหลีย่มขนาดกว้าง 4 
ม. ยาว 6 ม. ซอยบ้านนายปัน 
สิทธิใจ - บ้านนางหอมหวล 

เพื่อให้น้ําไหลผ่านได้
สะดวก 2 แห่ง 300,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

10 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ
คลองห้วยสีเสียด) 

เพื่อให้มีน้ําใช้ทํา
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

5 แห่ง 1,000,000 
เทศบาล/

อบจ. 
  

 
 
 
 

11 โครงการขุดลอกคลองลําห้วย
สีเสยีด 

เพื่อขุดลอกลําห้วยที่
ตื้นเขิน 

1 แห่ง 100,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

12 โครงการสร้างแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้มีน้ําใช้ใน
การเกษตรที่เพียงพอ 
 

หมู่ที่ 10 300,000 
เทศบาล/

อบจ. 
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13 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 10 50,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

14 สร้างโรงสีข้าวชุมชนประจาํ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความสามัคคีและ
ความเข็มแข็ง 

1 แห่ง 500,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

15 สร้างตลาดร้านค้าชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิด
รายได ้

1 แห่ง 300,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

16  
โครงการขุดสระน้ําเพื่อ
การเกษตร  ขนาด  300  ต.ร.ว.  
ลึก  4  เมตร 

 
เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ
ทําการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 
1 แห่ง 

 
- 

 
เทศบาล/

อบจ. 
   

 

17 ก่อสร้างถนนลาดยางสายน้ําตก
ตาดหมาหอนกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 ม. 

เพื่อให้เกิดการเดินทาง
ที่สะดวกสบาย หมู่ 10 3,000,000 อบจ.    

18  
ก่อสร้างฝายน้ําล้น คสล.จํานวน 
5 จุด บริเวณคลองห้วยสเีสยีด 

 
เพื่อให้มีน้ําใช้เพียงพอ
ในการเกษตร 

 
5  แห่ง 

 
- 

 
เทศบาล/

อบจ. 
  

 
 

19 โครงการน้ําดื่มสะอาด โดย
จัดหาเครื่องกรองน้ําดื่มสะอาด 

เพื่อให้ได้ใช้น้ําสะอาด 
หมู่10 110,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

20 โครงการขุดสระน้ําเพื่อ
การเกษตรมีพื้นที่ 1 ไร่ ความลึก 
3 เมตร จุดบา้นนายพันธ์ ณ หมู่
ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ 10 

80,000 เทศบาล/
อบจ. 

   

21 โครงการก่อสร้าง ถังเก็บน้ํา  เพื่อเก็บนํ้าไว้ใช้
บริโภค-อุปโภค 

1 แห่ง 500,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

22 โครงการก่อสร้าง สะพานข้าม
คลองคอนกรีตเสรมิเหล็กซอย
บ้านกํานัน ณ หมู่ที่ 10 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจร 

หมู1่0 1,000,000 เทศบาล/
อบจ    

23 โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน 
ขนาดความกว้าง 10 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

เพื่อให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กว้าง 10 ม. 
ยาว 12 ม. 

500,000 เทศบาล/
อบจ    

24 โครงการก่อสร้างอาคารสูบ
น ้าแก้มลิงพร้อมวางระบบ
ไฟฟ้าและวางระบบท่อส่งน ้า
หมู่ที่ 3-หมู่ที่4 มาที่             
หมู่ที่ 10 

- หมู1่0 - เทศบาล/
อบจ 

   

25 โครงการล้อมลวดหนาม 
รอบอ่างน ้ารองไกร 
ระยะทาง 1500 เมตร 

เพื่อปูองกันสัตว์เลีย้ง
เข้ามาในอ่างเก็บน้ํา

รองไกร 

1500 เมตร 500,000 เทศบาล/
กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

26 โครงการก่อสร้างคลอง
คอนกรีตไส้ไก่ 

เพื่อให้มีคลองส่งน้ํา
สําหรับการใช้อุปโภค
บริโภค 

ยาว 200 
เมตร 

ลึก 50 cm 

500,000 เทศบาล/
กองทุน
โรงไฟฟูา 
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27 โครงการวางท่อน้ํา pvc 
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
จากอ่างรองไกร 

เพ่ือให้มีน้ําเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค
บริโภค 

วางท่อ 
ขนาด 4 
นิ้ว 
ระยะทาง 
3,000 m 

500,000 เทศบาล/
กองทุน
โรงไฟฟูา    

 
 
 

แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านสีเสียด   หมู่ที่  10  ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา    จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านเศรษฐกิจ  และแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้ว 

กินได ้
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนดําเนิน
ชีวิตตามวิถีความ
พอเพียง 

ทุก คร. - -    

2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ประชาชนมี
ผักท่ีปลอกสารพิษ
รับประทาน 

ทุก คร. - -    

3 โครงการส่งเสริมเลี้ยงโคพันธ์ด ี ส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกรเกิดรายได ้

1 กลุ่ม 20,000 เกษตร    

4 จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างความเข็ม
แข็งและความ
สามัคคีใหเ้กิดใน
ชุมชน 

1 กลุ่ม 20,000 
เทศบาล/
เกษตร 

   

5 อบรมการแปรรูปกล้วยน้ําว้า
และการบรรจุภณัฑ ์

เพื่อพัฒนาอาชีพ
ให้กับเกษตรกร 

ทุก  คร. 20,000 
เทศบาล/
เกษตร 

   

6 พัฒนาการปลูกมะม่วงหิมพานต์
และแปรรูป 

เพื่อพัฒนาอาชีพ
ให้กับเกษตรกร 

1 กลุ่ม - เกษตร    

7 รณรงค์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
เพื่อลดต้นทุน 

เพื่อลดการใช้
ปุ๋ยเคมี และลด
ค่าใช้จ่าย 

ทุก  คร. 20,000 
เทศบาล/
เกษตร 

   

8 ส่งเสริมการออมทรัพย ์ เพื่อให้ประชาชนมี
นิสัยรักการออม 

ทุก  คร. - -    

9 โครงการทําน้ํายาล้างจาน เพื่อลดค่าใช่จ่าย
ในครัวเรือน 

ทุก  คร. - 
เทศบาล/
เกษตร 

   

10 ส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการดําเนินชีวิต 

ทุกครัวเรือน - -    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านสีเสียด   หมู่ที่  10 ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา    จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 ส่งเสริมการทํากิจกรรมในวัน

สําคัญทางศาสนา 
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    

2 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

3 จัดประเพณสีงกรานต์ รดน้ําดาํ
หัวผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

4 จัดงานประเพณลีอยกระทง เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

5 จัดงานทําบุญกลางบ้าน และ 
สร้างความสามัคคี
ในหมู่บ้าน 

ปีละ 1 ครั้ง 10,000 หมู่บ้าน    

6 จัดกิจกรรมวันพัฒนา เพื่อสร้างความ
สามัคคีและปลุก
จิตสํานึกให้แก่
เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - -    

7 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อสร้างความ
สามัคคีและปลุก
จิตสํานึก 
ให้แก่เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - -    

8 ร่วมทําบุญตักบาตรทุกวันพระ เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    

9 งดดื่มสรุาในช่วงเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    

10 โครงการรวมปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญาไทย 

ทุกครัวเรือน - -    

11 จัดประเพณีงานทําบญุตานก๋วย
สลาก 

สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    

12 จัดประเพณีแหผ่ีตลก สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    

13 โครงการเทศน์มหาชาต ิ สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านสีเสียด   หมู่ที่  10  ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา    จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน(ปลูกไม้

ดอกไม้ประดับ  ตดิตั้งปูายช่ือ
ครัวเรือน) 

เพื่อสร้างชุมชนให้
น่าอยู่ ทุก  คร. - -    

2 โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน
สําคัญและโอกาสตา่ง 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติสร้างความ
สามัคค ี

ทุก  คร. - -    

3 โครงการปลูกต้นไมส้องข้างทาง
และที่สาธารณะ 

สร้างความร่มรื่น 
ทุก  คร. - -    

4 โครงการคดัแยกขยะแบบ
ประชาชนมีส่วนร่วม 

เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ทุก  คร. - -    

5 โครงการรักษาความสะอาดใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้หมู่บ้าน
สะอาดน่าอยู ่

ทุก  คร. - -    

6 ปรับปรุงสถานท่ีท่องเที่ยวน้ําตก
ตาดหมาหอน 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

ทุก  คร. 100,000 เทศบาล    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านสีเสียด   หมู่ที่  10  ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 จัดประชุมประจาํเดือน เพื่อให้ประชาชน

ได้รับรู้ข่าวสาร
และร่วมกันพัฒนา 

ทุก  คร. - -    

2 จัดทําปูายประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
และร่วมกันพัฒนา 

ทุก  คร. 7,000 หมู่บ้าน    

3 โครงการจดัทําปูายช่ือครัวเรือน เพื่อให้ประชาชน
ได้พัฒนา
บ้านเรือนให้น่าอยู ่

ทุก  คร. 20,000 หมู่บ้าน    

4 ทบทวนกฎระเบียบของหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดร้่วม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ทุก  คร. - -    

5 โครงการพัฒนาคุม้สัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้
ร่วมกันพัฒนา
หมู่บ้าน 

ทุก  คร. - -    

6 ส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
และต่อต้านการซื้อเสียง 

งดการขายสิทธิ/์
ขายเสียง 

ทุก  คร. - -    

7 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อให้ความรัก
สามัคคภีายใน
หมู่บ้าน 

ทุก คร. - -    

8  โครงการจดัหาเต้นท์โตะ๊เก้าอ้ี เพื่อให้มีครุภณัฑ์
ในการจัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

เต้นท์  
3 หลัง 

เก้าอี้ 150 
ตัว 

โต๊ะ 20 ตัว 

100,000 
กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

 
 
 

 
 


