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หมู่ที่ 11 บ้านงุ้นงาม 

 

ต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
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ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 ชาวบ้านงุ้นงามหมู่ที่ 11 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่คือราษฎรเดิมของบ้าน
หาดสองแคว หมู่ที่10 ต าบลหาดล้า ราวปีพ.ศ. 2512 เมื่อมีการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ นิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านได้
จัดสรรที่ดินให้บริเวณบ้านแดนทอง (ผัง 31) แต่ได้ทับซ้อนกับเจ้าของที่ดินชาวน้ าหมันและวังดิน จึงถูกกดดันให้
อพยพครอบครัวมาอยู่ในที่ดินปัจจุบัน โดยอยู่ในการปกครองของหมู่ที่ 1 ต าบลจริม ก่อนจะอยู่ในการปกครอง 
หมู่ที่ 10 บ้านสีเสียด ในเวลาต่อมา 
 ต่อมา พ.ศ.2527 ทางการได้จัดตั้งขึ้นเป็นหมู่ที่ 11 ต าบลจริม จนถึงปัจจุบัน 
ลักษณะภูมิประเทศ 

หมู่บ้านงุ้นงาม  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา  ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด  669  ไร่ 2 งาน ซึ่งแบ่งได้  ดังนี้   
เป็นที่นา   51  ไร่  2  งาน  เป็นที่สวน  523  ไร่  เป็นพื้นที่ปลูกบ้าน  95  ไร่ 

อาณาเขต  ทิศเหนือ  ติดกับ   หมู่ที่  10  ต าบลจริม 
      ทิศใต ้  ติดกับ   หมู่ที่  4  ต าบลจริม 
      ทิศตะวันออก  ติดกับ   หมู่ที่  2  ต าบลจริม 
      ทิศตะวันตก  ติดกับ   หมู่ที่  1  ต าบลจริม 

จ านวนครัวเรือน     216   ครัวเรือน 
ประชากร 682    คน   
 ชาย 355  คน 
 หญิง 327 คน 
ข้อมูล :  จากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  การตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบา้น  ที่ว่าการอ าเภอ 
           ท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์    ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  

ด้านการประกอบอาชีพ 
อาชีพหลัก ท าการเกษตร 
อาชีพรอง  รับจ้างทั่วไป 
อาชีพเสริม  เลี้ยงสัตว์ 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในหมู่บ้าน   57,280.83  บาท/คน/ปี 

จุดเด่น/จุดขาย (อัตลักษณ์)  ของหมู่บ้าน 
ส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ 

วัฒนธรรมประเพณ ี
1.  ประเพณีท าบุญวันปีใหม่ 
2.  ประเพณีลอยกระทง 
3.  ประเพณีตานก๋วยสลาก 
4.  ประเพณีผีขน-ผีตลก (เทศกาลออกพรรษา) 
5.แห่เทียนจ าน าพรรษา 
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6.ประเพณีตานดอยข้าว 
7.ประเพณีวันสงกรานต์และเทศมหาชาติ 
 

บริการสาธารณะในหมู่บ้าน 
   1.วัดประชาธรรม 
   2.เน็ตประชารัฐ 
 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 1.  นายสมชาย ธรรมใจ  ประธานกรรมการ 
 2.  นายชาญยุทธ์  สุต๊ะนา กม.ด้านอ านวยการ 
 3.  นางชิดชนก  โสสุด  กม.ด้านการปกครอง 
 4.   นายสหัส   แปงแก้ว  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 
 5.   นางมาลัย   ศรีเขื่อนแก้ว กม.ด้านการปกครอง 

6.  นายหว่อน    ใจเงิน  กม.ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน    
7.  นางสาววลิาวัลย์   จันต๊ะมูล กม.ส่งเสริมเศรษฐกิจ   
8.  นางสมจิตร  ค าบุญเรือง กม.ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
9.  นายป่วน   ใจโสภา  กม.ด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10.  นางธานินทร์   ค าบุญเรือง กม.ด้านอื่นๆ 

 
คณะกรรมการแกนน าในการขับเคลื่อนและด าเนินงานเพ่ือทบทวน  ปรับปรงุ  และพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
  1.  นายสมชาย  ธรรมใจ   ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11 

2.  นางสุรีย์  พรมสาร   ต าแหน่ง  ประธาน  อสม.  หมู่ที่  11 
3.นายปรีชา            ปูองโรคา  ต าแหน่ง  ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่  11   
4. นางชิดชนก               โสสุด   ต าแหน่ง   ผู้ช่วยฝุายปกครอง       
5.นายหว่อน  ใจเงิน   ต าแหน่ง   สมาชิกสมภาเทศบาลต าบลจริม 
6.นายยวน  ศรีเขื่อนแก้ว  ต าแหน่ง ประธานประชาคม 
7.นางสาววิลาวัลย ์ จันต๊ะมูล  ต าแหน่ง ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลจริม 

มีหน้าที่ 
  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  เพ่ือทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนให้เป็น
ปัจจุบัน 

 

ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 
 1.  นายชุม ค าปัญญา บ้านเลขท่ี   86      มีความรู้ด้าน    สานหัวผีขน-ผีตลก 
 2.  นายห่วง กันใจสอน บ้านเลขท่ี   28      มีความรู้ด้าน    จักสาน 
          3.  นางสมสี นวนหมวก บ้านเลขท่ี    24      มีความรู้ด้าน    ถักทอไหม 
          4.  นางประหยัด   ใจเงิน            บ้านเลขท่ี    48      มีความรู้ด้าน    ทอหูก/ทอผ้า 
          5. นายตรี          โทน่ดี  บ้านเลขท่ี    100     มีความรู้ด้าน    สานหัวผีขน-ผีตลก 
 6. นายประยุทธิ์   มีอินถา  บ้านเลขท่ี    54      มีความรู้ด้าน    พิธีกรรมชุมชน,มัดทายกวัด 
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 7.นายสมคิด ดีมี                 บ้านเลขที่    114      มีความรู้ด้าน    พิธีกรรมชุมชน,มัดทายกวัด 
 8.นายเมือง       กันยา           บ้านเลขท่ี   118      มีความรู้ด้าน    พิธีกรรมชุมชน,มัดทายกวัด 
 9.นางเสงี่ยม    มีอินถา            บ้านเลขที่   54          มคีวามรู้ด้าน    การเย็บบายศรีสู่ขวัญ 
 10.นางสุรีย์ พรมสาร           บ้านเลขท่ี   74        มีความรู้ด้าน    การเย็บบายศรีสู่ขวัญ 
 11.นางประกอบ  ราชทิพย์        มีความรู้ด้าน    การเย็บบายศรีสู่ขวัญ 
 12.นางสมคิด   สีมา         มีความรู้ด้าน    การเย็บบายศรีสู่ขวัญ 
กลุ่มองค์กร  แกนน าในหมู่บ้าน (ผู้น าชุมชน สตรีแม่บ้าน อสม.) 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม/มวลชน ประธาน จ านวนสมาชิก หมายเหตุ 
1 กองทุนหมู่บ้านบ้านงุ้นงาม หมู่ที่  11 นายชาญยุทธ  สุต๊ะนะ 9  
2 กลุ่มออมทรัพย์บ้านงุ้นงาม หมู่ที่  11 นายสุทัศน์  ค าบุญเรือง 10  
3 กลุ่มแม่บ้านบ้านงุ้นงาม หมู่ที่  11 นางสุนีย์  ศรีเขื่อนแก้ว 14  
4 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านงุ้นงาม หมู่ที่  11 นายปรีชา  ปูองโรคา 12  
5 กลุ่ม อสม.บ้านงุ้นงาม หมู่ที่  11 นายสุรีย์  พรมสาร 17  
6 ศูนย์สงเคราะห์  หมู่บ้านงุ้นงาม 

หมู่ที่  11 
นางสุรีย์     พรมสาร 8 

 

7 กลุ่มพัฒนาสตรี นางชิดชนก  โสสุด 9  
8 กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน    

 
รายชื่อคุ้มในหมู่บ้าน 

ล าดับ ชื่อคุ้ม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. คุ้มดอกลีลาวดี นายสายัน  มีอินถา ประธาน  
2. คุ้มดอกบัวตอง นางอนันต์    นวนหมวก ประธาน  
3. คุ้มพิกุลทอง นายบาน     สีเขื่อนแก้ว ประธาน  
4. คุ้มดอกชวนชม นายปรีชา  ปูองปัดโรคา ประธาน  
5. คุ้มกุหลาบแดง นางสาวบุญธิดา   มูลสองแคว ประธาน  
6. คุ้มดอกมะลิ นายปุวน    ใจโสภา ประธาน  

 

จุดเด่นของหมู่บ้าน 
 1.  ปลูกผักปลอดสารพิษในหมู่บ้าน 
 2.  มีพระครู หลวงพ่ออุดร กันตสาโร  วัดประชาธรรม  เปน็นับถือแก่คนในต าบลจริม 
 3.  ปลอดยาเสพติด 
 4.  มีกลุ่มออมทรัพย์/ฌาปนกิจหมู่บ้าน 
 5.กลุ่มผู้ผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
จุดอ่อนของหมู่บ้าน 
 1.  น้ าเพื่อการเกษตรและน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภคไม่เพียงพอ 
 2.  ขาดความรู้  ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ 
 3.  ชาวบ้านมีหนี้สินจากการเกษตร  สภาพดินฟูาอากาศเปลี่ยนแปลง  ผลผลิตตกต่ าลงทุนสูง 
 4.  ว่างงานขาดงบประมาณในการลงทุน  ไม่มีงานท าในหมู่บ้านหลังฤดูเก็บเก่ียว 
 5. ปัญหายาเสพติดระบาดในหมู่บ้าน 
 6.เด็กนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจกับการเรียน 
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โอกาสและช่องทางในการพัฒนา 
 1.  หาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 2.  ปรับพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการเกษตร 
 3.  ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้าน 

4.  ส่งเสริมอาชีพเสริมจากผลผลิตของชุมชน 

ปัญหาและอุปสรรคของหมู่บ้าน 
 1.  ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร  น้ าอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 
 2.  ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์  ในที่ ดินอยู่อาศัย และที่ดินท ากินที่ดินไม่เพียงพอ 
 3.  ว่างงาน  ไม่มีที่ดินท ากิน 
 4.  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ขาดอาชีพเสริม  ต้นทุนในการผลิตสูง  ขาดตลาดรองรับ 
 5.  ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  ภัยแล้ง  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล  ลงทุนท าการเกษตรสูงผลผลิตตกต่ า 
 6.  ถนนในหมู่บ้านแคบและเป็นหลุมบ่อ 

ทิศทางในการพัฒนา 
 รณรงค์เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ส่งเสริมอาชีพเสริม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 3.  ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
สรุปปัญหาจากข้อมูลที่มอียู่และจากเวทีประชาคม 
 1.  ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร  น้ าอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 
 2.  ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์  ในที่ดินอยู่อาศัยและที่ท ากินที่ดินไม่เพียงพอ 
 3.  ว่างงานไม่มีที่ดินท ากิน 
 4.  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ขาดอาชีพเสริม  ต้นทุนในการผลิตสูงขาดตลาดรองรับ 
 5.  ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  ภัยแล้ง  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ลงทุนท าการเกษตรสูงผลผลิตตกต่ า 
 6.  ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 

ข้อมูลปัญหาชุมชนขั้นพื้นฐาน 
 1.  ขาดแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตร  หรือแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรไม่เพียงพอ 
 2.  ประชากรว่างงานในฤดูเว้นว่างจากอาชีพหลัก 
 3.  ผลผลิตเกษตรกรตกต่ าขาดตลาดลองรับ 
 4.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  ปุาไม้เสื่อมโทรม 
 5.  ปัญหาด้านการศึกษา  ประชาชนขาดจิตส านึกสาธารณะ 
 6.  ปัญหาด้านสาธารณะสุข  เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก 
 7.  ปัญหาด้านประเพณีวัฒนธรรม  ไม่มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
 8.  ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง  ขาดความรู้ด้านการเมืองการปกครอง 
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9.  ปัญหาด้านความมั่นคง  ปลอดภัย  เยาวชนหมู่บ้านใกล้เคียงก่อกวนด้านความปลอดภัย  ในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 10.การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 
 
 

 
สาเหตุ/ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

สภาพปัญหา  และความต้องการของหมู่บ้าน  หมู่  11   ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
1 ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

      -ขาดแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอ 

 
-แหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมตื้น
เขิน  ขาดการขุดลอกล า
ห้วย 
-ไม่มีการสร้างแหล่งน้ า
เพ่ิมข้ึน 

 
-สร้างแหล่งน้ าเพิ่มเดิมหรือ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าที่มี
อยู่เดิม  เช่น  ขุดลอก 
- สร้างฝายน้ าล้น  จ านวน  
9  ฝาย 

 

2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
      - ผลผลิตเกษตรตกต่ า   
ขาดตลาดลองรับ 
     -ขาดอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้ 

 
-ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปรับปรุง
พัฒนาการเกษตร 

 
จัดอบรม/ฝึกอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เหมาะสมกับพ้ืนที่และมี
ตลาดรองรับ 

 

3 ปัญหาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
     - ขาดท่อระบายน้ า 
     - น้ าท่วมขัง 

 
-ขาดการดูแลสิ่งแวดล้อม
มนุษย์ท าลาย 

 
-สร้างท่อระบายน้ า 

 

4 ปัญหาด้านสังคมการศึกษา 
   -ขาดจิตส านึกร่วมในการ
พัฒนาสาธารณะ 

 -จัดอบรมประชุมเพ่ิม
จิตส านึกในหลักสูตรต่างๆ
เช่นการเพ่ิมทักษะความรู้ใน
ด้านศีลธรรม  จริยธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
ที ่ ปัญหา/ความ

ต้องการ 
สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 

5 ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 
    -เสี่ยงต่อ
ไข้เลือดออก 
   - ความดันโลหิต
สูง +เบาหวาน 
 

 
-ลูกน้ ายุงลายเยาะ
มาก 
 
-การรับประทาน
อาหาร 

 
-รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
 
 
-การปรุงอาหารด้วยพืชสมุนไพร 

 

6 ปัญหาด้าน
ประเพณีวัฒนธรรม   
    -ไม่มีการสืบ
ทอดวัฒนธรรม   

 
-คนรุ่นใหม่ไม่ให้
ความส าคัญขาด
การเรียนรู้ 

 
-จัดงบประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นประจ าปี 
เช่น  ประเพณีตานก๋วยสลาก แห่ผีตลก 

 

7 ปัญหาด้าน
การเมือง / การ
ปกครอง 
    -ผู้น าหมู่บ้าน  
หัวหน้าคุ้ม  
กรรมการหมู่บ้าน  
ขาดความรู้ในด้าน
การเมือง  การ
ปกครอง 

 
 
-ไม่ได้รับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ขาดการอบรมไม่
แสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม 

 
 
-จัดอบรม  ศึกษาดูงานเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่ผู้น า
หมู่บ้าน  หัวหน้าคุ้ม  คณะกรรมการหมู่บ้าน 

 

8 ปัญหาด้านความ
มั่นคง / ปลอดภัย 
    -เยาวชน
หมู่บ้านใกล้เคียง
ก่อกวนด้านความ
ปลอดภัย  ในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 
 
-ไม่มีการจัดเวร
ยามในการดูแล
ภายในหมู่บ้าน 

 
 
-มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยภายใน
หมู่บ้าน 

 

9 การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 
-มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเพ่ิม
และรุนแรงในพ้ืนที่ 

 
 
-เด็กและเยาวชน
ไม่เรียนหนังสือ 

 
 
-ใช้มาตรการทางกฎหมาย ควบคู่กับการสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านงุ้นงาม  หมู่ที่ 11 ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 จัดเวรยามรักษาความสงบใน

หมู่บ้าน 
เพื่อรักษาความ
สงบปูองกัน 
อุบัติเหต/ุ 
ยาเสพตดิ 

ทุก คร. - 
เทศบาล/

ปปส. 
   

2 โครงการปูองกัน ควบคุมปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไข 

ทุก คร. 10,000 
เทศบาล/

ปปส. 
   

3 โครงการปูองกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

ปูองกันอุบัติเหตุ/
ยาเสพตดิ/บนท้อง
ถนน/ในหมู่บ้าน 

ทุก คร. 5,000 
เทศบาล/

ปปส. 
   

4 โครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์และต่อ 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อสร้างความ
สามัคค ี
ใช้เวลาว่าง/ออก
ก าลังกาย 

ทุกครัวเรือน 10,000 เทศบาล    

5 จัดประกวดครอบครัวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสร้างความ
สามัคค ี

ทุกครัวเรือน 25,000 หมู่บ้าน    

6 โครงการช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผูสู้อาย ุ

เพื่อให้
ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

คร.ยากจน 15,000 เทศบาล    

7 กิจกรรมออกก าลังกาย  
(เต้นแอโรบิก) 

ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

30 คน - -    

8 โครงการตรวจสารพิษตกคา้งใน
ร่างกาย 

เพื่อปูองกัน/รักษา
โรค 

เกษตรกร - 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

9 โครงการรณรงค์ก าจัดลูกน้ า/
ยุงลาย 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ทุก
ครัวเรือน 

 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

10 โครงการปชช.บริโภคอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้บรโิภคอาหาร
ปลอดภัย 

ร้านค้าใน
หมู่บ้าน 

- 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

11 โครงการเฝูาระวังโภชนาการ 
 

แก้ไขเด็กขาด
สารอาหารและ
เด็กอ้วน 

เด็กอาย ุ
0-72 เดือน 

2,000 รพ.สต.    

12 โครงการคดักรองเบาหวาน/
ความดันโลหิต 

ให้ประชาชนไดร้ับ
การตรวจ
เบาหวาน 

คนอายุ 40 
ปี ข้ึนไป 

- 
รพ.สต./
เทศบาล 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านงุ้นงาม  หมู่ที่ 11 ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
13 โครงการจดัทุนให้แก่นักเรียนที่

ยากจน 
ส่งเสริมการศึกษา
แก่นักเรียน 

15 คน 15,000 หมู่บ้าน/    

14 โครงการสืบสานพระราชปฎิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันมะเร็งเตา้
นม 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 รพ.สต./
เทศบาล 

 

  

15 โครงการสานต่อควบคมุการขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ
ฯ 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันการขาด
สารไอโอดีน 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 รพ.สต./
เทศบาล 

 

  

16 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด (ศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน) TO BE NUMBER ONE 

เพื่อรณรงค์
ปูองกันยาเสพติด
ในวัยรุ่น 

ทุก
ครัวเรือน 

10,000 รพ.สต./
เทศบาล 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านบ้านงุ้นงาม หมู่ที ่11 ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 
 

โครงการก่อสร้างถังพักน้ าพร้อม
ระบบประปา หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้มีถังพักน้ า
ส าหรับระบบประปา
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 
 

70,000 
 

กองทุนรอบ
โรงไฟฟูา 

 

 
 

 
 

 
 

2 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

เพื่อมีน้ าใช้ท าการเก 
ษตรเพียงพอ 9 แห่ง 1,500,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อปูองกันปัญหา
น้ าท่วม 

1 แห่ง 900,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

4 โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อมีน้ าใช้ท า
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง 700,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

5 โครงการปรับปรุง .ซ่อมแซม 
ระบบประปาหมูบ่้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการประปาใช้กัน
อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง 300,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

6 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

เพื่อให้มีไฟฟูา
สาธารณะใช้อย่าง
ทั่วถึง 

1 จุด 100,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

7 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ศูนย์สาธารณสุข 

เพื่อสาธารณูปการที่
ดีขึ้น 

1 แห่ง 200,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

8 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

2 จุด 250,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าวัด (เข้าเมรุ)  
ยาว 150 ม. 

เพื่อให้มีเส้นทางเข้า
สู่ฌาปนสถาน 150 เมตร 200,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

10 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

1 แห่ง 200,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองห้วย
สีเสยีด 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์
รอบห้วยที่ด ี

1 แห่ง 500,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนายบุญมาก มูลสอง
แคว ถึงบ้านนายบุญช่วย  แปง
สอน ระยะทาง 400 เมตร 

เพื่อมีรางระบายน้ า
ส าหรับระบายน้ า
ช่วงฤดูฝน 

400เมตร 300,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

13 โครงการถมสระน้ า ข้างบ้าน 
นายห่วง กันใจสอน ปรับเป็น
ลานเอนกประสงค ์
ขนาดกว้าง 30 เมตร  
ยาว 40 เมตร 

เพื่อให้มีลาน
เอนกประสงค์
ส าหรับท ากิจกรรม
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 30 
เมตร 

ยาว 40 
เมตร 

500,000 
เทศบาล/

อบจ. 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 

14 

โครงการก่อสร้างลาน 
เอนกประสงค์ บริเวณลานกีฬา
เก่า  ขนาดกว้าง 50 
เมตร  ยาว 70 เมตร  

เพื่อให้มีลาน
เอนกประสงค์ส าหรับ
ท ากิจกรรมในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 50 
เมตร  ยาว 70 

เมตร 
800,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

15 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสรมิ
เหล็กกั้น ห้วยสีเสียด กว้าง 6 
เมตร จ านวน 9 จุด คือ   จุดที่ 
3 บ้านนายจ ารูญ  น้อยเทพ 

เพื่อเป็นการกักเก็บ
ชะลอน้ า 

หมู่ที่ 11 500,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

16 
ก่อสร้างราวสะพาน ณ หมู่ 11 
ต าบลจริม 

เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

หมู่ที่ 11 - 
เทศบาล/

อบจ. 
   

17 
โครงการปูองกันตลิ่งถล่มเซาะ
ดินห้วยสเีสียด 

เพื่อปูองกันการเซาะ
พังของห้วยสีเสียด 

1แห่ง 100ม000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

18 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง4 เมตรยาว 300 เมตร เขา้
สนามกีฬา หมู่ที่ 11  

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจร 

หมู่ที่ 11 650,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

19 

โครงการก่อสร้างอาคารปั้ม
สูบน้ าพร้อมระบบท่อส่งน้ า
และวางระบบไฟฟ้าจากอ่าง
แก้มลิง หมู่ที่3 ถึงอาคารสูบ
น้ าหมู่ที่ 4  มาหมู่ท่ี 11  

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

หมู่ที่ 11 1,000,000 เทศบาล/
อบจ. 

   

20 
โครงการขุดอ่างเก็บน้ าแก้ม
ลิงบริเวณสนามโรงเรียน
สีเสียดบ ารุง (เก่า) หมูที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 11 200,000 เทศบาล/
อบจ.    

21 
ติดตั้งเครื่องหมายจราจร/
สัญญาณไฟกระพริบในจุดเสี่ยง
อันตรายในหมู่บา้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ปูองกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

3 จุด 50,000 
เทศบาล/

ปปส. 
   

22 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
บริเวณหัวสะพานบา้นนายสมาน 
พวนทอง ถึงบ้านนายละออ 
นวนหมวก ระยะทาง 200 เมตร 
กว้าง 5 เมตร  

เพื่อให้มีเส้นทางสญัจร
ไปมาสะดวก 

200 เมตร  300,000 เทศบาล    

23 
โครงการขุดลอกทางน้ า พร้อม
วางท่อข้างบ้านนายนิรันด์ ดีมี  
ระยะทาง 150 เมตร 

เพื่อปูองกันน้ าท่วม 
150 เมตร 100,000 เทศบาล    

24 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับใช้ท ากิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

1 แห่ง 200,000 
เทศบาล 

กองทุนอืนๆ 
   

25 

ติดตั้งกล้อง CCTV  
จ านวน 5 จุด ตามทางแยกของ
หมู่ที 11 

เพื่อให้มีกล้องCCTV 
ติดตั้งตามจุดต่างๆ
ตามทางแยกของ
หมู่บ้าน 

1.รอยต่อหมูท่ี 10-11 
2.สามแยกบ้าน 
นายบุญช่วย แปงแก้ว 
3.แยกหมู่ที ่2-11 
4.แยกวัดน้ าปึง 
5.รอยต่อหมูท่ี่ 4-11 

300,000 
เทศบาล 

กองทุนอืนๆ 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านงุ้นงาม   หมู่ที่  11 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 ้
เพื่อส่งเสริมการใช้
ชีวิตตามวิถีความ
พอเพียง 

ทุก คร. - -    

2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อประชาชนได้
บริโภคผักท่ีปลอด
สารพิษ 

ทุก คร. - -    

3 โครงการส่งเสริมการเลีย้งโคพันธุ์
ด ี

ส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกร 

1 กลุ่ม 10,000 เกษตร    

4 อบรมแปรรูปกล้วยน้ าว้าและการ
บรรจภุัณฑ ์

เพื่อพัฒนาอาชีพ 
1 กลุ่ม 5,000 เทศบาล    

5 รณรงค์ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลด
ต้นทุน 

เพื่อลดการใช้
ปุ๋ยเคมี และลด
ค่าใช้จ่าย 

ทุก คร. - เทศบาล    

6 ส่งเสริมการออมทรัพย ์ เพื่อพัฒนาอาชีพ ทุก คร. - -    
7 จัดท าบัญชีรายรับ / รายจ่าย เพื่อลดรายจ่าย ทุก  คร. - -    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 

บ้านงุ้นงาม   หมู่ที่  11  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 ส่งเสริมการท ากิจกรรมในวัน

ส าคัญทางศาสนา 
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    

2 ส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

ทุกครัวเรือน - -    

3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

4 จัดประเพณสีงกรานต์ รดน้ าด า
หัวผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

5 จัดงานประเพณลีอยกระทง เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

6 จัดงานท าบุญกลางบ้าน เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี
และสร้างความ
สามัคคีในหมู่บ้าน 

ปีละ 1 ครั้ง 10,000 หมู่บ้าน    

7 จัดกิจกรรมวันพัฒนา เพื่อสร้างความ
สามัคคีและปลูก
จิตส านึกให้แก่
เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - -    

8 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อสร้างความ
สามัคคีและปลูก
จิตส านึกให้แก่
เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - -    

9 ร่วมท าบุญตักบาตรทุกวันพระ เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ี

ทุก คร. - -    

10 งดดื่มสรุาในช่วงเข้าพรรษา เพื่อปลอด
อบายมุข 

ทุก  คร. - -    

11 จัดประเพณีงานท าบญุตานก๋วย
สลาก 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 

ทุก  คร. - -    

12 การแห่ผตีลก เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 

ทุก  คร. - -    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านงุ้นงาม  หมู่ที ่ 11  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 (ปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ) ติดตั้งปูายช่ือ
ครัวเรือน 

เพื่อสร้างชุมชนให้
น่าอยู่ ทุกครัวเรือน - -    

2 โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน
ส าคัญและโอกาสตา่งๆ 

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
สร้างความสามัคค ี

ทุกครัวเรือน - -    

3 โครงการปลูกต้นไมส้องข้างทาง
แดละทีส่าธารณะ 

สร้างความร่มรื่น 
ทุกครัวเรือน - -    

4 โครงการร่วมแรงร่วมใจท้ิงขยะ
ให้ถูกท่ี 

เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ทุกครัวเรือน - -    

5 โครงการรักษาความสะอาดใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้หมู่บ้าน
สะอาดน่าอยู ่

ทุกครัวเรือน - -    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านงุ้นงาม  หมู่ที ่11  ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านการบริการจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 จัดประชุมประจ าเดือน เพื่อให้ประชาชน

ได้รับรู้ข่าวสาร
และร่วมกันพัฒนา 

ทุก คร. - หมู่บ้าน    

2 จัดปูายประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
และกิจกรรมในหมูบ่้าน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
และร่วมกันพัฒนา 

ทุก คร. 7,000 หมู่บ้าน    

3 โครงการจดัท าปูายช่ือครัวเรือน เพื่อให้ประชาชน
ได้พัฒนา
บ้านเรือนให้น่าอยู ่

ทุก คร. 5,000 หมู่บ้าน    

4 ทบทวนกฎระเบียบของหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้
ร่วมกันพัฒนา
หมู่บ้าน 

ทุก คร. 7,000 หมู่บ้าน    

5 โครงการพัฒนาคุม้สัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้
ร่วมกันพัฒนา
หมู่บ้าน 

ทุก คร. 5,000 หมู่บ้าน    

6 ส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ 
และต่อต้านการซื้อเสียง 

งดการขายสิทธ-ิ
ซื้อเสียง ทุก คร. - หมู่บ้าน    

7 สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ให้แก่คนในหมู่บ้าน 

เพื่อสร้างความ
สามัคคีในชุมชน ทุก คร. - หมู่บ้าน    

 
 
 
 


