
แผนชุมชน 

หมู่ที่ 12 บ้านกิ่วเคียน 

 

ต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
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ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 เมื่อก่อนตั้งอยู่หมู่บ้านน้้าปึง  หมู่ที่ 4 ต้าบลหาดล้า  อ้าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหมู่บ้านที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างหมู่บ้านอ่ืนๆ มาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่จนมาถึงปี พ.ศ.2508 – 2514 ได้
เริ่มมีการแยกย้าย มาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ที่บ้านกิ่วเคียน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 – 2517 ผู้คนเริ่มทยอยเข้ามา
มากขึ้น และ ตั้งแต่เมื่อ ปีพ.ศ. 2517 โดยประมาณ ได้เข้ามาเป็นลูกหลานของหมู่ที่ 10 ต้าบลจริม และได้มี
ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2526  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  10  ได้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน  1  คน   ต่อมาเมื่อ  ปี  
พ.ศ. 2539  ผู้ใหญ่บ้านได้ท้าการแยกหมู่ให้เป็นหมู่  12  ต้าบลจริม  ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ  นายอินแก้ว  มาตร
สาร  คนที่  2  ชื่อ  นายเสน่ห์  มาตรสาร  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2539  จนปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3 ช่ือ
นาย บุญช่วย  อินแจ้ ได้รับด้ารงต้าแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2554 

ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นที่ลุ่มเชิงเขา  ล้อมรอบด้วยปุาไม่อุตสาหกรรม  มีเขื่อนดินช่องเขาขาด  และเขื่อนสิริกิติ์  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  ติดกับ   ต้าบลนางพญา 

     ทิศใต้   ติดกับ   หมู่ที่  10  ต้าบลจริม 
     ทิศตะวันออก  ติดกับ   อ่างเก็บน้้าเขื่อน  ต้าบลท่าแฝก 
     ทิศตะวันตก  ติดกับ ต้าบลน้้าหมัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ   มีการอนุรักษ์ปุาเฉลิมพระเกียรติ  และมีการปลูกปุาในทุกหมู่บ้าน  และ
ตลอดล้าห้วยรีน้้าไหลผ่านตลอดปี  มีพืชผักต่างๆ 

จ านวนครัวเรือน    62   ครัวเรือน 
ประชากร 188    คน   
 ชาย    99 คน 
 หญิง    89 คน 
ข้อมูล :  จากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  การตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบา้น  ที่ว่าการอ าเภอ 
           ท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์    ณ  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

ด้านการประกอบอาชีพ 
อาชีพหลัก รับจ้างทั่วไป 
อาชีพรอง  ท้าการเกษตร 
อาชีพเสริม  หาของปุาขายตามฤดูกาล  เช่นแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ขายในรูปแบบของกลุ่ม 

วิสัยทัศน์ 

 แหล่งน้้าธรรมชาติ ปลาหลากชนิด  ผักปลอดสารพิษ จิตส้านึกรักษ์ปุา คุณค่าด้วยวัฒนธรรม 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในหมู่บ้าน  45,603.20  บาท/คน/ปี 

จุดเด่น/จุดขาย (อัตลักษณ์)  ของหมู่บ้าน 
เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  มีล้าห้วยธรรมชาติ 



2 
 
วัฒนธรรมประเพณ ี
 ส่วนหนึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านกิ่วเคียน  ที่มีอิทธิพลต่อความต่อความคิดความเชื่อ  และเป็นสิ่ง
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนในหมู่บ้านคือ   
 

1.  วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  วันเลี้ยงผีปูุย่า  ตา  ยาย  ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม  และเดือนมิถุนายนของทุกปี   
2.  วันรดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุในเดือน  เมษายน ของทุกปี   
3.  วันเข้าพรรษา-ออกพรรษา   
4.   กิจกรรมวันส้าคัญแห่งชาติ 

บริการสาธารณะในหมู่บ้าน 
 1.  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน  เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่  1-6 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 1.  นายบุญช่วย    อินแจ้   ประธานกรรมการ 
  2.  นายส้าเนียง   มาตสาร  กม.ด้านอ้านวยการ 
 3.  นายสมศักดิ์   โมอินทร์  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ   
  4.  นางสาวกัลยารัตน์  ขัดษุ  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 
 5.  นายเสน่ห์   มาตสาร   กม.ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
  6.  นายเสริฐ     โมอินทร์   กม.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 
  7.  นายศักดิ์สิทธิ์   มาตสาร  กม.ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
  8.  นายธงชัย   มาตสาร   กม.ด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  9.  นางสุข    อินต๊ะเข่ือน   กม.ด้านอื่นๆ 
 10.นายบุญส่ง   เต็มรินทร์   
 11.นายเสนาะ   มาตสาร 
 
คณะกรรมการแกนน าในการขับเคลื่อนและด าเนินงานเพ่ือทบทวน  ปรับปรงุ  และพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
  1.  นายบุญช่วย  อินแจ้   ต้าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12 
 2.  นายสมศักดิ์  โมอินทร์   ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12 
 3.  นางสาวกัลยารัต     ขัดษุ   ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12 

4.  นายบุญส่ง  เต็มรินทร์  ต้าแหน่ง  ประธานประชาคมหมู่ที่  12 
5.  นายเสิน  ค้าตั้งหน้า  ต้าแหน่ง  ประธาน  อสม.  หมู่ที่  12 
6.  นายบุญส่ง             เต็มรินทร์    ต้าแหน่ง  ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่  12 

มีหน้าที่ 
  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  เพ่ือทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนให้เป็น
ปัจจุบัน 
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ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 
  1.  นายอินแก้ว   มาตสาร บ้านเลขท่ี  81 มีความรู้ด้าน  บายสีสู่ขวัญ 
  2.  นายเจริญ    ธรรมใจ  บ้านเลขท่ี  82   มีความรู้ด้านจักสาน 
  3.  นายบุญส่ง    เต็มรินทร์ บ้านเลขท่ี  118  มีความรู้ด้านจักสาน 

กลุ่มองค์กร  แกนน าในหมู่บ้าน (ผู้น าชุมชน สตรีแม่บ้าน อสม.) 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม/มวลชน ประธาน จ านวนสมาชิก หมายเหตุ 
1 กลุ่มออมทรัพย์บ้านกิ่วเคียน หมู่ที่  12 นายบุญช่วย  อินแจ้ 43  
2 กลุ่มแม่บ้านบ้านกิ่วเคียน หมู่ที่  12 นางสุข  อินต๊ะเขื่อน 9  
3 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านกิ่วเคียน หมู่ที่  12 นายบุญส่ง   เต็มรินทร์ 19  
4 กลุ่ม อสม.บ้านกิ่วเคียน หมู่ที่  12 นายเสิน  ค้าตั้งหน้า 5  

5 
กลุ่มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียน
หมู่ที่  12 

นางสาวพิสมัย    หาญสร้าง 6 
 

 
รายชื่อคุ้มในหมู่บ้าน 

ล าดับ ชื่อคุ้ม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. คุ้มแสงจันทร์ นายเสิน  ค้าตั้งหน้า ประธาน  
2. คุ้มตะวันฉาย นายบุญช่วย  อินแจ้ ประธาน  
3. คุ้มฟูาใหม่ นายสมศักดิ์   โมอินทร์ ประธาน  

 
จุดเด่นของหมู่บ้าน 
  1.  มีกลุ่มกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์  อยู่ในโครงการสมเด็จพระเทพฯ 
  2.  มีกลุ่มกองทุนข้าวสาร  อยู่ในโครงการสมเด็จพระเทพฯ  และเทศบาลต้าบลจริม 

จุดอ่อนของหมู่บ้าน 
 เป็นชุมชนเล็ก  และอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอ่ืนๆ  บุคลากรขาดการพัฒนา 

โอกาสและช่องทางในการพัฒนา 
  1.  ปรับวิถีชีวิตชุมชนให้ทันเหตุการณบ้านเมือง 
  2.  ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 
  3.  จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน  เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 

ปัญหาและอุปสรรคของหมู่บ้าน 
  1.  ปัญหาด้านที่ดินท้ากินไม่เพียงพอต่อครอบครัวที่ขยาย 
  2.  ปัญหาด้านการว่างงาน 
  3.  ปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดิน  ที่ครอบครอง 
  4.  ปัญหาด้านการสื่อสารทุกระบบ  เช่นวิทยุสื่อสาร  โทรศัพท์เคลื่อนที่  หอกระจายข่าว 
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ทิศทางในการพัฒนา 
  1.  พัฒนาตามโครงการที่ประชนคมหมู่บ้านก้าหนด (แผน  3  ปี) 
  2.  พัฒนาโดยขอความร่วมมือจากชุมชน 
  3.  พัฒนาโดยอาศัยงบของหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุน 
  4.  พัฒนาโดยอาศัยวันส้าคัญๆ ของทางราชการโดยขอความร่วมมือจากชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 3.  ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
สรุปปัญหาจากข้อมูลที่มอียู่และจากเวทีประชาคม 
  1.  ปัญหาด้านที่ดินท้ากิน  ไม่เพียงพอ 
  2.  ปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ครอบครองอยู่ 
  3.  ปัญหาด้านการว่างงานตามฤดูการณ์ 
  4.  ปัญหาด้านการสื่อสารทุกระบบ  เช่น  วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ข้อมูลปัญหาชุมชนขั้นพื้นฐาน 
 1.  น้้าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอ 
 2.  ปัญหาถนนช้ารุด  ก่อให้เกิดการสัญจรที่ไม่สะดวก  และถนนเข้าสู่ที่ดินท้ากินยังไม่สะดวก 
 3.  ปัญหาคุณภาพดินแย่   
 4.  ปัญหาความเข้มแข็งของชุมชน  ขาดข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันในด้านต่างๆ  ขาดงบประมาณการ
ด้าเนินการ  กลุ่มพลังขาดความรู้ในบทบาทหน้าที่ 
 5.  ปัญหาที่ดินท้ากิน  ขาดเอกสิทธิ์ในที่ดินท้ากิน  ที่ดินท้ากินมีไม่เพียงพอ 
 6.  ปัญหาการว่างงานหลังจากช่วงเก็บเกี่ยว 
 7.  ปัญหาผลผลิตจากการท้านาตกต่้า 
 8.  ปัญหาการรวมกลุ่มของชุมชน 
 9.  ปัญหาน้้าใช้  น้้าประปาไม่สะอาด  ไม่เพียงพอ  ท่อประปาช้ารุด 
 10.  ปัญหาน้้าดื่มไม่มีภาชนะกักเก็บน้้าดื่ม  ไม่มีน้้าดื่มที่สะอาด 
 11.  ปัญหาการจัดการสภาพแวดล้อม  เกิดมลพิษ  ประชาชนขาดจิตส้านึกไม่มีแนวคิดร่วม 
 12.  ปัญหาการอพยพแรงงาน 
 13.  ปัญหาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นของชุมชน 
 14.  ปัญหาไฟฟูาในหมู่บ้าน 
 15.  ปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 
 16.  ปัญหาการไม่ได้กินอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 17.  ปัญหาผู้ด้อยโอกาส 
 18.  ปัญหาการสร้างภาวะผู้น้า 
 19.  ปัญหาบริการจัดการชุมชน 
 20.  ปัญหาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นของชุมชน 
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สาเหตุ / แนวทางการแก้ปัญหา  บ้านกิ่วเคียน  หมู่ที่  12 
(เชื่อมโยงกับปัญหาทุกปัญหาของครัวเรือน  กลุ่ม  ชุมชนภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ล าดับที่ ปัญหา / ความต้องการ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 น้้าเพื่อการเกษตร 1.แหล่งน้้าตื้นเขิน 

2.ไม่มีฝายหรือท้านบกักเก็บน้้า
ไว้ใช้ในยามขาดแคลน 
3.ไม่มีแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
4.มีน้้าแต่ไม่สามารถน้าน้้ามาท้า
การเกษตร 

1.ขุดลอกแหล่งน้้าเพ่ือเก็บน้้า 
2.สร้างฝายหรือท้านบเพ่ือเก็บกักน้้า 
3.สร้างแหล่งกักเก็บน้้าด้วยไฟฟูา 
4.สร้างสถานีสูบน้้าด้วยพลังไฟฟูา
และสร้างคลองส่งน้้าด้วยระบบท่อ 

 

2 ปัญหาถนน 1.ถนนภายในหมู่บ้านใช้สัญจร
ไม่สะดวก 
2.ถนนไปสู่แหล่งการเกษตร
สัญจรได้บางฤดู 

1.สร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ือใช้สัญจรสะดวก 
2.สร้างปรับปรุงถนนสู่แหล่ง
การเกษตร 

 

3 ปัญหาคุณภาพดินแย่ 1.ขาดสารอาหารที่จ้าเป็น 
2.ดินเสื่อมโทรมขาดการบ้ารุง 
3.มีสารเคมีตกค้าง 

1.เพิ่มธาตุอาหารในดิน 
2.ปรับปรุงบ้ารุงดิน 
3.ลดการใช้สารเคมี 

 

4 ปัญหาความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1.ขาดข้อมูลที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันในด้านต่างๆ 
2.ขาดงบประมาณการด้าเนินการ 
3.กลุ่มพลังขาดความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ 

1.จัดท้าข้อมูลที่ส้าคัญของทุกๆ
ด้านให้เป็นปัจจุบัน 
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
งบประมาณ 
3.จัดฝึกการอบรม 

 

5 ปัญหาที่ดินท้ากิน 1.ไม่มีที่ดินท้ากิน 
2.ขาดศักยภาพ 
3.ขาดงบประมาณสนับสนุน 

1.จัดสรรที่สาธารณะให้ 
2.เพิ่มศักยภาพสนับสนุน
งบประมาณ 

 

6 ปัญหาการไม่มีงานท้า 1.ไม่มีงานท้าหลังฤดูเก็บเกี่ยว
อย่างต่อเนื่อง 
2.ขาดงบประมาณด้าเนินการ 
3.ไม่มีหน่วยงานเข้ามาฝึกอาชีพ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
อาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
2.ส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3.ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
และจัดหาอาชีพเสริม 

 

7 ปัญหาผลผลิตจากการท้า
นาตกต่้า 

1.ขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี 
2.ปัจจัยการผลิตราคาสูง 
3.ขาดเทคนิคใหม่ๆ 
4.ราคาผลผลิตตกต่้า 

1.สนับสนุนข้าวพันธุ์ดี 
2.ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
3.สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
4.เพิ่มมูลค่าผลผลิต 

 

8 ปัญหาการรวมกลุ่มของ
ชุมชน 

1.ขาดการรวมกลุ่ม 
2.ไม่มีความต่อเนื่อง 
3.ขาดงบประมาณ 

1.จัดตั้งกลุ่มต่างๆ 
2.จัดอบรมประสานกลุ่มต่างๆ
สร้างเครือข่าย 
3.สนับสนุนงบประมาณ 
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ล าดับที่ ปัญหา / ความต้องการ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
9 ปัญหาน้้าใช้ 1.ปริมาณน้้าไม่เพียงพอ 

2.ระบบส่งน้้าประปาช้ารุด 
3.น้้าไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐาน 

1.สร้างแหล่งน้้าขึ้นใหม่ 
2.ปรับปรุงระบบสั่งจ่ายน้้าประปา
และวางท่อประปาใหม่และสร้าง
หอถัง 
3.สร้างบ่อพักและบ่อกลองน้้า
สะอาด 

 

10 ปัญหาน้้าดื่ม 1.ภาชนะบรรจุน้้าดื่มไม่เพียงพอ 
2.ขาดแคลนน้้าดื่มในฤดูแล้ง 
3.ไม่มีระบบน้้าดื่มที่สะอาด 

1.จัดหาภาชนะบรรจุน้้าดื่ม 
2.สร้างระบบน้้าสะอาดไว้ดื่ม 

 

11 ปัญหาการจัดการ
สภาพแวดล้อม 

สิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้น 
3.เกิดปัญหามลพิษ 
4.ประชาชนขาดจิตส้านึกไม่มี
แนวคิดร่วม 
5.ขาดงบประมาณด้าเนินการ 

1.ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์ 
2.สร้างปอดชุมชน 
3.ส่งเสริมการปลูกปุา 
4.อบรมให้ความรู้ปลูกจิตส้านึก 
5.จัดสรรงบประมาณ 
6.จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ 

 

12 ปัญหาการอพยพแรงงาน 1.ไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว 
2.ท้องถิ่นไม่มีงานรับรอง 

1.สร้างงานให้เกิดในท้องถิ่น 
2.ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มรายได้ 

 

13 ปัญหาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นของชุมชน 

1.ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นถูก
ลืมเลือนผิดวัตถุประสงค์ 
2.ขาดการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการคิด 
3.ขาดงบประมาณสนับสนุน 
4.ขาดข้อมูลและศูนย์รักษา 

1.ฟื้นฟูสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ถูกต้อง 
2.ส่งเสริมสนับสนุนจัดประชาคม
ก่อนด้าเนินกิจกรรม 
3.จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
4.จัดข้อมูลสร้างศูนย์อนุรักษ์ 

 

14 ปัญหาไฟฟูาในหมู่บ้าน 1.เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
2.เวรยามและกรรมการหมู่บ้าน
ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง 

1.ติดไฟฟูาส่องสว่างตามจุดที่ขาด
แคลนทุกจุด 

 

15 ปัญหาการเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บ้าน 

1.ขาดศักยภาพในการให้ความ
ร่วมมือเท่าที่ควร 
2.ขาดเครื่องมือ 
3.ไม่มีทุนบริหารจัดการ 

1.อบรมเพ่ิมศักยภาพของ
ประชาชน 
2.จัดหาเครื่องมือในการบริหาร 
3.จัดตั้งกองทุนบริหารขึ้นในชุมชน 

 

16 ปัญหาการไม่ได้กินอาหาร
ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

1.ขาดแคลนอาหารที่มีคุณภาพ 
2.ขาดงบประมาณสนับสนุน 
3.ขาดความรู้ความเข้าใจ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืช
อาหารที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ
และสัตว์ที่มีคุณค่าทางอาหาร 
2.จัดอบรมให้ความรู้ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียงในครัวเรือน 
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ล าดับที่ ปัญหา / ความต้องการ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
17 ปัญหาผู้ด้อยโอกาส 1.ขาดการดูแลเอาใจใส่ 

2.ขาดงบประมาณ 
-สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
สงเคราะห์อย่างพอเพียง 

 

18 ปัญหาการสร้างภาวะ
ผู้น้า 

1.ผู้น้าขาดทักษะและประยุกต์
ความรู้ขาดองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการ 
2.ขาดสื่อเทคโนโลยีส้าหรับใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
3.ขาดงบประมาณสนับสนุน 

1.จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและ
องค์ความรู้  การประยุกต์ใช้ 
2.จัดหาสื่อเทคโนโลยีพร้อมการ
อบรม 
3.จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

 

19 ปัญหาบริการจัดการ
ชุมชน 

1.ขาดข้อมูลที่ถูกต้องในด้าน
ต่างๆ 
2.ขาดงบประมาณด้าเนินการ 
3.กลุ่มพลังขาดความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ 

1.จัดท้าข้อมูลที่ส้าคัญของทุกๆ
ด้านให้เป็นปัจจุบัน 
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
งบประมาณ 
3.จัดฝึกอบรม 

 

20 ปัญหาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นของชุมชน 

1.ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นถูก
ลืมเลือนผิดวัตถุประสงค์ 
2.ขาดการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการคิด 
3.ขาดงบประมาณสนับสนุน 
4.ขาดข้อมูลและศูนย์รักษา 

1.ฟื้นฟูสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ถูกต้อง 
2.ส่งเสริมสนับสนุนจัดประชาคม
ก่อนด้าเนินกิจกรรม 
3.จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
4.จัดข้อมูลสร้างศูนย์อนุรักษ์ 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านกิ่วเคียน  หมู่ที ่ 12  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/ุยาเสพ
ติด 

ทุก  คร. - 
เทศบาล/

ปปส 
   

2 โครงการปูองกัน ควบคุมปญัหายา
เสพติด 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ทุก  คร. 10,000 
เทศบาล/

ปปส 
   

3 โครงการปูองกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

ปูองกัน
อุบัติเหต/ุยาเสพ
ติดบนท้องถนน
ในหมู่บ้าน 

ทุก  คร. 50,000 
เทศบาล/

ปปส 
   

4 โครงการแข่งขันกีฬามวลชน
ต้าบลจริม 

เพื่อสร้างความ
สามัคค/ีใช้เวลา
ว่าง/ออกก้าลัง
กาย 

ทุก คร. 10,000 เทศบาล    

5 โครงการจดัสวสัดิการเพื่อ
ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส ผู้พิการ 
 ผู้สูอาย ุ

เพื่อให้
ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

คร. ยากจน 15,000 เทศบาล    

6 กิจกรรมออกก้าลังกาย 
(เต้นแอโรบิก) 

ส่งเสริมการออก
ก้าลังกาย 

30 คน - 
รพ.สต./
เทศบาล    

7 โครงการตรวจสารพิษตกคา้งใน
ร่างกาย 

เพื่อปูองกัน/
รักษาโรค 

เกษตรกร - 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

8 โครงการรณรงค์ก้าจัดลูกน้้ายุงลาย เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ทุกครัวเรือน  
รพ.สต./
เทศบาล 

   

9 โครงการเฝูาระวังการโภชนาการ แก้ไขเด็กขาด
สารอาหารและ
เด็กอ้วน 

เด็กอายุ 0 - 
72 เดือน 

2,000 
รพ.สต./
เทศบาล    

10 โครงการคดักรองเบาหวาน/ความ
ดันโลหติ 

ให้ประชาชน
ได้รับการตรวจ
เบาหวาน 

คนอายุ 40 ปี
ขึ้นไป 

10,000 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

11 ให้ความรู้โรคมือ เท้า ปาก โรค
ไข้หวัดนก ไข้หวดัใหญ่  โรค
อหิวาตกโรค 

ลดอัตราการปุวย 
ทุกครัวเรือน - -    

12 กิจกรรมออกก้าลังกาย 
(เต้นแอโรบิก) 

ส่งเสริมการออก
ก้าลังกาย 

30 คน - 
รพ.สต./
เทศบาล    

13 โครงการตรวจสารพิษตกคา้งใน
ร่างกาย 

เพื่อปูองกัน/
รักษาโรค 

เกษตรกร - 
รพ.สต./
เทศบาล 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านกิ่วเคียน  หมู่ที ่ 12  ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
14 โครงการสืบสานพระราชปฎิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันมะเร็ง
เต้านม 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 รพ.สต./
เทศบาล 

 

  

15 โครงการสานต่อควบคมุการขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพฯ 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันการขาด
สารไอโอดีน 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 รพ.สต./
เทศบาล 

 

  

16 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด (ศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน) TO BE NUMBER ONE 

เพื่อรณรงค์
ปูองกันยาเสพ
ติดในวัยรุ่น 

ทุก
ครัวเรือน 

10,000 รพ.สต./
เทศบาล 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านกิ่วเคียน หมู่ที ่12 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 โครงการต่อเติมหอประชุม

หมู่บ้าน 
เพื่อใช้ส้าหรับท้า
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

1 แห่ง  70,000 
กองทุนรอบ
โรงไฟฟูาฯ 

   

2 จัดหาถังเก็บขนาด 2,000 ลิตร  
ณ หมู่ที่ 12 ต้าบลจริม 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
ใช่ในหมู่บ้าน 

10 ใบ 10,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

3 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 12  

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจร 

ถนนกว้าง 
4.00 
เมตร 

ระยะทาง 
300 
เมตร 
หนา 
0.05 
เมตร 

600,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

4 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
ความจุ 50 คิว หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
ใช่ในหมู่บ้าน 

ขนาด
กว้าง 
5.00 

เมตร ยาว 
5.00 
เมตร       

สูง 2.00 
เมตร 

500,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

5 โครงการสร้างรางระบายน้า้ 
บ้านนายบุญส่ง เต็มรินทร ์
ระยะทาง 300 เมตร 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้้าท่วม 1 แห่ง 300,000 

เทศบาล/
อบจ 

   

9 โครงการก่อสร้างโรงเรือนเครื่อง
สีกาแฟ 

เพื่อมีโรงเรือนใน
การสีกาแฟ 

1 หลัง 200,000 
เทศบาล/

อบจ 
  √ 

7 โครงการปรับปรุงถนนเข้าท่ีท้า
กิน 
ห้วยขอนขว้าง ระยะทาง 2000 
เมตร กว้าง 4 เมตร 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจร 2000 

เมตร 
300,000 

เทศบาล/
อบจ 

  √ 

8 โครงการวางท่อส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อใช้ในการท้า
การเกษตร 

3 จุด 300,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

9 โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางการเกษตร 

เพื่อให้แหล่ง
ท่องเท่ียวทางการ
เกษตรมีภูมทัศน์ท่ีดี 

หมู่ที่  12 1,000,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

10 โครงการเปลี่ยนระบบท่อส่ง
น้้าประปาภูเขาของหมู่บ้าน 
ระยะความยาว 2500 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

2500 
เมตร 

300,000 
เทศบาล/

อบจ 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
11 ปรับปรุง ซ่อมแซม แผงโซล่าเซลล ์ เพื่อปรับปรุง 

ซ่อมแซมแผงโซล่า
เซลล ์

2 จุด 100,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

12 โครงการขุดลอกคลองห้วยน้้าร ี เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

หมู่ที่ 12 300,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

13 ขุดบ่อน้้าตื้นจุดบริเวณล้าห้วยรี
พร้อมติดตั้ง มิสเตอร์น้้า  

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
ให้ในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 12 300,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่ทีด่ิน
ท้ากิน    ห้วยผาฮาว  

ประชาชนมีถนนเข้า
สู่ที่ท้ากินเดินทางได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

1  แห่ง 100,000 
เทศบาล/

อบจ 
   

15 โครงการวางท่อส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรจุดหน้าโรงเรียนเลาะลา้
ห้วยรี ยาว 1,500 เมตร ขนาด 5 
นิ้ว 

เพื่อไว้ใช่ใน
การเกษตร 

1500 เมตร 500,000 เทศบาล/
อบจ 

   

16 ติดตั้งเครื่องหมายจราจร/สัญญาณ
ไฟกระพริบในจดุเสี่ยงอันตรายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
และปูองกันการเกดิ
อุบัติเหต ุ

1 จุด 10,000 
เทศบาล/

ปปส 
   

17 ติดกระโค้ง บริเวณทางโค้งใน
หมู่บ้าน 

เพือความปลอดภัย
ในการสัญจร 

1จุด 5,000 เทศบาล    

18 ก่อสร้างถนนคสล.บรเิวณบ้านนาง
ศรีลา  หาญค้า  ระยะทาง 100 
เมตร 

เพื่อการสญัจร
สะดวก 100 เมตร 100,000 เทศบาล    

19 ก่อสร้างถนนคสล.บรเิวณบ้านนาย
สมศักดิ์  โมอินทร์และนางสุนี   
พิมสาร ระยะทาง 50 เมตร กว้าง 
2 เมตร 

เพื่อการสญัจร
สะดวก 

50 เมตร 100,000 เทศบาล    

20 โครงการต่อเติมหอประชุมของ
หมู่บ้าน กว ้าง 3.50 เมตร 
 ยาว 6 เมตร 

เพื่อให้มีสถานท่ีใช้
ท้ากิจกรรม 

กว้าง 3.50 
เมตร 

ยาว 6 เมตร 
200,000 เทศบาล    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 

บ้านกิ่วเคียน  หมู่ที่  12  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 ส่งเสริมอาชีพเสริมนอกฤดู

การเกษตร 
เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้เสรมิ 

ทุก คร. 50,000 เทศบาล    

2 สนับสนุนการท้าปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดการใช้
ปุ๋ยเคม ี

ทุก  คร. 20,000 เทศบาล    

3 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ้ เพื่อส่งเสริมการ
ใช้ชีวิตตามวิถี
ความพอเพียง 

ทุก  คร. 50,000 เกษตร    

4 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ประชาชน
ได้บรโิภคผักท่ี
ปลอกสารพิษ 

ทุก  คร. - เกษตร    

5 โครงการสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย ์ 
(คุ้ม)  จ้านวน  3  คุ้ม 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม 

3  คุ้ม 30,000 เทศบาล    

6 จัดท้าบัญชีรายรับ/รายจา่ย 
 

เพื่อลดรายจ่าย 
ทุกครัวเรือน - -    

7 โครงการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน  
เช่น  การเลี้ยงหมู  เลี้ยงไก่ ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดี
ขึ้น 

ทุกครัวเรือน - 
เทศบาล/

อบจ. 
   

8 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลด
ต้นทุนการผลิต 

เพื่อลดการใช้
ปุ๋ยเคม ี

1กลุ่ม 3,000 เกษตรอ้าเภอ    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านกิ่วเคียน หมู่ที ่ 12  ต าบลจริม อ าเภอท่าปล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 ส่งเสริมการท้ากิจกรรมในวัน

ส้าคัญทางศาสนา 
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    

2 ส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการ
ด้าเนินชีวิต 

ทุกครัวเรือน - -    

3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อท้ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 -    

4 จัดประเพณสีงกรานต์ รดน้้าดา้หัว
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง - -    

5 จัดงานประเพณลีอยกระทง เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง - -    

6 จัดงานท้าบุญกลางบ้าน เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
สร้างความ
สามัคคีใน
หมู่บ้าน 

ปีละ 1 ครั้ง 10,000 หมู่บ้าน    

7 จัดกิจกรรมวันพัฒนา เพื่อสร้างความ
สามัคคีและปลุก
จิตส้านึกให้แก่
เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - -    

8 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อสร้างความ
สามัคคีและปลุก
จิตส้านึกให้แก่
เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - -    

10 ร่วมท้าบุญตักบาตรทุกวันพระ เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    

11 งดดื่มสรุาในช่วงเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านกิ่วเคียน  หมู่ที ่ 12  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
ครัวเรือนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว) 

เพื่อสร้างชุมชน
ให้น่าอยู ่ ทุก  คร. 100,000 เทศบาล    

2 โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน
ส้าคัญและโอกาสตา่ง 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติสรา้งความ
สามัคค ี

ทุก  คร. - -    

3 โครงการปลูกต้นไมส้องข้างทาง
และที่สาธารณะ 

สร้างความร่มรื่น 
ทุก  คร. - -    

4 โครงการคดัแยกขยะแบบ
ประชาชนมีส่วนร่วม 

เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ทุก  คร. - -    

5 โครงการรักษาความสะอาดใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้หมู่บ้าน
สะอาดน่าอยู ่

ทุก  คร. - -    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านกิ่วเคียน  หมู่ที่  12  ต าบลจริม  อ าเภอทา่ปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 จัดประชุมประจา้เดือน เพื่อให้ประชาชน

ได้รับรู้ข่าวสาร
และร่วมกัน
พัฒนา 

ทุก  คร. - -    

2 จัดท้าปูายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และกิจกรรมในหมูบ่้าน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
และร่วมกัน
พัฒนา 

ทุก  คร. 7,000 เทศบาล    

3 ทบทวนกฎระเบียบของหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดร้่วม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ทุก  คร. 7,000 -    

4 โครงการพัฒนาคุม้สัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้
ร่วมกันพัฒนา
หมู่บ้าน 

ทุก  คร. 5,000 -    

5 ส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
และต่อต้านการซื้อเสียง 

งดการขายสิทธิ/์
ขายเสียง 

ทุก  คร. - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


