
แผนชุมชน 

หมู่ที่ 13 บ้านท่าใหม่ 

 

ต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
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ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 บ้านท่าใหม่  หมู่ที่  13  ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จังหวดัอุตรดิตถ์  เป็นหมู่บ้านที่จัดอยู่ใน
เขตการจัดสรร  ของนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่าน  ได้อพยพมาจากเขตน้ าท่วม  จากการสร้างเข่ือนสิริกิติ์  จึงได้
เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่จัดสรรเมื่อ  ปี  2514  แต่เดิมนั้น  ทางนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่าน  จัดเป็น “ผัง”  พ้ืนที่       
ที่บ้านท่าใหม่อยู่นั้นเป็นผัง  39  ประกอบด้วยประชากรที่อพยพแยกมาจากต าบลท่าแฝก  บางส่วน  และ 
อพยพมาจากต าบลหาดหล้าอีกบางส่วน  มาอยู่รวมในผังที่  39  ที่ทางนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านจัดให้  การ
ปกครองในสมัยแรกยังไม่มีหมู่บ้าน  เนื่องจากหมู่บ้านเดิมได้ถูกยุบไปจึงได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าเขต เพ่ือให้มี
หน้าที่ ติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนในพ้ืนที่กับทางนคิมสร้างตนเองล าน้ าน่าน  โดยมี นายเอ่ียม  นันชม  
เป็นหัวหน้าเขต  จนกระทั่งถึงปี  พ.ศ.  2516  ทางการได้มีการจัดตั้งหมู่บ้าน ขึ้นเป็น  บ้านท่าช้าง  หมู่ที ่  6  
ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา   มี  นายสะอาด  เตจ๊ะ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน   เนื่องจากนายสะอาดเตจ๊ะ  เคยเป็น
ผู้ใหญ่บ้านเดิมมาก่อนที่ถูกอพยพมาจนกระทั่งถึง  ปี  2527  นายสะอาด  เตจ๊ะ  ได้ลาออกจากการเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน  ท าให้ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านวางลง  ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่   โดยนายรวม  รินสาร  ได้รับ
เลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่  ต่อมา  ปี    2536  จ านวนครัวเรือนและประชากรของ  หมู่ที่  6  ต าบล 
จริม  ได้ขยายจ านวนมากข้ึนจนพอที่จะแยกหมู่บ้านได้จึงขอแยกหมู่บ้านขึ้นอีก  และหมู่บ้านที่ขอแยกใหม่นั้น
เป็นหมู่บ้านล าดับที่  13  ของต าบลจริม   มีชื่อหมู่บ้านว่า  หมู่บ้านท่าใหม่  หมู่ที่  13  ต าบลจริม  อ าเภอท่า
ปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   เมื่อวันที่  5  สิงหาคม   2536   โดยมี  นายสังวาลย์   ขันทะเสน   ได้รับการเลือกตั้ง
ให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านท่าใหม่  หมู่ที่  13  ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา   ได้ท าการปกครองต่อเนื่องมาเป็น
วาระท่ี  1-3  เวลาได้ผ่านมาถึง  10  ปี   6  เดือน  ในวนัที่ 17  มีนาคม   2547  เป็นวันที่เรียบเรียงประวัติ
ความเป็นมาของหมู่บ้าน  บ้านท่าใหม่  โดยมีนายจันทร์   นันชม  และนายกิ่ง  ชุ่มขัน   เป็นผู้ช่วยฝุายปกครอง  
นายฉลอง  นันชม  นายเกตุ   สิทธินัน   เป็นผู้ช่วยรักษาความสงบ  ปัจจุบันมี  นายกิ่ง  ชุ่มขัน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
นายบัญชา  นันชม และนายบุญส่ง  แสนวงษ ์ เป็นผู้ช่วยฝุายปกครอง  นายประชัน  นันชม  เป็นผู้ช่วยฝาุยรักษาความ
สงบ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ทั้งหมด  1,825  ไร่  เป็นที่  อยู่อาศัย 253  ไร่  เป็นที่ท ากิน 1,572 ไร่  
อาณาเขต  ทิศเหนือ  ติดกับ   บ้านท่าช้าง   หมู่ที่  6   ต าบลจริม    

     ทิศใต้   ติดกับ   บ้านวังชมพู   หมู่ที่  7   ต าบลจริม    
     ทิศตะวันออก  ติดกับ   บ้านเนินสูง   หมู่ที่  5   ต าบลจริม    
     ทิศตะวันตก  ติดกับ ต าบลน้ าหมัน   อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จ านวนครัวเรือน    197  ครัวเรือน 
ประชากร 831    คน   
 ชาย 422 คน 
 หญิง 396    คน 
ข้อมูล :  จากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  การตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบา้น  ที่ว่าการอ าเภอ 
           ท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์    ณ  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  

ด้านการประกอบอาชีพ 
อาชีพหลัก ท าการเกษตร เช่น ท าสวนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์   
อาชีพรอง  ท าไร่  ท านา 
อาชีพเสริม  รับจ้างทั่วไป 
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รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 

รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในหมู่บ้าน  65,454.67  บาท/คน/ปี 

จุดเด่น/จุดขาย (อัตลักษณ์)  ของหมู่บ้าน 
 มีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  เป็นผลิตภัณฑ์เด่นในหมู่บ้าน/ต าบล 

วัฒนธรรมประเพณ ี
1.  ประเพณีตานก๋วยสลากภัต 
2.  ประเพณีตานก๋วยสลากชลอม 

บริการสาธารณะในหมู่บ้าน 
1. วัด     
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
3. โรงเรียน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
1.  นายกิ่ง   ชุ่มขัน   ประธานกรรมการ 

 2.  นายประชัน   นันชม   กม.ด้านอ านวยการ/กม.ด้านประชาสัมพันธ์ 
 3.  นายบัญชา  นันชม   กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 

4.  นายบุญส่ง    แสนวงษ ์  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 
5.  นางแฉล้ม   ถาอ้อย   กม.ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
6.  นายวิเชียร   รินสาร   กม.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 
7.  นางสาวภัทราภรณ์   มีพิน  กม.ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
8.  นางมณฑิกา    มุนินสาร    กม.ด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
คณะกรรมการแกนน าในการขับเคลื่อนและด าเนินงานเพ่ือทบทวน  ปรับปรงุ  และพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
  1.  นายกิ่ง  ชุ่มขัน   ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 
 2.  นายบัญชา  นันชม   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 
 3.  นายบุญส่ง      แสนวงษ ์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 

4.  นายชุม  ชัยทอง   ต าแหน่ง  ประธานประชาคมหมู่ที่  13 
5.  นายสวัสดิ ์  เจริญชัย   ต าแหน่ง  ประธาน  อสม.  หมู่ที่  13 
6.  นายยอด  นันชม   ต าแหน่ง  ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่  13 

 
มีหน้าที่ 
  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  เพ่ือทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนให้เป็น
ปจัจุบัน 
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ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 

1.  นายโต         เขื่อนจะนะ     บ้านเลขท่ี 91      มีความรู้ด้าน หมอสู่ขวัญ สะเดาะเคราะห์ 
2.  นายเตงิ     ทะโย  บ้านเลขท่ี 81/1     มีความรู้ด้าน หมอเปุา 

  3.  นายบุญ       เต็มรินทร์      บ้านเลขท่ี  92     มีความรู้ด้านหมอสู่ขวัญ 
 4.  นายจื่น        วงผง       บ้านเลขท่ี  9      มีความรู้ด้าน เครื่องดนตรี สะล้อ ซึง 

 5.  นายนวล      โมอินทร์         บ้านเลขท่ี  83     มีความรู้ด้าน เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านสะล้อ ซึง 
 6.  นางลอง       สีทา             บ้านเลขท่ี  21     มีความรู้ด้าน ซอพ้ืนบ้าน 
 7.  นายชิด        กาวิใจ           บ้านเลขท่ี  66    มีความรู้ด้านท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  ปุ๋ยอินทรีย์ 
  8.  นายยอด นันชม  บ้านเลขท่ี  29  มีความรู้ด้านการจักสาน 

กลุ่มองค์กร  แกนน าในหมู่บ้าน (ผู้น าชุมชน สตรีแม่บ้าน อสม.) 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม/มวลชน ประธาน จ านวนสมาชิก หมายเหตุ 
1 กองทุนหมู่บ้านบ้านท่าใหม่ 

 หมู่ที่  13 
นางแฉล้ม  ถาอ้อย 244 

 

2 กลุ่มเงินสัจจะบ้านท่าใหม่ หมู่ที่  13 นางแฉล้ม  ถาอ้อย 155  
3 กลุ่มแม่บ้านบ้านท่าใหม่ หมู่ที่  13 นายสุทิศ  ขันทะเสน 80  
4 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าใหม่ หมู่ที่  13 นายยอด  นันชม 110  
5 กลุ่ม อสม.บ้านท่าใหม่ หมู่ที่  13 นายสวัสดิ์  เจริญชัย 16  

6 
กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 
บ้านท่าใหม่ หมู่ที่  13 

นายประชัน  นันชม 47 
 

7 
กลุ่มกระเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
บ้านท่าใหม่หมู่ที่  13 

นางรัชนี  จีร ี 6 
 

8 กลุ่มจักสานบ้านท่าใหม่ หมู่ที่  13 นายชิด  กาวิใจ 9  
9 กรรมการหมู่บ้านบ้านท่าใหม่  

หมู่ที่  13 
นายกิ่ง  ชุ่มขัน 12 

 

10 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลจริม 

นายจตุรงค์  เขียวมณีวรรณ 25 
 

11 กองทุนแม่ของแผ่นดิน นายกิ่ง  ชุ่มขัน 185  
12 กรรมการสถานศึกษา นายต้น  เขื่อนจะนะ 9  

รายชื่อคุ้มในหมู่บ้าน 

ล าดับ ชื่อคุ้ม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. คุ้มร่วมใจพัฒนา นายวิเชียร  รินสาร ประธาน  
2. คุ้มร่วมเศรษฐกิจพอเพียง นายผ่าน  ผัดเปิ้น ประธาน  
3. คุ้มร่วมใจ๋หมู่เฮา นายมิตร  รินสาร ประธาน  
4. คุ้มสันติสุข นายวิ่ง  รินสาร ประธาน  
5. คุ้มรวมใจพัฒนา นายดั่น  อิสสระ ประธาน  
6. คุ้มสี่แยกพัฒนา นายเต้า   สุขจร ประธาน  
7. คุ้มทรัพย์เจริญ นายพรม  มิลหล้า ประธาน  
8. คุ้มท่าใหม่พัฒนา นายชาญชัย   โมอินทร์ ประธาน  
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จุดเด่นของหมู่บ้าน 
 1. มีกลุ่มกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
 2. กลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 3. ส่งเสริมการออมทรัพย์ทุกเดือน 
 4. มีความสามัคคี 
 5. มีกองทุนต่างๆ 
          6. มีสวัสดิการชุมชนโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 7. มีงานประเพณีตานก๋วยสลากชลอม 
 8. มีธุรกิจชุมชน 
 9. มีปราชน์ชาวบ้านด้านดนตรีพิ้นบ้าน 

จุดอ่อนของหมู่บ้าน 
 1. น้ าเพื่อการเกษตรและน้ าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ 
 2.  ขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ 
 3. ชาวบ้านมีหนี้สินเยอะจากการเกษตร สภาพดินฟูาอากาศเปลี่ยนแปลง ผลผลิตตกต า ลงทุนสูง 
 4. ว่างงาน ขาดงบประมาณในการลงทุน ไม่มีงานท าในหมู่บ้านหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
 5. ปัญหาที่ดินท ากินทับปุาสงวนแห่งชาติ 

โอกาสและช่องทางในการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ผล 
 2. มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของท้องถิ่น 

3. ครอบครัวที่ 2 ขาดที่ดินท ากิน 

ปัญหาและอุปสรรคของหมู่บ้าน 
 1. ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร น้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
 2. บ้านเรือนและชุมชนอยู่บนพ้ืนที่สูง 
 3. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า แต่ต้นทุนการเกษตรมีราคาแพงท าให้เกษตรกรขาดทุน 
 4. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปุาอยู่ที่ราบสูงในฤดูแล้งมักจะเกิดไฟปุา 
 5. ประชาชนบางส่วนยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
 6. ประชากรว่างงานในฤดูว่างจากอาชีพหลัก 

7. ปัญหาที่ดินท ากินไม่เพียงพอ 

ทิศทางในการพัฒนา 
 1. สร้างแหล่งน้ าเพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมเช่น ขุดลอก 
 2. ปรับปรุง พัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท าให้พอกินก่อนถ้าเหลือก็ขายเป็นรายได้ 
 3. จัดอบรมฝึกอบรมอาชีพในหมู่บ้าน สร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนมีงานท าในช่วงเว้นจากงานหลัก 
 4. รณรงค์ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



5 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.  ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 3.  ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
สรุปปัญหาจากข้อมูลที่มอียู่และจากเวทีประชาคม 
 1. ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร น้ าอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 
 2. ปัญหาน้ าท่วมขัง 
 3. ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน กับปุาสงวน 
 4. ปัญหาราคาพืชผลราคาตกต่ า 

ข้อมูลปัญหาชุมชนขั้นพื้นฐาน 
 1. ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร หรือแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
          2. ขาดท่ีท ากิน ที่ดินท ากินไม่พียงพอ 
          3. ประชาชนว่างงานในฤดูเว้นว่างจากอาชีพหลัก 
          4. ผลผลิตจาการท าไร่ตกต่ า ขาดตลาดรับรอง 
           5. ต้นทุนการผลิต (น้ ามันปุ๋ย ฯลฯ) มีราคาสูง 
          6. ขาดเอกสิทธิ์ ในที่ดินท ากิน ฯลฯ 
 
 

สาเหตุ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ( เชื่อมโยงกับปัญหาทุกปัญหา ของครัวเรือน กลุ่ม ชุมชนภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

ที ่ ปัญหา / ความต้องการ สาเหตุ แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
1 ขาดแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร หรือแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 

- แหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมตื้นเขิน , 
ขาดการขุดลอกล าห้วย 
- ไม่มีการสร้างแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 

- สร้างแหล่งน้ าเพิ่มเติม หรือปรับปรุง
พัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม เช่น  ขุดลอก 
ฯลฯ 

 

2 ขาดท่ีดินท ากิน ที่ดินท า
กินไม่เพียงพอ 

- ประชนชนมีฐานะยากจน 
- อยู่ในพื้นท่ีปุาสงวนหรือที่ของ
รัฐอ่ืนๆ 

- ปรับปรุง / พัฒนาที่ดินหรือใช้ที่ดินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ทฤษฏีใหม่) 
โดยปรับใช้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
- หาอาชีพใหม่แทนอาชีพท าการเกษตร 
(ใช้ที่ดิน) 

 

3 ผลผลิตจาการท าไร่ตกต่ า  - ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การปรับปรุง พัฒนาการเกษตร 
- ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

 - ปรับปรุง / พัฒนาการผลิตพืช แนวให้
ทีให้ผลผลิตสูงกับพ้ืนที่ และมีตลาด
รองรับ 
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สาเหตุ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ( เชื่อมโยงกับปัญหาทุกปัญหา ของครัวเรือน กลุ่ม ชุมชนภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

ที ่ ปัญหา / ความต้องการ สาเหตุ แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
4 ขาดอาชีพเสริมรายได้ - เพราะพ้ืนที่ฐานต่างมีฐานะ

ยากจนการมีส่วนร่วมกับหมู่บ้าน
จึงน้อย 
- ไม่ได้รับการปลูกฝังค่านิยม 
จิตส านึกเพ่ือสาธารณะ 

- จัดอบรม / ประชุมเพ่ิมจิตส านึกใน
หลักสูตรต่างๆเช่น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา ฯลฯ  
- เพ่ิมทักษะ / ความรู้โดยพบปะส่วนตัว 
ฯลฯ 

 

5 ขาดเอกสารสิทธิ์  ในที่ดิน
ท ากิน 

- ประชาชนอยู่ในท้องที่ของรัฐ
มานานแล้ว 

- ภาครัฐต้องมีแนวทางออกเอกสารสิทธิ?
ให้ผู้ที่ใช้ที่ดินท ากินจริงโดยยืดถือ
ครัวเรือนนั้น ต้องด าเนินตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านท่าใหม่  หมู่ที่ 13  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
สงบ 

ทุก
ครัวเรือน 

- 
เทศบาล/

ปปส. 
   

2 โครงการปูองกัน ควบคุมปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา 
เสพติด 

ทุก
ครัวเรือน 

10,000 
เทศบาล/

ปปส. 
   

3 โครงการปูองกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

ปูองกันอุบัติเหตุ/
บนท้องถนน/ใน
หมู่บ้าน 

ทุก
ครัวเรือน 

50,000 
เทศบาล/

ปปส. 
   

4 โครงการแข่งขันกีฬามวลชน
ต าบลจริม 

เพื่อสร้างความ
สามัคคี ใช้เวลา
ว่าง/ออกก าลังกาย 

ทุก
ครัวเรือน 

10,000 เทศบาล    

5 จัดการประกวดครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร้างความ
สามัคค ี

ทุก
ครัวเรือน 

25,000 หมู่บ้าน    

6 โครงการจดัสวสัดิการเพื่อ
ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส
มีความเป็นอยู่ทีด่ ี คร.ยากจน 15,000 เทศบาล    

7 กิจกรรมออกก าลังกาย 
(เต้นแอโรบิก) 

ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

30 คน - -    

8 โครงการตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในร่างกาย 

เพื่อปูองกัน/รักษา
โรค 

เกษตรกร - รพ.สต.    

9 โครงการรณรงค์ก าจัดลูกน้ า/
ยุงลาย 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ทุกครัวเรือน 20,000 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

10 โครงการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรง 

ปชช.ทั่วไป 10,000 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

11 โครงการ ปชช.บริโภคอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 

เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคอาหาร
ปลอดภัย 

ร้านค้าใน
หมู่บ้าน 

3,000 รพ.สต.    

12 โครงการฝูาระวังการโภชนาการ แก้ไขเด็กขาด
สารอาหารและเด็ก
อ้วน 

เด็กอาย ุ
0- 72 เดือน 

2,000 
รพ.สต./
เทศบาล    

13 โครงการคดักรองเบาหวาน/
ความดันโลหิต 

ให้ประชาชนไดร้ับ
การตรวจเบาหวาน 

คนอายุ 40 
ปี ข้ึนไป 

10,000 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

14 รณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อสุขภาพ
แข็งแรง 

ทุกครัวเรือน - -    

15 โครงการงานศพปลอดการพนัน เพือให้ปลอดจาก
การพนันทุกชนิด 

ทุกครัวเรือน - -    
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ที ่
ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

การด าเนินกิจกรรม 
ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 

16 โครงการสืบสานพระ
ราชปฎิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันมะเร็งเตา้
นม 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 รพ.สต./
เทศบาล 

 

  

17 โครงการสานต่อควบคมุการขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพฯ 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันการขาด
สารไอโอดีน 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 รพ.สต./
เทศบาล 

 

  

18 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด (ศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน) TO BE NUMBER ONE 

เพื่อรณรงค์ปูองกัน
ยาเสพตดิในวัยรุ่น 

ทุก
ครัวเรือน 

10,000 รพ.สต./
เทศบาล 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านท่าใหม่  หมู่ที่ 13  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 
โครงการต่อเติมศาลาเก็บวัสดุ
อุปกรณ์และห้องน้ า ประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

1แห่ง 70,000 กองทุนรอบ
โรงไฟฟูาฯ   √ 

2 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ซอยกลางหน้าโรงปุ๋ย หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรและขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร 

ระยะทาง 
500 เมตร 
กว้าง 4.00 
เมตร 

100,000 เทศบาล/
อบจ 

  √ 

3 
โครงการขุดสระน ้า พร้อมเท
ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 13   

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  400,000 เทศบาล/
อบจ   √ 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ขยาย/เพิม่เฟสไฟฟูาจาก 2 เฟส 
เป็น 3 เฟส 

เพื่อให้มีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึงในชุมชน 

หมู่ที่ 13 600,000 เทศบาล/
อบจ   √ 

5 โครงการวางท่อ PVC จากอ่าง
เก็บน้ า ม.6  ถึง ฝายน้ าล้นบ้าน
นายนพรัตน์  โมอินทร์ ระยะทาง 
1500 เมตร  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 

1 แห่ง 100,000 เทศบาล/
อบจ 

  √ 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด    บ้านนายกิ่ง จันจร ถึงบ้าน
นายตอม กิติกังวาล ความยาว 
400 ม. 

เพื่อปูองกันการเกิด
น้ าท่าวเวลาที่ฝนตก 

400 เมตร 500,000 เทศบาล/
อบจ 

 
 √ 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
บริเวณบา้นนายประชัน นันชม 
ระยะทาง 200 เมตร 

เพื่อปูองกันน้ าท่วม 
200 เมตร 200,000 

อบจ./
เทศบาล 

   

8 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด 
-บ้านนางวนิดา  จ่าทองค า 
-บ้านผญ.กิ่ง  ชุ่มขัน 
-บ้านนายฉลอง  นันชม 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ 

3 จุด 2,000,000 
อบจ./

เทศบาล 
   

9 โครงการก่อสร้าง ฝายน้ าล้น 
บ้านนายสรุศักดิ์   ชมพูง่าว  

เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

1 จุด 100,000 
อบจ./

เทศบาล 
   

10 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

20 จุด 200,000 
อบจ./

เทศบาล 
   

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,000ม. จากหมู่
ที่ 13 ถึง หมู่ที่ 7  

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

หมู่ 13 2,200,000 อบจ./
เทศบาล    

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าที่
ท ากิน ระหว่างหมู่ที่ 13-หมู่ที่6 
ระยะทาง 2000 เมตร  
กว ้าง 4 เมตร 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรและขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2000เมตร 

500,000 อบจ./
เทศบาล 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 

13 

โครงการปรับปรุงถนนเข้าท่ีท า
กินบริเวณหลังบ้านนายกิ่ง จันจร 
เขตติดต่อกับหมู่ที่ 7 ต.หาดล้า 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรและขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร 

กว้าง 4 
เมตร 

ยาว800
เมตร 

200,000 อบจ./
เทศบาล 

   

14 
โครงการก่อสร้างฝายขนาด
ใหญบ่ริเวณอ่างเก็บน้ าคลอง
ชมภู หมู่ที่ 13 

เพื่อให้มีท่ีเก็บกักน้ า
เพื่อใช้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

หมู่ 13 800,000 อบจ./
เทศบาล    

15 
ติดตั้งเครื่องหมายจราจร/
สัญณาณไฟกระพริบในจุดเสี่ยง
อันตรายในหมู่บา้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ปูองกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

3 จุด 50,000 
เทศบาล/

ปปส. 
   

16 

โครงการขุดสระพร้อมเทดาด
คอนกรีตและแนวรั้ว หมู่ที1่3 

เพื่อให้มีท่ีเก็บกักน้ า
เพื่อใช้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ที่ดิน 2ไร ่
บริเวณ
ที่ดิน นาย
เต้า สุขจร 

500,000 

อบจ./
เทศบาล 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านท่าใหม่  หมู่ที่ 13  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
วัฒนธรรมประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน    

2 ส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน    

3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

4 จัดประเพณสีงกรานต์ รดน้ าด า
หัวผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

5 จัดงานประเพณลีอยกระทง เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

6 จัดงานท าบุญกลางบ้าน เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง 10,000 หมู่บ้าน    

7 จัดกิจกรรมวันพัฒนา เพื่อสร้างความ
สามัคคีและปลูก
จิตส านึกให้แก่
เยาวชน 

ทุก คร. - หมู่บ้าน  

  

8 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อสร้างความ
สามัคคีและปลูก
จิตส านึกให้แก่
เยาวชน 

ทุก คร. - หมู่บ้าน  

  

9 ร่วมท าบุญตักบาตรทุกวันพระ เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ี

ทุก คร. - หมู่บ้าน    

10 งดดื่มสรุาในช่วงเข้าพรรษา เพื่อปลอดอบายมุข ทุก คร. - หมู่บ้าน    
11 จัดประเพณีงานท าบญุตานก๋วย

สลาก 
เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณ ี

ทุก คร. - หมู่บ้าน    

12 จัดผ้าปุากองทุนแม่ ฯ เพื่อให้มีส่วนร่วม
การในกิจการทาง
ศาสนา 

ทุก คร. - หมู่บ้าน    
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แผนงาน /  โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านท่าใหม่  หมู่ที่  13  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 ้
ส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามวิถีความ
พอเพียง 

ทุก คร. - -    

2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ประชาชนมีผัก
ปลอดสารพิษ
บริโภค 

ทุก คร. - -    

3 โครงการส่งเสริมการเลีย้งโค
พันธุ์ดี 

ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน 

1 กลุ่ม 200,000 
เทศบาล/
เกษตร 

   

4 พัฒนาอาชีพการปลูกมะม่วงหิม
พานต์ และแปรรูป 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 
1 กลุ่ม 20,000 

เทศบาล/
เกษตร 

   

5 พัฒนาอาชีพการประมงหมู่บา้น 
(เลี้ยงปลาดุก) 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 
1 กลุ่ม 20,000 

เทศบาล/
เกษตร 

   

6 รณรงค์ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลด
ต้นทุน 

เพื่อลดการใช้
สารเคม ี

ทุก คร. 20,000 
เทศบาล/
เกษตร 

   

7 ส่งเสริมการออมทรัพย ์ ประชาชนมีเงิน
ออม 

ทุก คร. - -    

8 จัดท าบัญชีรายรับ/รายจา่ย เพื่อลดรายจ่าย ทุก คร. - -    
9 โครงการธนาคารขยะ เพือสร้างรายได้

เสรมิให้ประชาชน 
ทุก คร. - - √   

10 โครงการท าน้ ายาล้างจานและ
น้ ายาเอนกประสงค ์

เพือสร้างรายได้
เสรมิให้ประชาชน 

ทุก คร. - - √   

11 โครงการอบรมเสริมสรา้งความรู้
ด้านการเพิม่ผลผลิตเม็ดมะม่วง
หิมพานต์และการแปรรูปเพิ่ม
มูลค่า 

เพือสร้างรายได้
เสรมิให้ประชาชน 

ทุก คร. 10,000 
เทศบาล/
เกษตร 

   

12 โครงการท าเตาฟืนแบบมีปล่อง 
(เตาเศรษฐกิจ) ของ กรม
พลังงาน 

เพือสร้างรายได้
เสรมิให้ประชาชน ทุก คร. 10,000 กรมพลังงงาน    

13 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลด
ต้นทุนการผลิต 

เพื่อลดการใช้
ปุ๋ยเคม ี

1กลุ่ม 3,000 เกษตรอ าเภอ    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านท่าใหม่  หมู่ที่ 13  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 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติสร้างความ
สามัคค ี

ทุกครัวเรือน - -    

3 โครงการร่วมแรงร่วมใจท้ิงขยะ
ให้ถูกท่ี 

เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ทุกครัวเรือน - -    

4 โครงการรักษาความสะอาดใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้หมู่บ้าน
สะอาดน่าอยู ่

ทุกครัวเรือน - -    

5 โครงการสร้างฝายชะลอน้ า(ฝาย
กึ่งถาวร และฝายแม้ว) 

เพื่อให้มีแหล่งเก็บ
น้ า 

ทุกครัวเรือน - -    

6 โครงการใช้ใบตองแทนถุง      
พาสติกในงานบุญต่างๆ 

เพื่อลดการใช้
พลาสติก 

ทุกครัวเรือน - -    

7 โครงการปุาชุมชนบ้านท่าใหม ่ เพื่อให้ปุาชุมชน
เพิ่มมากข้ึนในพ้ืนท่ี 

ทุกครัวเรือน - -    

8 โครงการท าแนวปูองกันไฟปุา เพื่อท าแนวปูองกัน
ไฟปุาในพื้นที ่

แนวเขตปุา
ชุมชน 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี 2563 
บ้านท่าใหม่  หมู่ที่ 13  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 จัดประชุมประจ าเดือน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารและ
ร่วมกันพัฒนา 

ทุกครัวเรือน - -    

2 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ข่าง
สารและกิจกรรมใสหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารและ
ร่วมกันพัฒนา 

ทุกครัวเรือน - -    

3 โครงการจดัท าปูายช่ือครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้
พัฒนาบ้านเรือนให้
น่าอยู่ 

ทุกครัวเรือน - -    

4 ทบทวนกฎระเบียบของหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ร่วมกัน
พัฒนาหมู่บ้าน 

ทุกครัวเรือน - -    

5 โครงการพัฒนาคุม้สัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ร่วมกัน
พัฒนาหมู่บ้าน 

ทุกครัวเรือน - -    

6 ส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
และต่อต้านการซื้อเสียง 

งดการขายสิทธ/ิซื้อ
เสียง 

ทุกครัวเรือน - -    

7 โครงการจดัซื้อเต้นท์ เก้าอ้ี เพื่อให้มีครุภณัฑ์ใช้
ท ากิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

เต้นท์ 3 หลัง 
เก ้าอี้ 200 ตัว 

100,000 
กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

 
 


