
แผนชุมชน 
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ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 หมู่บ้านท่าวังโปร่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514  หรือ 47 ปีที่ผ่านมา ที่มาของชื่อหมู่บ้านมีอยู่ว่า             
ท่า น ามาจากชื่อเดิม คือบ้านท่าแฝก วังโปร่ง น ามาจากค าว่าวังโปุง  ซึ่งหมายถึง ลักษณะละห้วยที่เป็นที่เย็น  
น้ าไม่แห้ง  ซึ่งแฝงด้วยความน่ากลัว  มีผีหรือสิ่งชั่วร้ายสิงสถิตอยู่  จึงเปลี่ยนค าว่า  โปุง  ให้เป็นโปร่ง ซึ่ง
หมายถึงโล่ง  ปลอดโปร่ง  จึงน าทั้งสองค ามารวมกันและเป็นชื่อของหมู่บ้านมาจนทุกวันนี้   การอพยพของ
ชาวบ้านมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันนั้นเป็นการอพยพ มาพร้อมกันเนื่องจากที่เดิมถูกน้ าท่วม เนื่องจากการสร้างเขื่อน
สิริกิติ์โดยประชาชนบ้านท่าวังโปร่ง ประกอบด้วย 3หมู่บ้านเดิม คือ บ้านแฝก (ผัง44) บ้านปากพร้า และบ้าน
ปากลี (ผัง43) โดยมีการรับการจัดสรรที่ท ากิน ครอบครัวละ 15 ไร่ แบ่งเป็นที่อาศัย 2 ไร่ และเป็นที่ท ากิน 13 
ไร่ 

ลกัษณะภูมิประเทศ 
 -   พ้ืนที่อยู่อาศัยจ านวน     198 ไร่ 
 -   พ้ืนที่ท าสวน  ท าไร่  1,701 ไร่ 
 -   พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์    216 ไร่ 
 -   ปุาชุมชน  8  ไร่ พื้นที่ท านา    270 ไร่ 
 -   พ้ืนที่สระน้ า          8 ไร่ 
 รวมพื้นที่   2,401 ไร ่

อาณาเขต  ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่  9, ปุาไม้ 
     ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่  3, หมู่ 4 
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขื่อน, ปุาไม้ 
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 10 

จ านวนครัวเรือน     199    ครัวเรือน 
ประชากร 788    คน   
 ชาย 458 คน 
 หญิง 383 คน 
ข้อมูล :  จากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  การตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบา้น  ที่ว่าการอ าเภอ 
           ท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ด้านการประกอบอาชีพ 
อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎร  คือท าสวน  คือ  

1.  สวนมะม่วงหิมพานต์  มะม่วง  มะขาม  ล าไย  และอ่ืนๆ 
2.  ท านา 
3.  ตกปลา  ประมง 
4.  ท าไร่ข้าวโพด,  ถั่ว 
5.  ค้าขาย 
6.  ขายแรงงานต่างจังหวัด 
7.  รับจ้างทั่วไป    
8.  เลี้ยงสัตว ์
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รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 

รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในหมู่บ้าน  46,493.14  บาท/คน/ปี 

 

จุดเด่น/จุดขาย (อัตลักษณ์)  ของหมู่บ้าน 
 1.  มีสระน้ าสาธารณะ  8  ไร่ 
 2.  มีปุาชุมชน  8  ไร่ 
 3.  โรงสีชุมชน 
 4.  การจัดตั้งกลุ่ม  เช่น  กลุ่มออมทรัพย์,  กลุ่มปุ๋ยหมัก,  กลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

วัฒนธรรมประเพณ ี
1.  ประเพณีท าบุญวันปีใหม่ 
2.  ประเพณีลอยกระทง 
3.  ประเพณีตานก๋วยสลาก 
4.  ประเพณีผีตลก 
5.ประเพณีท าบุญตานดอยข้าว 
6.ประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
7.ประเพณีบวชพระ (ร ามวยเจิง) 

บริการสาธารณะในหมู่บ้าน 
1. วัดท่าแฝก 
2. โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่  3) 
3. ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน 
4. ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 
5. ส านักงานกลุ่มออมทรัพย์อนุรักษ์ 
6. ร้านค้าในหมู่บ้าน  4  แห่ง 
7. โรงสีข้าวชุมชน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 1.  นายวิลัย   บุญประเสริฐ      ประธานกรรมการ 
  2.  นายหาญ    ขันทะเสน กม.ด้านอ านวยการ   

3.  นายสมัคร   ชัยชนะ  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 
  4.  นางวันทนา   สุขประเสริฐ กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 
  5.  นายชาญ    ธรรมใจ  กม.ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 6.  นายภาวนา    ชัยชนะ  กม.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 
 7.  นางสาวสภุาวดี  วงศ์ราช กม.ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
 8.  นายโต   จันต๊ะแฝก  กม.ด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 9.  นางเสียง    อ๊อดกัน  กม.ด้านอื่นๆ 
คณะกรรมการแกนน าในการขับเคลื่อนและด าเนินงานเพ่ือทบทวน  ปรับปรงุ  และพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
  1.  นายวิลัย  บุญประเสริฐ  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒ 
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 2.  นางวันทนา  สุขประเสริฐ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒ 
 3.  นายสมัคร  ชัยชนะ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒ 

4.  นายไสว  รินสาร   ต าแหน่ง  ประธานประชาคมหมู่ที่  ๒ 
5.  นางสาวสุภาวด ี วงค์ราช            ต าแหน่ง  ประธาน หมู่ที่  ๒ 
6.  นายชูวิทย ์  จันต๊ะมูล  ต าแหน่ง  ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
 
มีหน้าที่ 

  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  เพ่ือทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนให้เป็น
ปัจจุบัน 

 
ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 
 1.  นายห่วน  พุทธิชัย  บ้านเลขท่ี  30  มีความรู้ด้าน  ไสยศาสตร์  หมอท าขวัญ 
 2.  นายยก  น้อยเทพ บ้านเลขท่ี  74 มีความรู้ด้าน  ไสยศาสตร์  หมอท าขวัญ 
 3.  นายศรีนวล  ธรรมใจ  บ้านเลขท่ี  35/1 มีความรู้ด้าน  ไสยศาสตร์  หมอท าขวัญ 
 4.  นางลัดดาวัลย์  ธรรมใจ  บ้านเลขท่ี  20 มีความรู้ด้าน  จักสาน 
 5.  นายวงค ์  ธรรมใจ  บ้านเลขท่ี  44 มีความรู้ด้าน  จักสาน 
 6.นายชูวิทย์  จันต๊ะมูล บ้านเลขท่ี 78 มีความรู้ด้าน  จักสาน,หมอดิน 
 
กลุ่มองค์กร  แกนน าในหมู่บ้าน (ผู้น าชุมชน สตรีแม่บ้าน อสม.) 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม/มวลชน ประธาน จ านวนสมาชิก หมายเหตุ 

1 
กองทุนหมู่บ้าน  บ้านท่าวังโปร่ง  
หมู่ที่ 2 

นายเวช    รินสาร 142 
 

2 กลุ่มออมทรัพย์บ้านท่าวังโปร่งหมู่ที่ 2 นายเวช    รินสาร 140  
3 กลุ่มแม่บ้านบ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 นางภาวนา   ชัยชนะ 9  
4 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 นายชูวิทย์    จันต๊ะมูล 110  
5 กลุ่ม อสม.บ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 นางสาวสุภาวดี วงค์ราช 16  

6 
กลุ่มโรงสีชุมชนบ้านท่าวังโปร่ง  
หมู่ที่ 2 

นายไสว   รินสาร 86 
 

7 
กลุ่มธนาคารข้าวบ้านท่าวังโปร่ง  
หมู่ที่ 2 

นางภาวนา  ชัยชนะ 86 
 

8 
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านท่าวังโปร่ง  
หมู่ที่ 2 

นายแก้ว   จันต๊ะแฝก 26 
 

9 
กลุ่มกระเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
บ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 

นางประเสริฐ  ทะยะ 24 
 

10 
กรรมการหมู่บ้านบ้านท่าวังโปร่ง  
หมู่ที่ 2 

วิลัย  บุญประเสริฐ 22 
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รายชื่อคุ้มในหมู่บ้าน 

ล าดับ ชื่อคุ้ม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. คุ้มพิกุลทอง นางอ านวย  ธรรมใจ ประธาน  
2. คุ้มประกายทอง นายบุญช่วย  ค าใจ ประธาน  
3. คุ้มแก้วกัลยา นางสาวปนัดดา  พรมวงศ์ ประธาน  
4. คุ้มสุขสมหวัง นายค าตัน  ธิมาจร ประธาน  
5. คุ้มรวมพลัง นายเสียง   อ๊อดกัน ประธาน  
6. คุ้มเกษตรสุข นางราวี  สีมันตะ ประธาน  
7. คุ้มพลังใหม่ นายหาญ  ขันทะเสน ประธาน  
8. คุ้มสุขสมหวัง นายพับ    นันชม ประธาน  
9. คุ้มดอยน าโชค นายโต  จันต๊ะแฝก ประธาน  

 
จุดเด่นของหมู่บ้าน 

1. มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
2. มีผู้น าที่เข็มแข็ง 
3. การพัฒนาหมู่บ้านแบบประชาชนมีส่วนร่วม 
4. ประเพณีตานก๋วยสลาก 
5. ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพดี 
6. มีการออมเงินของหมู่บ้านเข้มแข็ง 

จุดอ่อนของหมู่บ้าน 
1. น้ าส าหรับอุปโภค  บริโภค  มีไม่เพียงพอ 
2. ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
3. ถนนเข้าท่ีท ากินไม่สะดวก 
4. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมรายได้ 

โอกาสและช่องทางในการพัฒนา 
 1.  เน้นการด าเนินชีวิตแบบ  พออยู่  พอกิน  พ่ึงตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ปัญหาและอุปสรรคของหมู่บ้าน 
 1.  แหล่งน้ าท าการเกษตรมีไม่เพียงพอ 
 2.  ถนนที่ใช้สัญจรช ารุด เสียหาย 
 3.  ขาดความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ 
 4.  ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
 5.  ขาดอาชีพเสริม 
  6.  ผลผลิตตกต่ า  ขาดตลาดรองรับ 
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ทิศทางในการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
 3.  ขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากทางภาครัฐ 
 
 4.  ปรับปรุงพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  อบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน 
  6.  ส่งเสริมการออมและประหยัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
 3.ด้านเศรษฐกิจ  และแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
สรุปปัญหาจากข้อมูลที่มอียู่และจากเวทีประชาคม 
  1.  ต้องการถนนเข้าท่ีดินท ากิน 
  2.  ปรับปรุงหอกระจายข่าว 
          3.  ลานกีฬาส าหรับออกก าลังกาย 
  4.  ขยายท่อประปาเข้าที่ดินท ากิน 
  5.  ต้องการขยายไฟฟูาแรงต่ าเข้าท่ีดินท ากิน 
  6.  ขาดรางระบายน้ า 
  7.  ต้องการขยายเขตไฟฟูา 
 8.  แหล่งน้ าท าการเกษตรมีไม่เพียงพอ 
 9.  ถนนภายในหมู่บ้านช ารุดเสียหาย 
  10.  ประชาชนไม่มีน้ าที่สะอาดเพียงพอในการใช้อุปโภค บริโภค 

11.  ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
13.  ไม่มีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 
14. ต้องการเทดาดคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ าบริเวณรอบสระน้ าสาธารณะของหมู่บ้าน 
15. ต้องการเครื่องครัว โต๊ะเต้นท์ ส าหรับใช้ในหมู่บ้าน 

 

ข้อมูลปัญหาชุมชนขั้นพื้นฐาน 
1. ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  หรือแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
2. ขาดอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
3. ผลผลิตจากการท าไร่ตกต่ า  ขาดตลาดรองรับ 
4. ประชากรว่างงานในฤดูเว้นว่างจากอาชีพหลัก 
5. ต้นทุนการผลิต  (น้ ามัน ปุ๋ย ฯลฯ)  มีราคาสูง 
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6. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
7. ขาดท่ีดินท ากิน  ที่ดินท ากินไม่เพียงพอ 
8. ประชาชนขาดจิตส านึกร่วมในการพัฒนา 

 
สาเหตุ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

(เชื่อมโยงกับปัญหาทุกปัญหาของครัวเรือน กลุ่ม  ชุมชนภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการ สาเหตุ แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
1. ก่อสร้างถนน เนื่องจากถนนเกิดการช ารุด

ทรุดโทรมท าให้ไม่สะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

ก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซมโดยของบประมาณ
สนับสนุนจากเทศบาล/อบจ.  
ฯลฯ 

 

2 วางท่อ  PVC  เพ่ือรองรับน้ า
จากเข่ือนน้ ารี 

ขาดแหล่งรองรับน้ าจาก
เขื่อนน้ ารี 

วางท่อ  PVC  โดยของบ
สนับสนุนจากเทศบาล/อบจ. 
ฯลฯ 

 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เนื่องจากถนนที่มีอยู่เดิมเกิด
การช ารุดทรุดโทรม 

ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนโดย
ของบสนับสนุนจาก
เทศบาล/อบจ. ฯลฯ 

 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า เนื่องจากในช่วงฤดูฝนน้ า
มากเกิดการท่วมขัง  ระบาย
ออกได้ไม่เต็มที่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ าโดย
ของบสนับสนุนจาก
เทศบาล/อบจ. ฯลฯ 

 

5 ขยายเขตไฟฟูา เนื่องจากในชุมชนมีความ
สว่างไม่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา โดยของบ
สนับสนุนจากเทศบาล/อบจ. 
ฯลฯ 

 

6  
โครงการแปรรูปมะม่วง 
หิมพานต์ 

 
ขาดการรวมกลุ่ม 

 
จัดตั้งกลุ่มแปรรูปมะม่วงหิม
พานต์ สนับสนุน
งบประมาณ 

 

7. ส่งเสริมอาชีพ 
     -  เพาะเห็ด 
     -  เลี้ยงปลา 
     -  เลี้ยงหมู 
     -  เลี้ยงไก ่
     -  จักสาร 
     -  ปลูกไผ่หวาน 
     -  การท าแคบหมู 

-  ประชาชนขาดความรู้
ความสามารถในการท า
อาชีพเสริม 
-  ขาดการส่งเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐ 

- ให้การอบรมในรูปกลุ่ม
ด้านอาชีพที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  สนับสนุนงบประมาณ 

 

8 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงสี เนื่องจากโรงสีข้าวชุมชนได้
ใช้งานมาเป็นเวลานาน 

ปรับปรุงอุปกรณ์บางอย่าง
ให้เกิดความคล่องตัวและดี
ขึ้น 
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ที ่ ปัญหา/ความต้องการ สาเหตุ แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
9 ขาดพ่อพันธุ์โค ไม่มีโคพ่อพันธุ์ จัดซื้อพ่อพันธุ์ จ านวน   

10  ตัว 
 

10 ร้านค้าชุมชน,ธนาคารข้าว,กลุ่ม
ปุ๋ย,กองทุนยาสัตว์ 

หมู่บ้านไม่มีร้านค้าชุมชน สร้างร้านค้าชุมชนจ าหน่าย 
ข้าว,ปุ๋ย,ยาสัตว ์

 

11 น้ าเพื่อการเกษตรระบบท่อ เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ 
 
ท าการเกษตรให้มีน้ า
เพียงพอ 

วางท่อส่งน้ าเพ่ือการท า
การเกษตร 

 

12 ถนนเข้าท่ีท ากิน เพ่ือเป็นเส้นทางขนถ่าย
สินค้า 

ก่อสร้างถนนเข้าที่ท ากิน  

13 ท ารางน้ าไหล่ทาง เพ่ือปูองกันน้ าท่วม ก่อสร้างรางระบายน้ าสอง
ข้างทางถนน 

 

14. ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าลาน
กีฬา 

ไม่มีสถานที่ออกก าลังกาย ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน  

15 ถนนคอนกรีตเข้าเมรุ ทางเข้าเมรุเป็นดินลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

16 ลานตากพืชผลทางการเกษตร ไม่มีลานตากพืชผลทางการ
เกษตร 

สร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร 

 

17 ประชาชนขาดจิตส านึกร่วมใน
การพัฒนาสาธารณะ 

- เพราะพ้ืนฐานต่างมีฐานะ
ยากจนการมีส่วนร่วมจึง
น้อย 
- ไม่ได้รับการปลูกฝังค่านิยม
จิตส านึกเพ่ือสาธารณะ 

- จัดอบรม / ประชุมเพ่ิม
จิตส านึกในหลักสูตรเช่น 
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนา 
- เพ่ิมทักษะ / ความรู้โดย
พบปะส่วนตัว 

 

18 - ส่งเสริมด้านการท าการเกษตร 
- ไม่มีตลาดรองรับสินค้าทาง
การเกษตร 
- การประกันพืชผลทาง
การเกษตร 

สินค้าทางการเกษตรไม่มี
ตลาดรองรับ, ไม่มีการ
ประกันราคา 

ปรับปรุง / พัฒนาการ
เกษตรพืชแนวใหม่ที่ให้ผล
ผลิตสูงเหมาะสมกับพื้นท่ี
และมีตลาดรองรับ 
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ที ่ ปัญหา/ความต้องการ สาเหตุ แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
19 1. ขาดเอกสารสิทธิ 

 
 
 
2. ขาดท่ีดินท ากิน 
 
 

- ประชาชนอยู่ในท่ีของรัฐ
มานานแล้ว 
- ที่ปุาสงวนประกาศกับท่ี
นิคม 
- ที่ดินไม่พอกิน 
 
- ที่ดินไม่พอท ากิน 

- ภาครัฐต้องมีแนวทางออก
เอกสารสิทธิให้ผู้ใช้ที่ดินท า
กินจริงโดยยึดถือครัวเรือน
นั้นต้องด าเนินตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดที่ดินท ากินส าหรับ
ครอบครัวที่ 2 

 

20 ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม 
1. ด้านเศรษฐกิจ ฝึกอบรม / 
ส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
2. ด้านสังคม จัดงานกีฬาต้าน
ยาเสพติด 
3. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
- ขาดความรู้ 
 
- ขาดงบประมาณสนับสนุน 
- ปุาชุมชนเสื่อมโทรม 
 

 
 
- จัดอบรมส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 
- อบรมอาสาสมัครรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาหมู่บ้านในรอบระยะ 5 ปี (2562-2566) 
 

ที ่ เป้าหมาย / ทิศทางการพัฒนา 
กลยุทธ์/วิธีด าเนินการโดย

สรุป 
เป้าหมายปี หมายเหตุ 

1 รณรงค์เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ดีมีสุข(อย่างเป็น
รูปธรรมจริง) 

- รณรงค์/ส่งเสริมปลูกสร้าง
จิตส านึก 
- ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัด 6x2 เป็น
แนวทางจัดกิจกรรม 
- ใช้ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน 

2562 

- ตามนโยบายรัฐบาล
ประชาชนมีความสุข
ด้วยการด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในปี 2566 

2 เป็นหมู่บ้านปศุสัตว์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง(สัตว์
เศรษฐกิจพิชิตความจน) 

- ส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์ทั้ง
หมู่บ้าน(อย่างน้อยครัวเรือนละ 
2 ตัว) 

2562 
 

3 สร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร
ขนาดใหญ่ 

- สร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรขนาดใหญ่ 

2563 
 

4 หมู่บ้านปลอดสารเคมี - ส่งเสริม/สนับสนุน/รณรงค์
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักแทน
ปุ๋ยเคมีอย่างเต็มรูปแบบ 

2565 
 

5 หมู่บ้านปลอดยาเสพติด - จัดตั้งกรรมการ 
- เข้าเวรยาม 

2566 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านท่าวังโปร่ง  หมู่ที่  2   ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ที ่
ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม 
ท า
ให ้

1 โครงการแข่งขันกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์และต่อต้าน
ยาเสพติด 

เพ่ือสร้างความ
สามัคคี 
ใช้เวลาว่าง/ออก
ก าลังกาย 

ทุก
ครัวเรือน 

10,000 เทศบาล    

2 จัดประกวดครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสร้างความ
สามัคคี 

ทุก
ครัวเรือน 

25,000 หมู่บ้าน    

3 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือให้
ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

คร.ยากจน 15,000 เทศบาล    

4 ส่งเสริมเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้าน 

ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมร่วมกัน 

1 กลุ่ม 30,000 เทศบาล    

5 จัดอบรมวิชาชีพให้แก่
เยาวชน 

ให้เยาวชนมีงาน
ท า 

1 กลุ่ม 30,000 เทศบาล    

6 กิจกรรมออกก าลังกาย  
(เต้นแอโรบิก) 

ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

30  คน - 
รพ.สต./
เทศบาล    

7 โครงการตรวจสารพิษ
ตกค้างในร่างกาย 

เพ่ือปูองกัน/
รักษาโรค 

เกษตรกร
จ านวน 100 

คน 
- 

รพ.สต./
เทศบาล 

   

8 โครงการรณรงค์ก าจัด
ลูกน้ า/ยุงลาย 

เพ่ือปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ทุกครัวเรือน - 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

9 โครงการขี่จักรยานเพื่อ
สุขภาพ 

สร้างเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรง 

ปชช.ทั่วไป 10,000 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

10  
โครงการปชช.บริโภค
อาหารปลอดภัยจากสาร
ปนเปื้อน 

 
 
เพ่ือให้ประชาชน
ได้บริโภคอาหาร
ปลอดภัย 

 
 

ร้านค้าใน
หมู่บ้าน 

 
 

3,000 

 
 

รพ.สต./
เทศบาล 

 
 
 
 

 

11 โครงการเฝูาระวังการ
โภชนาการ 

แก้ไขเด็กขาด
สารอาหารและ
เด็กอ้วน 

เด็กอายุ 0-
72 เดือน 

2,000 
รพ.สต./
เทศบาล    
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12 

 
 
โครงการคัดกรอง
เบาหวาน/ความดันโลหิต 

 
 
ให้ประชาชน
ได้รับการตรวจ
เบาหวาน 

 
 

คนอายุ 40 
ปีขึ้นไป 

 
 

10,000 

 
 

รพ.สต. 

 
 
 

13 ให้ความรู้โรคมือ เท้า ปาก 
โรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่  
โรคอหิวาตกโรค 

ลดอัตราการปุวย 
ทุกครัวเรือน - 

รพ.สต./
เทศบาล    

14 ติดตาม/เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ - 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

15 จัดท าข้อมูลผู้สูงอายุ  เด็ก
ด้อยโอกาส  และคนพิการ 

เพ่ือจัดเก็บเป็น
ข้อมูลในการ
จัดการช่วยเหลือ 

เด็กด้อย
โอกาส, คน

พิการ
ผู้สูงอายุ 

- 
รพ.สต./
เทศบาล    

16 จัดเวรยามรักษาความสงบ
ในหมู่บ้าน 

เพ่ือรักษาความ
สงบปูองกัน
อุบัติเหตุ/ยาเสพ
ติด 

ทุกครัวเรือน - 
เทศบาล.
/ปปส 

   

17 โครงการปูองกัน ควบคุม
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ทุกครัวเรือน 10,000 
เทศบาล.
/ปปส. 

   

18 จัดการเฝูาระวังยาเสพติด เพ่ือเฝูาระวังยา
เสพติดไม่ให้
ระบาดในชุมชน ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน   

 
 
 
 
 

19 โครงการปูองกันอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

ปูองกันอุบัติเหตุ/ 
ยาเสพติดบนท้อง
ถนน/ในหมู่บ้าน 

ทุกครัวเรือน 50,000 
เทศบาล.
/ปปส. 

   

20 สนับสนุนกิจกรรมชุด
รักษาความสงบในหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชน
มีกิจกรรมร่วมใน
การพัฒนา
หมู่บ้าน 

- - หมู่บ้าน    
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ที ่
ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม 
ท า
ให ้

21 โครงการสืบสานพระ
ราชปฏิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งเต้า
นมให้แก่สตรีใน
หมู่บ้าน 

ทุก
ครัวเริอน 

5,000 เทศบาล    

22 โครงการสานต่อควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพฯ 

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการขาด
สารไอโอดีน 

ทุกครัวเริอน 5,000 เทศบาล    

23 โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด(ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน) 
To Be Numberone 

เพือรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ให้กับวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน 

ทุกครัวเริอน 10,000 เทศบาล 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านท่าวังโปร่ง  หมู่ที่  2   ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

ที ่
ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 

การด าเนินกิจกรรม 
ท า
เอง 

ท าร่วม ท าให้ 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สี่แยก รร.บ้าน
สีเสียดถึงบ้านนายเวช รินสาร 
ระยะทาง 350 เมตร 

เพ่ือการสัญจรที่
สะดวก 

ระยะ 
ทาง 350 

เมตร 
100,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

2 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 

เพ่ือปรับปรุง  
ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 500,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

3 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าเข้าท่ีดินท ากิน ซอยเกษตร
สุข ระยะทาง 1,500 เมตร 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 

ระยะ 
ทาง 
1500 
เมตร 

500,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

4 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนน 

เพ่ือการสัญจรที่
สะดวก 

หมู่ที่  2 300,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

5 โครงการวางท่อ  PVC เพ่ือ
ท าการเกษตร  เส้นผ่า 
ศูนย์กลาง  6 นิ้ว   
ยาว  300 ม. ซอยรวมพลัง 

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าส าหรับท า
การเกษตร 

ระยะ 
ทาง 300

เมตร 
300,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

6 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
โรงสีชุมชน 

เพ่ือซ่อมแซมโรงสี 
1 แห่ง 30,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ยาว  
250 ม. กว้าง  4  ม.  
(ซอยข้างสระน้ า) 

เพ่ือการสัญจรที่
สะดวก 

ระยะ 
ทาง200 
เมตร 

500,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

8 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ   
 

เพ่ือพัฒนาไฟฟูา
สาธารณะให้สว่าง
เพียงพอ 

 200,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอย พิกุลทอง ระยะ 
300 เมตร 

เพ่ือให้การสัญจร
ได้สะดวก 

ระยะ 
ทาง300
เมตร 

200,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้าท่ีท ากิน ซ.เกษตรสุข 

เพ่ือให้การสัญจร
ได้สะดวก 

ระยะ 
ทาง

1,600 
480,000 

เทศบาล/
อบจ. 
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เมตร 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
11 โครงการวางท่อ PVC ส่งน้ า

เพ่ือการเกษตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 
2 กิโลเมตร ให้แก่ บริเวณ
สระน้ าบ้านท่าวังโปร่ง 

เพ่ือให้มีน้ าใช้
เพียงพอในการใช้
ในชีวิตประจ าวัน หมู่ที่  2 300,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

12 โครงการเทดาดคอนกรีตและ
ท ารางระบายน  ารอบสระ
พร้อมเรียงหิน สระน  าท่าวัง
โปร่ง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค 

หมู่ที่  2 900,000 เทศบาล/
อบจ./
กองทุน
โรงไฟฟูา 

   
 

13 โครงการปรับปรุงสระน  าร่อง
ข้าวหลาม ม.2 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค 

หมู่ที่  2 100,000 เทศบาล/
อบจ. 

   
 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า  ม.2  จ านวน 3 จุด 

เพ่ือพัฒนาไฟฟูา
สาธารณะให้สว่าง
เพียงพอ 

หมู่ที่  2 200,000 เทศบาล/
อบจ. 

   
 

15 ติดตั้งเครื่องหมายจราจร/
สัญญาณไฟกระพริบในจุด
เสี่ยงอันตรายในหมู่บ้าน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
และปูองกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

3 จุด 50,000 
เทศบาล./

ปปส. 
   

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบสระน้ า
สาธารณะหมูที่ 2 ระยะทาง 
500 เมตร  กว้าง 4 เมตร 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
สัญจร 

500 เมตร 700,000 
เทศบาล/
กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

17 โครงการวางท่อ pvc เพ่ือส่ง
น้ าทางการเกษตร ซอย
เกษตรสุข 2000 เมตร 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การท าการเกษตร 

ระยะ 
ทาง

2,000  
เมตร 

500,000 
เทศบาล/
กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

18 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้มีที่เก็บน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบริโภค 

1 แห่ง 500,000 
เทศบาล/
กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

19 โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกายพร้อมโครงหลังคา
คลุม 
 

เพ่ือให้มีสถานที่
ออกก าลังกาย
ของหมู่บ้าน 

1แห่ง 150,000 
เทศบาล/
กองทุน
โรงไฟฟูา 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
20 โครงการวางท่อ pvc เพ่ือส่ง

น้ าทางการเกษตร สายหมู่ที่ 
2 กับหมู่ที่ 4 ระยะทาง 480 
เมตร 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การท าการเกษตร 

ระยะ 
ทาง 480 

เมตร 
500,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

21 โครงการขยายเขตไฟฟูา ซอย
เกษตรสุข  ระยะทาง 150 
เมตร 

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับ
การสัญจร 

ระยะ 
ทาง 150 
เมตร 

300,000 เทศบาล/
อบจ.    

22 โครงการขยายเขตไฟฟูา ซอย
รวมพลัง  ระยะทาง 150 
เมตร 

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับ
การสัญจร 

ระยะ 
ทาง 150 
เมตร 

300,000 เทศบาล/
อบจ. 

   
 

23 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ซอยดอยน าโชค 
ระยะทาง 150 เมตร 

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับ
การสัญจร 

ระยะ 
ทาง 150 
เมตร 

300,000 เทศบาล/
อบจ./
กองทุน
โรงไฟฟูา 

   
 

24 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์หลังเก่าเป็น
ร้านค้าชุมชน 

เพ่ือให้มีร้านค้า
ชุมชนภายใน
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 300,000 เทศบาล/
อบจ. 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านท่าวังโปร่ง  หมู่ที ่ 2  ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านเศรษฐกิจ  และแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้ว 

กินได้ 
ส่งเสริมการใช้ชีวิต
แบบพอเพียง 

ทุกครัวเรือน - -    

2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพ่ือให้ประชาชน
ได้บริโภคผักท่ี
ปลอดสารพิษ 

ทุกครัวเรือน - -    

3 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค 
พันธุ์ดี 

ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีอาชีพ 

1  กลุ่ม 100,000 เกษตร    

4 พัฒนาอาชีพการปลูกมะม่วง 
หิมพานต์เพ่ือแปรรูป 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ
ให้เกษตรกร 

1  กลุ่ม 20,000 เกษตร    

5 ส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่หวาน ส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกร 

1  กลุ่ม 20,000 เกษตร    

6 ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด ส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกร 

1  กลุ่ม 20,000 เกษตร    

7 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ ส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกร 

1  กลุ่ม 10,000 เกษตร    

8 พัฒนาอาชีพการประมง      
(การเลี้ยงปลาในบ่อดิน) 

 เพ่ือพัฒนาอาชีพให้  
 เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิม 

1  กลุ่ม 10,000 เกษตร    

9 โครงการท าปุ๋ยโบกาฉิกับปุ๋ย
หมักชีวภาพ 

เพื่อให้เป็นการลด
ต้นทุนทาง
การเกษตร 

ทุก  
ครัวเรือน 

200,000 เกษตร    

10 ฝึกอบรมงานฝีมือจักสานไม้ไผ่  
(พัฒนาอาชีพการปลูก)  โดยใช้
วิทยากรภายนอก  แต่ใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
ทักษะในการจัก
สานเพ่ิมข้ึน 

1  กลุ่ม 10,000 เกษตร/พช.    

11 ฝึกอบรมช่างเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือให้มีทักษะที่ดี
ขึ้น 1  กลุ่ม - 

พัฒนาฝีมือ
แรงงาน
จังหวัด 

   

 
12 

อบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  (แปรรูปเมล็ดมะม่วง
หิมพานต์) 

เพื่อให้เกิดแนวทาง
ในการแปรรูปที่
แปลกใหม่ 

1  กลุ่ม - เกษตร    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านท่าวังโปร่ง  หมู่ที่  2   ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมา
ณ 

แหล่ง
งบประมา

ณ 

การด าเนินกิจกรรม 

 ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 

1 ส่งเสริมการท ากิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

 ทุก
ครัวเรือน 

- -    

2 ส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต 

 ทุก
ครัวเรือน 

- -    

3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือกิจกรรม
ร่วมกัน 

 ปีละ  1  
ครั้ง 

5,000 หมู่บ้าน    

4 จัดประเพณีสงกรานต์ รดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ 

เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

 ปีละ  1  
ครั้ง 

5,000 หมู่บ้าน    

5 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

 ปีละ  1  
ครั้ง 

5,000 หมู่บ้าน    

6 จัดงานท าบุญกลางบ้าน เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
และสร้างความ
สามัคคีในหมู่บ้าน 

 ปีละ  1  
ครั้ง 

10,000 หมู่บ้าน    

8 จัดกิจกรรมวันพัฒนา เพ่ือสร้างความ
สามัคคีและปลุก
จิตส านึกให้แก่
เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน    

9 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพ่ือสร้างความ
สามัคคีและปลุก
จิตส านึกให้แก่
เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน    

10 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือปลุกจิตส านึก
ให้เยาวชนรักพ่อให้
มากๆ 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน   
 

 

11 ร่วมท าบุญตักบาตรทุกวัน
พระ 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณี 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน    

12 งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เพ่ือปลอดอบายมุข ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน    
13 จัดท าบัญชีรายรับ/รายจ่าย เพ่ือลดรายจ่าย ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน    
14 รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข เป็นตัวอย่าง

เยาวชน 
ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 

บ้านท่าวังโปร่ง  หมู่ที่  2  ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่
ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

แหล่งงบ
ประ 
มาณ 

การด าเนิน
กิจกรรม 

ท า
เอง 

ท า
ร่วม 

ท า
ให ้

1 โครงการปลูกต้นไม้เนื่องใน
วันส าคัญและโอกาสต่างๆ 

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสร้าง
ความสามัคคี 

ทุก
ครัวเรือน 

- ชุมชน    

2 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ทุก
ครัวเรือน 

- ชุมชน    

3 โครงการธนาคารขยะเพ่ือให้
ประชาชนได้มีรายได้มีรายได้
เสริมจากสิ่งของที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมให้เกดิ
รายได้แก่ประชาชน 

ทุก
ครัวเรือน 

- ชุมชน    

4 อบรมอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกใน
การร่วมกันดูแล
รักษาอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

30  คน - เทศบาล    

5 สร้างสวนสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน 

เพ่ือสร้างภูมิทัศน์
ให้กับชุมชน 

1  แห่ง 100,000 
เทศบาล/ 

อบจ. 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านท่าวังโปร่ง  หมู่ที่  2 ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 

การด าเนินกิจกรรม 
ท า
เอง 

ท า
ร่วม 

ท าให้ 

1 
จัดประชุมประจ าเดือน ข่าวสารและร่วมกัน

พัฒนา 
ทุก

ครัวเรือน 
- หมู่บ้าน    

2 
ทบทวนกฎระเบียบของ
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ร่วมกัน
พัฒนาหมู่บ้าน 

ทุก
ครัวเรือน 

- หมู่บ้าน    

3 
โครงการพัฒนาคุ้มสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนใน

หมู่บ้านได้ร่วมกัน
พัฒนาหมู่บ้าน 

ทุก
ครัวเรือน 

- หมู่บ้าน    

4 
ส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ฯ และต่อต้านการซื้อเสียง 

งดการขายสิทธิ์/ซื้อ
เสียง 

ทุก
ครัวเรือน 

- หมู่บ้าน    

5 
จัดตั้งกฎระเบียบในหมู่บ้าน
เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านแตกความ
สามัคคีกัน 

เพ่ือให้หมู่บ้านเกิด
ความสามัคคีกัน 

ทุก
ครัวเรือน 

- หมู่บ้าน    

 
 
 
 
 
 


