
แผนชุมชน 

หมู่ที่ 3 บ้านดงงาม   

 

ต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
 



ประวัติหมู่บ้านดงงาม 
หมู่ท่ี 3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
          ก่อนปี  พ.ศ. 2514 หมู่บ้านนี้เดิมชื่อว่า บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 10 ต าบลหาดล้า อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ และเมื่อปี พ.ศ. 2514 ราษฎรได้อพยพจากที่เดิมเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนกั้นล าน้ าน่านปัจจุบันที่ตั้งของ
หมู่บ้าน กลายเป็นอ่างน้ าไปแล้ว ในปัจจุบันมาอยู่บริเวณท่ีจัดสรรของเขตนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่าน ผังที่ 47–48ได้
จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ให้ชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านดงงาม  หมู่ที่ 3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน
ดังนี้ 
          1   นาย สม     ทิพย์ลุ้ย                 พ.ศ.  2514      ถึง   พ.ศ.  2533 
          2  นาย วิทูล    นะถา                   พ.ศ.  2533      ถึง   พ.ศ.  25345 
          3  นาย ฉลอม   พวนทอง              พ.ศ.  2545      ถึง   พ.ศ.  2550 
          4  นาย เดชา    ทะโย                   พ.ศ.  2550     ถึง   พ.ศ.  2560 
       5  นาย  พิชัย   ขันแก้ว                   พฤษภาคม พ.ศ. 2560   ปัจจุบัน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
            ลักษณะสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน ดงงาม ในปี พ.ศ.2514 บริเวณรอบๆ หมู่บ้านดงงามจะเต็มไปด้วยปุาไผ่
และไม้ยืนต้นนาๆพันธุ์ เป็นปุาไม้ร่มรื่นมองดูสวยงาม สมกับชื่อหมู่บ้านดงงาม หลังจากนั้นในช่วงระหว่างปี  พ.ศ. 
2514 – 2520 สภาพปุานั้นได้หมดไปแล้วเพราะทางนิคมได้จัดสรรให้เป็นที่ท ากินของราษฎร แต่ปัญหาที่ตามมาคือ
ความแห้งแล้ง การเพาะปลูกได้ผลน้อยลง ไม่คุ้มกับการลงทุน ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันตามไหล่เขา
สูงๆ ต่ าๆ สลับกัน ไป การชะล้างการพังทลายของหน้าดิน สภาพทั่วไปจึงกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ดินเลวยังผลท าให้
ราษฎรประสบกับปัญหาความล าบากยากจนลงเป็นล าดับ 
ลักษณะที่ตั้ง 
           บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ท าการอ าเภอท่าปลาไป
ทางทิศเหนือ ประมาณ 3  กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  48  กิโลเมตร 
 อาณาเขตติดต่อโดยสังเขป 
-   ทิศเหนือ            ติดต่อกับ    บ้านท่าวังโปุง           หมู่ที่ 2  ต าบลจริม 
-   ทิศใต้                 ติดต่อกับ    บ้านเนินสว่าง           หมู่ที่ 8  ต าบลท่าปลา 
-   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ    บ้านสามร้อยเมตร     หมู่ที่ 2  ต าบลท่าปลา 
-   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ    บ้านเลิศชัย                หมู่ที่ 4  ต าบลจริม 
ข้อมูลสภาพท่ัวไปและปัญหาของหมู่บ้านดงงาม 
           พ้ืนที่จากสภาพทั่วไปของหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ลาดชันตามเนินเขา และสภาพดินเป็นดินชั้นเลว ซึ่งเกิดจากการ
ชะล้างการพังทลายของหน้าดิน 

-  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  1,550 ไร่  
          -  เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย จ านวน  250 ไร่ และ 
          -  เป็นพ้ืนที่ดินท าการเกษตร จ านวน  1,300 ไร่  
      -  ประปา  1  แห่ง  ผู้ใช ้ 200  ครัวเรือน บ่อน้ าสาธารณะ  174  แห่ง 
          - วัด  1  แห่ง 
         -  จ านวนผู้ใช้ไฟฟูา  200  ครัวเรือน 
          -  หอกระจายข่าว  1  แห่ง  เสียงตามสาย  1  แห่ง 
          -  ศาลาประชาธิปไตย  1  แห่ง มีศูนย์เรียนรู้ มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ อยู่ในศาลาเดียวกัน 
 
 



ประชากรบ้านดงงาม          ข้อมูล   ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
             มีทั้งหมด      233    ครัวเรือน   
             มีประชากร   873    คน 
             เป็นชาย      447    คน 
            เป็นหญิง      426     คน 
ด้านการประกอบอาชีพ 
          อาชีพหลัก     ท าการเกษตร 
            อาชีพรอง     รับจ้างทั่วไป 
           อาชีพเสริม    เลี้ยงสัตว์ 
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
          รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในหมู่บ้าน  48,638.01  บาท/คน/ปี 
จุดเด่น/จุดขาย (อัตลักษณ์ ) ของหมู่บ้าน 
          1. วัดหาดสองแคว 
          2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ต าบลจริม 
          3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
วัฒนธรรมประเพณี 
          1. แห่เทียนเข้าพรรษา  เดือน  กรกฎาคม 
          2. วันสงกรานต์   เดือน  เมษายน 
          3. วันออกพรรษา  เดือน  ตุลาคม 
          4. วัฒนธรรมผีตลกในวันออกพรรษา  เดือน ตุลาคม 
บริการสาธารณะในหมู่บ้าน 
          1  วัดหาดสองแคว 
          2  ศาลา เอนกประสงบ้านดงงาม 
 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
         ที ่    ชื่อ – สกุล                         ต าแหน่ง                     บ้านเลขท่ี          เบอร์โทรศัพท์ 
          1.   นาย พิชัย       ขันแก้ว          ประธานคณะกรรมการ          51          084-577-2969 
          2. นาย  ทวน      กันใจสอน         รองประธาน                 56           091-285-8802 
          3.นาง  จิราพร     ทะดี         เลขานุการคณะกรรมการ      95          084-598-5319          
         4.นาย  เจริญ       ทพิย์ลุ้ย            ผูช้่วยเลขา ฯ                       65/1         089-518-5110 
         5.นางอุทุมพร     พรมเตจา             เหรัญญิก                           14           082-405-5844 
         6.นางศิรประภา    ยะจร               ผูช้่วยเหรัญญกิ                     99           063-108-4579 
         7.นางจุรารัตน์      ธิจร                ประชาสัมพันธ์                    40/1          081-740-0989 
         8.นางจ าลอง        มลูสองแคว       ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์              12            061-291-7558 
         9.นายประนอม    อินตัน                กรรมการ                           8            088-426-8190 
        10.นายชาญชัย     ขันรินทร์             กรรมการ                         81            064-356-9468 
        11.นายอ้วน         อภยิะ                กรรมการ                           
        12.นายแบน         บญุพุก               กรรมการ                           
        13.นางยอน     ศรีเขื่อนแก้ว             กรรมการ                           
        14.นางมุขดา    ฟูสุวรรณ    กรรมการ                        



คณะกรรมการแกนน าในการขับเคลื่อนและด าเนินงานเพ่ือทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนให้เป็น
ปัจจุบัน 
          1.นาย พิชัย     ขันแก้ว                   ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
          2.นาย ประนอม   อินตัน               ต าแหน่งผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
          3.นาง จ าลอง   โมอิน                    ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
          4.นาย ชาญชัย  ขันรนิทร์              ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
          5.นาย วิทูล     นะถา                     ต าแหน่งประธาน ประชาคมหมู่บ้านดงงาม 
          6 นาย ฟอง   แก้วเงิน                    ต าแหน่งรองประธาน ประชาคมหมู่บ้านดงงาม 
          7 นาย เจริญ   ทิพย์ลุ้ย                   ต าแหน่งเลขานุการ ประชาคมหมู่บ้านดงงาม 
          8.นาย  ค า   ต๊ะอูป                        ต าแหน่งประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 
          9.นาย ฉลอม   พวนทอง               ต าแหน่งกรรมการ 
 
มีหน้าที่  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน 
ให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 
          1. นาย เสาร์         อภิยะ                 บ้านเลขท่ี  87  มีความรู้ด้าน หมอท าขวัญ สะเดาะเคราะห์ 
          2. นาย เตรียม      แก้วเงิน              บ้านเลขท่ี  18  มีความรู้ด้านจักสาน 
         3. นาย ชั้น            อินรัตนสมบุญ  บ้านเลขที่  61  มีความรู้ด้านท าไม้กวาด 
         4. นาย แล            ธิอักษร               บ้านเลขที่  33  มีความรู้จักสานผีตะหลก  ก๋วยสลาก 
         5. นาย ค า             ต๊ะอูป                บ้านเลขท่ี  72  มีความรู้ด้าน หมอท าขวัญ สะเดาะเคราะห์ 
       6. นาย สมศักดิ์  สมภา                    บ้านเลขที่  120 มีความรู้ด้านช่าง ก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน 
        7. นาย ช านาญ   อินน ุ                     บ้านเลขที่  2/1  มีความรู้ด้านช่าง ก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน 
 
 
กลุ่มองค์กร แกนน าในหมู่บ้าน ( ผู้น าชุมชน  สตรีแม่บ้าน  อสม. ) 

ล าดับที ่ ชื่อกลุ่ม / มวลชน ประธานกลุ่ม จ านวนสมาชิก หมายเหตุ 
1 กองทุนหมู่บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 นาย วิทูล     นะถา 134  
2 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านดงงาม นาย วิทูล     นะถา 172  
3 กลุ่มออมทรัพย์ บ้านดงงาม 2 นางสาว จิราพร  ทะดี 124  
4 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรบ้านดงงาม นาง เนตรมณี แปงแก้ว 200  
5 กลุ่มแม่บ้าน บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 นางสมหมาย  พวนทอง 35  
6 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 นาย ค า   ต๊ะอูป 115  
7 กลุ่ม อสม. บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 นาง ศิรประภา    ยะจร 16  
8 กลุ่มมะม่วงหิมพานต์ บ้านดงงาม นาง สีดา  แสนวงศ์ 15  
9 กลุ่มเลี้ยงโค เครื่องอัดฟางและรถไทย

แลนด์ บ้านดงงาม 
นาย เพชร    ธิจร 50  

10 กลุ่มเย็บผ้าบ้านดงงาม   นาง ศรีไพ   แก้วเงิน 13  
11 กรรมการหมู่บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 นาย พิชัย    ขันแก้ว 20  
12 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบ้านดงงาม นาย ค า  ต๊ะอูป ทุกครัวเรือน  



13 กองทุนแม่ของแผ่นดิน นาย พิชัย  ขันแก้ว ทุกครัวเรือน  
14 กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว นาย พิชัย  ขันแก้ว ทุกครัวเรือน  
15 กลุ่มบริหารงานเครื่องเสียงบ้านดงงาม นาย พิชัย ขันแก้ว ทุกครัวเรือน  
16 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
นาย  เพชร   ธิจร ทุกครัวเรือน  

17 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นาย พิชัย  ขันแก้ว 96  
 
 
จ านวนคุ้มในหมู่บ้านมี  4  คุ้ม 
 

ที ่ ชื่อคุ้ม ประธานคุ้ม บ้าน ประชากร  
1    คุ้มดาวเรือง นาย แบน      บุญพุก 49 195  
2    คุ้มพิกุลทอง นาง ยอน       ศรีเขื่อนแก้ว 47 214  
3    คุ้มเอ้ืองดอย นาง จุรารัตน์   ธิจร 59 236  
4    คุ้มจ าปาทอง นาย อ้วน     อภิยะ 45 197  
  รวมบ้าน ประชากรทั้งหมด 200 842  

 
จุดเด่นของหมู่บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 
          1. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการออมเพ่ิมขึ้นทุกๆ เดือน 
           2. การปกครองมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรักใคร่สามัคคีกัน มีความเป็นญาติพ่ีน้อง 
           3. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          4. มีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
จุดอ่อนของหมู่บ้านดงงาม หมู่ท่ี 3 
          1. วัยแรงงานอพยพไปท างานต่างจังหวัด 
          2. ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
          3. ขาดความรู้ด้านอาชีพ 
         4. ขาดอาชีพเสริม 
โอกาสและช่องทางในการพัฒนา 
         1. ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าจะท าให้คุณภาพของประชาชนดีขึ้น 
         2. ได้รับการสนับสนุนให้ความรู้ด้านอาชีพจะท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
         3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ดี 
         4. มีตลาดรองรับสินค้าด้านการเกษตร 
 
ทิศทางในการพัฒนา 
         1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
         3. ขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนทางภาครัฐ 
         4. ปรับปรุงพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
         5. อบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          1.ด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
 3.ด้านเศรษฐกิจ  และแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
สรุปปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่และจากเวทีประชาคม 
          1. แหล่งน้ าท าการเกษตรมีไม่เพียงพอ 
          2. ขอสนับสนุนพันธุ์ไม้เศรษฐกิจเพ่ือน าไปปลูกในที่ดินท ากิน 
          3. ปัญหาการว่างงานหลังจากฤดูการท าการเกษตร 
          4. ปัญหาขาดแคลนน าอุปโภค บริโภคท่ีสะอาด 
 
ข้อมูลปัญหาชุมชนขั้นพื้นฐาน 
          1. ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอกับความต้องการ 

2.ชาวบ้านไม่มีอาชีพเสริม 
3.ฤดูแล้งขาดน้ าในการท าการเกษตร 
4.ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร 
5.ถนนเข้าท่ีดินท ากินไม่สะดวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาเหตุ / แนวทางแก้ปัญหา 
ของครัวเรือน  กลุ่ม  ชุมชนภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ที ่ ปัญหา / ความต้องการ สาเหตุ แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
1 
 

ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมี 
ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
 

-ที่ดินท ากินของราษฎรอยู่ 
ในพ้ืนที่สูงกว่าแหล่งน้ าที่มี
อยู่ ไม่สามารถน าน้ ามาใช้
ท าการเกษตรได้ 

-ขุดบ่อบาดาลบริเวณที่ดินท า
กินทุกพื้นที่ 
-ขุดลอกฝายปูุเหรียญ 

 
 

2 ส่งเสริมสนับสนุน 
อาชีพเดิม 
( ไร่ข้าว,ข้าวโพด,ถั่วเขียว ) 

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
ขาดความรู้อาชีพรองรับไม่
เพียงพอ 

ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเดิม 
ที่มีอยู่ ความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ 

ขอวิทยากร 
 

3 ส่งเสริมสนับสนุน 
กลุ่มอาชีพต่างๆที่มีอยู่ใน
หมู่บ้าน ( เลี้ยงโค,ไก่ ) 

-เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
-ปัญหาการตลาด 

ส่งเสริมสนับสนุนกกลุ่มอาชีพ
เดิมที่มีอยู่ในหมู่บ้าน 

ขอวิทยากร 
 

4 ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ
หรือท าปุ๋ยหมัก 

-เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
-สภาพดินขาดอาหารพืช 
-การให้ปุ๋ยเคมี 

โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ย
ชีวภาพหรือท าปุ๋ยหมัก
ประเภทต่างๆ 

ขอวิทยากร
และวัสดุอ
อุปกรณ์ 
 

5 ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน
หรือ นักเรียน / นักศึกษา 

-เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
-ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
-ขาดน้ าเพ่ือการเกษตร 

ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงานหรือ 
นักเรียน / นักศึกษา 
-สร้างแหล่งน้ า 
-ความรู้ด้านอาชีพ 

 

6 ส่งเสริมสนับสนุน 
จัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตร 

-เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
-ขาดวิทยากร 

ส่งเสริมอาชีพสนับสนุนการ
จัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตร 
-ขอวิทยากรสร้างแหล่งทุน 

 

7 ส่งเสริมสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

-เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
-ขาดแหล่งน้ าในฤดูแล้ง 
-ขาดวิทยากรนอกเหนือ
การเกษตร 

ส่งเสริมอาชีพสนับสนุนการ 
แก้ไขปัญหาความยากจนใน
หมู่บ้าน 
-ขอวิทยากร  วัสดุ อุปกรณ์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          

ที ่
ปัญหา / ความต้องการ สาเหตุ แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 

8 ปรับพื้นท่ีท าการเกษตร -เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
-พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นจอมปลวก 

ปรับพื้นท่ีเป็นที่ราบเพื่อพัฒนาทาง
การเกษตร 

 

9 วางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร -จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
-ขาดท่อส่งน้ าและระบายน้ า 

วางท่อส่งน้ าจากแหล่งน้ าที่มีอยู่มา
ส่งยังท่ีดินท ากิน 

 

10 สร้างถนนลูกรังเข้าสู่ที่ดินท ากิน
ของประชาชนในหมู่บ้าน 

-เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเส้นทาง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
-ปรับถนนดิน ช่วงฤดูฝนใช้การไมไ่ด้ 

สร้างถนนลูกรังเข้าสู่ที่ดินท ากิน
ของประชาชนในหมู่บ้าน 

ประโยชน์ท่ี
ได้รับ 20
ครัวเรือน 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ในหมู่บ้าน 

ไม่เพียงพอ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาใน
หมู่บ้านที่ช ารุด 
และขยายผล 

 

12 ผลผลติจากการท าไร่ ท าสวน 
ราคาตกต่ า 

ขาดความรูค้วามเข้าใจในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเกษตร 

ปรับปรุงพัฒนาการผลติพืชแนว
ใหม่ท่ีให้ผลผลติสูงเหมาะกับพ้ืนท่ี
และมตีลาดรองรับ 

 

13 ประชาชนว่างงานในฤดูที่ว่าง
จากการท าอาชีพหลัก 

ขาดการอบรมเพิ่มความรู้ดา้นอาชีพ 
ขาดการฝึกอาชีพเสรมิ 

ให้การอบรม ฝึกอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะกับ
สภาพพื้นที่และมีตลาดรองรับ 

 

14 ต้นการผลิตมีราคาสูง เป็นปัจจัยภายนอกเช่น 
-น้ ามันแพง 
-วัสดุมีราคาสูง 
-ค่าขนส่งเพิ่มข้ึน 

ส่งเสริมสนับสนุนการลดต้นทุน
การผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่นการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
ชีวภาพลดการใช้สารเคมี ให้
วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

 

15 หมู่บ้านปลอดสารเคม ี การใช้ปุ๋ยเคม ี -ส่งเสรมิสนับสนุน รณรงค์การใช้
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 
แทนการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเต็ม
รูปแบบ 
-ผลิตใช้เอง 

 

16 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับท า
การเกษตรไมเ่พียงพอ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาล เพื่อใช้น้ า เพื่อ
การเกษตรทุกพ้ืนท่ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้าน ในระยะเวลา  5  ปี บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 

 
ที่ เปูาหมาย / ทิศทางการพัฒนา กลยุทธ์ / วิธีการด าเนินการโดยสรุป หมายเหตุ 

1 
 

รณรงค์เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  “อยู่ดี  มีสุข”( อย่างเป็น
รูปธรรมจริง) 
 

-รณรงค์ / ส่งเสริม 
-ปลูกสร้างจิตส านึก 
-ใช้เกณฑ์ตัวชีวัด 6x2 
 

-ตามนโยบายรัฐบาล
ประชาชนมีความสุขด้วย
การด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายในปี  
2565 
 

2 
 

เป็นหมู่บ้านปศุสัตว์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ( สัตว์เศรษฐกิจ
พิชิตความจน ) 

ส่งเสริมโคพันธ์เนื้อท้ังหมู่บ้าน ( อย่าง
น้อยครัวเรือนละ 2 ตัว ) 
 

 
 

3 สร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรขนาด
ใหญ ่

สร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรขนาด
ใหญ ่

 

4 เป็นหมู่บ้านปลอดสารเคมี -ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์การใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยหมัก แทนปุ๋ยเคมีอย่างเต็บ
รูปแบบ 

 

5 หมู่บ้านปลอดสารเสพติด 100 % -จัดตั้งคณะกรรมการ 
-จัดเวร – ยาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการพัฒนาหมูบ่้าน ประจ าปี  2563 
บ้านดงงาม  หมู่ท่ี  3  ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์

 
ด้านสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 

 
ที ่

 
ช่ือกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เปูาหมาย 

 

งบประมาณ 
( บาท ) 

 

แหล่ง 
งบ 

ประมาณ 
 

การด าเนินกิจกรรม 

ท า
เอง 

ท าร่วม ท าให้ 

1 
 

จัดเวรยามรักษาความสงบใน
หมู่บ้าน 

เพื่อรักษาความสงบ 
เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ / 
ยาเสพตดิ 

  ทุก 
ครัวเรือน 

- เทศบาล 
/ ปปส 

  
 

 

2 โครงการปูองกัน ควบคุมปญัหายา
เสพติด 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

  ทุก 
ครัวเรือน 

 
10,000 

เทศบาล 
/ ปปส 

   
 

3 โครงการปูองกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

ปูองกันอุบัติเหตุ/ยาเสพ
ติดบนท้องถนน/ใน
หมู่บ้าน 

  ทุก 
ครัวเรือน 

 
5,000 

เทศบาล 
/ ปปส 

  
 

 

4 โครงการแข่งขันกีฬามวลชนต้าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อสร้างความสามัคคีใช้
เวลาว่าง/ออกก าลังกาย 

  ทุก 
ครัวเรือน 

 
10,000 

เทศบาล   
 

 

5 จัดประกวดครอบครัวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสร้างความสามัคค ี ทุก 
ครัวเรือน 

 
25,000 

 
หมู่บ้าน 

 
 

  

6 โครงการจดัสวสัดิการให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

คร ยากจน 
 

15,000 
 

เทศบาล    

7 ส่งเสริมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ผู้สูงอายไุด้มีกิจกรรม
ร่วมกัน 

1  กลุ่ม 30,000 เทศบาล    

8 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายดุ้าน
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

กลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

- เทศบาล    

9 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายดุ้านจัก
สาน 

ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอาย ุ กลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

20,000 เทศบาล    

10 สนับสนุนอาชีพเสริมคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพคน
พิการ 

กลุ่มผู้พิการ 20,000 เทศบาล    

11 กิจกรรมออกก าลังกาย 
( เต้าแอโรบิก ) 

ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย 

30  คน - รพสต/
เทศบาล 

   

12 โครงการตรวจสารพิษตกคา้งใน
ร่างกาย 

เพื่อปูองกัน/รักษาโรค เกษตรกร - รพสต/
เทศบาล 

   

13 โครงการรณรงค์ก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ทุก 
ครัวเรือน 

- รพสต/
เทศบาล 

   

14 โครงการปชช.บริโภคอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 

ให้ประชาชนบริโภค
อาหารปลอดภัย 

ร้านค้าใน
หมู่บ้าน 

- รพสต/
เทศบาล 

   

15 โครงการเฝูาระวังการโภชนาการ แก้ไขเด็กขาดสารอาหาร
และเด็กอ้วน 

เด็กอายุ0-
72เดือน 

2,000 รพสต/
เทศบาล 

   



16 โครงการคดักรองเบาหวาน/ความ
ดันโลหติ 

ให้ประชาชนไดร้ับการ
ตรวจเบาหวาน 

คนอายุ 40ปี
ขึ้นไป 

10,000 รพสต/
เทศบาล 

   

17 ให้ความรู้โรค มือ,เท้า,ปากโรค
ไข้หวัดนก ไข้หวดัใหญ่โรค
อหิวาตกโรค 

ลดอัตราการปุวย ทุก 
ครัวเรือน 

- รพสต/
เทศบาล 

   

18 อบรมให้ความรู้ในการปูองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

เพื่อปูองกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 

5,000 รพสต/    

19 โครงการปูองกันควบคุมโรคเอดส ์ เพื่อปูองกันควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
เอดส ์

ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 

5,000 รพสต.    

20 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ให้แก่คน
ในหมู่บ้าน 

ทุก 
ครัวเรือน 

10,000 เทศบาล    

21 โครงการสืบสานพระราชปฏิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมให้แกส่ตรี
ในหมู่บ้าน 

ทุกครัวเริอน 

5,000 เทศบาล   
 

22 โครงการสานต่อควบคมุการขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การขาดสารไอโอดีน ทุกครัวเริอน 5,000 เทศบาล   

 

23 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน) 
To Be Numberone 

เพือรณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิให้กับวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน 

ทุกครัวเริอน 10,000 เทศบาล 

   

24 จัดซื้อเต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เพื่อให้มีใช้ส าหรับ 
หมู่บ้าน  100,000 กองทุน

โรงไฟฟูา 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนงาน/โครงการพัฒนาหมูบ่้าน ประจ าปี  2563 
บ้านดงงาม  หมู่ท่ี  3  ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

 
ที่ 

 
ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เปูาหมาย 

 

งบประมาณ 
( บาท ) 

 

แหล่ง 
งบประมาณ 

 

การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท า
ให้ 

1 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ท า
การเกษตร 

เพื่อให้มีพื้นท่ีเหมาะแก่
การท าการเกษตร 

6 สาย 500,000 เทศบาล/
อบจ 

   

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
 1 ม.ยาว 10 ม.บริเวณซอยโรงปุ๋ย 

เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

 
2  แห่ง 

 
100,000 

เทศบาล/
อบจ 

   

3 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ า 
บริเวณโรงปุ๋ย 

เพื่อให้มีน้ าใช้เพียงพอ 1  แห่ง 500,000 เทศบาล/
อบจ 

   

4 โครงการก่อสร้างถนนเข้าท่ีท ากิน 
ซอยบ้านตาค า วงศ์เทพ   500ม. 

เพื่อการสญัจรเข้าที่ท า
กินสะดวก 

1  แห่ง 100,000 เทศบาล/
อบจ 

   

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนซอยโรงปุ๋ย   1000 ม. 

เพื่อการสญัจรทีส่ะดวก 1  แห่ง   100,000 เทศบาล/
อบจ 

   

6 โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่ที่ท ากิน
อ้อมบริเวณเขตวัดระยะทาง
ประมาณ 350 ม. 

เพื่อการสญัจรทีส่ะดวก  
1  เส้น 

 
500,000 

เทศบาล/
อบจ 

   

7 โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่ที่ท ากิน 
ซอยบ้านตาอาด.ระยะทาง 1000 
เมตร 

เพื่อการสญัจรทีส่ะดวก 1,000 
เมตร 

500,000 เทศบาล/
อบจ 

   

8 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บ้านนายชาญชัย ถึง เขตหมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง 15  จุด 100,000 เทศบาล/
อบจ 

   

9 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
จากบ้านนายเรียน แสนวงศ์ ถึง
บ้านนายประสิทธ์ิ ธิจร 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่งถึง 

10 จุด 500,000 เทศบาล/
อบจ 

   

10 ขุดลอกสระน้ าเดิม 
 จ านวน 8 ไร่ 

เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตร 

8  ไร่ 200,000 เทศบาล/
อบจ 

   

11 เพิ่มเตมิระบบท่อส่งน้ าประปา
หมู่บ้าน ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 
2  นิ้วยาว 1,800 ม. 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 
  

1  แห่ง 300,000 เทศบาล/
อบจ 

   

12 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านโดยการวางท่อ พีวีชี  
พร้อมปั้มขนาด 5 แรงจากอ่าง
แก้มลิงถึงประปาหอถังสูง 

 
เพื่อให้มีแหล่งน้ า 
อุปโภค -บริโภค 

 
หมู่ที่  3 

 
1,300,000 

เทศบาล/
อบจ 

   

 
 
 
 



 
 
ที ่

 
ช่ือกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เปูาหมาย 

 

งบประมาณ 
( บาท ) 

 

แหล่ง 
งบ 

ประมาณ 
 

การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท า
ร่วม 

ท า
ให ้

13 โครงการขุดลอกสระน้ า พร้อม
ขยาย เทดาดคอนกรีตรอบบริเวณ
สระ พร้อมท ารั้วรอบสระน้ าข้าง
ประปาหอสูง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค -บริโภค 

 
หมู่ที่  3 

 
500,000 

เทศบาล/
อบจ 

   

14 ติดตั้งเครื่องหมายจราจร/สัญญาณ
ไฟกระพริบในจดุเสี่ยงอันตรายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ปูองกันการเกิดอุบัติเหต ุ

  3 จุด 
 

 
10,000 

เทศบาล / 
ปปส 

   

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ฝายปูุเหรียญ ระยะทาง 1,000 
เมตร กว้าง 4 เมตร 

เพื่อให้มีถนนส าหรบั
สัญจร 

1000 
เมตร 

200,000 เทศบาล/
อบจ 

   

16 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท ์ 
ติกคอนกรีต ซอยเข้าวัดหาดสอง
แคว พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง 6 
เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าสะอาด
ในการอุปโภคบริโภค 

ขนาด 
กว้าง 6 

เมตร ยาว 
1,500 
เมตร 

4,000,000 เทศบาล/
อบจ/

กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

17 โครงการก่อสร้างเมรุวัดหาดสอง
แคว 

เพื่อให้มีเมรสุ าหรับการ
ฌาปนกิจ 

1  แห่ง 800,000 เทศบาล/
อบจ/

กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

18 โครงการวางท่อส่งน้ าจากสระน้ า
ฝายปูุเหรียญมายังท่ีท ากินของ
ราษฎร ระยะทาง 1500 เมตร 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับการ
ท าการเกษตร 

1500 
เมตร 

500,000 เทศบาล/
อบจ/

กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

19 โครงการปรับปรุงถนนบ้านนาย
เสนาะ แปงแก้ว ระยะทาง 450 
เมตร กว้าง 4 เมตร 

เพื่อให้มีถนนส าหรบั
สัญจร 

450 เมตร 900,000 เทศบาล/
อบจ/

กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

20 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์  
ติกคอนกรีต บ้านนายประสิทธ์ิ    
ธิจร ถึงบ้านนายเรียน  แสนวงษ์ 
ระยะทาง 8000 เมตร กว้าง 6 
เมตร 

เพื่อให้มีถนนส าหรบั
สัญจร 

800 เมตร 2,600,000 เทศบาล/
อบจ/

กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

21 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์  
ติกคอนกรีต ซอยคอกวัว พร้อม
ขยายไหล่ทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 
1500 เมตร 

เพื่อให้มีถนนส าหรบั
สัญจร 

1500 
เมตร 

4,000,000 เทศบาล/
อบจ/

กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

22 โครงการขุดลอกสระน้ าเดิมที่  
สาธารณะ ตรงข้ามโรงงานปุ๋ย 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 
6 เมตร 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภคและบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง 20 
เมตร ยาว 
40 เมตร

ลึก 6 
เมตร 

500,000 เทศบาล/
อบจ/

กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

 



 
 

 
ที ่

 
ช่ือกิจกรรม/แผนงาน/

โครงการ 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เปูาหมาย 

 

งบประมา
ณ 

( บาท ) 
 

แหล่ง 
งบ 

ประมาณ 
 

การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท า
ร่วม 

ท า
ให ้

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เข้าที่ท ากินนายกูล วงศ์เทพ 
ระยะทาง 300เมตร กว้าง 4 
เมตร 

เพือให้มีถนนเข้าท่ี
ท ากิน 

300เมตร 200,000 เทศบาล    

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาเอนกประสงค ์

เพื่อให้มีสถานท่ีท า
กิจกรรมหมู่บ้าน 

1 แห่ง 200,000 เทศบาล/
อบจ/

กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

25 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีต บริเวณคลองสิงห์ 
ระหว่างที่ของนาย มานพ มี
จันโทและนายทองสุข คู่ควร 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 
10 เมตร 

เพื่อให้มีแหล่ง
ส าหรับท าการท า
เกษตร 

ฝายกว้าง 1.50 เมตร ยาว 
10 เมตร 
  จ านวน 2 แห่ง  

1,000,00
0 

เทศบาล/
อบจ/

กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายฝายปูุเหรียญเดมิ 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
1500เมตร 

500,000 เทศบาล/
อบจ/

กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายฝายปูุเหรียญต่อจาก
ของเดิม ระยะทาง 1,000 
เมตร 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
1000เมตร 

400,000 เทศบาล/
อบจ/

กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

ด าเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 

จ านวน 2 สาย  ดังนี้ 

1.สายต่อจากถนน อต.ถ.4-0014 

(ฝายปูุเหรียญ) กว้าง 4.00 เมตร  

ยาว 1,200 เมตร 

2.สายโรงปุุยไปบ้านนายใหญ่ หมุ่ที่ 3 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร  

55,000 เทศบาล    

29 โครงการปร้บปรุงสระน้ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้น้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

ด าเนินการปรับปรุงสระน้ า ขนาดกว้าง 

25.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร ลึก 2.00 

เมตร สร้างรั้วคอนกรีต ชนาดกว้าง 30.00 
เมตร ยาว 45.00 เมตร สูง 2.00 เมตร 
  

427,000 เทศบาล    

 
 
 
 
 



 
แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี  2563 

บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ด้านเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที่ 

 
ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เปูาหมาย 

 

งบประมาณ 
( บาท ) 

 

แหล่ง 
งบประมาณ 

 

การด าเนินกิจกรรม 

ท า
เอง 

ท าร่วม ท าให้ 

1 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ้ ส่งเสริมการใช้ชีวิต
แบบพอเพียง 

ทุกครัวเรือน  หมู่บ้าน /   

2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคผักท่ีปลอด
สารพิษ 

ทุกครัวเรือน  หมู่บ้าน /   

3 ส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ (โคเนื้อ) 

ส่งเสริมให้เกษตรมี
อาชีพ 

1  กลุ่ม 100,000 เกษตร  /  

4 อบรมสร้างกระบวนการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่ม 

กรรมการ 
 5 กลุ่ม 

30,000 เทศบาล/
พช. 

 /  

5 อบรมเพิ่มพูนความรู้และ
ประสิทธิภาพบริหารจัดการชุมชน 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

กม. 20,000 เทศบาล/
พช. 

 /  

6 แผนการถักไม้กวาดโดย
ทางมะพร้าว 

พัฒนาอาชีพเพิ่ม
รายได้กับประชาชน 

1  กลุ่ม  หมู่บ้าน /   

7 แผนการจดัท าข้อมูลการพัฒนา
หมู่บ้านและข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อจัดเก็บข้อมลู
หมู่บ้าน 

1  แห่ง 20,000 เทศบาล/
พช. 

 /  

8 ควบคุมการปลูกพืชหรือไม้ผลทาง
การเกษตรให้พอดีกับความ
ต้องการตลาด 

เพื่อให้พอดีกับความ
ต้องการของตลาด 

เกษตรกรใน
หมู่บ้าน 

- หมู่บ้าน /   

9 แผนการส่งเสริมอาชีพจักสาน 
(เข่งปลาทู ไม้กวาดดอกกง ไม้
กวาดทางมะพร้าว และอื่นๆ 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 1  กลุ่ม - หมู่บ้าน  /  

10 แผนการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักปุย๋
ชีวภาพ 

เพื่อพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 3 10,000 หมู่บ้าน  /  

11 แผนการพัฒนาอาชีพการปลูก
มะม่วงหิมพานตเ์พื่อการแปรรูป 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 1  กลุ่ม 20,000 เกษตร   / 

12 แผนการพัฒนาอาชีพการประมง
หมู่บ้าน (เลี้ยงปลาดุก)เลี้ยงปลาใน
กระชัง 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 1  กลุ่ม 20,000 เกษตร   / 

13 ส่งเสริมอาชีพการปลูกข้าวพันธุด์ ี เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
ปลูกข้าวพันธุ์ด ี

1  กลุ่ม 50,000 เกษตร   / 

14 อบรมการแปรรูปอาหาร เพื่อพัฒนาการแปรรูป
อาหาร 

กลุ่มอาชีพท่ีมี
ในหมู่บ้าน 

20,000 เทศบาล   / 

15 การอบรมเรื่องการใช้สารชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคม ี เกษตรกรใน
หมู่บ้าน 

20,000 เกษตร/   / 



17 การขอรับการสนับสนุนเมล็ดข้าง
พันธุ์ดี 

เพื่อพัฒนาอาชีพ เกษตรกรใน
หมู่บ้าน 

20,000 เกษตร/
เทศบาล 

  / 

18 การสนับสนุนเครื่องอบล าไยและ
ถังแก๊ส 

เพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มปลูกล าไย 20,000 เกษตร   / 

19 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร 

1  กลุ่ม - สท./กม./
เทศบาล/
พช. 

/   

20 ส่งเสริมการท าน้ ายาเอนกประสงค์
น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม 

เพื่อลดค่าใช้จ่าย 1  กลุ่ม - กม./กลุม่
แม่บ้าน 

/   

21 อบรมการแปรรูปอาหารจากปลา
(การท าน้ าปลา ปลาร้า ปลาสม้ 
ฯลฯ ) 

เพื่อพัฒนาการแปรรูป
อาหาร 

1  กลุ่ม 10,000 พช/เกษตร  /  

22 อบรมพัฒนาฝีมือการจักสานไม้ไผ ่
(ไม้กวาด เข่งปลาทู ฯลฯ ) 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 1  กลุ่ม 10,000 พช/เกษตร  /  

23 อบรมท าหัตถกรรมท าดอกไม้
ประดิษฐ ์

เพื่อพัฒนาอาชีพ 1  กลุ่ม 10,000 พช/เกษตร  /  

24 โครงการศูนย์เรยีนรู้การจัดการดิน
และปุ๋ย 

เพื่อให้มีศูนย์เรยีนรู้
การจัดการดินและปุ๋ย
ของหมู่บ้าน 

1 แห่ง 50,000 พช/เกษตร  /  

25 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลด
ต้นทุนการผลิต 

เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคม ี
1กลุ่ม 3,000 เกษตรอ าเภอ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี  2563 

บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ที่ 

 
ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เปูาหมาย 

 

งบประมาณ 
( บาท ) 

 

แหล่ง 
งบประมาณ 

 

การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 

1 ส่งเสริมการท ากิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - - /   

2 ส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 

ทุกครัวเรือน - - /   

3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อกิจกรรมร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน /   

4 จัดประเพณสีงกรานต์ รดน้ าด า
หัวผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน /   

5 จัดงานประเพณลีอยกระทง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน /   

6 จัดงานท าบุญกลางบ้าน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและสร้างความ
สามัคคีในหมู่บ้าน 

ปีละ 1 ครั้ง 10,000 หมู่บ้าน /   

7 จัดกิจกรรมวันพัฒนา เพื่อสร้างความสามัคคี
และปลูกจิตส านึกให้แก่
เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

8 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อสร้างความสามัคคี
และปลูกจิตส านึกให้แก่
เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

9 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ เพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่
เยาวชนรักพ่อให้มากๆ 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

10 ท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 15 
ค่ าร่วมพัฒนาหมู่บา้นและที่
สาธารณะในหมู่บา้น 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณ ี ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

11 งดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา เพื่อปลอดอบายมุข ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

12 โครงการรวมปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสืบสานภูมิปญัญา
ไทย 

ทุกครัวเรือน  หมู่บ้าน / 

 

- หมู่บ้าน /   

13 จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อลดรายจ่าย ทุกครัวเรือน  หมู่บ้าน / 

 

- หมู่บ้าน /   

14 รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
เยาวชน 

ทุกครัวเรือน  หมู่บ้าน / 

 

- หมู่บ้าน /   

15 ส่งเสริมการศึกษาธรรมะและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสืบสาน
ธรรมะและวัฒนธรรม 

1  กลุ่ม - หมู่บ้าน /   



 
แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี  2563 

บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ที่ 

 
ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เปูาหมาย 

 

งบประมาณ 
( บาท ) 

 

แหล่ง 
งบประมาณ 

 

การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน(ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ ติดตั้งปูาย
ครัวเรือน 

เพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู ่ ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

17 โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน
ส าคัญและโอกาสตา่งๆ 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างความสามัคค ี

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

18 โครงการปลูกต้นไมส้องข้างทาง
และที่สาธารณะ 

สร้างความร่มรื่น ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

19 โครงการร่วมแรงร่วมใจท้ิงขยะ
ให้ถูกท่ี 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

20 โครงการรักษาความสะอาดใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้หมู่บ้านสะอาดน่า
อยู ่

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

21 โครงการธนาคารขยะเพื่อให้
ประชาชนมีรายไดเ้สริมจาก
สิ่งของที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
ให้เกิดรายได้แก่
ประชาชน 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

22 การรณรงค์ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อปรับสภาพแวดล้อม
ในชุมชน 

หมู่ที่ 3 - ปุาไม/้
เทศบาล/
อบจ. 

/   

23 โครงการหมู่บ้านเขียวขจีปลูก
ต้นไม้และดอกไม ้

เพื่อสร้างหมู่บา้นให้น่า
อยู ่

หมู่ที่ 3 - ปุาไม/้
เทศบาล/
อบจ. 

/   

24 โครงการขุดลอกคลองขนาดเล็ก เพื่อปรับสภาพแวดล้อม หมู่ที่ 3 - หมู่บ้าน /   

25 จัดตั้งอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

1  กลุ่ม - หมู่บ้าน /   

26 โครงการปลูกปุาชุมชนในที่
สาธารณะของหมู่บ้าน 

เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

27 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

 
 
 



แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี  2563 
บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ด้านการจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ที่ 

 
ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เปูาหมาย 

 

งบประมาณ 
( บาท ) 

 

แหล่ง 
งบประมาณ 

 

การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 

1 โครงการจดัซื้อโตะ๊กลางและ
เก้าอี้พลาสติก หมู่ที่ 3 

เพื่อให้โต๊ะและเก้าอ้ี
ส าหรับใช้งานและ
กิจกรรมต่างๆภายใน
หมู่บ้าน 

จัดซื้อโตะ๊
กลาง 20 ตัว
และเก้าอี้
พลาสติก 150 
ตัว 

70,000 กองทุน
รอบ

โรงไฟฟูาฯ 

  / 

2 จัดประชุมประจ าเดือน ข่าวสารและร่วมกัน
พัฒนา 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

3 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารและร่วมกัน
พัฒนา 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

4 โครงการจดัท าปูายช่ือครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้
พัฒนาบ้านเรือนให้น่า
อยู ่

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

5 ทบทวนกฏระเบียบของหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ร่วมกันพัฒนา
หมู่บ้าน 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

6 โครงการพัฒนาคุม้สัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ร่วมกันพัฒนา
หมู่บ้าน 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

7 ส่งเสริมการไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งฯ
และต่อต้านการซื้อเสียง 

งดการขายสิทธิ์ ซื้อเสียง ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

8 จัดตั้งกฎระเบียบในหมู่บ้านเพื่อ
ไม่ให้ชาวบ้านแตกความสามัคคี
กัน 

เพื่อให้หมู่บ้าน 
 เกิดความสามัคคีกัน 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน /   

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 

 



ระเบียบข้อบังคับ หมู่บ้านดงงาม 
หมู่ท่ี  3  ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
        เพ่ือให้การบริหารการปกครองในหมู่บ้าน เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ทางคณะกรรมการหมู่บ้านดงงาม 
หมู่ที่ 3 ต าบลจริม ได้ประชุมหารือเห็นสมควร ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารหมู่บ้าน เพื่อความสงบสุขของ
ราษฎรในหมู่บ้านขึ้น ดังนี้ 
 
ข้อที่  1   ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบข้อบังคับหมู่บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา                   
               จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้อที่  2   ระเบียบนี้ใช้ตั้งแต่ วันประกาศนี้เป็นต้นไป 
ข้อที่  3   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งระเบียบ 

3.1  เพ่ือให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รู้จักระเบียบ เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบ 
3.2  เพ่ือพัฒนาจิตใจราษฎรในหมู่บ้านให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 

- เป็นคนมีความซื่อสัตย์ 
- เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
- เป็นคนไม่มัวเมาในสิ่งอบายมุก 
- เป็นคนรู้จักรักสามัคคี 
- เป็นคนเก่งเรียน ใฝุหาความรู้ใหม่ๆ 
- เป็นคนเก่งคิด สร้างสรรค์คิดแก้ไขปัญหา 
- เป็นคนเก่งงาน ขยันการงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
- เป็นคนเก่งคน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน 

ข้อที่  4   ห้ามส่งเสียงดังภายในหมู่บ้าน 
4.1  ห้ามส่งเสียงดัง หรือใช้เครื่องเสียงดังเกินความจ าเป็น ( ยกเว้นเวลามีงานหรือเทศกาล ) 
                  แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ 
                  ถ้าฝุาฝืน  ครั้งที่  1  ว่ากล่าวตักเตือนจากผู้ปกครองท้องที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถ้าฝุาฝืน 
                  ครั้งที่  2  ปรับ  200 บาทไม่เกิน 500 บาท 

ข้อที่  5   การดื่มสุรามึนเมา ห้ามส่งเสียงดังโวยวาย บนถนน หรือในที่สาธารณะ จะเป็นเวลาไหนก็ตาม ฝุา    
               ฝุาฝืนครั้งที่  1  ว่ากล่าวตักเตือนจากผู้ปกครองท้องที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย       
               ฝุาฝืนครั้งที่  2  ปรับไม่เกิน   200  บาท  ครั้งต่อไป  1,000  บาท            
ข้อที่  6   การใช้ยานพาหนะ  ขับเร็วหรือมีเสียงดัง จับได้ปรับ  200  บาท  ไม่มีการตักเตือน 
ข้อที่  7   การใช้อาวุธปืน  วัตถุระเบิด หรือวัตถุท่ีท าให้เกิดเสียงดัง 

7.1  ห้ามยิงปืนหรือวัตถุอ่ืน ๆ ที่ท าให้เกิดเสียงดัง ตั้งแต่เวลา  18.00  น. เป็นต้นไปยกเว้นมีเหตุ    
จ าเป็นต้องใช้ปืน  ฝุาฝืนครั้งที่  1  ว่ากล่าวตักเตือน จากผู้ปกครองท้องที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ฝุาฝืนครั้งที่  
2  ปรับไม่เกิน  2,500   บาท  ถึง  5,000  บาท 
7.2   ผู้ใดมีวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงครามไว้ในครอบครอง จับได้ส่งเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีสถานเดียว 
7.3  ผู้ใดพกอาวุธปืน หรือของมีคม ในที่สาธารณะจับได้ยึดของกลางและว่ากล่าวตักเตือน 

และปรับ 200 บาทไม่เกิน   500  บาท 
 

ข้อที่  8   การลักขโมยในหมู่บ้าน 
8.1 ห้ามลักขโมยภายในหมู่บ้าน จับได้ ปรับสิบเท่าของทรัพย์สินที่ลักขโมยไป หรืออยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือเจ้าของทรัพย์สินนั้น หรือปรับไม่เกิน 5,000  บาท 



ข้อที่  9   การดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้ไปกินหรือท าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
9.1  ห้ามน าสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงในที่ของผู้อื่นโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตถ้าคณะกรรมการหมู่บ้านได้รับแจ้งจาก
เจ้าของทีน่ั้น    ครั้งที่  1  ว่ากล่าวตักเตือน 
                   ครั้งที่  2  ปรับ  200 บาทไม่เกิน  500  บาท หรือตามทรัพย์สินที่เสียหาย 
9.2  ถ้าปล่อยให้สัตว์เลี้ยง เข้าไปกินหรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่นจนได้รับความเสียหาย ถ้าคณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับแจ้งจากเจ้าของที่นั้น ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเสียหายจริง และปรับตามสภาพ
ความเสียหายของทรัพย์สินนั้น ๆ หรือตามความเสียหาย 

ข้อที่  10   การละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
10.1  ถ้ามีกรณีพิพาทเกิดข้ึนในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน จะช่วยไกล่เกลี่ยใน
กรณีท่ีมาแจ้งความไว้ที่บ้านผู้ใหญ่ ถ้าตกลงกันไม่ได้ จะท าการส่งต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่อไป 

ข้อที่  11  การเข้าร่วมท างานสาธารณะประโยชน์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้านให้อยู่ในดุลพินิจของ    
                คณะกรรมการ 

11.1  การไม่เข้าร่วมประชุมถึง  3  ครั้ง ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์จากหมู่บ้าน หรือหน่วยงานทาง    
             ราชการต่าง ๆ 
11.2  การเข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน ถ้าขาดการร่วมกิจกรรมเกิน  2  ครั้ง  ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์             

จากหมู่บ้านหรือหน่วยงานทางราชการ ( ยกเว้นมีเหตุอันควรและอยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ) 

ข้อที่  12   ห้ามจ าหน่ายสิ่งเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมาย  ในหมู่บ้าน 
12.1  ถ้าเจ้าหน้าที่จับได้ท่านจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหมู่บ้านทุกกรณี  ( โดยเฉพาะยาบ้าและ 
         อาวุธปืน ) 

ข้อที่  13  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในหมู่บ้าน 
13.1  ห้ามตัดไม้ท าลายปุาในที่สาธารณะในหมู่บ้าน 
13.2  ห้ามเผาปุาในที่สาธารณะ 
13.3  ห้ามล่าสัตว์ปุาและจับสัตว์น้ าในที่สาธารณะ หรือใช้เครื่องมือที่เป็นอันตรายในการจับสัตว์น้ า     
         เช่น  จับด้วยกระแสไฟฟูา ด้วยวัตถุระเบิด จับได้ ปรับ  5,000  บาท และส่งให้เจ้าหน้าที่    
         บ้านเมืองด าเนินการตามกฎหมาย และจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองท้องที่ 
13.4   ห้ามท าลายทรัพย์สินและสิ่งสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านถ้าฝุาฝืนจับได้ 
          ปรับ 1,000  บาท และส่งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองด าเนินการตามกฎหมาย 

ข้อที่  14  การจัดงานประเพณีหรืงานอื่น ๆ ในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ส่วนบุคคล 
      14.1  ผู้ใดก่อให้เกิดความเสียหายในงานนั้นๆโดยท าให้งานไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ ผู้ที่ท าให้งาน       
                  นั้นเกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงของงานนั้น 
         14.2  ผู้ใดก่อการทะเราะวิวาทในงานท าให้เกิดความวุ่นวาย คณะกรรมการจับได้  ปรับ 500 บาท 
                  หรือตามความเสียหายของงาน หรือไม่เกิน  5,000  บาท 
ข้อที่  15  การตรวจสอบกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เมื่อมีการร้องเรียนเกิดขึ้น 
          15.1  เมื่อมีการร้องเรียนของสมาชิกกลุ่มอาชีพเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคณะกรรมการกลุ่มมีการ 
               ทุจริต หรือเป็นไปในทางทุจริตของกลุ่มอาชีพนั้นๆ หรือเรื่องอ่ืนๆประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
               ต้องรับเรื่อง ร้องเรียนและตั้งคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นให้เกิดความ 
               ยุติธรรมทั้งสองฝุาย 
          15.2  การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องตั้งเป็นเรื่องๆ ไป เมื่อการตรวจสอบได้ข้อเท็จจริงเสร็จ 
                 แลว้ทางฝุายร้องเรียน และฝุายถูกร้องเรียนยอมรับแล้ว คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นให้หมดวาระไป 
                 ดว้ย  เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องใหม่ก็ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องๆไป 



ข้อที่  16   เงินทุกบาทของการปรับ ตามข้อบังคับนี้ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจะน าเข้ากองทุน 
                สาธารณประโยชน์บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ต าบลจริม ต่อไป 
ข้อที่  17   การไม่เขา้ร่วมอยู่เวร-ยามของหมู่บ้าน 
          17.1   การขาดอยู่เวร-ยามในหมู่บ้าน   3  ครั้ง ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ จากหมู่บ้านหรือหน่วยงานของ 
                    ทางราชการ 
 
 
 
 

  บทเฉพาะกาล 
          1   บรรดาประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับนี้และระเบียบต่างๆซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ใช้บังคับ
ต่อไปเท่าม่ีไม่ขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการแก้ไขหรือยกเลิก 
          2  การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการหลังจากปฏิบัติงานมาแล้วครบ  2  ปี ให้เลือกตั้งใหม่ ยกเว้น
ประธานคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการต่อไป 
          3  ให้คณะกรรมการหมู่บ้านดงงาม หมู่ที่ ๓ ต าบลจริม อ าเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่           มถิุนายน   พ.ศ.   2560 
 
 

(  นาย  พิชัย    ขันแก้ว   ) 
ผู้ใหญ่บ้านดงงาม  หมู่ที่  3  ต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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