
แผนชุมชน 

หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง  

 

ต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
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ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 แต่เดิมมีชื่อว่า “บ้านห้วยอ้อย”  หมู่ที่  1  ต าบลหาดหล้า  อ าเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์  ถิ่นฐาน
เดิมตั้งบ้านเรือนติดกับล าน้ าน่านมี  4  ต าบล  คือ  ต าบลหาดหล้า  ต าบลท่าปลา  ต าบลท่าแฝกและต าบลจริม  
ต่อมาในปี  พ.ศ.  2514  ทางราชการได้ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์  ท าให้พ้ืนที่อยู่อาศัยของราษฎรถูกน้ า
ท่วม   ทางนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่าน (กรมประชาสงเคราะห์)  จึงอพยพราษฎรมาอยู่ในพ้ืนที่จัดสรรให้เป็น  
ผัง ๆ   จัดให้ครอบครัวละ  15  ไร่  เป็นที่อยู่อาศัย  2  ไร่  ที่ท ากิน  13  ไร่   และเนื่องจากราษฎรอพยพ 
มาจากบ้านเดิม   คือบ้านห้วยอ้อย  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่   ต าบลใหม่ว่า  “บ้านเนินสูง”  ต าบลจริม 

 รายชื่อ ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
1.นายบุญเถิง   จาติ้ง  พ.ศ.2514-2516 
2.นายถวิล   น้อยเทพ  พ.ศ.2516-2544 
3.นายสนัด   วรรณวงศ์กา  พ.ศ.2544-2551 
4.นายจ าปี   สิทธินันท์  พ.ศ.2551-2554 
5.นายวงจิตร   รินสาร  พ.ศ.2554-2562 
6.นายจรูญ   สุปินะ  พ.ศ.2562-ปัจจุบัน 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของบ้านเนินสูง   ต าบลจริม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่สูง   
สภาพดินเป็นหินลูกรัง   ส่วนมากชาวบ้านเนินสูงเป็นเกษตรกร   การทดแทนแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตร
จะต้องอาศัยน้ าฝนอย่างเดียว  ชาวบ้านเนินสูงต้องการให้ทางราชการสร้างอ่างกักเก็บน้ าห้วยรี   บ้านกิ่วเคียน  
หมู่ที่  12  ต าบลจริม  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่จะไปช่วยให้ชาวต าบลจริม   และอ าเภอท่าปลาจะได้ใช้ในการเกษตร
ได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งต่อไป 
 การใช้ประโยชน์พื้นที่ 
 ปลูกพืชยืนต้นและพืชไร่  จ านวน  1,501    ไร่ 
 ปลูกข้าว    จ านวน    277     ไร่ 
 ที่อยู่อาศัย   จ านวน    252     ไร่ 
 ที่สาธารณะประโยชน์  จ านวน      60   ไร่ 
  รวมพื้นที่ทั้งหมด จ านวน  1,963 ไร ่

อาณาเขต  ทิศเหนือ  ติดกับ  หมู่ที่  1  ต าบลจริม 
  ทิศใต้   ติดกับ  หมู่ที่  8, 9 ต าบลจริม 
  ทิศตะวันออก  ติดกับ  หมู่ที่  4  ต าบลจริม 
  ทิศตะวันตก  ติดกับ  หมู่ที่  6, 13 ต าบลจริม 

จ านวนครัวเรือน     251     ครัวเรือน 
ประชากร 1,004    คน   
 ชาย 520 คน 
 หญิง 484 คน 
ข้อมูล :  จากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  การตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบา้น  ที่ว่าการอ าเภอ 
           ท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์    ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
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ด้านการประกอบอาชีพ 

อาชีพหลัก  ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม 
อาชีพรอง   รับจ้างทั่วไป 
อาชีพเสริม  เลี้ยงสัตว์,  ท าเฟอร์นิเจอร์,  ทอผ้าพื้นเมือง 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในหมู่บ้าน  52,088.29 บาท/คน/ปี 

จุดเด่น/จุดขาย (อัตลักษณ์)  ของหมู่บ้าน 
 แหล่งท่องเที่ยว หลวงพ่อตุ้ย 
 วัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ , ประเพณีลอยกระทง , รูปเหมือนหลวงพ่อพระครูรังสีธรรมคุณ 
(หลวงพ่อตุ้ย)  วัดห้วยอ้อย, ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

วัฒนธรรมประเพณ ี
1.  ประเพณีท าบุญวันปีใหม่ 
2.  ประเพณีลอยกระทง 
3.  ประเพณีตานก๋วยสลาก 
4.  ประเพณีผีตลก 
5.  ประเพณีสงกรานต์  (มวยเชิง) 
6.  ประเพณีวันผู้สูงอายุ 

บริการสาธารณะในหมู่บ้าน 
1. วัดห้วยอ้อย 
2. โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 
3. เทศบาลต าบลจริม 
4. ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านเนินสูง 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
1.  นายวงจิตร   รินสาร  ประธานกรรมการ 
2.  นายสายหยุด    โลมา  กม.ด้านอ านวยการ  
3.  นายจรูญ   สุปินะ  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 
4.  นางเรียม   จาติ้ง  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 
5.  นายประยงค์  โลมา  กม.ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
6.  นางบานชื่น   โชคพิทักษ์สกุล  กม.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 
7.  นางนิศาชล  พิทักษ์วงศ์ชมภู   กม.ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
8.  นายจ าปี   สิทธินันท์  กม.ด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9.  นางอารีย์    รินสาร  กม.ด้านอื่นๆ 
10.นางสมศิล    แก้วหาญสอน 
11.นายชีวิต   แดงหล้า 
12.นางถนอม   สีแดงน้อย 
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13.นายสุวิทย์   ทะผัด 
14.นายจ าลอง   เชียงรส 
15.นายอรุณ     บุญประเสริญ 
 

คณะกรรมการแกนน าในการขับเคลื่อนและด าเนินงานเพ่ือทบทวน  ปรับปรงุ  และพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
  1.  นายจรญุ  สุปินะ   ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕ 
 2.  นายจรูญ  สุปินะ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕ 
 3.  นางเรียม  จาติ้ง   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕ 

4.  นายจรญุ  สุปินะ   ต าแหน่ง  ประธานประชาคมหมู่ที่  ๕ 
5.  นางเกศริน  ฝีปากเพราะ  ต าแหน่ง  ประธาน  อสม.  หมู่ที่  ๕ 
6.  นายสะอาด  โลมา   ต าแหน่ง  ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่  ๕ 

มีหน้าที่ 
  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  เพ่ือทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนให้เป็น
ปัจจุบัน 

ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 
 1. นายค า ทังตุ่น  บ้านเลขท่ี 68  มีความรู้ด้านหมอท าขวัญ 
 2. นายมงคล น้อยเทพ บ้านเลขท่ี 53  มีความรู้ด้านหมอท าขวัญ 
 3. นายอินแฝง ยศเกตุ  บ้านเลขท่ี   35  มีความรู้ด้านจักสาน 
 4. นายอุดม เชียงรส  บ้านเลขท่ี   3  มีความรู้ด้านการเสกเปุา 
 5. นายสมาน โลมา  บ้านเลขท่ี   91  มีความรู้ด้านตีเหล็ก 
 6. นายสุเมธ นะหล้า  บ้านเลขท่ี   85  มีความรู้ด้านช่างไฟฟูา 
 7. นายใบ คงนิล  บ้านเลขท่ี 78/1  มีความรู้ด้านช่างเฟอร์นิเจอร์ 

กลุ่มองค์กร  แกนน าในหมู่บ้าน (ผู้น าชุมชน สตรีแม่บ้าน อสม.) 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม/มวลชน ประธาน จ านวนสมาชิก หมายเหตุ 
1 กองทุนหมู่บ้านบ้านเนินสูง หมู่ 5 นายทนง  นันต๊ะสิม 8  
2 กลุ่มเงินสัจจะบ้านเนินสูง หมู่ 5 นางละเอียด  มูลเงิน 6  
3 กลุ่มแม่บ้านบ้านเนินสูง หมู่ 5 นางอ าไพร  เชียงรส 6  
4 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านเนินสูง หมู่ 5 นายสะอาด   โลมา 5  
5 กลุ่ม อสม.บ้านเนินสูง หมู่ 5 นางเกศริน  ฝีปากเพราะ 14  
6 กลุ่มฟอร์นิเจอร์บ้านเนินสูง หมู่ 5 นายสะอาด  โลมา 6  
7 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสูง หมู่ 5 นางซ้อน  ค าสี 8  
8 กรรมการหมู่บ้านบ้านเนินสูง หมู่ 5 นายวงจิตร  รินสาร 10  
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รายชื่อคุ้มในหมู่บ้าน 

ล าดับ ชื่อคุ้ม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. คุ้มเนินสูงพัฒนา นางอ าไพ  เชียงรส ประธาน  
2. คุ้มประชาสร้างสรรค์ นางอารีย์  รินสาร ประธาน  
3. คุ้มสุวรรณเปรมปรีย์ นางวาสนา  ปาด้วง ประธาน  
4. คุ้มสุวรรณคีรี นายสวิง  แปงขาว ประธาน  
5. คุ้มรุ่งฤดีใฝุฝัน นายประยงค์  โลมา ประธาน  
6. คุ้มสุขสันต์พัฒนา นายถนอม   ปินเตป ประธาน  
7. คุ้มพาราเป็นสุข นายสะอาด   โลมา ประธาน  
8. คุ้มสนุกสร้างกิจ นางละเอียด  มูลเงิน ประธาน  
9. คุ้มนิมิตสมใจ นายสุเมธ  นะหล้า ประธาน  
10. คุ้มวิลัยมงคล นายสมาน  โลมา ประธาน  
11. คุ้มกมลแจ่มใส นางสมศิล  แก้วหาญสอน ประธาน  
12. คุ้มร่วมใจพัฒนา นางสุชานันท์  กลัดลัด ประธาน  

 
จุดเด่นของหมู่บ้าน 

1. การพัฒนาหมู่บ้านมีส่วนร่วม 
2. จัดตั้งศูนย์  เช่น  ศูนย์เฟอร์นิเจอร์   ศูนย์ทอผ้าพ้ืนเมือง ศูนย์เรียนรู้ 
3. จัดตั้งกลุ่ม  เช่น  กลุ่มเลี้ยงหมู   กลุ่มออมทรัพย์   กลุ่มหอมกระเทียม  กลุ่มปุ๋ยหมัก 

จุดอ่อนของหมู่บ้าน 
1. น้ าอุปโภค  บริโภคมีไม่เพียงพอ 
2. ที่ท ากินเป็นหิน  และเขาชันไม่มีน้ าท าการเกษตร 
3. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรไปมาไม่สะดวก 
4. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 

โอกาสและช่องทางในการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพ่ิมข้ึน   เยาวชนมีความรู้และได้รับการศึกษาที่สูง 

ปัญหาและอุปสรรคของหมู่บ้าน 
1.  ผลผลิตตกต่ า   ขาดตลาดรองรับ (ด้านการเกษตร) 

 2.  ขาดท่ีดินท ากิน ที่ดินท ากินไม่เพียงพอ 
 3.   ฉีดยาปูองกันโรค 
 4.   ขาดแหล่งน้ าในการเกษตร 
 5.   ที่ดินทับปุาสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นบางส่วน 

ทิศทางในการพัฒนา 
1. ชุมชนฝุายปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือดี 
2. การพัฒนาของชุมชนมีการแบ่งเป็นคุ้ม 
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3. ชุมชนมีความเสียสละ 
4. การพัฒนายึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมการออมและประหยัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.  ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 3.  ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
  
สรุปปัญหาจากข้อมูลที่มอียู่และจากเวทีประชาคม 

1. ชาวบ้านไม่มีอาชีพเสริม 
2. ฤดูแล้งขาดน้ าในการท าการเกษตร 
3. ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร 
4. ไม่มีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 
5. ขาดเอกสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 

ข้อมูลปัญหาชุมชนขั้นพื้นฐาน 
1.   แหล่งสระน้ าท าการเกษตรในที่ท ากิน 
2.   ไม่มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว 
3.   กลุ่มเย็บผ้าขาดเครื่องจักรเย็บผ้า 
4.   ฝายกั้นน้ าเพ่ือท าการเกษตร  3  ลูก 
5.   ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน 
6.   สร้างถังเก็บน้ าท าการเกษตร 
7.   อุปกรณ์ท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน 
8.   เพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
9.   จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวกลุ่มแม่บ้าน 
10.   ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม 
11.   งบสนับสนุนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
12.   พันธ์ข้าวพันธ์ดีของเกษตรกร 
13.   เครื่องขยายเสียงตามสายของหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ 
14.   จัดซื้อโอ่งน้ า 
15.   ขยายเสาไฟฟูาเข้าที่ท ากิน 
16.   วางท่อระบบประปาพ้ืนที่ท าการเกษตรเข้าท่ีท ากิน(จากท่อพระราชด าริ) 
17.   ปรับปรุงพื้นท่ีท าการเกษตร 
18.   ก่อสร้างถังเก็บน้ า  3  ถัง  2,000  ลิตร  (ผัง  36,37,38) 
19.  ขุดสระน้ า / ขุดลอกสระน้ า / ขยายสระน้ าในท่ีท ากินและท่ีสาธารณะชุมชน 
20.   รางน้ าข้างถนนในหมู่บ้าน 
21.   ถนนคอนกรีตเชื่อมต่อหมู่บ้านใกล้เคียง 
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22.   จัดท าตลาดขายสินค้าชุมชน 
23.   จับซื้อเครื่องสูบน้ าคูโบต้า  จ านวน  3  เครื่อง  ขนาด  8  แรงม้า 
24.   ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี 
25.   จัดตั้งกองทุนปุ๋ยชีวภาพ  ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ 
26.   จัดซื้อเครื่องหมอกควันโรคไข้เลือดออก 
27.   ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน 
28.   ท าการเกษตรไร่นาสวนผสมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
29.   ขุดลอกคลองห้วยเหี้ยะ 
30.   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 
31.   จัดซื้อเต้นของหมู่บ้าน 
32.   ส่งเสริมช่างฝีมือ  เช่น  ช่างเครื่องยนต์  ช่างไม้  ช่างประดิษฐ์ของหมู่บ้าน 
33.   จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

สาเหตุ / แนวทางการแก้ปัญหา 
(เชื่อมโยงกับปัญหาทุกปัญหาของครัวเรือน  กลุ่ม  ชุมชนภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ ปัญหา / ความต้องการ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 แหล่งน้ าท าการเกษตรในที่ดิน

ท ากินระบบส่งน้ าประปา 
ขาดท่อส่งน้ าจากท่อ
พระราชด าริเข้าท่ีท ากินของ
ราษฎรให้ทั่งถึงและทุกหลังคา
เรือน 

วางท่อระบบประปาเข้าท่ี
ท ากินเพ่ือท าการเกษตร
ในช่วงหลังเก็บเกี่ยว  วาง
เป็นระบบท่อ  PVC  
ขนาด  2  นิ้ว  เข้าท่ีท ากิน
ให้กับราษฎรที่มีที่ท ากิน
เป็นของตนเอง 

 

2 ไม่มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว ยังขาดการส่งเสริมอาชีพด้าน
วิชาการความรู้ความสามารถ 
และขาดการสนับสนุนจาก
องค์กรของรัฐและเอกชน 

มีการส่งเสริมการอบรม
วิชาชีพที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และความต้องการ
ของกลุ่มตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงและให้ตลาด
รองรับสินค้าที่แน่นอนและ
มีความยั่งยืน 

 

3 กลุ่มเย็บผ้าขาดเครื่องจักรเย็บ
ผ้า 

ในกลุ่มไม่มีเครื่องจักรเย็บผ้าที่
จะน ามาประกอบอาชีพเสริม
รายได้ให้กับครอบครัว 

ขอรับการสนับสนุนเงินทุน
และงบประมาณจาก
รัฐบาลมาจัดซื้ออุปกรณ์
ของกลุ่ม 

 

4 ฝายกั้นน้ าท าการเกษตร  3  ลูก ขาดงบประมาณการก่อสร้าง ขอรับการสนับสนุนงบประ
มานจากหน่วยงานของ
รัฐบาลในการก่อสร้าง 

 

5 ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน ราษฎรที่อพยพมาจากอ่างเก็บ
น้ าเขื่อนสิริกิติ์ยังได้รับเอกสาร
ไม่ครบถ้วน 
 

ทางองค์กรรัฐบาลควรออก
เอกสารสิทธิ์ที่ท ากินให้แก่
ราษฎรในที่ท ากิน 
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6 สร้างถังเก็บน้าท าการเกษตร ขาดถังเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การเกษตรช่วงฤดูแล้งตามไร่
นาสวนผสม 

ขอสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานเของรัฐที่จะ
เข้ามาส่งเสริม 

 

7 อุปกรณ์ท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน ขาดท่อส่งน้ าส าหรับอุปโภค
และบริโภคให้แก่ราษฎรใน
หมู่บ้าน 

ของบประมาณจากองค์กร
ของรัฐ 

 

8 เพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคน
พิการ 

ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ขอให้องค์กรของรัฐ
สนับสนุนงบประมาณ 

 

9 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวกลุ่ม
แม่บ้าน 

ขาดงบประมาณสนับสนุน ของบประมาณจัดซื้อ
เครื่องครัว 
 

 

10 ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมท า
กิจกรรมและอบรมแนะน า
ความรู้ใหม่ 

ขาดความรู้ความเข้าใจ  ไม่
เคยเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
อาชีพ 

ของบประมาณจัด
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 

 

11 พัดลมเพดานติดสถานที่
สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน 

ในที่สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้านไม่มีพัดลม 

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐ 

 

12 ขาดงบสนับสนุนเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ 

ไม่มีงบประมาณเข้าไป
ช่วยเหลือราษฎรเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาตอย่างทันท่วงที 

รัฐบาลควรสนับสนุนให้มี
งบประมาณส าหรับ
ช่วยเหลือราษฎรเมื่อเกิด
ภัยธรรมชาต ิ

 

13 พันธ์ข้าวของเกษตรกรพันธ์ดี เกษตรกรไม่มีข้าวพันธ์ดี  ท า
ให้ข้าวที่ปลูกไม่ค่อยมีคุณภาพ 

ควรสนับสนุนพันธ์ข้าว
พันธ์ดีแก่ราษฎรที่มีความ
ต้องการ 

 

14 เครื่องขยายเสียงของหมู่บ้าน
พร้อมอุปกรณ์ 

ราษฎรยังไม่ได้รับข่าวาสารที่
ชัดเจนเท่าที่ควร 

ของบประมาณจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียงตามสาย 
เพ่ือให้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมซึ่ง
มีอยู่แล้ว 

 

15 จัดซื้อโอ่งน้ า ราษฎรขาดแคลนภาชนะ
ส าหรับกักเก็บน้ าเพ่ือไว้ใช้ดื่ม
ในฤดูแล้ง 

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

16 ขยายเสาไฟฟูาเข้าท่ีท ากิน ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

17 วางท่อระบบประปาพ้ืนที่ท า
การเกษตรเข้าที่ท ากิน 

ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

18 ปรับปรุงพื้นท่ีท าการเกษตร ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 
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19 
 
ก่อสร้างถังเก็บน้ า  3  ถัง  
ขนาด  2,000  ลิตร (ผัง 
36,37,38)   

 
ไม่มีงบประมาณสนับสนุน 

 
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

20 ขุดสระน้ า/ขุดลอกสระน้ า/
ขยายสระน้ าในพ้ืนที่ท ากินและ
พ้ืนที่สาธารณะ/ซ่อมแซมสระ
น้ า 

ในรอบสระน้ ามีการตื้นเขิน
และจะขยายให้กว้างขึ้น
กว่าเดิม 

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

21 รางน้ าข้างถนนในหมู่บ้าน ถนนบริเวณเนินเขาที่สูงถูกกัด
เซาะเมื่อฝนตกท าให้ถนนผุพัง
ได้ง่าย 

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 
 
 

22 ถนนคอนกรีตเชื่อมหมู่บ้าน
ใกล้เคียงการคมนาคมใน
หมู่บ้านไม่สะดวกทั้ง 6 ซอย 

ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านและผัง
ต่อผังขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
ไม่สะดวกในการสัญจรไปมา 

สร้างถนนให้ได้มาตรฐาน
จ านวน  6  สาย  ดังนี้ 
หมู่  5 – หมู่ 1  ยาว  500 ม. 
หมู่  5 – หมู่ 9  ยาว  800 ม. 
หมู่  5 – หมู่ 1  ยาว  700 ม. 
หมู่  5 – หมู่9  ยาว  700 ม. 
หมู่  5 – หมู่ 1  ยาว  800 ม. 
หมู่  5 – หมู่ 8  ยาว  900 ม. 
(กว้าง 6 เมตร) 

 

23 จัดท าตลาดสินค้าด้านต่างๆ 
 
 

ขาดงบประมาณสนับสนุน ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

24 จัดซื่อเครื่องสูบน้ าคูโบต้า  
จ านวน  3  เครื่อง  ขนาด  800  
แรงม้า 

ในช่วงฤดูหลังเก็บข้าวแล้ว  
เดือน  ต.ค. – มี.ค. ปลูกหอม
กระเทียม  ปลูกผักไว้กินแต่ไม่
มีเครื่องสูบน้ าส าหรับสูบน้ า
เพ่ือน ามาใช้ในการท า
การเกษตรดังกล่าว 

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

25 ทุนการศึกษาให้แกนักเรียนที่
เรียนดีแต่ยากจน 

มีมีทุนการศึกษาส าหรับเด็กท่ี
เรียนดีและฐานะยากจน 

ขอให้ภาครัฐสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก้เด็ก
นักเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 
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ที ่ ปัญหา / ความต้องการ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
26 จัดตั้งกองทุนปุ๋ยชีวภาพ  ปุ๋ย

คอกจากมูลสัตว์ 
ยังขาดแคลนปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่
ครอบครัว 

จัดฝึกอบรมเป็นกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกันและ
สนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบางส่วนเป็นอุปกรณ์ 

 

27 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันโรค
ไข้เลือดออก 

มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายใน
หมู่บ้านจะต้องปูองกันไม่ให้
เกิด 

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้  
อสม. ช่วยกันรณรงค์
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายและให้ความรู้แก่
ประชาชนให้ตระหนักใน
ด้านอันตรายของโรค
ไข้เลือดออก 

 

28 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจและออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง 

ขาดแหล่งงบประมาณท่ีจะ
ด าเนินการของแหล่งชุมชน 

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

29 ท าการเกษตรไร่นาสวนผสม
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีความต้องการเมล็ดพันธ์พืช  
เช่นข้าวโพด  ถั่วฝักยาว  
ผักกาด  ฟักทอง  ถั่วเหลือง   

ให้ความรู้แก่กลุ่มจาก
นักวิชาการแล้วน ามา
ปฏิบัติ 
 

 

30 ขุดลอกคลองบ้านห้วยเหี้ยะ ไม่มีงบประมาณ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

31 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานของรัฐ 

ขาดงบประมาณ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

32 จัดซื้อเต้นท์ของหมู่บ้าน ไม่เพียงพอต่อชุมชนจะน า
ออกมาบริการในงานส าคัญ
และจัดกิจกรรม 

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

33 ส่งเสริมช่างฝีมือเช่น  ช่าง
เครื่องยนต์  ช่างไฟฟูา ช่าง
เชื่อม 

ไม่มีเงินทุนจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือเป็นของตัวเอง 

ขอให้ภาครัฐจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเพ่ิมเติม 

 

34 จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทางกลุ่มต่างๆยังขาดสถานที่
จัดฝึกงานฝึกอาชีพ 

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

35 โรคเอดส์ โดยกลุ่มวัยต้องการทางเพศ  
ขาดความรู้เรื่องเอดส์ 

จัดฝึกอบรมและให้ความรู้
มีการปูองกันและศึกษา 

 

36 ปัญหายาเสพติด เนื่องจากพ่อแม่ไปท างาน
ต่างจังหวัด  ทิ้งลูกหลานไว้กับ
ตายาย  ไม่สามารถดูแลได้
ทั่วถึง จะท าให้กลุ่มวัยรุ่นติด
ยาเสพติดได้ง่ายขาดความ

-จัดเวรยามเฝูาระวังและ
สอดส่องดูแลสถานการณ์
ในแหล่งชุมชน 
-จัดกีฬาต้านยาเสพติด 
-จัดอบรมและเข้าค่าย
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อบอุ่นจากพ่อแม่ เยาวชน 
-จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
สารเสพติดท ารายต่อ
สุขภาพ 

37 ด้านอุบัติเหตุการจราจรทางบก
และทางน้ า 

เมาสุราขณะขับขี่รถ  วัยรุ่น
ขับข่ีด้วยความเร็ว ไม่รู้กฎ
จราจรอย่างถูกต้อง 

จัดฝึกอบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจร  ติด
แผ่นปูายสัญญาณเตือนไฟ
ตามจุดเกิดเหตุบ่อยครั้ง 

 

38 ปรับปรุงกองทุนหมู่บ้าน มีสถานที่คับแคบด้านบริการ
ช้าและแออัด 

ขอใช้งบกองทุนหมู่บ้าน
เข้ามาเสริมหรือขยายตาม
ความเหมาะสม 

 

39 ส่งเสริมเลี้ยงโค กระบือแม่พันธ์
ดี  ปุวยและตาย 

ขาดแคลนยารักษาสัตว์และ
ประชาชนต้องไปซื้อมาเพ่ือ
น ามารักษาสัตว์เอง  ขาด
ความรู้การดูแลรักษาสัตว์ที่
ปุวย 

-ขอสนับสนุนจัดตั้งคลังยา
สัตว์ให้กับหมู่บ้าน 
-จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสัตว์ที่
ปุวย 
-ฉีดวัคซีนปูองกันโรคแก่
สัตว์ทุกชนิด 

 

40 แหล่งน้ าดื่มท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย 

ระบบประปาหมู่บ้านไม่มี
เครื่องกรองน้ าสะอาด  ไม่มียา
ฆ่าเชื้อโรค 

ปรับปรุงระบบประปาใหม่  
มีเครื่องกรองน้ าที่ได้
มาตรฐานถูกหลักอนามัย 

 

41 ส่งเสริมช่วยกันอนุรักษ์ปุาและ
สิ่งแวดล้อม  ขาดน้ ารดต้นไม้
และแห้งตาย 

ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง จัดตั้งระบบน้ าประปาบาง
จุดในที่สาธารณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้าน 

 

42 สืบสานประเพณี  แหล่ง
วัฒนธรรมและส่งเสริม  อนุรักษ์
ไว้ 

ไมม่ีสิ่งเรียนรู้ที่แท้จริง  คนรุ่น
ใหม่ไม่รู้จักขนบธรรมเนียม
ประเพณีปุถุชนหลังขาดทุน
น าพาและส่งเสริมประเพณี
ต่างๆที่มีอยู่ 

จักฝึกอบรมและพาไปดู
ศูนย์วัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวให้กับคนรุ่นใหม่ 
เช่น เยาวชน 
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วิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้านในระยะ  5  ปี  (2561 – 2565) หมู่ที่ 5  บ้านเนินสูง 
 

ล าดับ
ที ่

เป้าหมาย/ทิศทางการพัฒนา กลยุทธ์/วิธีด าเนินการโดยสรุป เป้าหมายปี หมายเหตุ 

1 ช่วยกันรณรงค์เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
(อยู่ดี  มีสุข)                                                                                                                                                          

-ส่งเสริมให้มีอาชีพที่ยั่งยืน 
-ปลูกจิตส านึก 
-ใช้เกณฑ์ชี้วัดและประเมินผล 

2561  

2 วางท่อระบบประปาพ้ืนที่ท า
การเกษตรเข้าที่ท ากินจากท่อ
พระราชด าริ 

จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ 

2562  

3 ขุดสระน้ า/ขุดลอกสระน้ า/ขยาย
สระน้ าที่ท ากินและสาธารณ
ชุมชน 

จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ 

2565  

4 ถนนคอนกรีตเชื่อมต่อหมู่บ้าน
ใกล้เคียง 

จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ 

2563  

5 รางน้ าข้างถนนในหมู่บ้าน จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ 

2562  

6 สร้างถนนคอนกรีตเชื่อมต่อ
หมู่บ้านใกล้เคียง 

จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ 

2564  

7 ส่งเสริมการเลี้ยงโค,กระบือตัว
เมียแม่พันธ์ดี 

ยึดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริอย่างน้อย
ครัวเรือนละ  1  ตัว 

2561  

8 ฝายกักน้ าเพ่ือท าการเกษตร จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ 

2563  
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านเนินสูง   หมู่ที่  5  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 
เพื่อรักษาความสงบ
ปูองกันอุบัติเหตุ/ยา
เสพติด 

ทุก  คร. - เทศบาล/
ปปส 

   

2 โครงการปูองกัน ควบคุมปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ทุก  คร. 10,000 เทศบาล/
ปปส 

   

3 โครงการปูองกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

ปูองกันอุบัติเหตุ/ยา
เสพติดบนท้องถนน
ในหมู่บ้าน 

ทุก  คร. 5,000 เทศบาล/
ปปส 

   

4 สนับสนุนกิจกรรมชุดรักษาความ
สงบในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
กิจกรรมร่วมกันใน
การพัฒนาหมู่บ้าน 

ทุก  คร. 30,000 เทศบาล/
ปปส 

   

5 โครงการแข่งขันกีฬามวลชน
ต าบลจริม 

เพื่อสร้างความ
สามัคค/ีใช้เวลาว่าง/
ออกก าลังกาย 

ทุก คร. 10,000 เทศบาล    

6 จัดประกวดครอบครัวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสร้างความ
สามัคค ี

ทุก  คร. 25,000 หมู่บ้าน    

7 โครงการจดัสวสัดิการให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

คร. ยากจน 10,000 เทศบาล    

8 กิจกรรมออกก าลังกาย 
(เต้นแอโรบิก) 

ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

30 คน - -    

9 โครงการตรวจสารพิษตกคา้งใน
ร่างกาย 

เพื่อปูองกัน/รักษา
โรค 

เกษตรกร - รพ.สต.    

10 โครงการรณรงค์ก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ทุกครัวเรือน - 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

11 โครงการปชช.บริโภคอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 

เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภค 

ร้านค้าใน
หมู่บ้าน 

3,000 รพ.สต.    

12 โครงการเฝูาระวังการโภชนาการ แก้ไขเด็กขาด
สารอาหารและเด็ก
อ้วน 

เด็กอายุ  
0 - 72 เดือน 

2,000 รพ.สต.    

13 โครงการคดักรองเบาหวาน/
ความดันโลหิต 

ให้ประชาชนไดร้ับ
การตรวจเบาหวาน 

คนอายุ 40 ปี
ขึ้นไป 

10,000 รพ.สต.    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 

บ้านเนินสูง   หมู่ที่  5  ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
15 ให้ความรู้โรคมือ เท้า ปาก โรค

ไข้หวัดนก ไข้หวดัใหญ่  โรค
อหิวาตกโรค 

ลดอัตราการปุวย 
ทุกครัวเรือน - -  

  

16 โครงการสืบสานพระราชปฎิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกัน
มะเร็งเต้านม 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 รพ.สต./
เทศบาล 

 
 

 

17 โครงการสานต่อควบคมุการขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ
ฯ 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกัน
การขาดสารไอโอดีน 

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/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านเนินสูง   หมู่ที่  5  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 โครงการปรับปรุงศาลากลาง

หมู่บ้านเพื่อเก็บสิ่งของต่างๆ 
เพื่อให้มีอาคาร

เอนกประสงค์ที่มี
พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น 

 
1 แห่ง 
 

70,000  
กองทุนรอบ
โรงไฟฟูาฯ 

  
 
 

2 ขุดสระน้ าของหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ าใช้
เพียงพอใน
การเกษตร 

1 แห่ง 40,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

3 ก่อสร้างถังกักเก็บน้ า 
   -จุดที่ 1 บริเวณผัง 36 
   -จุดที่ 2 บริเวณผัง 37 
   -จุดที่ 3 บริเวณผัง 38 

เพื่อให้มีน้ าใช้
เพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค 

3 แห่ง 30,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

4 ขุดลอกคลองห้วยเหี้ย เพื่อปูองกันการเกิด
น้ าท่วม 

1 แห่ง 35,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

5 วางท่อระบบประปาเข้าพื้นทีท่ า
การเกษตรเข้าท่ีท ากิน 
    -จุดที่ 1 บริเวณผัง 36 
   -จุดที่ 2 บริเวณผัง 37 
   -จุดที่ 3 บริเวณผัง 38 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร
เพียงพอ 3 จุด 40,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

6 ก่อสร้างรางน้ าตามไหล่ถนน 
   -จุดที่ 1 บริเวณผัง 36 
   -จุดที่ 2 บริเวณผัง 37 
   -จุดที่ 3 บริเวณผัง 38 

เพื่อปูองกันการเกิด
น้ าท่วม 

3 แห่ง 200,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

7 โครงการปรับปรุง   
หอกระจายข่าว ทั้ง 7 จุดของ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

7 จุด 100,000 
กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

8 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ที่ดิน
ท ากิน 
   -จุดที่ 1 บริเวณผัง 37 
   -จุดที่ 2 บริเวณผัง 38 

เพื่อให้สามารถเข้า
ที่ดินท ากินไดส้ะดวก 

3  แห่ง 500,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา  หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค  
 

ทั้ง
หมู่บ้าน 

5,000,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

10 ติดตั้งเครื่องหมายจราจร/สัญญาณ
ไฟกระพริบในจดุเสี่ยงอันตรายใน
หมู่บ้าน ผัง 36-37-38 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ปูองกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

3 จุด 50,000 เทศบาล/
ปปส 

   

11 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ผัง 36-37-38และ 6 ซอย 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
อย่างทั่วถึง  9 จุด 500,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

12 ก่อสร้างโรงท าปุ๋ยชีวภาพใน
หมู่บ้านข้างอาคารเอนกประสงค์ 
 

เพื่อเป็นโรงเรือนท า
ปุ๋ยชีวภาพ 1 แห่ง 200,000 

เทศบาล/
อบจ. 
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วางท่อประปาเข้าสู่พื้นที่ท า
การเกษตร  
   -จุดที่ 1 บริเวณผัง 36 
   -จุดที่ 2 บริเวณผัง 37 
   -จุดที่ 3 บริเวณผัง 38 

 
 
เพื่อให้มีน้ าประปา
ใช้ในการท า
การเกษตร 

 
 

3 จุด 

 
 

900,000 

 
 

เทศบาล/
อบจ. 

  
 
 
 

14 ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง 6 
เมตร เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 –  
หมู่ที่ 1 ยาว 1,000 เมตร 
ซอยบ้านนายสมาน  โลมา 

เพื่อเป็นการให้การ
คมนาคมสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

1 แห่ง 3,000,000 
เทศบาล 
อบจ. 

   

15 ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ดกว้าง 2 
เมตร สูง1เมตรครึ่งยาว 6 เมตร
หน้าบ้านนายสมหมาย  ชัยสาร 

เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก 1 แห่ง   400,000  

เทศบาล 
อบจ. 

   

16 ขุดลอกสระน้ ากลางหมู่บ้าน 
 หมู่ที่5 

เพื่อให้น้ าในสระน้ า
สะอาดไม่ตื้นเขิน
เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก 

1 แห่ง   100,000  
เทศบาล 
อบจ. 

   

17 ของบสนับสนุนเปลี่ยนสายหอ
กระจายข่าวแบบมีสลิง 
ยาว 2,000 เมตร 

เพื่อชาวบ้านได้รับ
ความรู้ข่าวสารทั่วถึง
และได้มารตราฐาน 

2,000 
เมตร   

500,000  
 

กองทุน
โรงไฟฟูา                                       

   

18 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม สระ
น้ ากลางหมู่บ้าน ตรงจุดที่รั่วซมึ
และท ารั้วคสล. สูง1 ม. พร้อมตา
ข่าย สูง1 ม. 

เพื่อกักเก็บน้ า
อุปโภค-บริโภค 

1 แห่ง   250,000  เทศบาล 
อบจ.                                             

19 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ลูกรังท่ีช ารุดในหมู่ที่ 5 จุดต่อ ผัง
38และผัง 37 

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจร 

2 แห่ง   200,000 เทศบาล 
อบจ.                                                                             

20 โครงการก่อสร้างอาคารตลาด
ชุมชน บริเวณ หน้าวัดห้วยอ้อย 
กว้าง 20 ม. ยาว 40 ม. พร้อม
ห้องน้ า 

เพื่อให้มีสถานท่ี
แลกเปลีย่นสินคา้
ภายในชุมชน 

ขนาด
กว้าง 
20 เมตร
ยาว 40 
เมตร 

500,000 เทศบาล 
อบจ. 

    

21 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
โดยเพิ่มโคมไฟฟูาสาธารณะ 
   -จุดที่ 1 บริเวณผัง 36 
   -จุดที่ 2 บริเวณผัง 37 
   -จุดที่ 3 บริเวณผัง 38 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

3  จุด 100,000 เทศบาล
อบจ. 

    

22 จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงตามสาย
ของหมู่บ้านแบบมาตรฐาน 

เพื่อการรับรู้ข่าวสาร
ที่ท่ัวถึง 

หมู่ที่  5 50,000 
กองทุน
โรงไฟฟูา 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 9 (ผัง13) 
กว้าง 4 เมตร 

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจร 

 
1 แห่ง 
 

1,000,000  
เทศบาล
อบจ. 

  
 
 

24 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เข้าสู่ที่ท ากิน ซอยบ้านสมาน 
โลมาถึง  ม.1 บ้านปากดง 
ระยะทาง 1000 เมตร  
กว้าง 4 เมตร 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรสะดวก 

1 แห่ง 640,000 เทศบาล
อบจ. 

   

25 โครงการซ่อมแซมสระน้ า
กลางหมู่บ้าน พร้อมล้อมรั้ว 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค

บริโภค 
 
 

1 แห่ง 300,000 เทศบาล/
อบจ. 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านเนินสูง   หมู่ที่  5 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 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ้ ส่งเสริมการใช้ชีวิต

ตามวิถีความพอเพียง 
ทุก คร. - -    

2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประทานผักท่ี
ปลอกสารพิษ 

ทุก คร. - -    

3 โครงการส่งเสริมเลี้ยงโคพันธุ์ด ี ส่งเสริมอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

1 กลุ่ม 100,000 เกษตร    

4 ส่งเสริมสนับสนุนการท าการเกษตร
ไร่นาสวนผสมตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ส่งเสริมการใช้ชีวิต
ตามวิถีความพอเพียง 1 กลุ่ม - เกษตร    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านเนินสูง   หมู่ที่  5  ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 ส่งเสริมการท ากิจกรรมในวัน

ส าคัญทางศาสนา 
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    

2 ส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

ทุกครัวเรือน - -    

3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

4 จัดประเพณสีงกรานต์ รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

5 จัดงานประเพณลีอยกระทง เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 หมู่บ้าน    

6 จัดงานท าบุญกลางบ้าน สร้างความเข็มแข็ง
และสร้างความ
สามัคคีในหมู่บ้าน 

ปีละ 1 ครั้ง 10,000 หมู่บ้าน    

7 จัดกิจกรรมวันพัฒนา เพื่อสร้างความ
สามัคคีและปลุก
จิตส านึก 
ให้แก่เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - -    

8 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อสร้างความ
สามัคคีและปลุก
จิตส านึก 
ให้แก่เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - -    

9 จัดงานประเพณสีงกรานต ์ เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    

10 ร่วมท าบุญตักบาตรทุกวันพระ เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ี ทุกครัวเรือน - -  

 
 
 

 

11 งดดื่มสรุาในช่วงเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ี

ทุกครัวเรือน - -    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านเนินสูง   หมู่ที่  5  ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
2 โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน

ส าคัญและโอกาสตา่ง 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างความสามัคค ี

ทุก  คร. - -    

3 โครงการปลูกต้นไมส้องข้างทาง
และที่สาธารณะ 

สร้างความร่มรื่น 
ทุก  คร. - -    

4 โครงการคดัแยกขยะแบบ
ประชาชนมีส่วนร่วม 

เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ทุก  คร. - -    

 
 

แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านเนินสูง   หมู่ที่  5  ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านการบริหารจัดการและบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 จัดประชุมประจ าเดือน เพื่อให้ประชาชน

ได้รับรู้ข่าวสารและ
ร่วมกันพัฒนา 

ทุก  คร. - -    

2 ทบทวนกฎระเบียบของหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ร่วม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ทุก  คร. - -    

3 โครงการพัฒนาคุม้สัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ร่วมกัน
พัฒนาหมู่บ้าน 

ทุก  คร. - -    

4 ส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
และต่อต้านการซื้อเสียง 

งดการขายสิทธิ/์ขาย
เสียง 

ทุก  คร. - -    

5 โครงการจดัซื้อเต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี 
ของหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ใช้
ส าหรับงานของ

หมู่บ้าน 

เต้นท์ 3 
หลัง 
เก้าอี้ 160 
ตัว 
โต๊ะ 20 
ตัว 

100,000 กองทุน
โรงไฟฟูา 

   

 
 


