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คำานำา

ในการดำาเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจที่ฝดืเคืองในปัจจุบันน้ี เป็นไกด้วยความยากลำาบากและต้องเจอกับ
ปัญหาภัยธรรมชาติทีต่้องเผชิญจึงควรมีแนวทางในการดำาเนินชีวติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปกติสุข 
เช่นเดียวกับการดำาเนินกิจการของชุมชน จำาเป็นต้องมีแผนรองรับการพัฒนาชุมชนของตนให้เจริญและอยู่อย่าง
มีความสุข โดยนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขิงในหลวงมาประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย ถ้าสภาพของชุมชนด ี
ประชากรในชุมชนอยู่ดีกินดีมีความสุข ก็ส่งผลต่อเน่ืองไปยังสภาพความเป็นอยู่ของ อำาเภอ จงัหวัด และ
ประเทศในที่สดุ

ดงัน้ัน จะเห็นได้ว่าการจัดทำาแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการจดัทำาแผนพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่กันจึงเป็นรากฐานที่สำาคัญของบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง ถ้าชุมชนพัฒนา บ้านเมืองของเราก็พัฒนา
ตามไปด้วย และจะช่วยให้พี่น้องในชุมชนอยู่อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อน

คณะกรรมการจดัทำาแผนชุมชน



ส่วนที่ 1
ขอ้มูลประวัติ และความเป็นมาของหมู่บ้าน

เดิมทีเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2474 นายพุก สีแลง ชาวบ้าน โสกใหญ่ ได้ชักชวน นายแฮด นายลี ราศี 
เป็นคนบ้านนาผาง ได้ยา้ยมาตั้งถ่ินฐานในทีด่ินทำากินของตนเอง ประมาณ 7 ครัวเรือน ซ่ึงเดิมชาวบ้านทั่วไป
เรียกว่า “บ้านป่าหวาย” ซ่ึงเรียกตามที่ตั้งของหมู่บ้านที่เป็นป่าทึบที่มีต้นหวายข้ึนเป็นจำานวนมาก เมื่อมี
ประชากรหนาแน่นมากข้ึน จึงได้จัดตั้งหมู่บ้าน เมื่อ ปี พ.ศ. 2498 โดยถือเอานิมิตรหมายจากบริเวณทีต่ั้ง
หมู่บ้านเนินสูง (ชาวบ้านเรียก”โคก”) และมีลำาห้วยโสพระไหลผ่าน จึงใช้ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านโคกพระ” โดยมี
ผู้นำาหมู่บ้านคนแรก คือ นายสอน  สังฆวตัร  ปัจจุบันคือ นายอภริักษ์  หวานใจ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ตดิตอ่ บ้านนาหวา้ อ.ปทุมราชวงศา
ทิศใต้ ตดิตอ่ บ้านวินัยดี 
ทิศตะวันออก ตดิตอ่ บ้านนาผาง ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา
ทิศตะวันตก ตดิตอ่ บ้านสามัคคี

การคมนาคม
บ้านโคกพระ หมู่ที่ 3 อยู่ห่างจากอำาเภอปทุมราชวงศา ระยะทาง 6 กโิลเมตร และอยู่ห่าง จากจังหวัด

อำานาจเจริญ ระยะทาง 32 กิโลเมตร
ข้อมูลสภาพท่ัวไปของหมู่บ้าน

บ้านโคกพระ มีพื้นที่ทั้งหมด จำานวน 4,320 ไร่ หมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูง ลักษณะอากาศร้อนชื้น 
ในชว่งเดือน พฤษภาคม-ตลุาคม ของทุกปี
ข้อมูลดา้นจำานวนครัวเรือน และประชากรและช่วงอายุ

จำานวน 157 ครวัเรือน ประชากร รวม 715 คน เป็นชาย จำานวน 350 หญิง จำานวน 365 คน มีผู้
พกิาร จำานวน 7 คน ชาย 2 คน หญิง 5 คน

ช่วงอายุ ชาย /คน หญิง /คน รวม /คน
น้อยกวา่ 1 ปี 5 4 9
1 ปีเต็ม – 2 ปี 6 11 17
3 ปีเต็ม – 5 ปี 20 19 39
6 ปีเต็ม – 11 ปี 30 35 65
12 ปีเต็ม – 14 ปี 25 25 50
15 ปีเต็ม – 17 ปี 20 25 45
18 ปีเต็ม – 25 ปี 25 30 55
26 ปีเต็ม – 49 ปี 100 120 220
50 ปีเต็ม – 60 ปี 50 65 115
มากกวา่ 60 ปีเต็ม ข้ึนไป 25 35 70

.../ข้อมูลรายได้
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ข้อมูลรายได้/รายรับ/รายจ่าย/หน้ีสิน/เงินออมของประชากร (จากข้อมูลหมวดรายได้ จปฐ. ปี 2553)
ครัวเรือนที่มรีายได้ตำ่ากวา่ 23,000 บาท ตอ่คนต่อปี จำานวน 20 ครวัเรือน
รายได้เฉลี่ยของประชากร 20,000 บาท ตอ่คนต่อปี
รายรับจากบัญชีครวัเรือน 6,562.97 บาท ตอ่คนต่อปี
รายจา่ยจากบัญชีครัวเรือน  15,887.41 บาทตอ่คนต่อปี
หน้ีสินจากบัญชีครัวเรือน  8,774.81 บาท ตอ่คนต่อปี

 เงินออมจากบัญชีครัวเรือน 1,429.87  บาท ตอ่คนต่อปี
ข้อมูลดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อมูลดา้นการศึกษา

การศึกษา ชาย / คน หญิง / คน รวมจำานวน / คน
ไม่เคยศึกษา 13 12 25
ตำ่ากวา่ ป.4 65 80 145
ม.ศ. 1-3 15 20 35
ม.1-3 45 37 82
ม.ศ. 4-5 10 12 32
ม. 4-6 50 80 130
ปวช. 40 50 90
ปวส. 10 12 22
ปริญญาตรี 3 5 8
ปริญญาโท - - -
ปริญญาเอก - - -
อื่นๆ หรือไม่ระบุ 100 50 150

รวมท้ังหมด 351 358 719

ดา้นศาสนา
ประชากรสว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ จำานวน 715 ราย มีประเพณีและประเพณีวัฒนธรรม

ทีส่ำาคัญทางศาสนาปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตลอด สถานที่สำาคัญทางศาสนา ดงัน้ี
วดับ้านโคกพระ (วดัป่า)  พระสงฆ์ จำานวน 5 รูป
โบสถ์ จำานวน -  แห่ง มัสยดิ จำานวน -  แห่ง

ข้อมูลแสดงถึงศักยภาพของหมู่บ้าน
สาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวก ได้แก่

มีไฟฟา้ใช้ จำานวน 157 ครวัเรือน
มีประปาใช้ จำานวน 157 ครวัเรือน
มีโทรศพัท์มือถือใช้ จำานวน 157 ครวัเรือน

…/มตีู้โทรศพัท์
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มตีู้โทรศพัท์สาธารณะ จำานวน 2 ตู้
มีป๊ัมนำ้ามัน (ระบุเป็นป๊ัมหลอด จำานวน 2  แห่ง
มีป๊ัมหยอดเหรียญ) จำานวน 1 แห่ง 

ดา้นทรัพยากรแหล่งนำ้าธรรมชาติ
ลำาห้วยโสพระ  

ข้อมูลดา้นผู้นำาการเมืองการปกครอง/อาสาสมัคร/ปราชญ์ชาวบ้าน
รายชื่อผูน้ำาด้นการเมือง และการปกครอง และอาสาสมัครประจำาหมู่บ้านนาถาวร หมู่ที่ 5 มีดังน้ี

1. นายอภริักษ์  หวานใจ ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายสายสิน  พรมอินทร์ ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง
3. นายวิชัย  ตระทอง ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ
4. นายสวุรรณ์  สังฆวัตร สมาชิกสภาเทศบาลตำาบล
5. นายสทิธิ์  แก้วอาสา อาสาพัฒนาชุมชน
6. นายแย้ม  บ่อแก้ว อาสาพัฒนาชุมชน
7. นางยพุิน  สมน้อย อาสาพัฒนาชุมชน
8. นายยพุา  วงศาสตร์ อาสาพัฒนาชุมชน
9. นายถาวร  กันยตุะ ประธาน  อสม.
10. นางบาน  แก้วกานก ปราชญ์ชาวบ้าน ความรูด้้านพิธีสู่ขวัญ

ข้อมูลองค์กร/กลุม่อาชีพ OTOP /กลุ่มกองทุน
กลุ่มอาชีพ/กลุม่ OTOP จำานวน 2 กลุ่ม ดังน้ี
1. กลุ่มแม่บ้านทอผา้ มาตรฐานที่ไดร้ับ......-.........
2. กลุ่มอิฐบล็อก มาตรฐานที่ไดร้ับ......-.........

กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน จำานวน 3 กองทุน ดังน้ี
1. กองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน) บ้านโคกพระ เมื่อ ปี พ.ศ. 2544

ปัจจุบันมีสมาชิก จำานวน 135 ครัวเรือน เงินทุนรวม 2,170,000 บาท
2. กองทุนร้านคา้หมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2548

ปัจจุบันมีสมาชิก จำานวน 115 คน เงินทุนรวม 600,000 บาท
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ส่วนท่ี 2

ข้อมูลแสดงถึงสภาพปัญหาของหมู่บ้าน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ

(เรียง 5 อันดับแรก จากสภาพปัญหาจากมากไปหาน้อย)
ลำาดับท่ี สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข

1 ปัญหาสินค้าทางการเกษตร ราคาผลผลติทางการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อ
อำานาจต่อรองราคา

2 ปัญหาว่างงานหลังฤดูทำานา ประชากรส่วนใหญ่ขาดการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชพีเสริม

ขอรับการสนับสนุนส่ง
เสริมการประกอบอาชีพ
แก่ครัวเรือน

3
4
5

ปัญหาด้านสังคม 
(เรียง 5 อันดับแรก จากสภาพปัญหาจากมากไปหาน้อย)

ลำาดับท่ี สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
1 ปัญหายาเสพตดิ ขาดการปราบปรามอย่าง

จริงจัง และต่อเน่ือง
รัฐบาลควรปราบปราม
อย่างจริงจังเดด็ขาด

2 ปัญหาวัยรุ่นยกพวกตีกัน ขาดความสามัคคี ทะเลาะ
ววิาท ปัญหาครอบครัว

อบรมให้ความรู้ จัด
กิจกรรมต่างๆ

3 ปัญหาแรงงานตา่งด้าว จากการลักลอบเข้าเมือง ป้องกันการลักลอบเข้า
เมืองผิดกฎหมาย

4 เด็กหนีเรียน อาจารย์ขาดการดูแลเอาใจ
ใส่

ควรเอาใจใส่เดก็นักเรียน

5

ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
(เรียง 5 อันดับแรก จากสภาพปัญหาจากมากไปหาน้อย)

ลำาดับท่ี สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
1 ปัญหาการคมนาคม ถนนชำารดุ เป็นหลุมเป็นบ่อ กอ่สร้างถนนคอนกรตี
2 ปัญหาการบริการไฟฟา้ไม่ทั่วถึง ไฟฟา้ไม่ทั่วถึงทุกจดุ ขยายเขตไฟฟ้า
3 ปัญหาประปาหมู่บ้าน ประปาไม่ทัว่ถึง กอ่สร้างประปาใหม่
4
5
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ปัญหาด้านแหล่งนำ้า 

(เรียง 5 อันดับแรก จากสภาพปัญหาจากมากไปหาน้อย)
ลำาดับท่ี สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข

1 นำ้าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ การให้บริการไม่ทัว่ถึง สร้างประปา เจาะบ่อ
บาดาล

2 แหล่งนำ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ นำ้าตื้นเขิน แห้งแล้ง สร้างแหล่งกักเก็บนำ้า
3
4
5

ปัญหาด้านสาธารณสุข 
(เรียง 5 อันดับแรก จากสภาพปัญหาจากมากไปหาน้อย)

ลำาดับท่ี สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
1 ขาดความรูค้วามเข้าใจด้านสาธารสุข ขาดการประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์
2 เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ ไม่มีงบสนับสนุน จัดหางบประมาณ

สนับสนุน
3 บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณสนับสนุน จัดหางบประมาณ

สนับสนุน
4 บุคลากรเข้าไม่ถึงข้อมูลต่างๆ ไม่ไดร้ับการสนับสนุนอย่าง

จริงจัง
รณรงค์ให้เกิด
กระบวนการ

5

ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
(เรียง 5 อันดับแรก จากสภาพปัญหาจากมากไปหาน้อย)

ลำาดับท่ี สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
1 กฎหมายและการเมือง ความคดิแตกตา่งกัน อบรมให้ความรู้แก่

ประชาชน
2 การซ้ือสิทธิ์ขายเสียง การแสวงหาผลประโยชน์ รณรงค์ต่อต้านการซ้ือ

สิทธิ์ขายเสียง



-6-
ปัญหาด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

(เรียง 5 อันดับแรก จากสภาพปัญหาจากมากไปหาน้อย)
ลำาดับท่ี สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข

1 ขยะมูลฝอยในชุมชน การทิ้งขยะไม่เป็นที่ จดัหาถังขยะให้ชุมชน
2 สารเคมีตกคา้งในแหล่งนำ้า ใช้สารเคมีกำาจัดวชัพืช ศัตรู

พืช ในนาข้าว
อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน

3 การเผาตอซังข้าว ดินขาดความอดุมสมบูรณ์ อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน

4 การบุกรุกที่สาธารณะ ตดัไม้ทำาลายป่า ทำาไร่
เลื่อนลอยป่าไม้ถูกทำาลาย

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน

5 แหล่งนำ้าเน่าเสีย การปล่อยนำ้าเสีย การทิ้ง
ขยะ

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน

ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(เรียง 5 อันดับแรก จากสภาพปัญหาจากมากไปหาน้อย)

ลำาดับท่ี สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
1 ประชาชนยังมีพื้นฐานการศึกษาน้อย ไมพ่ร้อมทางดา้นทุนทรพัย์ ส่งเสริมการศึกษา
2 ประเพณดีังเดิมถูกลืม ขาดความรู้ความเข้าใจ อบรมให้ความรู้
3 การเข้าวดัฟังธรรมลดน้อยลง คนไม่สนใจ อบรมให้ความรู้
4
5
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สว่นท่ี 3

 แผนงานโครงการกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ (เรยีงตามความสำาคัญ)

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม
งบ

ประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ประเภทโครงการ
ความสอดคล้องปัญหาท่ี

มี/ช่วยแก้ไขปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
ประสานงาน

โครงการ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง(กรณี 
ทำารว่มกันและ
ทำาเองไม่ได้

ทำาได้
เอง

ทำารว่ม
กัน

ทำาเอง
ไม่ได้

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณกลุ่ม
อาชีพ

150,000 2555-2557  เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชพี
ในหมู่บ้านให้มีรายได้

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

2 โครงการฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้าน
ให้มีอาชีพเสริม

30,000 2555-2557  เพื่อฝกึอบรมอาชพีเสริม
ให้กับประชาชน

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

3 โครงการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน 30,000 2555-2557  เพื่อส่งเสริมอาชีพต่างให้
กับราษฎรในหมู่บ้าน

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

4 โครงการพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพื่อประกอบ
อาชีพ

30,000 2555-2557  เพื่อส่งเสริมอาชีพต่างให้
กับราษฎรในหมู่บ้าน

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

รว
ม

จำานวน  4  โครงการ 240,000 - 2 2
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แผนงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านสังคม (เรียงตามความสำาคัญ)

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ประเภทโครงการ
ความสอดคล้องปัญหา
ท่ีมี/ช่วยแก้ไขปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
ประสานงาน

โครงการ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง(กรณี 
ทำารว่มกันและ
ทำาเองไม่ได้

ทำาได้
เอง

ทำารว่ม
กัน

ทำาเอง
ไม่ได้

1 โครงการจดัตั้งกลุ่มดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของหมู่บ้าน

300,000 2555-2557  เพื่อรักษาความปลอดภัย
ของหมู่บ้าน

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

2 โครงการอดุหนุนกิจกรรมและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

600,000 2555-2557  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิในชุมชน

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

3 โครงการพัฒนาป้องกันตนเอง 50,000 2555-2557  แก้ไขปัญหาความมั่นคง คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ
4 ฝึกอบรมป้องกันยาเสพติด 50,000 2555-2557  ปัญหาวัยรุ่นมั่วสุม คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ
5 แผนอนาคตคนรุ่นใหม่ 50,000 2555-2557  แก้ไขวัยรุ่นหนีเรียน คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

รวม จำานวน  5  โครงการ 1,050,000 5
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แผนงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เรียงตามความสำาคัญ)

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ประเภทโครงการ
ความสอดคล้องปัญหาท่ี

มี/ช่วยแก้ไขปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
ประสานงาน

โครงการ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง(กรณี 
ทำารว่มกันและ
ทำาเองไม่ได้

ทำาได้
เอง

ทำารว่ม
กัน

ทำาเอง
ไม่ได้

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน

1,500,000 2555-2557  ลดปัญหาการเกดิอุบัติเหตุ 

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่าเพือ่การเกษตร 1,500,000 2555-2557  ขยายไฟฟา้เพื่อการเกษตร
ให้ทัว่ถึง

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

3 โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน

1,500,000 2555-2557  การคมนาคมไม่สะดวก คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

4 โครงการเป่าล้างท่อประปาหมู่บ้าน 150,000 2555-2557  ท่อประปาอดุตันใชก้ารไม่
ได้ เป่าท่อ

5 โครงการสนับสนุนท่อระบายนำ้าภายใน
หมู่บ้าน

1,500,000 2555-2557 

รวม จำานวน  5  โครงการ 6,150,000 5
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แผนงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านแหล่งนำ้า (เรียงตามความสำาคัญ)

ท่ี ช่ือโครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ประเภทโครงการ ความสอดคล้องปัญหาท่ีมี/
ช่วยแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบ

ประสานงาน
โครงการ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง(กรณี 
ทำารว่มกันและ
ทำาเองไม่ได้

ทำาได้
เอง

ทำารว่ม
กัน

ทำาเอง
ไม่ได้

1 โครงการขยายประปาหมู่บ้าน 200,000 2555-2557  แก้ไขปัญหานำ้าอุปโภค
บริโภค ไม่เพียงพอ

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก 350,000 2555-2557  แก้ไขปัญหานำ้าขาดแคลน คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ
รวม จำานวน  2  โครงการ 550,000 - 2 คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ
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แผนงานโครงการกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านสาธารณะสุข (เรียงตามความสำาคัญ)

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ประเภทโครงการ ความสอดคล้องปัญหาท่ีมี/
ช่วยแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบ

ประสานงาน
โครงการ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง(กรณี 

ทำารว่มกันและทำา
เองไม่ได้

ทำาได้
เอง

ทำาร่วม
กนั

ทำาเอง
ไม่ได้

1 จดัซ้ือเครื่องพ่นยุง 50,000 2553 - 2555  แก้ไขปัญหาไข้เลือดออก คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ
2 อบรมแพทย์แผนไทย 50,000 2553 - 2555  ปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ
3 อบรมด้านสุขภาพ 30,000 2553 - 2555  การบริโภคอาหารให้ถูก

สุขลักษณะ ครบ 5 หมู่
คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

รวม จำานวน  3  โครงการ 120,000 3
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แผนงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านการเมือง และการบริหาร (เรียงตามความสำาคัญ)

ท่ี ช่ือโครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ประเภทโครงการ ความสอดคล้องปัญหาท่ีมี/
ช่วยแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบ

ประสานงาน
โครงการ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง(กรณี 

ทำารว่มกันและทำา
เองไม่ได้

ทำาได้
เอง

ทำาร่วม
กนั

ทำาเอง
ไม่ได้

1 โครงการสนับสนุนอบรมให้
ประชาชนเข้าใจในเรื่องการเมือง 
การปกครอง

150,000 2555 - 2557  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรืองการเมือง
การปกครองมากข้ึน

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

2 โครงการสนับสนุนหอกระจายข่าว
เสียงตามสายประจำาหมู่บ้าน

50,000 2555 - 2557  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารไดท้ัน รวดเรว็

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

3 อบรมความรู้ดา้นการเมือง 50,000 2555 - 2557  ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในดา้นการเมือง

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

4 อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชวีิตประจำาวัน

50,000 2555 - 2557  ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องกฎหมาย

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

รวม จำานวน  4  โครงการ 300,000 4
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แผนงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เรียงตามความสำาคัญ)

ท่ี ช่ือโครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ประเภทโครงการ ความสอดคล้องปัญหาท่ีมี/
ช่วยแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบ

ประสานงาน
โครงการ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง(กรณี 

ทำารว่มกันและทำา
เองไม่ได้

ทำาได้
เอง

ทำาร่วม
กนั

ทำาเอง
ไม่ได้

1 โครงการสนับสนุนงานกิจกรรม งาน
บุญประเพณีประจำาปีที่สำาคัญทุก
หมู่บ้าน

300,000 2555 - 2557  เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรม
ประเพณีที่สำาคัญของหมู่บ้าน

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

2 โครงการอบรมพิธีการทางศาสนา
และผู้นำาในศาสนพิธี

300,000 2555 - 2557  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจใน
พธิีศาสนทีส่ำาคัญต่างๆ

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

3 โครงการสร้างหอสมุดชุมชน 50,000 2555 - 2557  เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาหาความ
รู้ ค้นคว้าข้อมูลทีส่ำาคัญ

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

4 โครงการส่งเสริมการอา่นและเขียน 50,000 2555 - 2557  ปัญหาการอ่าสนและเขียน
หนังสือไม่ออก

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

5 โครงการส่งเสริมดา้นวัฒนธรรม
ชุมชน

50,000 2555 - 2557  ขาดการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

รวม จำานวน  3 โครงการ 150,000 5
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แผนงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (เรียงตามความสำาคัญ)

ท่ี ช่ือโครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ประเภทโครงการ ความสอดคล้องปัญหาท่ีมี/
ช่วยแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบ

ประสานงาน
โครงการ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง(กรณี 

ทำารว่มกันและทำา
เองไม่ได้

ทำาได้
เอง

ทำาร่วม
กนั

ทำาเอง
ไม่ได้

1 โครงการอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

50,000 2555 - 2557  ปลูกจิตสำานึกในการรกัษ์สิ่ง
แวดล้อม

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

2 โครงการปลูกป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

50,000 2555 - 2557  ป่าไม้ถูกทำาลาย ส่งเสริมการ
ปลูกป่า

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

3 โครงการอนุรกัษ์แหล่งนำ้า 50,000 2555 - 2557  ปลูกจิตสำานึกในการรกัษ์สิ่ง
แวดล้อมแหล่งนำ้า

คณะกรรมการ เทศบาล/ภาครัฐ

รวม จำานวน  3 โครงการ 150,000 2 1
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สรุปจำานวนโครงการ ทั้งหมด   31   โครงการ

ท่ี แผนงานโครงการ/กิจกรรม จำานวนโครงการ ประเภท/ลกัษณะโครงการ
ทำาได้เอง ทำารว่มกัน ทำาเองไม่ได้

1 ดา้นเศรษฐกิจ 4 - 2 2
2 ดา้นสังคม 5 - - 5
3 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 5 - - 5
4 ดา้นแหล่งนำ้า 2 - - 2
5 ดา้นสาธารณสุข 3 - - 3
6 ดา้นการเมืองและการบริหาร 4 - - 4
7 ดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 - - 5
8 ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 - 2 1

รวม จำานวน  8   โครงการ 31 - 4 27



ภาคผนวก
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ภาพเวทีประชุมแผนชุมชน

14
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ทะเบียนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกพระ หมู่ท่ี 3
ท่ี ช่ือ    -    สกุล บ้านเลขท่ี ตำาแหน่ง หมายเหตุ
1 นายอภิรักษ์  หวานใจ 185 ประธานกรรมการ
2 นายสายสิน  พรมอินทร์ 58 รองประธานกรรมการ
3 นายศักดิด์า  พรมวัน 197 เลขานุการ
4 นายวิชัย  ตระทอง 169 เหรัญญิก
5 นายสวุรรณ์  สังฆวัตร 99 ประชาสัมพันธ์
6 นายออน  โลช่ัย 90/1 ปฏิคม
7 นายโอวาท  ศรีวะจูม 47 กรรมการ
8 นายสทิธิ์  แก้วอาสา 118 กรรมการ
9 นายจำาปี  วงศาสตร์ 68 กรรมการ
10 นายชาดี  ป้อมหิน 122 กรรมการ

ทะเบียนช่ือคณะกรรมการกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกพระ หมู่ท่ี 3
ท่ี ช่ือ    -    สกุล บ้านเลขท่ี ตำาแหน่ง หมายเหตุ
1 นายเส็ง  สาโสม ประธานกรรมการ
2 นายออน  โล่ห์ชัย รองประธานกรรมการ
3 นายชาดี ป้อมหิน เลขานุการ
4 นายสายสิน  พรมอินทร์ เหรัญญิก
5 นายเคน  สดุเต้ ประชาสัมพันธ์
6 นายเต  สมน้อย กรรมการ
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ทะเบียนช่ือคณะกรรมการการป้องกันและรกัษาความสงบ บ้านโคกพระ หมู่ท่ี 3
ท่ี ช่ือ    -    สกุล บ้านเลขท่ี ตำาแหน่ง หมายเหตุ
1 นายไพทูล  สายตา ประธานกรรมการ
2 นายปรชีา  ไชยบุตร รองประธานกรรมการ
3 นายสวุิทย์  อินลี เลขานุการ
4 นายแสวง  สีแลง เหรัญญิก
5 นายไพทูลย์  สายตา ประชาสัมพันธ์
6 นายบุญศรี  อัปกาณจณ์ กรรมการ
7 นายสกุล  เฮียงล่า กรรมการ

ทะเบียนช่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกพระ หมู่ท่ี 3

ท่ี ช่ือ    -    สกุล บ้านเลขท่ี ตำาแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสธุรรม  สาระดำา ประธานกรรมการ
2 นายศักดิด์า  พรมวัน รองประธานกรรมการ
3 นายนันทวี  คำาเงา เลขานุการ
4 นายสวุรรณ์  สังฆวัตร เหรัญญิก
5 นางยพุิน  สมน้อย ประชาสัมพันธ์
6 นางอฮวน  ปารุส กรรมการ
7 นางสกุสงวน  พรมอินทร์ กรรมการ
8 นางคำาภา  สิงหา กรรมการ
9 นางนาวิน  ศรวีะจูม กรรมการ
10 นางรวิภา  ยมรตัน์ กรรมการ
11 นายเลิศ  จารุขันธ์ กรรมการ
12 นายสมร  สมน้อย กรรมการ
13 นายชอน  โล่ห์ชัย ผูต้รวจสอบบัญชี
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ทะเบียนช่ือคณะกรรมการร้านค้าชุมชน บ้านโคกพระ หมู่ท่ี 3

ท่ี ช่ือ    -    สกุล บ้านเลขท่ี ตำาแหน่ง หมายเหตุ
1 นายถาวร  กันยุตะ ประธานกรรมการ
2 นางหนูจร  กลมเกลี้ยง รองประธานกรรมการ
3 นางสง่า  ป้อมหิน เลขานุการ
4 นางสุดา  แก่นทอง เหรัญญิก
5 นางยุพิน  สมน้อย ประชาสัมพันธ์
6 นางอำ่า  วลัยรตัน์ กรรมการ
7 นางวิไลวรรณ  ปาบุตร กรรมการ

ทะเบียนช่ือคณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรม บ้านโคกพระ หมู่ท่ี 3

ท่ี ช่ือ    -    สกุล บ้านเลขท่ี ตำาแหน่ง หมายเหตุ
1 นายชื่น  ศรจีันทอง ประธานกรรมการ
2 นายบุดดี  อุทธา รองประธานกรรมการ
3 นายคำา  เบ้าคำา เลขานุการ
4 นายสุข  สีแลง เหรัญญิก
5 นายคุด  สมน้อย ประชาสัมพันธ์
6 นายสนิท  จันทร์หอม กรรมการ
7 นางดวน  สังฆวัตร กรรมการ

ทะเบียนช่ือคณะกรรมการร้านค้าชุมชน บ้านโคกพระ หมู่ท่ี 10

ท่ี ช่ือ    -    สกุล บ้านเลขท่ี ตำาแหน่ง หมายเหตุ
1 นางนาวิน  ศรวีะจูม ประธานกรรมการ
2 นางบูชา  สายตา รองประธานกรรมการ
3 นายบุญเวิน  ป้อมหิน เลขานุการ
4 นายอารี  วนัทอง เหรัญญิก
5 นายเข็มพร  สีแลง ประชาสัมพันธ์
6 นายจำาปี  คชรักษ์ กรรมการ
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บันทึกรายงานการประชุมเวทีประชาคมเพ่ือปรับแผนชุมชน

บ้านโคกพระ หมู่ท่ี 3 ตำาบลนาป่าแซง อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ
ครั้งท่ี 1 /2554 วันท่ี 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

ณ ศาลาประชาคม
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
จำานวนผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องปรับแผนชุมชน
1.2 เรื่องปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อร่วมกันพิจารณา
3.1 สืบเน่ืองจากการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการในการ

แก้ไขปัญหาของหมู่บ้านในแต่ละด้าน และเพื่อบรรจุโครงการกิจกรรมไว้ในแผนชุมชน จึงขอให้ที่ประชุมเสนอ
โครงการกจิกรรม และรว่มกันพจิารณาโครงการให้สอดคล้องกับการแก้ไขสภาพปัญหาที่มีของหมู่บ้านเรียง
ลำาดับในแต่ละด้าน

มติที่ประชุม ภายหลังที่ประชุมรว่มกันพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนชุมชน
สรุปจำานวนโครงการ กจิกรรม มทีั้งหมด 31 โครงการ แบ่งออกได้ดังน้ี

1. ดา้นเศรษฐกิจ จำานวน  4  โครงการ
2. ดา้นสังคม จำานวน  5  โครงการ
3. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน จำานวน  5  โครงการ
4. ดา้นแหล่งนำ้า จำานวน  2  โครงการ
5. ดา้นสาธารณสุข จำานวน  3  โครงการ
6. ดา้นการเมืองและการบริหาร จำานวน  4  โครงการ
7. ดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำานวน  5  โครงการ
8. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำานวน  3  โครงการ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)    ศักดิด์า  พรมวัน    ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายศักดิ์ดา  พรมวัน)
ตำาแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้าน
(ลงชื่อ)      อภิรกัษ์  หวานใจ       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายอภริักษ์  หวานใจ)
ตำาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านโคกพระ หมู่ที่ 3


