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             ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน



ค าน า 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน         
ในหมู่บ้าน โดยการเริ่มจากการกระตุ้นให้ประชาชนได้มีจิตส านึกในการรับผิดชอบ มีจิตเป็นสาธารณะ              
ร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา เรียนรู้  วิ เคราะห์ ร่วมกันแก้ไขปัญหา หาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้เกิดความรู้             
ความเข้าใจ โดยการใช้กระบวนการหมู่บ้าน ได้ แก่การส ารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน             
การวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา หาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้ประชาชนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง                    
พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
  แผนพัฒนาหมู่ บ้ าน  จั ดท า โดยคณะกรรมการหมู่ บ้ าน  คณะท างานระดับต าบล                  
และส่วนราชการ ที่คอยให้การสนับสนุน ก ากับดูแลในขั้นตอนการด าเนินการ น าไปสู่การปฏิบัติ                        
ที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการน าไปสู่การพัฒนาชุมชน ตลอดจนเป็นบทเรียนที่สามารถ                     
น าไปศึกษาในด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ต าบล โดยภาพรวม  

 
 
 
 
 

 
 

คณะผู้จัดท า 
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                            ๔ 

 

 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 
บ้านหูหนาน หมู่ที ่10 ต าบลเขาย่า 

อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

แผนที่หมู่บ้าน 
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2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 หูหนาน หมายถึง หินต่างๆที่มีน้ าไหลตรงกลางบริเวณคลองท่าแนะ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า หูหนาน          
เมื่อปี พ.ศ. 2440 เมื่อมีผู้คนเข้ามาตั้งรกรากบุกเบิกตั้งบ้านเรือนครั้งแรกที่บริเวณสองข้างคลอง หูหนานตก
และหูหนานออก เมื่อมีคนตั้งบ้านเรือนมากขึ้น จึงได้ตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านหูหนาน” 
3. พื้นที่ 3,076 ไร ่พิกัด GPS 7.7427689715040975, 99.90987315773964 
4. อาณาเขต 
 หมู่ที่ 10 บ้านหูหนาน ตั้งอยู่ในต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ห่างจากอ าเภอศรีบรรพต
ไปทางทิศตะวันตก 6.6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพัทลุงไปทางทิศใต้ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติด หมู่ที่ 5 ต าบลเขาย่า  
ทิศใต้  ติด  หมู่ที่ 1 ต าบลเขาย่า 
ทิศตะวันออก ติด หมู่ที่ 2 ต าบลเขาย่า 
ทิศตะวันตก ติด  หมู่ที่ 3 ต าบลเขาย่า 
 

5. จ านวนประชากร  รวมทั้งสิ้น 670 คน แยกเป็น ชาย 338 คน หญิง 332 คน 
 5.1 ผู้สูงอายุ (60 บริบูรณ์ข้ึนไป)  รวมทั้งสิ้น 85 คน   แยกเป็น ชาย 36 คน หญิง 49 คน 
 5.2 คนพิการ  รวมทั้งสิ้น 9 คน แยกเป็น ชาย 8 คน หญิง 1 คน 

1) ผู้พิการทางการมองเห็น   จ านวน - คน 
  2) ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  จ านวน 3 คน 
  3) ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย  จ านวน 4 คน 
  4) ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม   จ านวน - คน 
  5) ผู้พิการทางสติปัญญา    จ านวน 1 คน 
  6) ผู้พิการทางออทิสติก    จ านวน 1 คน 
 
6. จ านวนครัวเรือน 228 ครัวเรือน 
7. การประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1 เกษตร-ท านา จ านวน   1     คน 
2 เกษตร-ท าสวน จ านวน   322 คน 
3 เกษตร-ปศุสัตว์ จ านวน   2     คน 
4 พนักงาน-รับราชการ จ านวน   9     คน 
5 พนักงานบริษัท จ านวน   5     คน 
6 รับจ้างทั่วไป จ านวน   103 คน 
7 ค้าขาย จ านวน   11   คน 
8 ธุรกิจส่วนตัว จ านวน   2     คน 
9 อ่ืนๆ จ านวน   5     คน 

10 ก าลังศึกษา จ านวน   169 คน 
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8. ว่างงาน จ านวน 41 คน 
  
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน จะท าให้หมู่บ้านทราบถึงจุดเด่น และข้อเสีย
เปรียบของหมู่บ้าน 

(1) จุดอ่อน Weakness คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน                           
(เป็นปัจจัยภายในหมู่บ้านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้)  

(1.1) การคมนาคมไม่สะดวก 
(1.2) ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
(1.3) ไม่มีตลาดจ าหน่วยผลผลิต 
(1.4) เยาวชนติดยาเสพติด 
(1.5) ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆ 
(1.6) มลภาวะเป็นพิษ 
(1.7) แหล่งน้ าสาธารณะตื้นเขิน 

(2) จุดแข็ง Strength คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน 
(เป็นปัจจัยภายในหมู่บ้านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้) 

(2.1) มีภูมิปัญญาไทย (กลุ่มตีเหล็ก) 
(2.2) มีกลุ่มเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ  
(2.3) มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย คือ มโนราห์ 
(2.4) มีกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท าให้หมู่บ้านทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรคการท างานของหมู่บ้าน 

(1) โอกาส Opportunity (ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลบวกท่ีหมู่บ้านไม่สามารถควบคุมได้) 
(1.1) การพัฒนาเทคโนโลยสีมันใหม่ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้รวดเร็ว 
(1.2) การเปิดกว้างของประชาคมอาเซียน ท าให้เป็นโอกาสทางการผลิต และแปรรูปผลผลิต 
 

(2) อุปสรรค Threat (ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลลบที่หมู่บ้านไม่สามารถควบคุมได้) 
 (2.1) ความเลื่อมล้ าทางรายได้เป็นสาเหตุท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

(2.2) ประชากรในหมู่บ้านเข้าท างานในเมือง  

(2.3) ค่าครองชีพสูง ราคาสินค้าแพง 

2.3 เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์) 

  หมู่บ้านเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 
สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 
 
 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 

1 การคมนาคมไม่สะดวก ถนนขรุขระ ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนที่ช ารุดเสียหายภายใน
หมู่บ้าน 

2 น้ าท่วมขังสองข้างถนน ไม่มีคูระบายน้ าข้างถนน 
น้ าระบายไม่ทันในช่วงฤดู
ฝน  

ด าเนินการวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมขุดแต่งคูระบาย 
น้ าถนนที่มีปัญหาน้ าท่วมขัง 
และระบายไม่ทัน 

3 ไฟฟ้าในบริเวณทางแยกภายในหมู่บ้าน ไม่มีไฟฟ้าบริเวณทางแยก
ภายในหมู่บ้าน ส่งผลให้
อุบัติเหตุได้ 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ทางแยกหรือชุมชน 

4 หนี้สินของครัวเรือน การประกอบอาชีพ ประชาชนยังคงมีหนี้สินสูง
ในหลายครัวเรือน 

- ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ 
ประชาชนในหมู่บ้าน 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าบัญชี รับ – จ่าย
ครัวเรือน 

5 ประชาชนในหมู่บ้านขาดการออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสม  

ไม่มีสถานที่ออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้าน               
ขาดอุปกรณ์ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์การออก
ก าลังกาย 
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ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

 4.1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย/ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ วิธีการด าเนินการ (ระบุ /) หมายเหตุ 
ท าเอง ท าร่วม หน่วยงาน 

อ่ืนท า 
1 ก่อสร้างถนน คสล.สายหูหนาน–บ้านในไร่ - 

ป่าแกยูง หมู่ที่ 10 
9,510,000 ปี 65 - 68 ขนาดกว้าง 5เมตร ยาว 2,344 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
  / อบต./อ าเภอ/ 

โยธาฯ/กรม 
2 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยโพรงขาม 380,000 ปี 65 - 68 ขนาดกว้าง 4เมตร ยาว 

146เมตร หนา 0.15 เมตร 
  / อบต./อ าเภอ/ 

โยธาฯ 
3 ก่อสร้างถนน คสล.สายโพรงขาม-ห้วยหลุด 2,594,000 ปี 65 - 68 ขนาดกว้าง 3เมตร ยาว 

1,330เมตร หนา 0.15 เมตร 
  / อบต./อ าเภอ/ 

โยธาฯ 
4 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในไร่-ป่าแกยูง 2,268,000 ปี 65 - 68 ขนาดกว้าง 4เมตร ยาว 

886เมตร หนา 0.15 เมตร 
  / อบต./อ าเภอ/ 

โยธาฯ 
5 ก่อสร้างถนน คสล.สายหูหนาน - สะพานยาง 3,920,000 ปี 65 - 68 ขนาดกว้าง 5เมตร ยาว 1,050 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
  / อบต./อ าเภอ/ 

โยธาฯ/กรม 
6 ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานยาง - โหล๊ะเร็ด 10,983,000 ปี 64 ขนาดกว้าง 6เมตร ยาว 

2,615เมตร หนา 0.15 เมตร 
  / อบต./อ าเภอ/ 

โยธาฯ 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ วิธีการด าเนินการ (ระบุ /) หมายเหตุ 
ท าเอง ท าร่วม หน่วยงาน 

อ่ืนท า 
 

7 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายสมพงษ์ 1,170,000 ปี 65 - 68 ขนาดกว้าง 3เมตร ยาว 
600เมตร หนา 0.15 เมตร 

  / อบต./อ าเภอ/ 
 

8 บุกเบิกถนนสาย หมูที่ 10 – หมู่ที่ 3 300,000 ปี 65 - 68 ขนาดกว้าง 4เมตร ยาว 
1,000เมตร 

  / อบต./อ าเภอ/ 
 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย 50,000 ปี 65 - 68 ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่
ช ารุดเสียหายภายในหมู่บ้าน 

  / อบต./อ าเภอ 

10 เกรดเกลี่ยซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก 50,000 ปี 65 - 68 ด าเนินการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมถนน
ลูกรัง/หินคลุก 
ภายในหมู่บ้าน 

  / อบต./อ าเภอ 

11 ก่อสร้างคูระบายน้ าสองข้างถนน 100,000 ปี 65 - 68 ด าเนินการก่อสร้างคูระบาย 
น้ าสองข้างถนน 

  / อบต./อ าเภอ 

12 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมขุดแต่งคูระบาย
น้ า 

30,000 ปี 65 - 68 ด าเนินการวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมขุดแต่งคูระบาย 
น้ าถนนที่มีปัญหาน้ าท่วมขัง 
และระบายไม่ทัน 

  / อบต./อ าเภอ 

13 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนภายใน
หมู่บ้าน 

50,000 ปี 65 - 68 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนที่มี
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

  / อบต./อ าเภอ 

14 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางแยกหรือ
ชุมชน 

10,000 ปี 65 - 68 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางแยก
หรือบริเวณชุมชน 

  / อบต. 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 10,000 ปี 65 - 68 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า 
สาธารณะที่เสียหาย 

  / อบต. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๑๐ 

 

 4.2.  ด้านเศรษฐกิจ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย/ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ วิธีการด าเนินการ (ระบุ /) หมายเหตุ 
ท าเอง ท าร่วม หน่วยงาน 

อ่ืนท า 
 

1 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน 30,000 ทุกครัวเรือน 
ปี 65 – 68 

จัดอบรมให้ความรู้การท า 
เกษตรแบบผสมผสาน 

  / อบต./เกษตร 

2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมประชาชน 
เกษตรกร และกลุ่มอาชีพ  

50,000 50 คน ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ 
ประชาชนในหมู่บ้าน 

 /  อบต./พัฒนา
ชุมชน 

3 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว 20,000 ทุกครัวเรือน จัดกิจกรรมให้ประชาชนปลูกผักผักสวน
ครัว 

/   หมู่บ้าน 
 

4 ส่งเสริมการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ 50,000 เกษตรกร 
ในหมู่บ้าน 

ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดท า 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

  / อบต./เกษตร 

5 ส่งเสริมการปลูกพืชแซมยางพารา 20,000 เกษตรกร 
ที่สนใจ 

อบรมให้ความรู้การปลูกพืช 
แซมยางพารา 

  / เกษตร 

6 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 50,000 ประชาชนที่ 
สนใจ 

จัดอบรมให้ความรู้และหาพันธุ์ปลา
ให้กับประชาชนที่จะเลี้ยงปลา 

  / ประมง 

7 อบรมให้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน 30,000 ทุกครัวเรือน 
ปี 65 – 68 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
จัดท าบัญชี รับ – จ่ายครัวเรือน  

  / ธกส./อบต. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๑๑ 

 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย/ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ วิธีการด าเนินการ (ระบุ /) หมายเหตุ 
ท าเอง ท าร่วม หน่วยงาน 

อ่ืนท า 
 

8 ส่งเสริมการเลี้ยง ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พ้ืนเมือง 
เลี้ยงหมู เลี้ยงผึ้ง  

100,000 ประชาชน 
ที่สนใจ 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้ 
การเลี้ยง ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พ้ืนเมือง 

 /  ปศุสัตว์/ 
อบต./ 
หมู่บ้าน 

9 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคใน
ครัวเรือน 

20,000 ทุกครัวเรือน 
ปี 65 - 68 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูก 
ผักปลอดสารพิษในครัวเรือน 

/   หมู่บ้าน 

10 ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง 
 

30,000 เกษตรกร 
ที่สนใจ 

ส่งเสริมการปลูกพืชช่วงฤดู 
แล้ง 

  / เกษตร/ 
อบต. 

11 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตด้ามพร้า ด้าม
มีด 

20,000 ประชาชน 
ที่สนใจ 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้ 
การท าด้ามพร้า ด้ามมีด 

  / อบต./พัฒนา
ชุมชน 

12 ส่งเสริมการท าผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจากไม้ไผ่ 20,000 ประชาชน 
ที่สนใจ 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้ 
การท าผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจากไม้ไผ่ 

  / อบต./พัฒนา
ชุมชน 

13 ส่งเสริมการเพาะเห็ด 30,000 ประชาชน 
ที่สนใจ 

อบรมให้ความรู้การเพาะเห็ดให้กับ
ประชาชน 

  / อบต./พัฒนา
ชุมชน 

 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๑๒ 

 

 
        4.3.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย/ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ วิธีการด าเนินการ (ระบุ /) หมายเหตุ 
ท าเอง ท าร่วม หน่วยงาน 

อ่ืนท า 
1 จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน 10,000 ทุกครัวเรือน 

ปี 65 - 68 
จัดประชุมประชาคมระดับ 
หมูบ้าน 

 /  อบต./อ าเภอ 
/หมู่บ้าน 

2 รณรงค์การออกก าลังกายของประชาชนใน 
หมู่บ้าน 

20,000 ประชาชนใน 
หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 
ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 

 /  อสม./อบต./ 
หมู่บ้าน 

3 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์การออกก าลังกาย 

500,000 จ านวน 1 แห่ง ด าเนินการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์การออกก าลังกาย 

  / อบต./อ าเภอ 
/จังหวัด 

4 อบรมเรื่องการดูแลสุขภาพ 10,000 ครอบครัว 
ที่สนใจ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้การ 
ดูแลสุขภาพของประชาชน 
ในชุมชน 

 /  อบต./
โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพฯ/ 
อสม. 

5 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 

20,000 ทุกครัวเรือน 
ปี 65 - 68 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
และชี้แนะแนวทางเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของโรค 

   อบต./
โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพฯ/ 
อสม. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๑๓ 

 

 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ วิธีการด าเนินการ (ระบุ /) หมายเหตุ 
ท าเอง ท าร่วม หน่วยงาน 

อ่ืนท า 
6 จัดงานประเพณีปีใหม่ 30,000 ประชาชน 

ทุกคน 
จัดกิจกรรมงานประเพณี 
ปีใหม่ 

/   หมู่บ้าน 

7 จัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000 ประชาชน 
ทุกคน 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ 
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วม 
อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 

/   หมู่บ้าน 

8 จัดงานวันกตัญญู (รดน้ าผู้สูงอายุ) 20,000 ทุกครัวเรือน 
ปี 65 - 68 

จัดกิจกรรมงานประเพณี 
ของท้องถิ่น 

/   หมู่บ้าน 

9 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีท่ีดี 
งามของท้องถิ่น 

20,000 ทุกครัวเรือน 
ปี 65 - 68 

จัดกิจกรรมงานประเพณี 
ของท้องถิ่น 

/   หมู่บ้าน 

10 ตรวจสุขภาพประจ าปี 10,000 ทุกครัวเรือน ด าเนินการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปีแก่ประชาชนใน 
หมู่บ้าน 

 /  โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพฯ/ 

อสม. 
11 จัดหาภาชนะรองรับน้ าฝนเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

ในครัวเรือน 
50,000 ทุกครัวเรือน จัดหาภาชนะรองรับน้ าฝน 

เพ่ือใช้อุปโภค-บริโภคใน 
ครัวเรือน 

 /  อบต./อ าเภอ 
/หมู่บ้าน 

12 สนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10,000 ปี 65 - 68 ขับเคลื่อนการด าเนินการ 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 /  อบต./หมู่บ้าน 
พัฒนาชุมชน 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๑๔ 

 

 
 
 4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย/ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ วิธีการด าเนินการ (ระบุ /) หมายเหตุ 
ท าเอง ท าร่วม หน่วยงาน 

อ่ืนท า 
1 สร้างบ่อแก๊สชีวภาพ 300,000 ครัวเรือนที่สนใจ 

ปี 65 - 68 
ก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ 
แก่ครัวเรือนที่สนใน 

  / พลังงาน 

2 ปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 30,000 1 แห่ง -ปลูกป่าทนแทน ปีละ 1 ครั้ง 
-จัดกิจกรรมดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 /  อบต./อ าเภอ 
/หมู่บ้าน 

3 ก่อสร้างพนังกั้นน้ าห้วยหลุด 500,000 ปี 65 - 68 ด าเนินการก่อสร้างพนังกั้นน้ าห้วยหลุด
จ านวน 1 แห่ง 

  / อบต./อ าเภอ 
/จังหวัด 

4 ขุดลอกห้วยขนุนปาน 1,000,000 ปี 65 - 68 ขุดลอกขนุนปานที่ตื้นเขิน   / อบต./อ าเภอ 
/จังหวัด 

5 ขุดบ่อน้ าตื้นสาธารณะ 100,000 จ านวน 2แห่ง ขุดบ่อน้ าตื้นสาธารณะใน 
หมู่บ้าน 

  / อบต./อ าเภอ 
/จังหวัด 

6 ขุดเจาะบ่อบาดาล 250,000 จ านวน 2แห่ง ขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน   / อบต./อ าเภอ 
/จังหวัด 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 100,000 ปี 65 - 68 ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา 
หมู่บ้านที่ช ารุด 

  / อบต./อ าเภอ 
/จังหวัด 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๑๕ 

 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย/ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ วิธีการด าเนินการ (ระบุ /) หมายเหตุ 
ท าเอง ท าร่วม หน่วยงาน 

อ่ืนท า 
๘ จัดตั้งธนาคารขยะประจ าหมู่บ้าน 10,000 1 แห่ง ด าเนินการขับเคลื่อนการ 

บริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน 
 /  อบต./ 

หมู่บ้าน 
๙ ปล่อยปลาในแหล่งน้ าสาธารณะ 20,000 ปีละ 1 ครั้ง ด าเนินการปล่อยปลาใน 

แหล่งน้ าสาธารณะ 
 /  อบต./ 

หมู่บ้าน/ 
ประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๑๖ 

 

 5.  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย/ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ วิธีการด าเนินการ (ระบุ /) หมายเหตุ 
ท าเอง ท าร่วม หน่วยงาน 

อ่ืนท า 
1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด 30,000 ทุกครัวเรือน 

 
-อบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ใน 
การจัดท าประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ 
-เชิญผู้รู้มาให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่
เยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

  / อบต./ 
อ าเภอ/ 

สาธารณสุข/ 
ต ารวจ 

2 วางแผนป้องกันภัยพิบัติของหมู่บ้าน 20,000 ทุกครัวเรือน -ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
-จัดท าแผนป้องกันภัยฯ 
-การจัดระบบเตือนภัยของ 
หมู่บ้าน 

 /  อ าเภอ/อบต. 
/ปภ.จ./ 
หมู่บ้าน 

3 อบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 30,000 กม.ทุกคน ฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

 /  อ าเภอ/อบต. 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๑๗ 

 

 6.  ด้านบริหารจัดการ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย/ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ วิธีการด าเนินการ (ระบุ /) หมายเหตุ 
ท าเอง ท าร่วม หน่วยงาน 

อ่ืนท า 
1 ส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ 

ผลิตของหมู่บ้าน 
30,000 คณะกรรมการ 

ทุกคน 
-อบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

/   หมู่บ้าน 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 10,000 ปี 65 - 68 ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตาม
สาย 
ประจ าหมู่บ้าน 

 /  อบต. 
/หมู่บ้าน 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๑๘ 

 

ส่วนที่ 5 การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 ให้หมู่บ้านมีการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้แผนพัฒนา
หมู่บ้านเป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
 

วัน เดือน ปี ทบทวนครั้งที่ มติที่ประชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  4 มีนาคม 2564 1 เห็นชอบ 50  คน ทบทวนแผนฯในการ

ประชุมประจ า             
เดือนของหมู่บ้าน 

 
 
ส่วนที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
6.1 กลุ่มกิจกรรม/อาชีพ มีจ านวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) กลุ่มเพาะเห็ด  

2) กลุ่มเลี้ยงสุกร  
6.2 กองทุนในหมู่บ้าน มีจ านวน 2 กองทุน ดังนี้ 
 1) กองทุนเงินล้าน    

2) กองทุนแม่ของแผ่นดิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๑๙ 

 

รายงานการประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ชื่อหมู่บ้านหูหนาน หมู่ที่ 10 ต าบลเขาย่า 

อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหูหนาน 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๒๐ 

 

แบบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม.................................................. 
บ้าน...............................หมู่ที่..................ต าบล......................... 

อ าเภอ.................................จังหวัด........................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ............................................................................................................................. .................................... 

...................................................................................... ........................................................................................  
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. ................................................ 
3. งบประมาณการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

..................................................................................................................................................... ............ 

...................................................................................................................... ........................................................ 
4. บรรยายลักษณะโครงการ/กิจกรรม 

............................................................................................................................. .................................... 

................................................................................................................................... ........................................... 

5. วิธีการด าเนินการตามโครงการ 

  ท าเอง 

  ท าร่วม 

  หน่วยงานอื่นท า 

6. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

............................................................................................................................. .................................... 

7. การติดตามและประเมินผล 

............................................................................................................................. ................................... 
 
        ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๒๑ 

 

รายช่ือผู้เข้าประชุมประชาคมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ชื่อหมู่บ้านหูหนาน หมู่ที่ 10 ต าบลเขาย่า 

อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
วันที ่4 เดือน มีนาคม พ.ศ 2564 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๒๒ 

 

 
สรุปข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูล) 

 

 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๒๔ 

 

รายรับของครัวเรือน จ าแนกตามช่วงรายรับของครัวเรือน 
หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนต าบล เขาย่า ต าบล: เขาย่า อ าเภอ: ศรีบรรพต จังหวัด: พัทลุง 
หมู่บ้าน: บ้านหูหนาน  ออกรายงาน 5 พฤษภาคม 2564  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รายรับท้ังสิ้นของครัวเรือน (บาท/ปี) (N=194) จ านวน 
ต่ ากว่า          18,000 0 
18,001    -  36,000 0 
36,001    -  60,000 2 
60,001    -  120,000 10 
120,001  -  180,000 35 
180,001  -  360,000 87 
360,001  -  600,000 43 
600,001  -  1,200,000 27 
มากกว่า        1,200,000 10 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            ๒๕ 

 

ภาคผนวก 
 

การประชุมจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหูหนาน 
ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


