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แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 6 บานนากระแสน 

 

สวนท่ี 5 การทบทวนแผนพัฒนาหมูบาน 
(ใหหมูบานมีการทบทวนแผนชุมชนระดับหมูบานเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหแผนหมูบานเปน
ปจจุบันและมีขอมูลท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริง) 

วัน/เดือน/ป ทบทวนครั้งท่ี มติท่ีประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม หมายเหตุ 

25 มี.ค. 64 1 เห็นชอบ 77  
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บานนากระแสนหมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
ช่ือประธานกรรมการ  นายฉลอง  พลับทอง ตําแหนง ผูใหญบานดํารงตําแหนงเม่ือ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

ท่ีอยูติดตอ ๔๑ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

คณะกรรมการหมูบาน 
๑. นายฉลอง  พลับทอง ๔๑ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี   

๗๖๑๕๐ โทร. ๐๘๑-๒๙๙๑๗๕๗ 
2. นายเจริญ  พลับทอง ๒๑ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. ๐๘๗ – ๐๗๘๐๐๘๗ 
3. นายยืน  พรมสัน  ๕ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. – 
4. นายกิ่ม  ลําพึง  ๓ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. –  
5. นายสวาง  อุนจิต  ๒๙ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. –  
6. นางบุญจันทร  เกลากล่ิน ๔๔ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. ๐๘๓ – ๙๗๑๕๖๖๙ 
7. นางกัลยา  พรมสัน  ๕ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. – 
๘. นายแหวน  ราชปกษี ๑๐ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. – 
9. นายเจษฎา    พลับทอง ๔๒ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร.๐๘๘-๖๐๗๘๑๒๘ 
๑0. นางวรรณา  เกตุแกว  ๔๕ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. ๐๘๖-๐๑๗๒๙๗๒ 
๑1. นางบังอร  หนูทิพย    หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. ๐๘๙ – ๕๒๓๑๐๐๖  
1๒. นายอัศวิน  ลบถม  ๙ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. ๐๘๗-๗๕๕๓๓๕๙ 
1๓. นายภานุวัฒน บุญอยู  ๒๕ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี   

๗๖๑๕๐ โทร. 0๘๑ – ๐๐๖๐๒๗๔ 
14. นายชิด  เกลากล่ิน ๒๘ หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐  โทร.  – 
๑5. น.ส.ณัฐนี  ใจบุญ    หมูท่ี ๖ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร.  –   
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ขอมูลดานประเพณี 
 -  สงกรานต  เดือน เมษายน 
 -  แหเทียน  เดือน กรกฎาคม 
 -  สลากภักต  เดือน สิงหาคม 
 -  กฐิน   เดือน พฤศจิกายน 
 -  เทศนหาชาติ  เดือน ธันวาคม 
 สถานท่ีทองเท่ียวหมูบาน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

๑. ............................................................. 
๒. แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร.......................................... 

ขอมูลดานการบริหารหมูบาน 
๑. กํานันตําบลไรโคก   นายสมพงษ ขันทรัพย โทร. ๐๘๑-๐๐๗๙๙๕๑ 
2. ผูใหญบานหมูท่ี ๖ นายฉลอง พลับทอง โทร. ๐๘๑-๒๙๙๑๗๕๗ 
3. นายก อบต.  นายสมิง  คงประเสริฐ โทร. ๐๘๗-๙๓๑๘๓๔๕ 
4. รายช่ือสมาชิก อบต. (หมูบาน)  

(๑) นางบังอรณ  หนูทิพย  โทร. ๐๘๒-๒๕๔๓๕๙๑ 
 (๒) นางวรรณา  เกตุแกว  โทร. ๐๘๖-๐๑๗๒๙๗๒ 
5. รายช่ืออาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
 (๑) นายชิต  เกลากล่ิน โทร. 
 (๒) นายอัศวิน  ลบถม  โทร. 
 (๓) นางสาววราภรณ    เกตุแกว  โทร. 
 (๔) นางสาวกัลยา       พรมสันต โทร. 
6. รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
 (๑) นางบังอรณ  หนูทิพย  ๔๐  หมูท่ี  ๖   โทร. 
 (๒) นายยืน  พรมสันต ๕   หมูท่ี  ๖   โทร. 
 (๓) นางวิเชียร  ทองมาก  ๓๘  หมูท่ี  ๖   โทร. 
 (๔) นางทองสุก  อุนจิต  ๒๙  หมูท่ี  ๖   โทร. 
 (๕) นางพอ  บุญชู  ๓๔  หมูท่ี  ๖   โทร. 
 (๖) นายดํา  ชาวไทย  ๖๖  หมูท่ี  ๖   โทร. 

(๗) นางกุหลาบ  อดทน  ๑๑  หมูท่ี  ๖   โทร. 
 (๘) นางบังอร  แจงจัด  ๓๕  หมูท่ี  ๖   โทร.   

 7. คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
   (๑) ……………………………………………………………………. 
ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถ่ินดานตางๆ ในชุมชน 
 - ดานแพทยแผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบาน ไดแก 
  - 
 - ดานผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีทองถ่ิน ไดแก 
  (๑) นายยืน พรมสันต ท่ีอยู  ๕  หมูท่ี  ๖  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
      รายละเอียด  กลองยาว 
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- ดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางแกะ หัตถกรรม/จักรสาน ทอผา ไดแก 
 (๑) นางสวัสด์ิ ใจบุญ  ท่ีอยู  ๑๙  หมูท่ี  ๖  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  สานพัด 
 (๒) นางผ่ึง ทองมาก  ท่ีอยู  ๒๖  หมูท่ี  ๖   ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  สานชลอม 
 (๓) นายสวาง อุนจิต  ท่ีอยู  ๒๙  หมูท่ี  ๖  ต.ไรโคก  องบานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด ชางไม 

- ดานผูมีความรูดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก ขยายพันธุ การปรับใชเทคโนโลยี  ไดแก 
   - 

- ดานผูมีความรูดานการถนอมอาหาร/การจัดทําอาหาร  ไดแก 
 (๑) นางอมอร แจงจัด  ท่ีอยู  ๓๕  หมูท่ี  ๖  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
 - ดานผูมีความรูพิธีกรรมทางศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 (๑) นายผอน ทองมาก  ท่ีอยู  ๒๙  หมูท่ี  ๖ ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  พิธีกรรมทางศาสนา 
 - ผูมีความรู ความสามารถพิเศษดานอื่นๆ  ไดแก 
   - 
กลุมในชุมชน 

กลุมออมทรัพย/สวัสดิการ/กองทุน ๓ กลุม ไดแก   กองทุนหมูบาน,ออมทรัพย ,กขคงจ. 
 กลุมอาชีพ   - กลุม ไดแก ทําตาลโตนด 

ธุรกิจชุมชน โรงสี รานคา  - กลุม ไดแก - 
 เครือขาย   - กลุม ไดแก - 
 กลุมอาสาสมัคร   ๒ กลุม ไดแก อสม. ,อปพร. 
 กลุมเยาวชน   ๑ กลุม ไดแก เยาวชนดนตรี (วงตังเม) 
 กลุมอนุรักษทรัพยากร/ส่ิงแวดลอม ๒ กลุม ไดแก ธนาคารขยะ, กลุมปุยอินทรีย 
 กลุมอื่นๆ   ๒ กลุม ไดแก กลุมเกษตรพอเพียง , กลุมสตรี 
องคกรในชุมชน  ไดแก 

โรงเรียน    - แหง ไดแก - 
          วัด/มัสยิด/โบสถ   - แหง ไดแก  - 

ตลาด    ๑ แหง ไดแก ตลาดนัดการเกษตร 
 ศูนยเด็กเล็ก   - แหง ไดแก - 
 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล - แหง ไดแก - 
 หนวยงานบริการของราชการ - แหง ไดแก - 
 สถานีวิทยุ/หอกระจายขาว ๑ แหง ไดแก หอกระจายขาวบานนากระแสน 

สนามกีฬา   - แหง ไดแก - 
 ศาลากลางหมูบาน/หองสมุด/ศูนยเรียนรู  ๑ แหง ไดแก ศาลากลางหมูบานนากระแสน 
 แหลงทองเท่ียว   - แหง ไดแก - 
 โรงงานอุตสาหกรรม  - แหง ไดแก - 
 สมาคม/มูลนิธิ   - แหง ไดแก - 
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รานคา/รานอาหาร   - แหง ไดแก -  
 โทรศัพทสาธารณะ   ๑ แหง ไดแก - 
สภาพทางเศรษฐกิจของหมูบาน 
 (๑) การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญของหมูบานนากระแสนประกอบอาชีพหลัก คือ การทํานา 
และเล้ียงสัตว เชน วัว ไก เปนตน อาชีพรอง คือทําไรผัก ทําตาล และรับจางเปนตน 
 (๒) รายไดจากการประกอบอาชีพ  ประชากรของหมูบานมีรายไดเฉล่ียไมตํ่ากวาคนละ ๒๓,๐๐๐ บาท
ตอป ประชากรสวนใหญมีการออมทรัพยเพราะมีกลุมออมทรัพย , กองทุนหมูบาน และมีธนาคารขยะ เปนตน 
 (๓) ในหมูบานมีตลาดกลางทางการเกษตรจําหนายพืชผลทางการเกษตรมีการนําเศษวัสดุท่ีไมใช  เชน  
ขยะ นํามาฝากเปนเงินกับธนาคารขยะ ลดขยะเพิ่มรายได มีรานคาภายในหมูบานจําหนายสินคาอุปโภค 
บริโภค 
โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

เสนทางการคมนาคมของบานนากระแสน หมูท่ี ๖  มีถนนลาดยางสายโพธิ์ลอย – ไรโคก เปนสายหลัก
เพื่อเปนการขนสงพืชผลทางการเกษตรไปจําหนายถึงตลาดเกษตรอําเภอ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มีไฟฟาใชทุก
หลังคาเรือน ขาดระบบน้ําประปา 
การสาธารณสุข  

ในหมูบานไรโคก มีสถานีอนามัยตําบลไรโคก ต้ังอยูในพื้นท่ีหมูท่ี ๓ ตําบลไรโคก และโรงพยาบาล  
บานลาดซึ่งอยูไมไกลนัก  ใหบริการรักษาประชาชนอยางท่ัวถึง 
 การศึกษา 
  บานนากระแสน มีสถานศึกษาประจําหมูบาน คือโรงเรียนบานไรโคก (ต้ังอยู หมูท่ี ๑ บานไรโคก)   
เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนต้ังแตระดับอนุบาลและประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ มีการศึกษานอกระบบกับ กศน.อําเภอ
บานลาด ประชากรสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี ๖ แตเยาวชนรุนใหมท่ีจบการศึกษาระดับ
ภาคบังคับจะศึกษาตอในวุฒิท่ีสูงข้ึน เชน ระดับมัธยมปลาย ม.๖  
 
 
 
   
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

ชาวบานนากระแสนทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ  โดยจะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เชน  
งานบวช งานศพ ท่ีวัดโพธิ์เรียง ตําบลโรงเข วัดจันทรทาราม ตําบลบานทาน และวัดหัวนาตําบลไรโคก ซึ่งเปน
ตําบลใกลเคียงกัน สวนในดานประเพณีอื่นๆ เชน ประเพณีสงกรานตทําบุญวันข้ึนปใหม ทําบุญวันสงกรานต          
แหเทียน เทศมหาชาติ กฐินและงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวและ
พระบรมราชินีนาถ เพื่อเปนการหลอหลอมหัวใจทุกดวงไวเปนดวงเดียวกัน 
การเมือง การปกครองและสงัคมหมูบาน 
  การปกครองในหมูบาน มี ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑ คือการปกครองสวนทองท่ี โดยมีผูใหญบานเปนผูนํา
การปกครองสวนทองถ่ิน และมีคณะกรรมการหมูบานเปนคณะปกครอง สวนท่ี ๒ การปกครองสวนทองถ่ิน
ปกครองโดยองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  มีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเปนตัวแทนหมูบานโดยมา
จากการเลือกต้ัง จํานวน ๒ คน การทํางานของผูนําท้ังสองสวนทํางานแบบบูรณาการเพื่อประโยชนคนในชุมชน
เปนหลักรวมคิด รวมทํา รวมใจ และสามัคคี 



   ๓๑ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 6 บานนากระแสน 

 

ภาพกิจกรรม 

บานนากระแสน  หมูท่ี ๖  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๓๒ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 6 บานนากระแสน 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๓๓ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 6 บานนากระแสน 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



   ๓๔ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 6 บานนากระแสน 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



   ๓๕ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 6 บานนากระแสน 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการจําแนกตามการดําเนินการ 
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