
๒๘ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 5 บานไรสนาม 

 

สวนท่ี 5 การทบทวนแผนพัฒนาหมูบาน 
(ใหหมูบานมีการทบทวนแผนชุมชนระดับหมูบานเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหแผนหมูบานเปนปจจุบัน
และมีขอมูลท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริง) 

วัน/เดือน/ป ทบทวนครั้งท่ี มติท่ีประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม หมายเหตุ 

24 มี.ค. 64 1 เห็นชอบ 164    
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แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 5 บานไรสนาม 

 

บานไรสนาม หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
ช่ือประธานกรรมการ  นายสมพร  ผองภักต ตําแหนง ผูใหญบาน 

ท่ีอยูติดตอ ๑๓๒ หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

คณะกรรมการหมูบาน 
 

๑.  นายสมพร  ผองภักต ๑๓๒ หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี   
๗๖๑๕๐ โทร. ๐๘๑-๑๙๘๑๙๖๕ 

๒.  นายสังเวียน  ขาวสนิท ๒๔/๒ หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี   
๗๖๑๕๐ โทร. - 

๓.  นายประพันธ  ลอยละล่ิว   หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี   
๗๖๑๕๐ โทร. - 

๔.  นายสมพร  รุมรวย  ๑๐๕/๒ หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร.- 
๕.  นายทองหลอ   ขาวสนิท   หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. - 
6.  นายสมบูรณ   ทิมทอง  ๑๑๙ หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. - 
๗.  นางกนกวรรณ ผองภักต 132 หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. - 
๘.  นางนันทิยา  ขาวสนิท   หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. - 
๙.  นางเอื้อม  ชูพลาย  ๓๗ หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. - 
๑๐.  นายเผียน  ทิมทอง  32 หมูท่ี ๕ ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
      ๗๖๑๕๐ โทร. - 
๑๑.  นางวาสนา  รัดยิ่ง    หมูท่ี ๕ 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 ๕ นายสมพร ผองภักต โทร. ๐๘๑-๑๙๘๑๙๖๕ 
3. นายก อบต.  นายสมิง  คงประเสริฐ โทร. ๐๘๗-๙๓๑๘๓๔๕ 
4. รายช่ือสมาชิก อบต. (หมูบาน)  

(๑) นายสมบูรณ  ทิมทอง    โทร. ๐๘๗-๐๗๘๐๐๘๗ 
 (๒) นายทองหลอ  ขาวสนิท   โทร. ๐๘๖-๑๗๓๘๒๗๘ 
5. รายช่ืออาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
 (๑) นายพิชิตชัย  นามทิพย   โทร. 
 (๒) นายทองหลอ  ขาวสนิท   โทร.๐๘๖-๑๗๓๘๒๗๘ 
 (๓) นางเขียน  ชอพฤกษ   โทร. 
 (๔) นางขวัญเมือง ผองภักต   โทร. 
6.  รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
(๑) นางเอื้อม   ชูพลาย  ๖  หมูท่ี ๕ โทร. 
(๒) นางสรอย   สังขประเสริฐ ๑๕๑ หมูท่ี ๕ โทร. 
(๓) นายขวัญเมือง รุมรวย  ๑๕๑ หมูท่ี ๕ โทร. 
(๔) นางเง็ก   รุมรวย  ๔๙ หมูท่ี ๕ โทร. 
(๕) นางเอี่ยน   เทศธรรม ๓๐ หมูท่ี ๕ โทร. 
(๖) นางชุบ   บุญทับ  ๕ หมูท่ี ๕ โทร. 
(๗) นางพน   ลอยละล่ิว ๔๒ หมูท่ี ๕ โทร. 
(๘) นางอําไพ   บุญทับ  ๕ หมูท่ี ๕ โทร. 
(๙) นางปราณี   ปุมเปยม  ๗๒  หมูท่ี ๕ โทร. 
(๑๐) นางวิไล   ขวงพร  ๔๐ หมูท่ี ๕ โทร. 
(๑๑) นางเส่ียน   รื่นเริง  ๑ หมูท่ี ๕ โทร. 
(๑๒) นางฉวี   ขวัญใจ  ๗๐/๑หมูท่ี ๕ โทร. 
(๑๓) นางทุเรียน   ช้ันเจา  ๑๒๒ หมูท่ี ๕ โทร. 
(๑๔) นางบุญรวม ผองภักต ๑๓  หมูท่ี ๕ โทร. 
(๑๕) นางเผียน   ทิมทอง  ๓๒ หมูท่ี ๕ โทร. 
7. คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

   (๑) ……………………………………………………………………. 



๓๑ 
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ผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถ่ินดานตางๆ ในชุมชน 
 - ดานแพทยแผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบาน ไดแก 
 (๑) นายสายัน รุมรวย  ท่ีอยู ๑๒ หมูท่ี ๕ ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
     รายละเอียด กวาดยาเด็ก, ปดเปา 
 (๒) นายพูน ขาวสนิท ท่ีอยู ๒ หมูท่ี ๕ ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 
     รายละเอียด กวาดยาเด็ก, ปดเปา 

- ดานผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีทองถ่ิน ไดแก 
- 

 - ดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางแกะ หัตถกรรม/จักรสาน ทอผา ไดแก 
 (๑) นายสมพงษ  ทิมทอง  ท่ีอยู  ๒๘  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  ชางไม, ชางปูน 
 (๒) นายทองใบ  ขาวสนิท  ท่ีอยู  ๑๙  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  ชางไม, ชางปูน 
 (๓) นายแคลว  รื่นเริง  ท่ีอยู  ๑๕ หมูท่ี ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  ตัดกระดาษงานบวชนาค 
 - ดานผูมีความรูดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก ขยายพันธุ การปรับใชเทคโนโลยี  ไดแก 
   - 
 - ดานผูมีความรูดานการถนอมอาหาร/การจัดทําอาหาร  ไดแก 
 (๑) นางทองเจือ  รื่นเริง  ท่ีอยู  ๘๘  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
 (๒) นางเจ่ือง  ชอพฤกษ  ท่ีอยู  ๖๐  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
 (๓) นางออง  ทิมทอง  ท่ีอยู  ๙  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
 (๔) นางฉวี  ขวัญใจ  ท่ีอยู  ๗๐  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
     รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
 (๕) นางเอื้อม  ชูพลาย  ท่ีอยู  ๖  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
     รายละเอียด  ทําอาหาร 
 (๖) นางเอี่ยน  เทศธรรม  ท่ีอยู  ๓๐  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  ทําขนมหวาน 
 - ดานผูมีความรูพิธีกรรมทางศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 (๑) นายเผียน  ลอยละล่ิว  ท่ีอยู  ๔๒  หมูท่ี  ๕ ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด  พิธีกรรมทางศาสนา 
 (๒) นายเกล่ือม  ทิมทอง  ท่ีอยู  ๗๖  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด พิธีกรรมทางศาสนา 
 (๓) นายบันเทิง  สังขประเสริฐ ท่ีอยู  ๑๕๑  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด พิธีกรรมทางศาสนา 
 (๔) นายแคลว  รื่นเริง  ท่ีอยู  ๑๕  หมูท่ี  ๕  ต.ไรโคก  อ.บานลาด  จ.เพชรบุร ี
     รายละเอียด พิธีกรรมทางศาสนา 
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 - 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   - กลุม ไดแก - 
 กลุมอนุรักษทรัพยากร/ส่ิงแวดลอม - กลุม ไดแก - 
 กลุมอื่นๆ    - กลุม ไดแก - 
องคกรในชุมชน  ไดแก 

โรงเรียน    - แหง ไดแก - 
วัด/มัสยิด/โบสถ   ๑ แหง ไดแก  วัดหัวนา 

 ตลาด    - แหง ไดแก - 
ศูนยเด็กเล็ก   - แหง ไดแก - 

 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล - แหง ไดแก - 
 หนวยงานบริการของราชการ - แหง ไดแก - 
 สถานีวิทยุ/หอกระจายขาว  ๒ แหง ไดแก หอกระจายขาวบานไรสนาม 
 สนามกีฬา   - แหง ไดแก - 
 ศาลากลางหมูบาน/หองสมุด/ศูนยเรียนรู  ๒ แหง ไดแก ศาลากลางหมูบานไรสนาม 
 แหลงทองเท่ียว   - แหง ไดแก - 
 โรงงานอุตสาหกรรม  - แหง ไดแก - 
 สมาคม/มูลนิธิ   - แหง ไดแก - 
 รานคา/รานอาหาร  - แหง ไดแก -  
 โทรศัพทสาธารณะ  ๑ แหง ไดแก - 
สภาพทางเศรษฐกิจของหมูบาน 
 (๑)  การประกอบอาชีพ  ประชากรสวนใหญของหมูบานไรสนาม ประกอบอาชีพหลัก คือ การทํานา และ
เล้ียงสัตว  เชน  วัว  ไก  เปนตน อาชีพรอง คือทําไรผัก ทําตาล และรับจางเปนตน 
 (๒)  รายไดจากการประกอบอาชีพ  ประชากรของหมูบานมีรายไดเฉล่ียไมตํ่ากวาคนละ ๒๓,๐๐๐ บาทตอป  
ประชากรสวนใหญมีการออมทรัพย เพราะมีกลุมออมทรัพย , กองทุนหมูบาน และมีธนาคารขยะ เปนตน 
 โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

เสนทางการคมนาคมของบานไรสนาม หมูท่ี ๕  มีถนนลาดยางสายโพธิ์ลอย – ไรโคก เปนสายหลักเพื่อเปน
การขนสงพืชผลทางการเกษตรไปจําหนายถึงตลาดเกษตรอําเภอ ประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร มีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน 
มีระบบประปาใชทุกครัวเรือน 
การสาธารณสุข  

ในหมูบานไรโคก มีสถานีอนามัยตําบลไรโคก ต้ังอยูในพื้นท่ีหมูท่ี ๓ ตําบลไรโคก และโรงพยาบาลบานลาดซึ่ง
อยูไมไกลนัก  ใหบริการรักษาประชาชนอยางท่ัวถึง 
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 การศึกษา 
  บานไรสนาม มีสถานศึกษาประจําหมูบาน คือโรงเรียนบานแหลมทอง (ต้ังอยู หมูท่ี ๔ บานแหลมทอง)เปน
โรงเรียนท่ีเปดสอนต้ังแตระดับอนุบาลและประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ และมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีการศึกษานอกระบบกับ 
กศน.อําเภอบานลาด ประชากรสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี ๖ แตเยาวชนรุนใหมท่ีจบการศึกษา
ระดับภาคบังคับจะศึกษาตอในวุฒิท่ีสูงข้ึน เชน ระดับมัธยมปลาย ม.๖  
 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
ชาวบานไรสนามทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ  โดยจะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน งานบวช งานศพ ท่ีวัด
หัวนา ตําบลไรโคก สวนในดานประเพณีอื่นๆ เชน ประเพณีสงกรานตทําบุญวันข้ึนปใหม ทําบุญวันสงกรานต        
แห เทียน เทศมหาชาติ ก ฐินและงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หั วและ
พระบรมราชินีนาถ เพือ่เปนการหลอหลอมหัวใจทุกดวงไวเปนดวงเดียวกัน 
การเมือง การปกครองและสงัคมหมูบาน 
  การปกครองในหมูบาน มี ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑  คือการปกครองสวนทองท่ี  โดยมีผูใหญบานเปนผูนําการ
ปกครองสวนทองถ่ิน  และมีคณะกรรมการหมูบานเปนคณะปกครอง  สวนท่ี ๒  การปกครองสวนทองถ่ินปกครอง
โดยองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  มีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเปนตัวแทนหมูบานโดยมาจากการเลือกต้ัง 
จํานวน  ๒  คน  การทํางานของผูนําท้ังสองสวนทํางานแบบบูรณาการเพื่อประโยชนคนในชุมชนเปนหลักรวมคิด  
รวมทํา  รวมใจ และสามัคคี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 5 บานไรสนาม 

 

ภาพกิจกรรม 

บานไรสนาม  หมูท่ี ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



๓๕ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 5 บานไรสนาม 

 

ภาพกิจกรรม 

บานไรสนาม  หมูที่ ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 5 บานไรสนาม 

 

ภาพกิจกรรม 

บานไรสนาม  หมูที่ ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 5 บานไรสนาม 

 

ภาพกิจกรรม 

บานไรสนาม  หมูที่ ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



๓๘ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 5 บานไรสนาม 

 

ภาพกิจกรรม 

บานไรสนาม  หมูที่ ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



๓๙ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 5 บานไรสนาม 

 

ภาพกิจกรรม 

บานไรสนาม  หมูที่ ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



๔๐ 
 

แผนพัฒนาหมูบาน หมูท่ี 5 บานไรสนาม 

 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการจําแนกตามการดําเนินการ 

 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการจําแนกตามการดําเนินการ 

 
 

0%

25.56%74.44%
ทําเอง
ทํารว่ม
ทําให ้

0

34
99

ทําเอง ทํารว่ม ทําให ้


