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ผู้้�นำำ�อาสาพััฒนาชุุมชน หรืือ “ผู้้�นำำ� อช.” เป็็นอาสาสมััครนัักพััฒนาของ

กรมการพััฒนาชุุมชน ที่่ดำ� �ำ เนิินการตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่อ� วัันที่่� 28 มกราคม 2512 ในการ
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ประชาชนที่่�มีีจิิตอาสา สมััครใจเข้้าร่่วมพััฒนาชุุมชนของตน
ทั้้�งในระดัับหมู่่�บ้้านและตำำ�บล โดยระดัับหมู่่�บ้้านเรีียกว่่า “อาสาพััฒนาชุุมชน หรืือ อช.”
มีีทุุกหมู่่�บ้้าน ๆ ละ ไม่่น้้อยกว่่า 4 คน และระดัับตำำ�บลเรีียกว่่า “ผู้้�นำำ� อช.” ซึ่่�งได้้รัับ
การคััดเลืือกจากเวทีีประชาคมอาสาพััฒนาชุุมชน ตำำ�บลละ 2 คน เป็็นชาย 1 คน หญิิง 1 คน
ปััจจุุบันั มีี อช. จำำ�นวน 289,580 คน และ ผู้้�นำ�ำ อช. จำำ�นวน 13,500 คน (ณ ปีี 2564)
	สำำ�หรับั ปีี 2564 กรมการพััฒนาชุุมชน ได้้มอบหมายให้้ อช./ผู้้�นำ�ำ อช. ดำำ�เนิินการ
ส่่งเสริิมและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตครััวเรืือนที่่�ตกเกณฑ์์ข้้อมููลความจำำ�เป็็นพื้้�นฐาน (จปฐ.)
เพื่่�อแก้้ปััญหาและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่ชุุมชน/หมู่่�บ้้าน โดยเน้้นการจััดกิิจกรรม
แบบบููรณาการร่่วมกัับการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ตามหลัักทฤษฎีีใหม่่ ประยุุกต์์สู่่� “โคก หนอง นา พช.” สานต่่อพระราชปณิิธานของ
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร และ
น้้อมนำำ�พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสินิ ทรมหาวชิิราลงกรณ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว “สืืบสาน รัักษา ต่่อยอด” สู่่�การปฏิิบััติิ ดัังนั้้�น อช. และ ผู้้�นำำ� อช.
ในฐานะนัักพััฒนาภาคประชาชนจึึงร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่พั� ฒ
ั นาชุุมชนขัับเคลื่่อ� นโครงการดัังกล่่าว
เพื่่�อให้้บรรลุุผลตามวิิสััยทััศน์์ของกรมการพััฒนาชุุมชน ที่่�มุ่่�งหวัังช่่วยให้้พี่่�น้้องประชาชน
มีีเศรษฐกิิจฐานรากที่่�มั่่�นคง ชุุมชนพึ่่�งพาตนเองได้้ ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ในปีี 2565
ตััวอย่่างของโครงการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จจาก 3 ผู้้�นำำ�อาสาพััฒนาชุุมชนดีีเด่่น
ระดัับจัังหวััด ที่่�สร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับเกษตรกร ได้้นำำ�เอาหลัักคิิด วิิธีีการ ไปปรัับใช้้
ในพื้้�นที่่�ของตนเอง สร้้างความมั่่�นคง พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน

นายเกษมชััย แสงสว่่าง ผู้้�นำำ�อาสาพััฒนาชุุมชน
ตำำ�บลหนองโพธิ์์� อำำ�เภอหนองหญ้้าไซ จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
จากการได้้เข้้ามาทำำ�งานด้้านอาสาพััฒนาชุุมชน ประมาณ
ต้้นปีี 2540 เริ่่�มมีีความสนใจในงานการเกษตร จึึงได้้เข้้าไป
ร่่วมอบรม ดููงานในหลายแห่่ง แล้้วนำำ�มาลงมืือทำำ�อย่่างเข้้าใจ
จนสามารถเป็็ นวิิ ทยากรถ่่ ายทอดความรู้้� ให้้กัับเกษตรกรได้้
นอกจากนี้้� ยัังได้้นำ�ห
ำ ลัักเกษตรทฤษฎีีใหม่่จากในหลวงรััชกาลที่่� 9
มาประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในพื้้�นที่่�อย่่างสมบููรณ์์
“ได้้นำำ�โมเดล “โคก หนอง นา” ฉบัับย่่อมาไว้้ที่่�บ้้าน
บนเนื้้�อที่่�กว่่า 2 ไร่่ มีีการปลููกป่่า 3 อย่่าง ประโยชน์์ 4 อย่่าง
ขุุดคลองไส้้ไก่่ เพื่่�อกัักเก็็บน้ำำ��ให้้เพีียงพอใช้้ตลอดทั้้�งปีี เสร็็จแล้้ว
จึึงนำำ� เอาความรู้้� เ หล่่ า นี้้� ไ ปสร้้ า งกระบวนการเรีี ย นรู้้�ต่่ อ ยอด
ให้้กับั คนในชุุมชน และที่่นี่่� ยั� งั เป็็นหนึ่่ง� ในฐานการเรีียนรู้้� ที่่มี� ชื่ี อ�่ ว่่า
ฐาน “โคก หนอง นา” และ ฐาน “คนมีีพลััง” โดยนำำ�เอา
พลัังงานทดแทนมาปรัับใช้้ในพื้้�นที่่�ทำำ�การเกษตร”
	ปััจจุุบันั เขายัังเป็็นวิิทยากรขัับเคลื่่อ� นศููนย์์เรีียนรู้้�ชุมุ ชน
สมบููรณ์์แบบบ้้านหนองกระโดนมน และเป็็นวิิทยากรฝึึกอบรม
โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ตามหลััก
ทฤษฎีีใหม่่ ประยุุกต์์สู่�่ “โคก หนอง นา” กิิจกรรมที่่� 1 ฝึึกอบรม
เพิ่่ม� ทัักษะระยะสั้้น� การพััฒนากสิิกรรมสู่่ร� ะบบเศรษฐกิิจพอเพีียง

“คิิด พููด ทำำ�”
คิิด อย่่างเป็็นระบบ
พููด ปรึึกษา วางแผน
ทำำ� ลงมืือทำำ�ทัันทีี
และ เป็็นต้้นแบบ “ครููพาทำำ�” ในโครงการ “โคก หนอง นา”
แห่่งน้ำำ�� ใจ และความหวััง เรืือนจำำ�จังั หวััดสุุพรรณบุุรีี อบรมมาแล้้ว
จำำ�นวน 4 รุ่่�น ๆ ละ 100 คน
“เป็็นความภููมิิใจของชีีวิติ ที่่ไ� ด้้มีโี อกาสสร้้างองค์์ความรู้้�
แนะนำำ�ให้้เกษตรกรหลาย ๆ ท่่าน ไม่่เว้้นแต่่นักั โทษในเรืือนจำำ� ได้้นำ�ำ
สิ่่ง� ที่่�เราได้้ถ่า่ ยทอดไปใช้้ประโยชน์์จริิง ๆ ส่่วนประโยชน์์ที่่เ� กิิดขึ้้น�
กัับคนในชุุมชนที่่�เห็็นได้้ชััด คืือ เกิิดการรวมกลุ่่�มสร้้างอาชีีพ
ประมาณ 20 กลุ่่�ม ไม่่ว่า่ จะเป็็น กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนเกษตรอิินทรีีย์์
วิิถีีชุุมชนหนองกระโดนมน กลุ่่�มธนาคารต้้นไม้้ กลุ่่�มศููนย์์เรีียนรู้้�
ชุุมชน ฯลฯ เกิิดกระบวนการทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วม เรีียกว่่า
การทำำ�งานแบบ “บวรส” คืือ การทำำ�งานร่่วมกัับ บ้้าน วััด โรงเรีียน
และส่่วนราชการ เป็็นการเดิินหน้้า คิิดเชิิงบวก ทำำ�งานอย่่าง
มีีความสุุข”
นอกจากนี้้� ยัังฝากเคล็็ดลัับสู่่�ความสำำ�เร็็จด้้วยหลัักการ
ทำำ�งานว่่า “คิิด พููด ทำำ�” คิิด คืือการคิิดอย่่างเป็็นระบบ คิิดคน
เดีียวไม่่ออกให้้หาคนร่่วมคิิด พููด นำำ�ไปพููดคุุย ปรึึกษา วางแผน
การทำำ�งาน ทำำ� นำำ�ไปทำำ� ซึ่่�งต้้องทำำ�ทัันทีี ทำำ�เล็็ก ๆ แต่่สร้้าง
ความชััดเจน ที่่�ยิ่่�งใหญ่่
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นายสุุรีีย์์ ลาภเสนา ผู้้�นำำ�อาสาพััฒนาชุุมชน
ตำำ�บลนาม่่วง อำำ�เภอประจัักษ์์ศิิลปาคม จัังหวััดอุุดรธานีี
จากจุุดเริ่่ม� ต้้นคืือ เสีียดายที่่น� าของภรรยาที่่ทิ้้� ง� ไว้้รกร้้าง
ไม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์ จึึงเกิิดแนวคิิดอยากทำำ�การเกษตร แต่่ก็็ไม่่ใช่่
เรื่่�องง่่ายเลย เพราะสภาพเป็็นพื้้�นที่่�นาดอน คืือที่่�นาที่่�อยู่่�สููง
ซึ่่�งมัักจะเกิิดปััญหาเรื่่�องน้ำำ��ไม่่พอใช้้ ไม่่เหมาะจะทำำ�การเกษตร
แต่่เขากลัับพลิิกฟื้้น� ผืืนนาสู่่ค� วามอุุดมสมบููรณ์์ ลบคำำ�สบประมาท
ได้้ในเวลาเพีียง 3 ปีีเศษ พร้้อมด้้วยรางวััลระดัับจัังหวััดอีกี มากมาย
“หลัังจากเกษีียณก็็แค่่จะกลัับมาพัักผ่่อนที่่บ้� า้ น แต่่ไปเห็็น
ที่่�นาของภรรยา แล้้วเกิิดเสีียดายถ้้าจะปล่่อยทิ้้�งไว้้เฉย ๆ เลยคิิด
จะทำำ�นา ทำำ�การเกษตร จึึงเริ่่ม� ไปเรีียนรู้้� อบรมดููงานการทำำ�เกษตร
หลายแห่่ง และเริ่่�มเป็็นอาสาพััฒนาชุุมชน ถ่่ายทอดความรู้้�
ด้้านการเกษตรให้้กับั ชาวบ้้าน และนำำ�หลัักการเกษตรทฤษฏีีใหม่่
ประยุุกต์์ทำำ� “โคก หนอง นา” ในพื้้�นที่่�ตััวเอง ซึ่่�งเป็็นนาโคก
หรืือนาดอน มีีความแห้้งแล้้ง ไม่่มีทั้้ี ง� น้ำำ�ป
� ระปา และไฟฟ้้าเข้้าไม่่ถึึง
จนหลายคนมองว่่าผมบ้้า จะทำำ�สำำ�เร็็จได้้อย่่างไร
ผมเริ่่�มลงมืือทำำ�ประมาณปีี 2560 ด้้วยการปรัับที่่�นา
ขุุดบ่่อรอบนา ปลููกกล้้วย ไม้้สััก ไม้้พะยููง ไม้้มะค่่าโมง เป็็นต้้น
โดยไม่่ใช้้สารเคมีี และมีีการรวมกลุ่่�มกัับเพื่่�อนเกษตรเข้้าโครงการ
ส่่งเสริิมการผลิิตข้้าวอิินทรีีย์์ ที่่�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
ช่่วยสนัับสนุุนไร่่ละ 2,000 บาท ก็็รวมกัันได้้ 19 คน จึึงได้้งบมา
เจาะบ่่อบาดาล และนำำ�โซลาร์์เซลล์์มาสููบน้ำำ��ใช้้ในพื้้�นที่่� จากนั้้�น
รวมกลุ่่�มเกษตรกรอีีกจำำ�นวน 175 ไร่่ จนสามารถของบประมาณ
สนัับสนุุนขุุดบ่อ่ บาดาลจากภาครััฐได้้สำ�ำ เร็็จ (กรมทรััพยากรธรณีี
อนุุมัติั งิ บประมาณ ปีี 2565) ซึ่่ง� อนาคตตั้้�งเป้้าขยายต่่ออีีก 500 ไร่่”
นอกจากนี้้� ยัังเปิิดเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ชุุมชน โดยใช้้ที่่�นา
ของตนเองให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และศึึกษาดููงานของคนในชุุมชน
เพื่่�อ เป็็ น ต้้ น แบบครัั ว เรืือนที่่�ส่่ง เสริิ ม การใช้้ พ ลัั ง งานทดแทน
จากโซลาร์์เซลล์์ในพื้้�นที่่� ประกอบอาชีีพเกษตรกร ยึึดแนวทาง
การทำำ�เกษตรแบบ “โคก หนอง นา” จนได้้รัับการคััดเลืือกให้้
เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ต้้นแบบระดัับอำำ�เภอ
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“มีีคนมาดููงานที่่�นี่่�แล้้วนำำ�ไปทำำ�ตาม ซึ่่�งมีี 16 คน
ไปขุุดบ่อ่ ติิดโซลาร์์เซลล์์ ลงทุุนครั้้ง� เดีียว 40,000 – 50,000 บาท
แต่่มีน้ำี ��ำ ใช้้อุดุ มสมบููรณ์์ตลอดปีี เกษตรกรมีีความมั่่น� คงด้้านรายได้้
ทั้้�งจากการทำำ�นาปลููกข้้าว ที่่�สร้้างรายได้้หลัักแสนต่่อปีี และยัังมีี
รายได้้รายวัันจากพืืชผัักสวนครััว กล้้าไม้้ ดอกไม้้ ต่่าง ๆ เฉลี่่�ย
วัันละ 300 - 400 บาท ก็็อยู่่�ได้้อย่่างสบาย”
ท้้ายนี้้� ผมในฐานะผู้้�นำ�ำ อช. อยากฝากหลัักในการทำำ�งาน
ที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จว่่า “ระเบิิดจากข้้างใน” คืือเรีียนรู้้�ให้้เข้้าใจ
ลงมืือทำำ� ไม่่มีีอะไรที่่�ทำ�ำ ไม่่ได้้ อย่่าท้้อ ไม่่เอาตััวเงิินมากำำ�หนด
ความสุุข แล้้วเราจะไม่่ทุุกข์์

“ระเบิิดจากข้้างใน”
เรีียนรู้้�ให้้เข้้าใจ
ลงมืือทำำ�
ไม่่มีีอะไรที่่�ทำำ�ไม่่ได้้

นางอมรรััตน์์ หิิรััญรุุจีี ผู้้�นำำ�อาสาพััฒนาชุุมชน
ตำำ�บลเขาดิิน อำำ�เภอเขาพนม จัังหวััดกระบี่่�
เจ้้าของ “บ้้านสวนถุุงทอง” บนพื้้น� ที่่ก� ว่่า 13 ไร่่ ได้้เริ่่ม�
ทำำ�โครงการ “โคก หนอง นา” เพราะชอบในการทำำ�เกษตร
ทฤษฎีีใหม่่ การทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์ที่่�ยั่่�งยืืน การบริิหารจััดการ
พื้้�นที่่�การเกษตรอย่่างเป็็นระบบและยั่่�งยืืน
“ชอบงานอาสามาตั้้�งแต่่วััยเด็็ก เพราะเป็็นครอบครััว
ข้้าราชการ ก็็จะคุ้้�นเคยกัับชาวบ้้านอยู่่�แล้้ว จึึงได้้รัับคััดเลืือก
จากหมู่่�บ้้านให้้เข้้ามาเป็็นผู้้�นำำ� อช. และได้้เรีียนรู้้�ด้้านการเกษตร
มีีความสนใจเกษตรทฤษฎีีใหม่่ เลยยก “โคก หนอง นา” มาไว้้
ที่่�สวนปาล์์มของตััวเองเสีียเลย เพราะพอปาล์์มราคาตก เราก็็
คิิดว่่าจะทำำ�อย่่างไรให้้อยู่่�รอด ก็็เริ่่�มตััดเอาปาล์์มที่่�ไม่่มีีลููกออก
ให้้แสงลอดลงมาเพื่่อ� ทำำ�การปลููกพืืชแซมในสวนปาล์์ม ไม่่ว่า่ จะเป็็น
หมาก มะพร้้าว กาแฟ ผัักสวนครััว และก็็เลี้้�ยงผึ้้�งด้้วย ยิ่่�งใน
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด - 19 การสร้้างความมั่่น� คง
ทางแหล่่งอาหารเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นมาก ก็็มาทำำ�ตรงนี้้�อย่่างเต็็มที่่�”
จากการทุ่่�มเทและจริิงจัังในการทำำ�งาน ทำำ�ให้้ “บ้้านสวน
ถุุงทอง” ผลิิดอกออกผลเป็็นความสำำ�เร็็จ สร้้างกระบวนการ
เรีียนรู้้�ให้้กัับเกษตรกรในชุุมชน เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ที่่�ใครหลายคน
อยากมาศึึกษาและนำำ�ไปประยุุกต์์ในพื้้น� ที่่ข� องตน โดยยึึดหลัักการ
ทำำ�เกษตรตามศาสตร์์ของพระราชา สร้้างรายได้้ และความสุุข
ให้้กัับคนในชุุมชนอย่่างแท้้จริิง
	บ้้านสวนถุุงทอง ได้้ดำำ�เนิินรอยตามหลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง คืือ การพึ่่�งตนเอง เป็็นแบบอย่่างให้้กัับ
เกษตรกร คนในชุุมชน ได้้นำำ�ไปเป็็นแบบอย่่าง ไม่่ว่่าจะเป็็นการ

“ต้้องทำำ�ให้้จริิง
มั่่�นใจในสิ่่�งที่่�ทำำ�
และลงมืือทำำ�ด้้วยตััวเอง”
ปลููกผััก เลี้้�ยงปลา ขุุดบ่่อน้ำำ�� ไว้้ใช้้ได้้ตลอดปีี และยัังเชื่่�อในทฤษฎีี
การแบ่่งปััน โดยสร้้างที่่�นี่่�ให้้เป็็นเสมืือน “ตู้้�เย็็น” ของหมู่่�บ้้าน
ใครอยากได้้อะไรก็็มาเก็็บไป ไม่่คิิดเงิิน แต่่เราได้้ความสุุข คืือ
ได้้แบ่่งปัันผู้้�อื่่�น ถ้้าขายก็็จะจบลงที่่�ขาย แต่่ถ้้าแบ่่งปัันมัันจะเกิิด
ขึ้้�นทั้้�งหมู่่�บ้้าน ส่่วนที่่�เหลืือก็็นำ�ำ ไปขาย สร้้างรายได้้อีีกทางหนึ่่�ง
ชาวบ้้านที่่�มาดููงานก็็นำำ�ไปปรัับใช้้ในพื้้�นที่่�ของตนเอง บางคนไป
ปลููกผัักเหลีียงแซมในสวนยาง ขุุดบ่่อเลี้้�ยงปลา เลี้้�ยงหอยขม
ในบ่่อปลา ทำำ�แบบพอเพีียงแต่่เป็็นแหล่่งอาหารที่่อุ� ดุ มสมบููรณ์์
นอกจากนี้้� ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่อ�่ งการบริิหารจััดการ
พื้้�นที่่�ทำำ�การเกษตร ซึ่่�งมองว่่ามีีผลโดยตรงต่่อผลสำำ�เร็็จ ในการ
ทำำ�โครงการ “เราต้้องรู้้�จักั ผืืนดิินของตััวเอง ต้้องรู้้�ว่า่ เนื้้อ� ดิินของเรา
เป็็นแบบไหน เหมาะที่่�จะปลููกพืืชอะไร ดููแลอย่่างไร ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�
ขอความรู้้�จากเกษตรกรที่่�มีีประสบการณ์์ได้้ ก็็ลองผิิดลองถููก
มาตลอด เราไม่่ทำ�ำ ตััวเป็็นน้ำำ�� เต็็มแก้้ว เปิิดรับั ความรู้้�ใหม่่ ๆ แล้้วจะ
ประสบความสำำ�เร็็จได้้ โดยหลัักในการทำำ�งาน คืือ ต้้องทำำ�ให้้จริิง
มั่่น� ใจในสิ่่ง� ที่่ทำ� �ำ และลงมืือทำำ�ด้้วยตััวเอง” นางอมรรััตน์์ หิิรัญ
ั รุุจีี
กล่่าวทิ้้�งท้้าย
	นี่่�เป็็นเพีียงตััวอย่่างส่่วนหนึ่่ง� ของผู้้�นำ�ำ อาสาพััฒนาชุุมชน
(ผู้้�นำำ� อช.) ที่่�ได้้ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนโครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ตามหลัักทฤษฎีีใหม่่ประยุุกต์์สู่่�
“โคก หนอง นา” ของกรมการพััฒนาชุุมชน ที่่�เห็็นผลเป็็น
รููปธรรม โดยใช้้พลัังของผู้้�นำ�ำ ชุุมชนในการพััฒนา และเสริิมสร้้าง
ความเข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชนของตนเอง ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ให้้มีีความสุุข สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ และนำำ�ไปสู่่�การทำำ�ให้้
เศรษฐกิิจฐานรากเกิิดความมั่่�นคง และยั่่�งยืืนอย่่างแท้้จริิง
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One Plan :
แผนพััฒนาตำำ�บล
สู่่�การพััฒนาชุุมชน
อย่่างยั่่�งยืืน

ในยุุคโลกาภิิวััตน์์ ปััญหาต่่าง ๆ มีีความสลัับซัับซ้้อน

และเปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้น� การแก้้ปัญ
ั หาจำำ�เป็็นต้้องมีีความ
รอบคอบ และคำำ�นึึงถึึงผลกระทบอย่่างรอบด้้าน ซึ่่�งต้้องอาศััย
ความร่่วมมืือร่่วมใจจากทุุกฝ่่าย กรมการพััฒนาชุุมชน ได้้ส่ง่ เสริิม
การบริิหารจััดการชุุมชนผ่่านกระบวนการจััดทำำ�แผนชุุมชน
เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� การแก้้ไขปััญหา
ด้้วยกระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมโดยชุุมชน มีีเจ้้าหน้้าที่่�
พััฒนาชุุมชน ภาคีีการพััฒนา ผู้้�นำำ�ชุุมชน และผู้้�อาศััยในชุุมชน
มาทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่�อกำำ�หนดอนาคตและกิิจกรรมการพััฒนา
ของชุุมชน สามารถแก้้ปััญหาที่่�ชุุมชนเผชิิญอยู่่� ซึ่่�งทุุกคน
ได้้รับั ประโยชน์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� ร่่วมกััน
ในปีี 2562 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพััฒนาชุุมชน
ได้้จััดทำำ�แผนและประสานแผนพััฒนาพื้้�นที่่�ในระดัับอำำ�เภอ
และตำำ�บล พ.ศ.2562 หรืือ One Plan ซึ่่�งเป็็นการขัับเคลื่่�อน
แผนพััฒนาระดัับพื้้�นที่่ค� รั้้ง� ใหญ่่ ครอบคลุุมทุุกตำำ�บลทั่่�วประเทศ

โดยทำำ�งานผ่่านคณะกรรมการบริิหารงานตำำ�บลแบบบููรณาการ
(ก.บ.ต.) ร่่วมกัับ คณะกรรมการศููนย์์ประสานงานองค์์การ
ชุุมชนระดัับตำำ�บล (ศอช.ต.) และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสะท้้อน
ให้้ เ ห็็ น ถึึงปัั ญ หาและความต้้ อ งการของประชาชนในพื้้� น ที่่�
โดยจะมีีการจััดทำำ�แผนงาน โครงการ กิิจกรรม และจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญเร่่งด่่วน และจััดส่่งให้้คณะกรรมการบริิหารงาน
อำำ�เภอแบบบููรณาการ (ก.บ.อ.) หรืืออาจจะส่่งไปยัังหน่่วยงานที่่มี� ี
งบประมาณสนัับสนุุน สร้้างการเชื่่อ� มโยงการพััฒนาระดัับจัังหวััด
ระดัับภาค ไปจนถึึงระดัับประเทศ โดยมีีความสอดคล้้องและ
เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันตามแนวทางการพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ และสอดรัับกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
(พ.ศ.2561-2580) ในประเด็็นการปรัับสมดุุลและพััฒนา
ระบบบริิหารจััดการภาครััฐ ได้้กำำ�หนดแนวทางการจััดทำำ�แผน
พััฒนาแบบบููรณาการสร้้างความเชื่่�อมโยง และสอดคล้้องกัับ
แผนทุุกระดัับ

ขั้้�นตอนการจััดทำำ�แผนพััฒนาตำำ�บล

คณะกรรมการศููนย์์ประสานงานองค์์การชุุมชนระดัับตำำ�บล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริิหารงานตำำ�บลแบบบููรณาการ (ก.บ.ต.)
จััดเวทีีบููรณาการแผนชุุมชนระดัับตำำ�บล จำำ�นวน 1 วััน

1

ศึกษา ทำความเขาใจ
แนวทางการบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตำบล
และการจัดทำแผน
จากกระทรวงมหาดไทย
ทีไ่ ดจดั ทำเอกสารแนวทางการ
สรางสัมมาชีพชุมชนป 2562

4

จัดเวทีสนับสนุน ศอช.ต. และ ก.บ.ต.
รวบรวมขอมูลตำบล วิเคราะหแผนชุมชนแตละหมูบ า น
เนนดานสัมมาชีพชุมชน
เชือ่ มโยง ตนทาง-กลางทาง-ปลายทาง
เขาถึงงบประมาณ ยกรางเลมแผนชุมชนระดับตำบล
เพือ่ สงพิจารณาเวทีบรู ณาการ
แผนชุมชนระดับตำบล

6
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2

คัดเลือกตำบลทีม่ ี
หมูบ า นเปาหมาย
สรางสัมมาชีพชุมชน
ป 2563
(หากไมครบ ใหคดั เลือก
จากป 2560-2562)

5
เจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชน
เปนทีมวิทยากรกระบวนการ
รวมกับ ศอช.ต. และ ก.บ.ต.
ในเวทีบรู ณาการแผนชุมชน
ระดับตำบล

3

กำหนดกลุม เปาหมาย
รูปแบบการจัดเวทีบรู ณาการ
แผนชุมชนระดับตำบล
เพือ่ เชือ่ มประสาน
กับแผนพัฒนาทองถิน่
ใหมกี ารสนับสนุน
การสรางสัมมาชีพชุมชน

6

สนับสนุน ให ศอช.ต. และ ก.บ.ต.
จัดทำรูปเลมแผนชุมชนระดับตำบล
ตามแบบฟอรมทีก่ ำหนด
และประสานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เชน องคกรปกครองทองถิน่ ,
สำนักงานปกครองอำเภอ
เพือ่ นำแผนไปใชประโยชนตอ ไป

แนวทางการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564
จำำ�นวนตำำ�บลที่่�มีีการบููรณาการ
แผนพััฒนาตำำ�บล 7,036 ตำำ�บล

ขั้้�นตอนที่่� 1 วิิเคราะห์์ปััญหา

ก.บ.ต. ร่่วมกัับ ศอช.ต. และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง นำำ�แผนชุุมชน หรืือ
แผนพััฒนาหมู่่�บ้้านทุุกหมู่่�/ทุุกชุุมชนในตำำ�บลมาวิิเคราะห์์ร่่วมกััน
ค้้นหาปััญหาที่่จำ� �ำ เป็็นเร่่งด่่วนที่่เ� กิิดจากปััจจััยในชุุมชน หรืือนอกชุุมชน
ทั้้�งศัักยภาพของตำำ�บล ปััญหา แนวทางแก้้ไข และประมวลผล
เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมย่่อย หรืือเสนอต่่อที่่�ประชุุมใหญ่่

ขั้้�นตอนที่่� 2 จััดทำำ�แผน ขั้้�นตอนที่่� 3 ประเมิินผล
พััฒนาตำำ�บล
สำำ�นัักงานพััฒนาชุุมชนอำำ�เภอ
นำำ�ข้อ้ มููลทั่่�วไป และที่่เ� จาะลึึก
แต่่ละด้้าน ของแต่่ละหมู่่�บ้า้ น /
ชุุมชน มารวบรวมเป็็นข้้อมููล
ระดัับตำำ�บล เพื่่อ� นำำ�มาวิิเคราะห์์
จุุดอ่่อน จุุดแข็็ง โอกาส และ
ข้้อจำำ�กัดข
ั องชุุมชนให้้มีคี วาม
แม่่นยำำ� ชััดเจน สามารถนำำ�มา
กำำ�ห นดทิิ ศ ทาง/เป้้ า หมาย
การพััฒนาได้้อย่่างเหมาะสม
กัับบริิบทของตำำ�บล

ตรวจสอบความสมบููรณ์์ ข อง
การดำำ�เนิินการทบทวนรายละเอีียด
ข้้อมููลให้้เชื่่�อมโยงกััน และจััดทำำ�
แผนพััฒนาตำำ�บล ตามแนวทาง
การจัั ด ทำำ� แผนพัั ฒ นาตำำ� บล
ที่่�กรมการพััฒนาชุุมชนกำำ�หนด
แล้้วรายงานให้้สำ�นั
ำ ักงานพััฒนา
ชุุมชนจัังหวััดทราบ

ข้้อดีีของการมีีแผนพััฒนาตำำ�บล
1.เกิิดกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน

ผู้้�นำำ� กลุ่่�มองค์์กร และเครืือข่่ายต่่าง ๆ ในระดัับตำำ�บล
มีีส่ว่ นร่่วมในการคิิดวิเิ คราะห์์ วางแผน พร้้อมจััดทำำ�
แผนงาน/โครงการ ในการแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน

2.ทำำ�ให้้เกิิดการบููรณาการแผนชุุมชนสู่่�แผนพััฒนาตำำ�บล

สะท้้อนปััญหาประชาชนในพื้้�นที่่� และเชื่่�อมโยงสู่่�
แผนพััฒนาท้้องถิ่่�น แผนพััฒนาอำำ�เภอ และแผนพััฒนาจัังหวััด

3.เป็็นเครื่่�องมืือในการพััฒนาหมู่่�บ้้าน/ตำำ�บล
4.ต่่อยอดงบประมาณในการพััฒนาชุุมชน

ผ่่านกิิจกรรมหรืือผลผลิิตที่่�เกิิดจากงานพััฒนาชุุมชน
นำำ�มาระบุุในแผนพััฒนาตำำ�บล
เพื่่�อขอรัับงบประมาณจากส่่วนต่่าง ๆ

จากผลการงานดำำ�เนิินงานในปีี 2563 ที่่ผ่� า่ นมา มีีตำ�ำ บล
ที่่มี� กี ารบููรณาการแผนชุุมชนระดัับตำำ�บล จำำ�นวน 6,766 ตำำ�บล
โดยร้้อยละ 85 ของตำำ�บลที่่�มีกี ารบููรณาการแผนชุุมชน สามารถ
สร้้ า งสัั ม มาชีี พ และนำำ� ไปใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นการบริิ ห ารจัั ด การ
ชุุมชนได้้ สำำ�หรัับในปีี 2564 มีีจำำ�นวนตำำ�บลที่่�มีีการบููรณาการ
แผนพััฒนาตำำ�บลเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 7,036 ตำำ�บล

ตำำ�บลทอนหงส์์ อำำ�เภอพรหมคีีรีี
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
	นัับเป็็นหนึ่่�งในตำำ�บลที่่�มีีการบููรณาการแผนชุุมชนที่่�ได้้
ประสิิทธิิภาพ สร้้างความสำำ�เร็็จให้้เห็็นอย่่างเป็็นรููปธรรม

รู้้�จัักตำำ�บลทอนหงส์์

	ตำำ�บลทอนหงส์์ อยู่่�ทางทิิศเหนืือของอำำ�เภอพรหมคีีรีี
ห่่างจากตััวอำำ�เภอ 5 กิิโลเมตร มีีทางหลวงแผ่่นดิินหมายเลข
4016 สายนครศรีีธรรมราช-นบพิิตำ�ำ ตััดผ่า่ นตำำ�บล บริิเวณ
ด้้านตะวัันตกของตำำ�บลเป็็นภููเขา คืือ เทืือกเขานครศรีีธรรมราช
เนื้้�อที่่�ประมาณ 128.6 ตารางกิิโลเมตร หรืือ
80,375 ไร่่ มีีพื้้น� ที่่ทำ� �ำ การเกษตรของตำำ�บลทั้้�งหมด 22,920 ไร่่
จำำ�นวนประชากรทั้้ง� สิ้้น� 8,273 คน/2,153 ครััวเรืือน
ประกอบด้้วย 9 หมู่่�บ้้าน ดัังนี้้� 1.บ้้านเก้้ากอ
2.บ้้านดอนคา 3.บ้้านอ้้ายเขีียว 4.บ้้านอ้้ายคูู 5.บ้้านในเขีียว
6.บ้้านวัังลุุง 7.บ้้านคลองเมีียด 8.บ้้านชุุมขลิิง 9.บ้้านในเขีียว 2
ลัักษณะอาชีีพ ส่่วนใหญ่่ชาวบ้้านในตำำ�บลทอนหงส์์
มากกว่่าร้้อยละ 81 ของครััวเรืือน ทั้้�งหมดประกอบอาชีีพ
ทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำำ�สวนยางพารา สวนผลไม้้
อาทิิ มัังคุุด เงาะ ทุุเรีียน ลองกอง
รายได้้เฉลี่่�ย จากการประกอบอาชีีพการทำำ�สวน
ยางพารา รายได้้เฉลี่่�ย 25,500-30,000 บาท/ครััวเรืือน/ปีี
อาชีีพการทำำ�สวนผลไม้้ ประมาณ 50,000-200,000 บาท/
ครััวเรืือน/ปีี

นางสาวสุุกรีีฑา อรุุณจิิตต์์ พััฒนาการอำำ�เภอพรหมคีีรีี
เผยว่่า ได้้เข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมในการกระตุ้้�นให้้ทุกุ หมู่่�บ้า้ น ทุุกตำำ�บล
ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ในการจััดทำำ�แผนพััฒนาหมู่่�บ้า้ น ชี้้จุ� ดุ แข็็ง
ของตำำ�บลทอนหงส์์ว่า่ การมีีผู้้�นำ�ำ ชุุมชนที่่เ� ข้้มแข็็งจะสร้้างแผนพััฒนา
ชุุมชนที่่�ได้้ประสิิทธิิภาพ และตรงกัับความต้้องการของชุุมชน
“สำำ�นักั งานพััฒนาชุุมชนอำำ�เภอพรหมคีีรีี ได้้เข้้าไปพััฒนา
ชุุมชนด้้วยการสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ ในการจััดทำำ�แผนพััฒนาชุุมชน
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นางสาวสุุกรีีฑา อรุุณจิิตต์์ พััฒนาการอำำ�เภอพรหมคีีรีี

ดึึงจุุดดีี จุุดด้้อยของแต่่ละพื้้�นที่่� และนำำ�ปััญหา อุุปสรรค ในการ
พััฒนาแต่่ละพื้้�นที่่�มาวิิเคราะห์์อย่่างรอบด้้าน และแผนพััฒนา
ชุุมชนที่่�ดีี ควรมีีการปรัับแผนให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
โดยปรัับทุุก 1 ปีี สำำ�หรัับที่่�ตำำ�บลทอนหงส์์ มีีข้้อดีีตรงที่่�กำำ�นััน
ผู้้�ใหญ่่บ้้าน ผู้้�นำำ�ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง ให้้ความร่่วมมืืออย่่างดีี
ทำำ�ให้้การขัับเคลื่่�อนแผนพััฒนาชุุมชนมีีความก้้าวหน้้า ซึ่่�ง
ความสำำ�เร็็จในการพััฒนาชุุมชน คืือ การบููรณาการทุุกภาคส่่วน
ทั้้ง� ผู้้�นำ�หมู่
ำ �บ้่ า้ น ส่่วนราชการ สาธารณสุุข ฯลฯ มีีการทำำ�งานร่่วมกััน
ทุุกส่่วนมาช่่วยกัันขัับเคลื่่�อนแผน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้แผนพััฒนาชุุมชน
นั้้น� มีีประสิิทธิิภาพ และทำำ�ให้้งานประสบความสำำ�เร็็จได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิผล”
	ด้้านนายพิิทยาธร ผ่่องสมััย นัักวิิชาการพััฒนาชุุมชน
ชำำ�นาญการ พััฒนากรประจำำ�ตำ�ำ บลทอนหงส์์ เล่่าถึึง การเข้้าไป
สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ กัับชาวบ้้านเรื่่�องการพััฒนาหมู่่�บ้้าน
ตำำ�บล ซึ่่�งแม้้ไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่ แต่่ก็็ถืือเป็็นอีีกหน่่วยงานหนึ่่�งที่่�ไป
กระตุ้้�นให้้คนในหมู่่�บ้า้ นเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของแผนพััฒนาหมู่่�บ้า้ น
สู่่�แผนพััฒนาตำำ�บล
“สำำ�นักั งานพััฒนาชุุมชนอำำ�เภอพรหมคีีรีี เข้้าไปทำำ�ความ
เข้้าใจเรื่อ�่ งการจััดทำำ�แผนพััฒนาหมู่่�บ้า้ น เพื่่อ� ให้้หมู่�บ้่ า้ นตระหนััก
ว่่าหมู่่�บ้้านมีีความสำำ�คััญอย่่างไร ข้้อมููลทั่่�วไปและเรื่่�องสำำ�คััญ

นายพิิทยาธร ผ่่องสมััย นัักวิิชาการพััฒนาชุุมชนชำำ�นาญการ
พััฒนากรประจำำ�ตำำ�บลทอนหงส์์
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ต่่าง ๆ เสมืือนเป็็นเข็็มทิิศของหมู่่�บ้้าน ตำำ�บล ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลเปิิด
ที่่�หากหน่่วยงานอื่่�นอยากรู้้�จัักก็็สามารถสืืบค้้นได้้ หลัังจากนั้้�น
มีีการจััดประชุุมตกผลึึกเรื่่�องปััญหาที่่�พบในหมู่่�บ้้าน มีีการทำำ�
SWOT ข้้อดีี ข้้อด้้อย ปััญหา อุุปสรรค และแนวทางแก้้ไขปััญหา
เพื่่อ� นำำ�ไปพััฒนาให้้ดีขึ้้ี น� และส่่งต่่อแผนระดัับตำำ�บลนี้้�ไปสู่่�อำ�ำ เภอ
ต่่อไปยัังแผนจัังหวััด คืือการบููรณาการแผนพััฒนาร่่วมกััน
จากทุุกหน่่วยงาน”
สำำ�นัักงานพััฒนาชุุมชนอำำ�เภอพรหมคีีรีี จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช ร่่วมกัับ ตำำ�บลทอนหงส์์ ก.บ.ต. และ ศอช.ต.
ร่่วมกัันสร้้างกระบวนการร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� เพื่่อ� ให้้แผนพััฒนาตำำ�บล
สามารถใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนาหมู่่�บ้า้ นอย่่างแท้้จริิง มีีการจััด
ประชาคมหมู่่�บ้า้ น สำำ�รวจข้้อมููลประชากร วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลพื้้�นฐาน
ตลอดจนบริิบทต่่าง ๆ ของพื้้น� ที่่� และได้้ทราบปััญหาที่่เ� ร่่งด่่วน
คืือ ปััญหาคุุณภาพของน้ำำ��

น้ำำ�� ที่่สู� บู ขึ้้น� มาจากแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิจะมีีสีีแดง
ขุ่่�น และมีีตะกอน ไม่่เหมาะจะนำำ�ไปอุุปโภค

“ตำำ�บลทอนหงส์์ ประกอบด้้วย 9 หมู่่�บ้า้ น แต่่มีี 2 หมู่่�บ้า้ น
ที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบเรื่อ�่ งคุุณภาพน้ำำ�� เป็็นอย่่างมาก คืือ หมู่่�บ้า้ นวัังลุุง
และหมู่่�บ้า้ นเก้้ากอ โดยน้ำำ�ที่่
� ใ� ช้้อุปุ โภคเป็็นการสููบขึ้้น� มาจากบ่่อ
และไม่่มีที่่ี พั� กั น้ำำ�� น้ำำ�มี
� ลัี กั ษณะเป็็นสีีแดง ขุ่่�น และมีีตะกอน จึึงได้้
แจ้้งถึึงที่่ม� าที่่ไ� ปของปััญหา วััตถุปุ ระสงค์์และแนวทางแก้้ไขปััญหา
ไว้้ในแผนพััฒนาชุุมชน ขอความอนุุเคราะห์์การจััดหาสถานที่่ตั้้� ง�
และก่่อสร้้างแท้้งค์์น้ำำ�� กัักเก็็บน้ำำ��ไว้้สำำ�หรัับพัักน้ำำ��ก่่อนนำำ�ไปใช้้
ซึ่่�งขณะนี้้�เขีียนแผนเสร็็จเรีียบร้้อย และส่่งแผนนี้้�ไปยัังอำำ�เภอ จัังหวััด โดยอยู่่�ระหว่่างพิิจารณางบประมาณปีี 2564 นัับเป็็น
การแก้้ปัญ
ั หาคุุณภาพน้ำำ�� เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิติ ให้้กับั คนในหมู่่�บ้า้ น
ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม สะท้้อนถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการใช้้แผนพััฒนา
หมู่่�บ้า้ นเป็็นเครื่อ�่ งมืือ โดยไม่่ต้อ้ งรอหน่่วยงานท้้องถิ่่�น”
นอกจากนี้้� นายพิิทยาธร ผ่่องสมััย พััฒนากรประจำำ�
ตำำ�บลทอนหงส์์ ยัังกล่่าวถึึงแผนในอนาคตว่่า จะเน้้นการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิต ส่่งเสริิมอาชีีพ รายได้้ที่่�มั่่�นคง ควบคู่่�ไปกัับการ
สร้้างความมั่่น� คงทางอาหาร เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 ชุุมชนต้้องสร้้างแหล่่งอาหาร ปลููกพืืชผัักสวนครััว
เพื่่อ� ให้้สามารถพึ่่ง� พาตนเอง และเลี้้ย� งชีีพได้้ในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงและยั่่�งยืืนในอนาคต

หมู่่�บ้้านเศรษฐกิิจพอเพีียง

พััฒนาพื้้�นที่่�ตามหลัักทฤษฎีีใหม่่ ประยุุกต์์สู่่� “โคก หนอง นา พช.”
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง เป็็นการน้้อมนำำ�

แนวพระราชดำำ�รััสในพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ไปสู่่�การปฏิิบััติิ
เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาที่่�สมดุุล เป็็นธรรมและมีีภููมิิคุ้้�มกัันกัับ
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงจากภายในชุุมชน ภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ จากสัังคมโลกที่่�จะส่่งผลต่่อครอบครััว
การพััฒนาประชาชนให้้เข้้าใจในแนวคิิดเศรษฐกิิจพอเพีียง
จนเกิิดการยอมรัับและนำำ�ไปปฏิิบััติิ จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการ
สร้้างความสมดุุล ระหว่่างการมีีปัจั จััยในการดำำ�รงชีีวิตขั้้
ิ น� พื้้น� ฐาน
ฐานะทางเศรษฐกิิจ กัับการสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน เพื่่อ� รัับมืือกัับผลกระทบ
จากความเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ทุุกครััวเรืือน
ในทุุกพื้้�นที่่� ได้้มีีวิิถีีปฏิิบััติิตนตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงขั้้น� พื้้น� ฐาน สำำ�หรับั การพออยู่่� พอกิิน ในแต่่ละครอบครััว
โดยสอดคล้้องกัับภููมิิสัังคมที่่�แต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�มีี ค วามแตกต่่ า งกัั น
ของปััจจััยพื้้น� ฐาน ด้้านศัักยภาพ วิิถีชีี วิี ติ วััฒนธรรม และอััตลัักษณ์์
กรมการพััฒนาชุุมชน เน้้นให้้นำ�วิ
ำ ธีิ กี ารเรีียนรู้้�ในรููปแบบ
“โคก หนอง นา พช.” มาเป็็นกิิจกรรมย่่อยในการจััดทำำ�ศููนย์์
เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง รููปแบบ “โคก หนอง นา พช.” เนื่่อ� งจาก

ภาพพระราชทาน

เป็็นรููปแบบการบริิหารจััดการทรััพยากร/ชีีวิติ /ชุุมชน ในภาพรวม
ดิิน น้ำำ�� ลม ไฟ โดยเฉพาะคนและอาชีีพที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จ
ในการใช้้พััฒนาครััวเรืือนและชุุมชน ภายใต้้หลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงที่่�เป็็นรููปธรรม โดยได้้มีีเจ้้าของที่่�ดิินสมััครใจ
เข้้าร่่วมเรีียนรู้้�ในโครงการ และยิินยอมให้้ใช้้ที่่�ดิินในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�วิถีิ ีชีีวิิต ที่่�ลงมืือฝึึกปฏิิบัติั จิ ริิงร่่วมกัับ
ครอบครััวพััฒนา เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ถ่า่ ยทอดวิิธีกี ารและองค์์ความรู้้�
ให้้กับั คนในชุุมชน
นางเบญจวรรณ อื้้�อฉาว ชาวบ้้านโคกจุุฬา ตำำ�บล
บ้้านหลวง อำำ�เภอเสนา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา กล่่าวว่่า
ตนได้้ลาออกจากงานเนื่่�องด้้วยปััญหาสุุขภาพ และได้้เริ่่�ม
ดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงด้้วยตนเอง
นัับตั้้ง� แต่่ปีี 2555 โดยการปลููกทุุกอย่่างที่่กิ� นิ กิินทุุกอย่่างที่่ปลูู
� ก
เหลืือก็็ขายและแบ่่งปััน ถึึงแม้้จะมีีคนบอกว่่าทำำ�ไปทำำ�ไม
ทำำ�ไปเหลืือก็็ขายไม่่ได้้หรอก แต่่ตนก็็ไม่่ได้้สนใจ และได้้
ดำำ�เนิินการจนเห็็นผลเป็็นรููปธรรม ส่่วนเกิินจากการบริิโภค
ในครััวเรืือนก็็นำำ�ไปแบ่่งปััน และขายโดยการหาตลาดเอง
จึึงสามารถขยายผลไปยัังเครืือญาติิ และเพื่่�อนบ้้านใกล้้เคีียง
จนกระทั่่�งในปีี 2560 กรมการพััฒนาชุุมชน ได้้สนัับสนุุน
กระบวนการพััฒนาหมู่่�บ้้านเศรษฐกิิจพอเพีียง จนสามารถ
ขยายผลไปได้้ทั้้�งหมู่่�บ้้าน และในปีี 2561 จึึงได้้จััดตั้้�งเป็็น
ศููนย์์ เรีี ย นรู้้� แ ละขัั บ เคลื่่�อ นปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง
ต่่อมาในปีี 2563 กรมการพััฒนาชุุมชน ได้้สนัับสนุุนความรู้้�ในเรื่อ�่ ง
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การออกแบบเพื่่อ� การจััดการพื้้น� ที่่ต� ามหลัักของเกษตรทฤษฎีีใหม่่
ประยุุกต์์สู่�่ “โคก หนอง นา” ณ ศููนย์์ศึึกษาและพััฒนาชุุมชน
นครนายก จัังหวััดนครนายก
ในพื้้�นที่่� 3 ไร่่ ของนางเบญจวรรณ ได้้ออกแบบพื้้�นที่่�
ให้้มีแี อ่่งน้ำำ�� เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าจะมีีน้ำ��ำ ใช้้ตลอดปีี มีีพืืชผักั หลากชนิิด
ทั้้�งไม้้สููง กลาง เตี้้�ย เรี่่�ยดิินและใต้้ดิิน รวมถึึงสััตว์์ชนิิดต่่าง ๆ
และยัังมีีจุุดเรีียนรู้้� เช่่น กบในกระชััง ไก่่ไข่่อารมณ์์ดีี 1 หลุุม
พอเพีียง เสวีียนยัังชีีพ ปุ๋๋�ยชีีวภาพ เตาเผาถ่่าน ป่่า 3 อย่่าง
ประโยชน์์ 4 อย่่าง ไม้้ 5 ระดัับ และธนาคารน้ำำ��ใต้้ดิิน เป็็นต้้น
โดยนางเบญจวรรณ อื้้อ� ฉาว และแกนนำำ�ในบ้้านโคกจุุฬา เป็็นผู้้�
ที่่�ไม่่ปิิดกั้้�นตนเอง พร้้อมเปิิดรัับความรู้้�และสิ่่�งใหม่่ ๆ เสมอ
จนปััจจุุบัันบ้้านโคกจุุฬา เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�สำำ�คััญของจัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยา

นายณััฐพงศ์์ เพชรดีีคาย ชาวบ้้านหนองสะโน หมู่่�ที่�่ 3
ตำำ�บลวัังยาง อำำ�เภอวัังยาง จัังหวััดนครพนม ได้้เข้้าร่่วมเป็็น
แกนนำำ�การพััฒนาตามโครงการพััฒนาหมู่่�บ้า้ นเศรษฐกิิจพอเพีียง
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่่�งแต่่เดิิมมีีความสนใจ
ในรููปแบบ “โคก หนอง นา” มาก่่อนแล้้ว จึึงมีีความคาดหวััง
ว่่าจะสามารถเป็็นตััวอย่่างและเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ให้้กับั คนในชุุมชน
บ้้านหนองสะโน ในการสร้้างความมั่่�นคงในแหล่่งทำำ�กิิน
ด้้านการเกษตร เลี้้�ยงสััตว์์ สู้้�กัับภััยแล้้ง ผืืนดิินที่่�แตกระแหง
ให้้กลัับมาอุุดมสมบููรณ์์ โดยปรัับปรุุงพื้้�นที่่�รองรัับฝนธรรมชาติิ
และการเชื่่อ� มโยงวงจรชีีวิิตพืืช สััตว์์ ให้้เดิินทางร่่วมกัันได้้
นายณััฐพงศ์์ ได้้นำำ�พื้้�นที่่�ขนาด 3 ไร่่ เข้้าร่่วมโครงการฯ
ออกแบบพื้้�นที่่� โดยใช้้แบบมาตรฐานของกรมการพััฒนาชุุมชน
และได้้ผ่า่ นการอบรมสร้้างแกนนำำ�ขับั เคลื่อ�่ นหมู่่�บ้า้ นเศรษฐกิิจพอเพีียง
ณ พื้้น� ที่่ศูู� นย์์วิทิ ยาศาสตร์์เพื่่อ� การศึึกษานครพนม และสำำ�นักั งาน
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พััฒนาชุุมชนอำำ�เภอวัังยาง ได้้จัดสั
ั มั มนาส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�วิถีิ ชีี วิี ติ
เศรษฐกิิจพอเพีียง การจััดทำำ�แผนพััฒนาวิิถีชีี วิี ติ เศรษฐกิิจพอเพีียง
การขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมพััฒนาวิิถีีชีีวิิตเศรษฐกิิจพอเพีียงระดัับ
หมู่่�บ้้าน และได้้ดำำ�เนิินการขุุดปรัับพื้้�นที่่�ศููนย์์เรีียนรู้้�ให้้เป็็น
“โคก หนอง นา” ตามโครงการฯ เรีียบร้้อยแล้้ว
นายณััฐพงศ์์ เพชรดีีคาย กล่่าวว่่า มีีความภาคภููมิิใจ
เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ที่่�ดิินได้้กลายเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ทฤษฎีีใหม่่รููปแบบ
“โคก หนอง นา” ซึ่่ง� ต่่อไปจะเป็็นประโยชน์์ และสร้้างองค์์ความรู้้�
ที่่มี� ค่ี า่ ให้้กับั คนในชุุมชน และกล่่าวขอบคุุณกรมการพััฒนาชุุมชน
สำำ�นักั งานพััฒนาชุุมชนจัังหวััดนครพนม สำำ�นักั งานพััฒนาชุุมชน
อำำ�เภอวัังยาง และผู้้ที่� มีีส่
�่ ว่ นเกี่่ย� วข้้องที่่ใ� ห้้ความรู้�้ และให้้โอกาส
ในการดำำ�เนิินงานโครงการพััฒนาหมู่่�บ้้านเศรษฐกิิจพอเพีียง
กิิจกรรมการพััฒนาศูนู ย์์เรีียนรู้ท�้ ฤษฎีใี หม่่รููปแบบ “โคก หนอง นา”
จนสำำ�เร็็จเป็็นรููปธรรมในครั้้�งนี้้�

นายวิิรัตน์
ั ์ พระนา (คนที่่� 2 จากซ้้าย)

เช่่นเดีียวกัับ นายวิิรัตน์
ั ์ พระนา แกนนำำ� หมู่่�บ้้าน
เศรษฐกิิจพอเพีียง ในอำำ�เภอเปืือยน้้อย บ้้านหนองนกเขีียน
หมู่่�ที่่� 5 ตำำ�บลขามป้้อม อำำ�เภอเปืือยน้้อย จัังหวััดขอนแก่่น
ได้้เข้้าร่่วมเป็็นแกนนำำ�การพััฒนาตามโครงการพััฒนาหมู่่�บ้้าน
เศรษฐกิิจพอเพีียง ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนำำ�
พื้้�นที่่�ขนาด 3 ไร่่ มาพััฒนาเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ตามแบบมาตรฐาน
กรมการพััฒนาชุุมชน เพราะเห็็นว่่าเป็็นโครงการที่่�มีีประโยชน์์
มากกว่่าความเสีียหาย มองว่่าโครงการนี้้�จะพััฒนาได้้ต้้องเริ่่�ม
จากตนเอง โดยทำำ�แล้้วมีีเหลืือก็็แบ่่งปััน และนำำ�ไปขายสร้้างรายได้้
ให้้ครอบครััว รวมไปถึึงการพััฒนาคนในชุุมชน โดยการทำำ�เป็็น
ตััวอย่่างให้้ดูู ซึ่่ง� ขณะนี้้ไ� ด้้ผ่า่ นการอบรมสร้้างแกนนำำ�ขัับเคลื่่อ� น
หมู่่�บ้้านเศรษฐกิิจพอเพีียงเรีียบร้้อยแล้้ว และอยู่่�ระหว่่างการ
ดำำ�เนิินการพััฒนาพื้้น� ที่่ศูู� นย์์เรีียนรู้้�พัฒ
ั นาวิิถีชีี วิี ติ เศรษฐกิิจพอเพีียง
ระดัับหมู่่�บ้้าน

กรมการพััฒนาชุุมชน มีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจที่่�จะส่่งเสริิม
ให้้ ทุุ ก คนสามารถนำำ�ห ลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง
ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เหมาะสมกัับทุุกกลุ่่�มคน และทุุกองค์์กร
โดยน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาใช้้เป็็นหลััก
ในการดำำ�เนิินชีีวิิต เพราะเศรษฐกิิจพอเพีียงเป็็นปรััชญาที่่�เป็็น
แนวปฏิิบััติิตน ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในกิิจกรรมหรืืออาชีีพใด ก็็สามารถ
นำำ�ไปปฏิิบััติิได้้ ที่่�สำำ�คััญคืือการส่่งเสริิมให้้ประชาชน มีีทััศนคติิ
และสร้้างลัักษณะนิิสัยั พึ่่ง� ตนเอง เพื่่อ� การพััฒนาตนเอง ตามบริิบท
พื้้�นที่่�และภููมิิสัังคม สามารถเสริิมสร้้างและยกระดัับขีีดความ
สามารถของชุุมชน เพื่่อ� ให้้คนยัังชีีพอยู่่ไ� ด้้ มีีงานทำำ� มีีรายได้้ ทำำ�ให้้
เศรษฐกิิจชุุมชนฟื้้น� ตััว และสามารถพััฒนาสู่่อ� นาคตได้้อย่่างสมดุุล
ตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงอย่่างยั่่�งยืืน

คณะผู้้จั� ัดทำำ�
ที่่�ปรึึกษา

นายสุุทธิิพงษ์์
นางวิิไลวรรณ
นายนิิวััติิ
นายสุุรศัักดิ์์�
นางสาวนิิภา

จุุลเจริิญ
อธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชน
ไกรโสดา
รองอธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชน
น้้อยผาง
รองอธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชน
อัักษรกุุล	
รองอธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชน
ทองก้้อน	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชน

คณะทำำ�งาน

นางสาวศศิิวิิมล
นางสาวพิิมพ์์ชนา
นางสมพิิศ
นางสาวฉายาลัักษณ์์
นางสาวสาวิิตรีี
นางสาวชุุติิมา
นางสาวปริิศรา
นายภานุุมาศ

ยิินดีี		ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มงานส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ชุุมชน
พิิชาพัันธ์์โภคิิน นางสาวสุุชาดา
ทศานนท์์
ปููนจััตุุรััส
นางกมลมณีี
วงศ์์สว่่าง
แก้้วศรีีพจน์์
นางสาวชุุติิมณฑน์์ อุุตสาหะ
ศัักดิ์์�เกิิด
นางศุุภรััสมิ์์�
กดาพิิทัักษ์์
ภููมิิแก้้ว
นางสาวพััชรีรัี ัตน์์ นาวา
อ่ำำ��มาลีี
นางสาวลดา
นพรััตน์์
ตรีีสุุวรรณ
นางสิิรีีรััศมิ์์�
จัันทร์์วงษ์์
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สำนักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท/โทรสาร : 02 141 6131, 02 143 8913
http://chumchon.cdd.go.th

