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เกริ่นน�ำ
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ด้วยการ
น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคน                 
ให้พึ่งตนเอง
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชน
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้มขี ดี ความสามารถ
ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยรวมพลังชุมชน ได้แก่          
แกนน�ำ กลุม่ องค์กรและเครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์ ตามปรัชญาการพัฒนาชุมชน “สร้างพลัง
ชุมชน ใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” ซึ่งพลังชุมชนที่มีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น�ำ  อช.) เป็นแกนน�ำ            
ในการพัฒนาหมูบ่ า้ น ต�ำบล โดยเป็นผูร้ เิ ริม่ สร้างสรรค์ ประสานงาน และด�ำเนินการพัฒนา         
ร่วมกับชาวบ้าน และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน เพือ่ ให้การพัฒนา
หมู่บ้าน ต�ำบล บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบาทตามภารกิจหลักของผู้น�ำ
อาสาพัฒนาชุมชน (ผูน้ ำ 
� อช.) ตามแนวทางการส่งเสริมโดยกรมการพัฒนาชุมชน และต้อง
มีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2547 (ข้อ 16)
กลุ่ม/องค์กร ที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน เช่น                 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนแม่ของแผ่นดิน ศูนย์เรียนรู้และ                  
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มอาชีพ เป็นต้น  
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.) มีบทบาทส�ำคัญในการ                
ประสานงานและบูรณาการแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ  
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน เป็นครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายที่ประกอบอาชีพ          
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ด�ำเนินการต่อเนื่อง ประสบผลส�ำเร็จ และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนข้างเคียงและผู้สนใจได้

องค์ควำมรู้

กิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่น
ประเภท

หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพ�ยง “อยู่เย็น เปนสุข”
 ภาคเหนือ : บ้านโคกสลุด

หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านไร่ อ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 ภาคกลาง : บ้านหนองกระโดนมน
หมู่ที่ 11 ต�าบลหนองโพธิ์ อ�าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บ้านสายออ
หมู่ที่ 1 ต�าบลสายออ อ�าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ภาคใต : บ้านโตนดินใน
หมู่ที่ 9 ต�าบลถ�้า อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
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บ้านโคกสลุด หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านไร่ อ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
.................................................................................................................................

บ้านโคกสลุด หมูท่ ี่ 3 ต�าบลบ้านไร่

อ� า เภอบางกระทุ ่ ม จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ได้ รับการพั ฒ นาให้ เ ป็ นหมู ่ บ้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียง ในปี 2562 ประชาชนได้น้อมน�า
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน มีศูนย์เรียนรู้
และขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านโคกสลุด เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน มีการ
ด�าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการ
ปลูกพืชผสมผสาน ทัง้ ไม้ผล ผักสวนครัว การขุดร่องน�า้ เป็นคลองไส้ไก่ เพือ่ น�ามาใช้ในการเกษตร
ภายในศูนย์เรียนรู้ มีการเลีย้ งปลา เลีย้ งไก่ เลีย้ งกบ เลีย้ งเป็ด และมีการน�าไข่เป็ดมาแปรรูปของ
กลุม่ สัมมาชีพไข่เค็ม อีกทัง้ มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาใช้ศนู ย์เรียนรูแ้ ห่งนีใ้ นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะ การท�าน�้าหมักชีวภาพของ กศน.อ�าเภอบางกระทุ่ม/
เรียนรูเ้ รือ่ งการท�าก้อนเชือ้ เห็ดนางฟ้า ของเกษตรอ�าเภอบางกระทุม่ /การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อง
กลุม่ ผูน้ า� เกษตรทฤษฎีใหม่ของส�านักงานพัฒนาทีด่ นิ และประมงอ�าเภอบางกระทุม่ อีกทัง้ ยังเป็น
แหล่งศึกษาดูงานของคนภายในและภายนอกจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนทีเ่ ป็นสมาชิกกลุม่ อาชีพ
จักสาน กลุ่มปลูกผัก กลุ่มสัมมาชีพไข่เค็ม ได้น�าผลิตภัณฑ์มาสาธิตและจ�าหน่ายให้กับผู้ที่มา
ศึกษาดูงาน เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านอีกทางหนึ่งด้วย

กลุ่มสัมมาชีพไข่เค็มบ้านโคกสลุด

ประชาชนในหมูบ่ า้ นยังขาดการรวมกลุม่ กันท�ากิจกรรม และไม่มกี ลุม่ อาชีพทีจ่ ะสามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ และในปี 2561 หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกเป็น
หมู่บ้าน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จึงได้เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้าน
ให้มกี ารน�าสัมมาชีพมาใช้ในครัวเรือน และส�ารวจความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายว่าต้องการ
ท�าอาชีพเสริมอะไร รวมทั้งในหมู่บ้านมีทรัพยากรอะไรที่จะน�ามาสนับสนุนการประกอบอาชีพ
เสริมได้ ซึ่งในหมู่บ้านและในพื้นที่ต�าบลบ้านไร่
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มีเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่จ�าหน่าย และในช่วงราคาไข่ตกต�่าก็ประสบปัญหาขาดทุน
จึงท�าให้ประชาชนสนใจท�าไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
ต่อมาได้ขนึ้ ทะเบียน OTOP ในปี 2561 และในปี 2563 ได้รบั คัดเลือกจากส�านักงานพัฒนาชุมชน
จั ง หวั ด ให้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน มี บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ หมาะสม
และกลุ่มสัมมาชีพไข่เค็มยังได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชะลอมจากกลุ่มจักสานในหมู่บ้าน
เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

1. สมาชิกกลุม่ มีสว่ นร่วมในการด�าเนินกิจกรรมของกลุม่ และใช้หลักการบริหารจัดการ
กลุ่มตามหลัก 5 ก
2. มีหน่วยงานสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีทั้งกล่องและชะลอม
3. ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มมีคุณภาพ มีความสะอาด ถูกหลักอนามัย
4. มีตลาดรองรับ ได้แก่ จ�าหน่ายตลาดใต้ในตัวเมืองพิษณุโลก
5. มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์

การปลูกผักอินทรีย์

ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว เพื่อบริโภคเองในครัวเรือนและจ�าหน่าย
โดยมีทงั้ น�าไปจ�าหน่ายเองทีต่ ลาดนัดภายนอกชุมชน และน�าผักไปส่งให้แกนน�าปลูกผักปลอดภัย
ไปจ�าหน่ายที่ตลาดในตัวอ�าเภอบางกระทุ่ม และตลาดในตัวเมืองพิษณุโลก และเนื่องจากเป็น
ผักปลอดภัยจึงมีผู้บริโภคให้ความสนใจและอุดหนุนผักของกลุ่ม และจากการที่ครัวเรือนมีการ
ปลูกผักสวนครัว ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลผลิตไว้กินเองในครัวเรือนท�าให้ทุกครัวเรือน
ไม่เดือดร้อนจากการเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และยังมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตในครัวเรือนอีกด้วย
8
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

1. ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอบางกระทุ่ม ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ บางกระทุ่ม
กศน.อ�าเภอ ฯ ปศุสัตว์อ�าเภอ ฯ ประมงอ�าเภอ ฯ ได้ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน และส่งเสริมการลดรายจ่าย สร้างรายได้เสริม
ให้กับครัวเรือน
2. ทุกครัวเรือนในหมูบ่ า้ นมีความสนใจและน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยมีการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งเมื่อจัดท�าบัญชีท�าให้ทราบถึง
รายจ่ายที่สามารถลดได้ หรือสามารถผลิตเองในครัวเรือนได้ เช่น การปลูกผักสวนครัว การผลิต
น�้าหมักชีวภาพไว้ใช้ เป็นต้น
3. คณะกรรมการหมู่บ้านและกรรมการกลุ่มองค์กรการเงินในหมู่บ้าน ให้ความส�าคัญ
และส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกผัก การแปรรูปผลผลิต
ทาการเกษตร โดยจัดสวัสดิการด้วยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าผักสวนครัวเป็นต้น

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

บ้านหนองกระโดนมน หมู่ที่ 11 ต�ำบลหนองโพธิ์ อ�ำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
.................................................................................................................................

บ้านหนองกระโดนมน หมูท่ ี่ 11 ต�ำบลหนองโพธิ์ อ�ำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ประสบความส�ำเร็จในการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหมู่บ้าน โดยใช้ภูมิปัญญา ทุนทางสังคม และทรัพยากร
ในท้องถิ่น แก้ปัญหาทุกขภาวะที่เกิดขึ้น อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในหมู่บ้าน
ท�ำให้บ้านหนองกระโดนมนในวันนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชาวบ้านมีความสุขที่เห็นได้ง่าย ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วม                  
แบบบูรณาการ เรียกว่า “บวรส” กล่าวคือ บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการ โดยมีชุมชน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาให้กระจายไปทุกด้านอย่างครอบคลุม นับตั้งแต่               
การจัดท�ำแผนแม่บทชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนา และใช้แผนเป็นแนวทางการด�ำเนินกิจกรรม
ในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองกระโดนมน เป็นศูนย์กลางและเวทีส�ำหรับ               

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�ำเกษตรอินทรีย์ มีการเปิดฝึกอบรมต้นกล้าอาชีพหลายรุ่น ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากคนในชุมชนและพื้นที่อื่น ๆ เข้ามารับการเรียนรู้ อบรมด้านการส่งเสริมอาชีพ
สอนการเพาะถั่วงอก การเลี้ยงกบ สอนการท�ำเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เช่น การท�ำยาหม่อง
น�ำ้ ยาล้างจาน ฯลฯ นอกจากนัน้ ยังมีการสอนท�ำปุย๋ หมักชีวภาพ ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการเกษตร
สอนการท�ำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้มาจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ซังข้าวโพด แกลบ เศษใบไม้แห้ง และ            
มูลสัตว์ การพิจารณาเลือกวัสดุเหลือใช้จากไร่นา มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ของการน�ำวัสดุเหลือใช้มาท�ำให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหาด้านมลภาวะ แล้วยังเป็นการ               
เพิม่ มูลค่าและรายได้ให้กบั ผูผ้ ลิตอย่างจริงจัง ยังช่วยเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปญ
ั หาโครงสร้าง
ของดินที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีอีกทางหนึ่งด้วย         
และเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยกันใช้เอง
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ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านให้ความส�ำคัญในการลด ละ เลิก ใช้สารเคมีในพืชผัก
เดิมประชาชนมีการใช้สารเคมีฉีดพ่นและเปลี่ยนมาใช้น�้ำหมักชีวภาพไล่แมลงแทนการพ่นยา  
การเลี้ยงหมูหลุม โคอินทรีย์ กบเรือนแพ อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นน�้ำหมักจุลินทรีย                  ์
ที่เพาะหัวเชื้อกันเอง

การบริหารจัดการน�้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนขุดธนาคารน�้ำใต้ดิน
แบบปิดและแบบเปิด เพื่อเติมน�้ำให้พื้นดิน ท�ำให้จุดกระจายน�้ำมีปริมาณน�้ำที่เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการน�ำพลังงานทดแทน มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและ               
การประหยัดพลังงาน โดยติดตัง้ ระบบโซล่าเซลล์ทศี่ นู ย์ขอ้ มูลหมูบ่ า้ น เพือ่ น�ำพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ในกระบวนการเกษตร เช่น สูบน�้ำ และโรงสีชุมชน สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรได้

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในหมู ่ บ ้ า นปลู ก ต้ น ไม้
โดยการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ ป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง มีประชากรต้นไม้ จ�านวน
2,500 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรียว์ ถิ ชี มุ ชน เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูข้ องคนใน
หมูบ่ า้ นและผูส้ นใจทัว่ ไป พันธุไ์ ม้หลากหลาย ได้แก่ สัก พยุง ยางนา ประดู่ มะค่าโมง กฐินเทพา
กฐินเทพณรงค์ มะฮอกกานี มะเกลือ มะตูม มะม่วง มะขาม และจามจุรี เป็นต้น และมีอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ส่งเสริมการผลิตแบบมีคุณธรรม ลด ละ
เลิก สารเคมี ใช้สารจุลินทรีย์ทดแทน
การบริหารจัดการขยะ ธนาคารขยะบ้านหนองกระโดนมน
จัดท�าแบบเครือข่าย มีวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการจัดการขยะ
ตามหลั ก 3R ลดปริ ม าณขยะ น� า กลั บ มาใช้ ใ หม่ พั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์/สินค้า OTOP เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ในครัวเรือน และ
รับซื้อขยะ จัดตั้งเป็นกองทุนขยะในหมู่บ้าน
นอกจากนีแ้ ล้ว บ้านหนองกระโดนมนมีการออมเงินทีห่ ลากหลาย ได้แก่ กองทุนหมูบ่ า้ น
และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นอกจากนี้แล้วยังจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน (เยาวชน
กลองยาว) เพือ่ ให้เยาวชนได้สบื สานรักษา และต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมของหมูบ่ า้ นให้คงอยูต่ อ่ ไป
ตลาดนัดความสุข “ชุมชนเป็นสุข ด้วยพลังความดี” สร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้าน
หนองกระโดนมน และเครือข่ายอ�าเภอสามชุก อ�าเภอเดิมบางนางบวช และอ�าเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจัยความส�าเร็จ

1)
2)
3)
4)
12

ทีมคนหัวไว ใจสู้ ผู้น�าต้องท�าก่อน
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนบ้านหนองกระโดนมน
การเชื่อมโยงเครือข่ายในการท�างาน
การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารหมู่บ้าน
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หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

บ้านสายออ หมู่ที่ 1 ต�ำบลสายออ อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
.................................................................................................................................

บ้านสายออ ได้ น ้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ                

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาใช้เป็น     
แนวทางในการด�ำเนินชีวิต และมีการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สูแ่ ผนปฏิบตั กิ าร 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน เช่น เป็ด ไก่            
ปลา ตามสภาพพื้นที่แต่ละครัวเรือน เพื่อให้พี่น้องประชาชนบ้านสายออ สามารถลดรายจ่าย     
และมีการส่งเสริมการเพิม่ รายได้  โดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาให้ความรูแ้ ละอบรมการแปรรูป
วัตถุดิบหรือถนอมอาหารที่มีในครัวเรือน เช่น การท�ำไข่เค็ม โดยใช้ดินเค็มที่มีในพื้นที่ การท�ำ
ปลาส้ม และมีการส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนจัดท�ำบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมการออม
ในรูปแบบต่าง ๆ ท�ำให้คนในชุมชนมีรายจ่ายและหนีส้ นิ ลดลง มีรายได้เพิม่ ขึน้ มีเงินออม สามารถ
เป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นได้

ด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

- จัดตั้งกลุ่มศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าว โดยการรวมกลุ่มของชาวบ้านในหมู่บ้าน โดยลงหุ้น
คนละ 500 บาท เรียกว่า “กองทุนชาวบ้าน” เพือ่ ท�ำการเกษตรแบบเกษตรอินทรียป์ ลอดสารพิษ
ท�ำให้ชาวบ้านขายข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้รายได้ดีกว่าขายข้าวเปลือกแบบปกติ และเป็นการ
ส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษทางอ้อม ปัจจุบันยกระดับเป็นศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าว
สามารถเป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นได้
- หมู่บ้านสายออ ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผัก
สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน                     
เช่น เป็ด ไก่ ปลา ตามสภาพพื้นที่แต่ละครัวเรือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนบ้านสายออ หมู่ที่ 1
ต�ำบลสายออ สามารถลดรายจ่าย ไม่ประสบความเดือดร้อนล�ำบากในช่วงที่โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาด
- ส่ ง เสริมการเพิ่มรายได้ โดยการแปรรูปวัตถุดิบหรือถนอมอาหารในครัวเรือน                    
เช่น การท�ำไข่เค็ม การท�ำปลาส้ม
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

- บริหารจัดการขยะ รณรงค์ไม่ให้เผาขยะในชุมชน ส่งเสริมให้มกี ารคัดแยกขยะก่อนทิง้
ในครัวเรือน โดยการใช้นอ้ ย ใช้ซำ 
�้ น�ำกลับมาใช้ใหม่ (หลัก 3R) และมีการน�ำวัตถุดบิ ในธรรมชาติ
ของชุมชนมาเพือ่ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เช่น การท�ำปุย๋ หมัก จากการบริหารจัดการขยะ
ที่ดีจึงท�ำให้บ้านสายออ เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นระเบียบและสะอาดตา มลพิษจากการก�ำจัด
ขยะลดลง และเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยระดับอ�ำเภอ ของอ�ำเภอโนนไทย
และได้รางวัลชนะเลิศต้นแบบความสะอาดและการก�ำจัดขยะมูลฝอย “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด”
ในระดับอ�ำเภอ ประจ�ำปี  2560
- รณรงค์ให้ชาวบ้านรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมมือร่วมแรงท�ำความสะอาดบริเวณ
หมู่บ้าน กลุ่มนาแปลงใหญ่รณรงค์การไถกลบตอซังแทนการเผาตอซัง เพื่อเป็นการอนุรักษ์          
สิ่งแวดล้อมทางอากาศ รณรงค์ให้ท�ำความสะอาดบ้านตัวเองในตอนเช้าทุก ๆ วัน และแบ่งพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อท�ำความสะอาดตามคุ้ม 1 ครั้ง/เดือน
- ส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรียป์ ลอดสารพิษ ไม่ฉดี และใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร
- ส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งน�้ำห้ามจับสัตว์น�้ำในสระน�้ำสาธารณะ

ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

- บ้านสายออเป็นหมูบ่ า้ นทีม่ พี ระภิกษุทมี่ ชี อื่ เสียงโด่งดังในเรือ่ งคุณธรรม มีการเปิดสอน
นักธรรม ชั้น ตรี โท เอก จึงส่งผลให้ประชาชนโดดเด่นในเรื่องคุณธรรม และผู้น�ำสามารถ                 
เป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องการน�ำหลักศีล 5 มาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต
- ส่งเสริมวิถชี วี ติ และศิลปวัฒนธรรมประเพณีของหมูบ่ า้ น โดยเฉพาะในช่วงงานเทศกาล
ส�ำคัญ ถ่ายทอดให้ลกู หลานเห็นความส�ำคัญและสืบทอดต่อไปภายภาคหน้า ด้วยการร่วมท�ำบุญ
ตักบาตรตามเทศกาลงานบุญต่าง ๆ เช่น งานประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทจ�ำลอง                    
จัดขึ้นทุกปี (บุญเดือน 3) ที่วัดสายออ
- เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ส่งเสริมให้คนในชุมชน ลด ละ เลิก อบายมุข เฝ้าระวัง
การดื่มสุรา และการละเล่นอบายมุขในวัดในช่วงงานเทศกาล โดยก�ำหนดไว้เป็นข้อห้ามบรรจุไว้
ในกฎระเบียบของหมู่บ้าน ประกาศให้ทราบกันทั่ว จึงท�ำให้บ้านสายออเป็นชุมชนที่ปลอดภัย
ไม่มกี ารลักเล็กขโมยน้อย และการทะเลาะเบาะแว้ง ได้รบั รางวัลหมูบ่ า้ นศีล 5 ดีเด่นระดับอ�ำเภอ
ในปี 2560 และเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2560 จากส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
14
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- หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- ช่วยเหลือสงเคราะห์ผสู้ งู อายุในหมูบ่ า้ น และผูป้ ระสบภัยพิบตั วิ าตภัยบ้านเรือนเสียหาย
- ร่วมกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา

ปัจจัยความส�ำเร็จ

- ความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน
- ความใส่ใจของผู้น�ำและความเสียสละ

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

บ้านโตนดินใน หมู่ที่ 9 ต�ำบลถ�้ำ อ�ำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
................................................................................................................................

บ้านโตนดินใน เป็นหมูบ่ า้ นทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหมู่บ้าน มีการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้
จากรุ ่ น สู ่ รุ ่ น อาศั ย กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก คนในหมู ่ บ ้ า น ท� ำ ให้ ช าวบ้ า นโตนดิ น
เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตาม
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ชาวบ้านบ้านโตนดินในทุกครัวเรือน ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
มาปรับใช้ในการด�ำรงชีวิต มีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูปและถนอมอาหารไว้รับประทาน               
ในครัวเรือน และแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน รวมทั้งในงานพิธีต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหมู่บ้านหรือที่วัด
เช่น งานพิธีมงคลสมรส งานศพ งานบวช งานบุญใหญ่ เป็นต้น แต่ละครัวเรือนจะน�ำผัก                  
และผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักกูด เงาะ มังคุด มาช่วยในงานพิธีอย่างเต็มใจ           
โดยไม่มีการร้องขอ และมีการบันทึกรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือนในสมุด และบันทึกผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น Smart Me โทรศัพท์มือถือ
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การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

- การส่งเสริมการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม “แอร์แว” เป็นอีกนวัตกรรมของหมู่บ้าน
ที่ประชาชนได้ร่วมมือกันประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการส่งน�้ำประปาหมู่บ้านให้กับครัวเรือนในพื้นที่สูง
เนื้อที่ประมาณ 60 - 70 ไร่ และส่งน�้ำประปาภูเขา ในพื้นที่ทางการเกษตรของหมู่บ้าน

ส�ำหรับน�้ำประปาใน

ส�ำหรับพื้นที่การเกษตร

- ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ของหมู่บ้าน เช่น สองข้างถนน
ในหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยต้นโกสนและต้นมะม่วงหิมพานต์ รวมทั้งในพื้นที่สวนแต่ละครัวเรือน             
มีการน�ำองค์ความรู้การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ไปปรับใช้ น�ำไปสู่การจัดตั้ง
“กลุ่มธนาคารต้นไม้” จึงท�ำให้ป่าที่อุดมสมบูรณ์นี้เป็นแหล่งก�ำเนิดของสมุนไพรนานาชนิด              
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บัวตม” ซึ่งบางที่อาจเรียกว่า บัวผุด หรือดอกไม้ยักษ์

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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- ประชาชนในหมู ่ บ ้ า นใช้ ถุ ง ผ้ า อยู ่ เ ป็ น นิ จ                 
การบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ           
ทุกครัวเรือนจะคัดแยกขยะ ขยะเปียก ท�ำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพน�ำไปรดต้นไม้ในครัวเรือน และรดต้นไม้ในสวน
ขยะแห้ง น�ำไปขาย เช่น กระดาษ ลังกระดาษ เป็นต้น
ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาชนน�ำมาแบ่งปัน ณ จุดรวมของหมู่บ้าน เพื่อน�ำ
ไปขายและน�ำเงินที่ได้มาพัฒนาหมู่บ้าน ซื้อข้าวสาร        
แบ่งปันให้ครัวเรือน ตะกร้าผลไม้ที่ช�ำรุด น�ำมาท�ำเป็นกระถางปลูกพืชผักสวนครัว
- ประชาชนในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่ม เพื่อจ�ำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางก้นถ้วย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ท�ำสวนผลไม้บ้านโตนดิน เป็นต้น
เพื่อการต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร

การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

- ประชาชนในหมูบ่ า้ นนับถือศาสนาพุทธ ซึง่ ปฏิบตั ติ ศิ าสนกิจเป็นประจ�ำ ทัง้ นีป้ ระชาชน
บ้านโตนดินใน ยังด�ำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มี “การลงแขกกวนขนมกาละแม” ในงานพิธีต่าง ๆ
และร่วมกันแบ่งปันมะพร้าวให้แก่เจ้าภาพงานบุญ งานพิธีอยู่เป็นนิจ
- ประชาชนในหมู่บ้านออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ เช่น วิ่ง เล่นฟุตบอล สุภาพสตรี
รวมกลุ่มเต้นแอโรบิค หรือเต้นประกอบจังหวะ เป็นต้น
- ประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นเป็นประจ�ำทุกเดือน
และร่วมกิจกรรมสาธารณะในต�ำบลและอ�ำเภอ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
- บ้ า นโตนดิ น ใน ห้ า มบุ ค คลต่ า งด้ า วเข้ า มาอาศั ย ภายในหมู ่ บ ้ า นโดยเด็ ด ขาด                     
ตามกฎระเบียบของหมู่บ้าน

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ

- การแบ่งปัน การถ่ายทอดองค์ความรู้
- การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชนในหมู่บ้าน
- การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน
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องค์ควำมรู้

กิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่น
ประเภท

ผู้น�ำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้น�ำ อช.) ดีเด่นชำยและหญิง
 ภาคเหนือ : นางศรีแพร ศรีวรษา

หมู่ที่ 12 บ้านแหด ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 ภาคกลาง : นายณะเรศ สุดชื่น
หมู่ที่ 2 ต�าบลหนองยาว อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นายอ�านาจ เมืองโคตร
หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองย่างชิ้น อ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 ภาคใต : นายฮารง ฮาแว
หมู่ที่ 6 ต�าบลซากอ อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
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นางศรีแพร ศรีวรษา

ผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านแหด ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
......................................................................................................................................................

นางศรี แ พร ศรี ว รษา ผู ้ น� า อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน

ต�าบลฝายแก้ว บ้านเลขที่ 235 หมูท่ ่ี 12 บ้านแหด ต�าบลฝายแก้ว
อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

หมายเลขโทรศัพท์ : 087 955 3955 Facebook : ศรีแพร ศรีวรษา

หลักคิดประจ�าใจในการท�างาน

• เข้าถึง... ไปติดตามอย่างสม�่าเสมอและเป็นกันเอง
• เข้าใจ... มีความเห็นอกเห็นใจให้ก�าลังใจ
• น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางแก้ไข แนะน�า และแบ่งปัน
• ติดตามประเมินผล... เยี่ยมเยียน ถามไถ่
• ต่ อ ยอด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ..บู ร ณาการประสานขอรั บ การสนั บ สนุ น จาก
กลุ่มองค์กร เครือข่าย

ผลงาน/ความส�าเร็จ

การแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ครัวเรือนตกเกณฑ์ขอ้ มูลความจ�าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการก้าวสู่ความส�าเร็จ

1. ร่วมกับทีมปฏิบัติการต�าบล เข้าไปเคาะประตูบ้านครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
เก็บข้อมูลในสมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน (Family Folder) สอบถาม
ข้อมูลครัวเรือน แยกเป็นรายครัวเรือนระดับหมู่บ้าน พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ การปรับ
ทัศนคติการใช้ชวี ติ การประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ความช�านาญในการสร้างรายได้แก่ครัวเรือน
ยากจนเป้าหมาย
2. จัดท�าพิกัดโดยใช้โปรแกรม TPMAP LOGBOOK (ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า) และการปักหมุด (GPS) ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อบอกสถานที่ที่ตั้ง
ที่ครัวเรือนเป้าหมายอาศัยอยู่ หากมีหน่วยงานราชการอื่นที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือ สามารถ
เดินทางเข้าไปช่วยเหลือได้
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3. ประสานงานร่ ว มกั บ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน หน่ ว ยงานราชการและเอกชน ในการให้
ความช่วยเหลือเบื้องต้น และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. การด�ำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ประเภทที่พัฒนาได้
หลักคิดในการช่วยเหลือตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการแก้ปญ
ั หา
เฉพาะหน้าให้ครัวเรือน เพื่อให้เขาแข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป ขั้นต่อไปก็คือการพัฒนา           
ให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พึ่งตนเองได้” ในที่สุด
4.1 เคาะประตูบ้านครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เก็บข้อมูลในสมุดบันทึกการแก้ไข
ปัญหาความยากจน รายครัวเรือน (Family Floder) ท�ำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน                  
ข้อมูล 4 ท ประกอบด้วย
4.1.1 ทักษะ... (ฝีมือแรงงาน)                    
4.1.2 ทัศนคติ.... (ต่อชีวิต/การงาน)
4.1.3 ทรัพยากร... (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต)
4.1.4 ทางออก... (แนวทางแก้ไข)
4.2 สร้างความเข้าใจแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โดยปรับทัศนคติการใช้ชีวิต
และการประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ความช�ำนาญเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ น้อมน�ำ          
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิต เน้นหลักการพึ่งตนเอง และลงมือปฏิบัติ
4.3 ด�ำเนินการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิต่าง ๆ
4.4 ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ ขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย
ทางสื่อต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ Facebook ส่วนตัว การพูดคุยในกลุ่มครอบครัว เครือญาติ
4.5 ส่งเสริมให้ครัวเรือนน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในวิถชี วี ติ
เช่น การปรับทัศนคติในการด�ำรงชีวิต พึ่งตนเอง โดยการปลูก พืชผัก สวนครัว การท�ำจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง การท�ำน�้ำยาเอนกประสงค์ และการลด ละ เลิกอบายมุข
4.6 ร่วมกับผูน้ ำ� ชุมชน องค์กร ส่วนราชการ เข้าไปช่วยเหลือ โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อสมทบในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นในชีวิต
ประจ�ำวัน
4.7 ประสานขอรับการสนับสนุนภาคเอกชน
4.8 ออกติดตามประเมินผล และให้ค�ำแนะน�ำอย่างต่อเนื่อง

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

เล่าขาน... งาน พช. ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

21

ข้อคิด/ข้อพึงระวัง

ควรคิดว่า “ตัวเราสามารถท�ำอะไรเพือ่ คนอืน่ ได้บา้ ง” และลงมือท�ำ  การช่วยเหลือคนอืน่
ท�ำให้เรารู้สึกว่า “ตัวเองมีประโยชน์กับใครสักคน” สุดท้ายความรู้สึกดี ๆ นั้นก็จะย้อนกลับมา
ท�ำให้เรารู้สึกถึง “คุณค่าในการมีชีวิตอยู่”
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามครัวเรือนยากจนกลุ่มเป้าหมาย ประเภท

สงเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม TPMAP LOGBOOK
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ภาพกิจกรรม : ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามครัวเรือนยากจน กลุ่มเป้าหมาย ประเภท

พัฒนาได้ โดยใช้โปรแกรม TPMAP LOGBOOK จ�านวน 1 ครัวเรือน
ครัวเรือน นายเดือน ปใจค�า อายุ 38 ปี
บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 10 บ้านดงป่าสัก ต�าบลฝายแก้ว
อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
อาชีพ เกษตรกรรม รับจ้าง
สถานภาพครอบครัว ภรรยาและบุตร 2 คน

วิเคราะห์ปัญหา

จากการลงพื้นที่ส�ารวจครัวเรือนยากจน
ตกเกณฑ์ จปฐ. ต�าบลฝายแก้ว พบว่า นายเดือน
ปิใจค�า มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง สภาพที่
อยู่อาศัยมีสภาพช�ารุด ไม่ปลอดภัยแก่อาศัยและ
การใช้งาน อีกทั้งยังมีภรรยา ลูกสาว และลูกชาย
อาศัยอยู่ร่วมด้วย ที่พักอาศัยมีความปลอดภัย
อยู่น้อย จึงได้น�าเอาสิ่งอุปโภค บริโภค ไปมอบให้
เพื่อให้ก�าลังใจครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์
ได้ด�าเนินการประสานแกนน�าหมู่บ้าน คือ ผู้ใหญ่บ้านดงป่าสัก อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
ถึงวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือ ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. และ
น�าเอาฐานข้อมูลเข้าแผนการพัฒนาของ อบต.ฝายแก้ว เพื่อใช้เป็นฐานการวางแผนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของครัวเรือนในต�าบล
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ผลการด�ำเนินงาน

1. ประสานผู้น�ำหมู่บ้านและเครือข่ายองค์กร หน่วยงานราชการ มูลนิธิเพื่อนหญิง             
ร่วมกันบริจาค รวมเป็นเงิน 35,000 บาท เพือ่ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
และราษฎรบ้านดงป่าสักได้ร่วมกันช่วยแรงงานในการซ่อมแซม

2. ประสานหน่วยงานราชการ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอภูเพียง กศน.อ�ำเภอ                
ภูเพียง ร้านภูเพียงปศุสัตว์ ในการสนับสนุนพันธุ์ผัก และสิ่งอุปโภค บริโภค และรพ.สต. ได้ดูแล
เรื่องสุขภาพของครอบครัว
3. จากการติดตามครัวเรือนอย่างสม�ำ่ เสมอ ครอบครัว นายเดือน ปิใจค�ำ  ได้ปลูกพืชผัก
สวนครัว เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนด�ำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐาน
ความพอเพียง และเพื่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน
4. นายเดือน ปิใจค�ำ  มีความรู้ความสามารถในด้านช่างก่อสร้าง ได้ประสานให้ผู้น�ำ         
ชุมชนและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยรับจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวต�ำบลม่วงตึ๊ด ได้ค่าจ้างวันละ 400 บาท ภรรยาได้ค่าจ้างวันละ 300 บาท
5. ประสานงานและส�ำรวจข้อมูลส่งให้ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ในโอกาส              
ที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ท�ำ  MOU ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน
ที่ขาดทุนในการประกอบอาชีพ โดยขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เพื่อเป็นทุน              
ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป
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อีกทั้ง ยังร่วมกับทีมผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชนอ�าเภอภูเพียง เข้าไปส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ในบ้านดงป่าสัก ต�าบลฝายแก้ว บ้านนายป๋า บุญเตียม ซึ่งบ้าน
ที่อยู่อาศัยติดกับล�าน�้าห้วยกวง มีฐานะยากจนแต่ครัวเรือนมีความพร้อมในการพัฒนา จึงได้
มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยประสานร่วมกับภาคเครือข่าย เช่น กศน. ต�าบลฝายแก้ว
กลุม่ พัฒนาบทบาทสตรี เกษตรอ�าเภอภูเพียง ในการส่งเสริมการเลีย้ งปลาดุก การปลูกผักสวนครัว
ท�าน�้ายาอเนกประสงค์ เป็นต้น ในการด�ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้
อีกทั้งมีการออกติดตามครัวเรือนอยู่สม�่าเสมอ

และร่ ว มกั บ ที ม ผู ้ น� า อาสาพั ฒ นาชุ ม ชนอ� า เภอภู เ พี ย ง เข้ า ไปส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ครัวเรือนยากจน ตกเกณฑ์ จปฐ. ในต�าบลอื่น ๆ โดยประสานจากภาคีเครือข่ายน�าเอาสิ่งของ
อาหาร ลงไปเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.

จากกระบวนการท�างานตามขั้นตอน ยังท�าให้ได้
เรียนรู้ถึงการช่วยเหลือ การประสานงานหน่วยงานราชการ
เข้ามาช่วยเหลือดูแล และยังได้ความรู้ในเรื่องของการแจ้งพิกัด
ครัวเรือนยากจนในการปักหมุด GPS เพือ่ ให้ทราบถึงต�าแหน่งทีต่ งั้
ครัวเรือนยากจน และให้ทราบถึงเส้นทางไปยังครัวเรือนยากจน
เพือ่ จะได้ชว่ ยเหลือและดูแลครัวเรือนยากจนต่อไป อ�าเภอภูเพียง
เป็ น จุ ด น� า ร่ อ งในการปั ก หมุ ด และการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ของกรมการพัฒนาชุมชน
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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นายณะเรศ สุดชื่น

ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
.....................................................................................................................................................

นายณะเรศ สุ ด ชื่ น ผู ้ น� ำ อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน                        

หมูบ่ า้ นหนองปาตอง หมูท่ 2ี่ ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเลขโทรศัพท์ 085 286 8493

หลักคิดประจ�ำใจในการท�ำงาน

คือ ท�ำงานในหน้าทีแ่ ละต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เต็มที่ เต็มความสามารถ จนส�ำเร็จ
มีความหมายว่า เมือ่ เรารับงานอะไรมาต้องท�ำให้เต็มที่ เต็มความสามารถ ไม่ทงิ้ งาน ถึงแม้วา่ งานนัน้
จะมีอุปสรรคมากมาย แต่ต้องไม่ท้อ หาแนวทางแก้ไขปัญหา จนงานส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี                 
และเป็นที่พึงพอใจแก่ทุกคน

ผลงาน/ความส�ำเร็จ

การส่งเสริมเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำแล้วสุข ไม่มีจน โดยเริ่มจากหมู่บ้าน
หนองปาตอง หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอพนมสารคาม ได้รับการอนุมัติให้ด�ำเนินงาน        
ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2561 และเป็นหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน                          
ในปี 2562 ได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ที่มาขายความคิดให้ จากนั้นก็น�ำไปปฏิบัติโดยเริ่มจากในครอบครัวก่อน เมื่อท�ำแล้วรู้สึกว่าดี
จึงน�ำความรู้จากประสบการณ์ที่ปฏิบัติตน ออกมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนบ้านได้รู้ โดยการท�ำให้       
เป็นตัวอย่าง มีการลดรายจ่ายโดยปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน มีการท�ำบัญชีรายรับ รายจ่าย จากนัน้ น�ำเรือ่ งเข้าทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองยาว และจัดท�ำโครงการ
บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โดยได้ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ และชมรมอาสาพัฒนา
ชุมชนอ�ำเภอพนมสารคาม ขับเคลือ่ นโครงการและก�ำหนดจุดจัดงาน โดยร่วมกับสมาชิกปลูกผัก
แปลงใหญ่ ข องต� ำ บลหนองยาว จั ด งานและร่ ว มกั น ปลู ก ผั ก เพื่ อ เป็ น แปลงตั ว อย่ า งและ
เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อออกแจกจ่ายให้กับคนทั่วไปน�ำไปปลูก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
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วิธีการก้าวสู่ความส�ำเร็จ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศึกษาให้รู้จริงก่อน
ลงมือปฏิบัติให้ดูก่อน
ขายความคิดขยายผลในหมู่บ้าน
ขยายผลสู่ที่ประชุมสภาต�ำบล เพื่อให้ครอบคลุมทั่วต�ำบล
จัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการกระตุ้น
ส่งเสริมติดตามผลงาน และให้ความรู้

ข้อคิด/ข้อพึงระวัง

การเตรียมตัว ต้องศึกษาในเรื่องที่จะท�ำให้รู้จริงก่อน เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วต้องไม่ท้อ              
ไม่วา่ จะมีอปุ สรรคเข้ามา เราต้องตัง้ ใจท�ำให้เต็ม ทีไ่ ม่ทอ้ และไม่ทงิ้ งานทีก่ ระท�ำอยู่ ให้หาแนวทาง
แก้ไขจนงานส�ำเร็จ

ภาพกิจกรรม : ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชน และอบต.หนองยาว จัดกิจกรรม

บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

เป็นผู้น�ำที่ดีต้องท�ำก่อนเป็นตัวอย่าง

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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งานจิตอาสาท�ำแล้วสุข

บูรณาการแผนชุมชน

แก้ปัญหาภัยแล้งร่วมกับชาวบ้าน สู้ๆ ไม่ท้อ
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นายอ�ำนาจ เมืองโคตร

ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองย่างชิ้น อ�ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
.....................................................................................................................................................

นายอ� ำ นาจ เมื อ งโคตร ผู ้ น� ำ อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน

หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองย่างชิ้น อ�ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ 084 224 3285

หลักคิดประจ�ำใจในการท�ำงาน

คือ ททท. คือ ท�ำทันที มีความหมายว่า เมือ่ ได้รบั มอบหมายงาน
ก็ต้องลงมือปฏิบัติทันที ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง มุ่งมั่นตั้งใจ ในการท�ำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย                
ซึ่งจะท�ำให้สามารถขับเคลื่อนทีมผู้น�ำ อช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้อาศัย              
หลักเกณฑ์ในการท�ำงาน ดังนี้
1. มีความมุ่งมั่นในการท�ำงาน
2. ผู้น�ำต้องสามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม ไม่ว่าจะเป็นการชมเชย                   
หรือการวิจารณ์ จะต้องเป็นในเชิงสร้างสรรค์
3. มีการมอบหมายงานและแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน ควรท�ำให้ทีมงาน              
รู้สึกว่าตัวเองมีความส�ำคัญ และรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของงาน ซึ่งจะท�ำให้ทีมงานปฏิบัติงาน                 
ได้อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
4. ผู้น�ำ  ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี พร้อมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน เพื่อจะได้เข้าใจ
ข้อมูลและสิ่งที่เกิดขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
5. การเป็นผู้น�ำ  ต้องท�ำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมวางแผน ร่วมรับผิดชอบ                
และร่วมรับผลประโยชน์
6. ผูน้ ำ� ทีด่ ี ต้องกล้าเผชิญกับปัญหา กล้าพูด กล้าท�ำ พูดตรงไปตรงมา สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง เพื่อจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
7. ผู้น�ำ  ต้องเป็นผู้ตามที่ดีด้วย ต้องให้คุณค่ากับลูกทีม บนหลักการ “คนทุกคน                    
มีศักยภาพ ถ้าได้รับโอกาส” ไม่ดูถูกคนอื่น และต้องสร้างแรงบันดาลใจร่วม และต้องสามารถ
ดึงศักยภาพของลูกทีม ให้ลูกทีมระดมความคิด เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ดีได้ด้วย      

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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ผลงาน/ความส�ำเร็จ

รางวัลผลงานทีภ่ มู ใิ จ คือ เรือ่ งการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ
ประจ�ำวันจนเป็นวิถีชีวิต สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เป็นครัวเรือนสัมมาชีพ
ตัวอย่างจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
การปลูกไผ่ เริ่มจากการเลือกกิ่งพันธุ์ที่ดีมาปลูกและการเตรียมดิน โดยการขุดหลุมลึก
ประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ก้นหลุมเอาปุย๋ คอก 1 กิโลกรัม
คลุกเคล้ากับดินกับดินให้เข้ากัน   เสร็จแล้วเอากิ่งพันธุ์ไผ่ลงไปปลูก โดยเอียงกิ่งไผ่ไปทางทิศ
ตะวันออก โดยเฉียง 45 องศา แล้วกลบดินให้แน่นพอประมาณ คลุมดินหรือห่มดินด้วยใบไม้หรือ
ฟางแห้ง เพือ่ รักษาความชุม่ ชืน้ ของดิน แล้วรดน�ำ้ ให้ชมุ่ ควรรดน�ำ้ วันละ 1 ครัง้ ประมาณ 1 – 2  เดือน
จะมีหน่อไม้เล็ก ๆ โผล่ขึ้นมา ห้ามตัดโดยเด็ดขาด ปล่อยให้โตเต็มที่ จนมีหน่อไม้ หน่อที่ 2
เกิ ด ขึ้ น มาประมาณ 6 เดื อ น จะเริ่ ม มี ห น่ อ ไม้ ง อกออกมาเรื่ อ ย ๆ ถ้ า ได้ รั บ ปุ ๋ ย และน�้ ำ
อุดมสมบูรณ์เต็มที่
การเลี้ยงจิ้งหรีด การน�ำไข่จิ้งหรีดมาฟักเอง ระยะเวลาการฟักไข่จิ้งหรีด ประมาณ             
8 – 12 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าอากาศร้อน ระยะเวลาในการฟักไข่ก็จะสั้นลง วิธีการฟัก
ไข่จิ้งหรีด ให้น�ำถาดไข่จิ้งหรีด ที่ไข่อยู่ในขุยมะพร้าว น�ำถาดไข่ไปใส่กระสอบ ปิดปากกระสอบ
ให้แน่น ไม่ให้อากาศเข้า เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนแล้ว ก็เอาออกจากกระสอบ น�ำถาดไข่จิ้งหรีด           
มาวางในคอกที่เตรียมถาดไข่ซ้อน ๆ จนเต็มคอก ให้วางถาดน�้ำ  (มีขุยมะพร้าว) ให้ชุ่ม และ              
เตรียมอาหารจิ้งหรีดใส่ถาดวางไว้ด้วย พอครบ 45 วัน จิ้งหรีดจะโตเต็มวัย พร้อมจ�ำหน่าย
ระยะเวลาการเจริญเติบโตจิ้งหรีด ตัวอ่อน 3 วัน จิ้งหรีดจะลอกคราบครั้งที่ 1 หลังจากนั้น              
อีก 14 วัน จิ้งหรีดจะลอกคราบครั้งที่ 2 และอีก 14 วัน จิ้งหรีดจะลอกคราบครั้งที่ 3 ผู้เลี้ยง            
ต้องให้น�้ำและอาหารไปเรื่อย ๆ
ถ้ามีผู้สนใจการเลี้ยงจิ้งหรีด และการปลูกไผ่กิมซุงหรือไผ่ลืมแล้ง ต้องเตรียมตัวดังนี้
1. สถานที่ต้องพร้อม
2. ใจรักงานที่จะท�ำ
3. มีทุนทรัพย์
4. มีความเชื่อมั่นว่าเรามีความสามารถที่จะท�ำได้
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ข้อควรระวัง
1. ต้องเอาใจใส่ คอยสังเกตอย่างใกล้ชิด และต้องมีความพร้อมในการเลี้ยงจิ้งหรีด            
และปลูกไผ่
2. ต้องเป็นสัมมาอาชีพ ไม่ท�ำความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น
3. ต้องรักษาสิ่งแวดล้อม
4. และต้องเป็นประโยชน์กับตนเอง ชุมชน

ภาพกิจกรรม : การเลี้ยงจิ้งหรีด

ภาพกิจกรรม : การปลูกไผ่กิมซุงหรือไผ่ลืมแล้ง
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นายฮารง ฮาแว

ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 6 ต�ำบลซากอ อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
.....................................................................................................................................................

นายฮารง ฮาแว ผู ้ น� ำ อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน

หมู่ที่ 6 ต�ำบลซากอ อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  

หลักคิดประจ�ำใจในการท�ำงาน

การพัฒนาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั้น จ�ำเป็นต้องรู้จักบริบท
ของแต่ ล ะพื้ น ที่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยใช้ เ ทคนิ ค ในการสื่ อ สาร                      
ที่อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติงานให้เป็นมิตร แสดงความจริงใจ
เข้าหาและท�ำความรู้จักกับผู้น�ำในพื้นที่ พูดคุยกับประชาชน ให้ความส�ำคัญกับทุกปัญหา                     
ไม่เลือกปฏิบัติและยอมรับความคิดเห็นต่างของประชาชน “การท�ำงานต้องลงมือท�ำด้วยตนเอง
ลงพืน้ ทีเ่ อง” หมายความว่า การท�ำงานทุกครัง้ จะต้องลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง และจะลงพืน้ ทีเ่ อง
ทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องที่แท้จริง

ผลงาน/ความส�ำเร็จ

ได้น�ำความรู้ความสามารถที่ได้รับ และพัฒนาจากการเป็นผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน                
มาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ คือ
1. ส่งเสริมและแนะน�ำอาชีพ แก่ผู้พ้นโทษและผู้ถูกคุมประพฤติให้มีอาชีพสุจริตท�ำ           
และสามารถพึ่งตนเองได้ และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในระดับหนึ่ง
2. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับยาเสพติดให้กบั เยาวชน  ในพืน้ ทีใ่ ห้ทราบ
ถึงพิษภัยของยาเสพติด
3. ได้ปฏิบัติภารกิจของผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ เต็มก�ำลังความสามารถ           
มีความเสียสละ และมีจติ อาสา จนได้รบั ใบประกาศเกียรติบตั ร “คนดีศรีทกั ษิณ ประจ�ำปี 2562”
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจ 10 ประการ ของผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชนในด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนือ่ งจากเป็นปัญหาใหญ่และปัญหาส�ำคัญ ทีม่ ผี ลกระทบ        
ต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยตรง การรณรงค์และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ตระหนัก           
ถึงโทษและผลเสียหายร้ายแรงของยาเสพติดโดยใช้กระบวนการของกองทุนแม่ของแผ่นดิน                
ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
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ปัจจัยที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ

1. มีการวางแผนทุกครั้ง ก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพื่อให้การท�ำงาน ไปตามขั้นตอน             
อย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ ศึกษาข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ
3. มีความมัน่ ในในตัวเอง กล้าแสดงออก สามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที
4. ยึ ด หลั ก ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการคิ ด และตั ด สิ น ใจในการแก้ ไ ขปั ญ หา                 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
5. การท�ำงานทุกครั้งต้องศึกษารายละเอียด และข้อมูลให้ชัดเจนก่อนด�ำเนินการ
6. การประสานงานและให้เกียรติผู้น�ำชุมชนทุกระดับชั้น
7. การท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีทั้งในชุมชนและนอกชุมชน
8. การท�ำงานแบบบูรณาการภารกิจ
9. การท�ำงานภายใต้ภารกิจหลัก 10 ประการของผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน
(1) การจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2 ค
        
- ศึกษาท�ำความเข้าใจเนื้อหารายละเอียดของข้อค�ำถามให้เข้าใจ
-   ให้ค�ำปรึกษาและให้การสนับสนุนด้านการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้กับ                 
คณะท�ำงานผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่
- ส่งเสริมกระตุ้นกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ จปฐ.
- สร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของข้อมูล จปฐ. แก่ครัวเรือน              
เพื่อให้ครัวเรือนเห็นถึงความส�ำคัญของการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
		
(2) การขับเคลื่อนแผนชุมชน
- ร่วมกับผู้น�ำชุมชนในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
- ร่วมเวทีประชาคมเพื่อวิเ คราะห์ ข ้ อ มู ล ปั ญ หา และก� ำ หนดแนวทาง                 
การแก้ไขปัญหารวมถึงแนวทางในการพัฒนา
- สนับสนุนการจัดท�ำแผนชุมชน ด้วยการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และ
กระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนชุมชน โดยเข้าร่วมประชาคม
แสดงความคิดเห็น และร่วมเสนอปัญหาของหมู่บ้าน
		
(3) การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ส่ ง เสริ ม การจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล และการรวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น                    
แหล่งเรียนรู้ส�ำหรับชุมชน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการด�ำเนินงานด้านการเกษตร                      
ร่วมเวทีประชาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง
เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
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(4) การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง            
ทุกครั้งและให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกตั้งทุกระดับ พร้อมรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดยไม่ขายเสียง
		
(5) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นแกนน�ำหลักในการวางแผนและจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับหมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ ส่งเสริมการน�ำพลังงาน
ทดแทนมาใช้ การท�ำเกษตรโดยลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
		
(6) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     
การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการพึ่งตนเอง           
มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง รวมทั้งปฏิบัติตนในเป็นแบบอย่างของคนในครอบครัว เป็นครัวเรือน
ต้นแบบในการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้                 
ปลูกผักกินเอง เหลือน�ำไปแปรรูปและจ�ำหน่าย
		
(7) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     
ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างโดยไม่ยงุ่ เกีย่ วกับสิง่ เสพติดทุกชนิด แนะน�ำให้ความรู้
แก่เพื่อนบ้าน เพื่อให้เข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด รวมทั้งมีบทบาทในการร่วมประชุม
วางแผนแนวทางด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ภายในอ� ำ เภอศรี ส าคร                          
เป็นแกนน�ำหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความส�ำคัญกับ
เด็กและเยาวชนทั้งในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง
(8) การแก้ไขปัญหาความยากจน
วางแผนร่วมกับผู้น�ำอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันจัดท�ำแผน                
การแก้ไขปัญหากับครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต�่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. โดยน้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ                       
ที่แท้จริงของครัวเรือน ส่งเสริมการจัดท�ำแผนที่ชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และบูรณาการแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		
(9) การส่งเสริมอาชีพ
      
ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้ ได้แก่ ส่งเสริม                  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การรวมกลุ่มท�ำน�้ำยาล้างจาน เพื่อลดรายจ่ายและสร้าง            
รายได้ คิดหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มจากการรวมกลุ่มและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ เป็นแกนน�ำหลัก
ในการส่งเสริมอาชีพโดยการรวมกลุ่ม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และการใช้วัตถุดิบ               
ที่มีภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้
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(10) การส่งเสริมทุนชุมชน
  
สนับสนุนการน�ำข้อมูลทุนชุมชนมาใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ร่วมด�ำเนินงานพัฒนา
ทุนชุมชนในพื้นที่ร่วมกับภาคีการพัฒนา

ข้อคิด/ข้อพึงระวัง

ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น�ำ  อช.) เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสา
พัฒนาชุมชน (อช.) โดยบทบาทหน้าที่เป็นแกนน�ำในการพัฒนาหมู่บ้าน ต�ำบล และต้องรู้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงในต�ำบล ดังนั้นการท�ำงานในบทบาทของการเป็นผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็น           
งานที่ต้องมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านเช่นเดียวกับผู้น�ำชุมชนอื่น ๆ จึงควรศึกษารายละเอียด             
ของงานให้ชัดเจน และควรมีการวางแผนก่อนการด�ำเนินงานทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความกระชับ
และไม่ท�ำงานซ�้ำซ้อน
ข้อควรระวัง การท�ำงานแต่ละครัง้ จะจ�ำกัดด้วยกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนัน้
จึงควรศึกษาและหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่ม          
ด�ำเนินการ

ภาพกิ จ กรรม : นายฮารง ฮาแว ผู ้ น� ำ อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน (ผู ้ น� ำ  อช.)                                          

ต�ำบลซากอ อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมแจกของส�ำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

เล่าขาน... งาน พช. ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมเวทีประชาคมในพื้นที่

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับผู้ปกครองและเยาวชนในพื้นที่
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องค์ควำมรู้

กิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่น
ประเภท

องค์กรชุมชนแกนหลักส�ำคัญในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
 ภาคเหนือ : กลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย

หมู่ที่ 3 ต�าบลสันป่าม่วง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 ภาคกลาง : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกล�าดวน
หมู่ที่ 9 ต�าบลพรหมณี อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านเมตตา
หมู่ที่ 17 ต�าบล ผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 ภาคใต : กลุม่ ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะเสม็ด
หมู่ที่ 3 ต�าบลบางสน อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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กลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย

หมู่ที่ 3 ต�ำบลสันป่าม่วง อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
.................................................................................................................................

กลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย

มีสมาชิก จ�ำนวน 45 คน ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 3
ต�ำบลสันป่าม่วง อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้น�ำกลุ่ม นางศุ ภ รดา กั น ทะวงศ์ อายุ 49 ปี   

หมายเลขโทรศัพท์ 086 190 7148

หลักคิดในการท�ำงาน

1. ใช้ แ นวคิ ด และหลั ก การพั ฒ นาชุ ม ชน คื อ                      
การให้ความส�ำคัญกับมนุษย์ทกุ คน โดยถือว่า “มนุษย์ทกุ คน
มีเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นคน มนุษย์ทุกคนมีความสามารถ มีศักยภาพ ความสามารถ           
ของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส”
2. การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ ด้วยการดึงศักยภาพ
ภูมิปัญญาและความสามารถด้วยหลักการพึ่งตนเอง หลักการมีส่วนร่วม ตามหลักประชาธิปไตย
และให้ความส�ำคัญกระบวนการชุมชน ด้วยการวิเคราะห์ วางแผน การปฏิบัติ การแบ่งปัน
ประโยชน์ และการประเมินผล
3. การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล และน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในกลุ่มอาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อการ
เข้าถึงผูบ้ ริโภค โดยการวิเคราะห์สถานะการณ์ดา้ นตลาดและผูบ้ ริโภค ให้ความส�ำคัญกับพฤติกรรม
การซื้อสินค้า ความต้องการ ความสนใจ เทรนด์ โปรโมชั่น และราคา เพื่อก�ำหนดกลยุทธ              
สร้างความพึ่งพอใจและแรงจูงใจ
4. แนวคิดการพัฒนากลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย การบริหารจัดการตามหลัก 5 ก.
และการพั ฒ นาด้ า นการผลิ ต การเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการตลาด                                       
และการประชาสัมพันธ์ การจัดสรรผลก�ำไร
5. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย (Networking) โดยการเชื่อมโยงหน่วยงานภาคี
เพื่ อ สนั บ สนุ น กลุ ่ ม อาชี พ โดยท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น มี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น มี ก ารรั บ รู ้ มุ ม มอง                           
ที่เหมือนกัน หรือผลประโยชน์ร่วมกัน ดังค�ำขวัญของกลุ่มที่ว่า “หัตถกรรมจากภูมิปัญญา                      
สร้างมูลค่าด้วยความปราณีต มอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชน สันปูเลย”
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ผลงาน/ความส�ำเร็จ

มีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ KBO
(Knowledge - Based OTOP) ประจ�ำปี 2563

วิธีการก้าวสู่ความส�ำเร็จ

1. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านภูมิปัญญาชุมชน ค้นหาปราชญ์ผู้รู้ด้านอาชีพ ศักยภาพ
ด้านการผลิต การจ�ำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาวะผู้น�ำในกลุ่ม ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
2. ออกแบบและวางแผนการพัฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วบคู ่ กั บการบริ ห ารจั ดการกลุ ่ ม                
เน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของสมาชิก ผู้น�ำกลุ่มมีภาวะผู้น�ำ  มีธรรมาภิบาล                
ในการบริหารจัดการกลุ่ม
3. สร้างเป้าหมายการพัฒนากลุ่ม ซึ่งไม่ได้มุ่งเฉพาะเรื่องรายได้ แต่ต้องการให้เป็น              
ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเอื้ออาทร ความรักความสามัคคี การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผู้ด้วยโอกาส ผู้สูงอายุ พร้อม ๆ กับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ               
ตามสโลแกน “กระเป๋า 1 ใบ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากกกว่า 7 คน”
4. สร้างเครือข่ายในการท�ำงาน เพือ่ ให้มกี จิ กรรมต่อยอด/ขยายกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่ม มีผลผลิตกลุ่มที่เป็นรูปธรรม สร้างจิตส�ำนึกรักบ้านเกิด
5. การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ด้วยการผสมผสาน ภูมิปัญญา
จักสานในชุมชน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอัตลักษณ์สวยงาม การย้อมสีผลิตภัณฑ์จาก               
วัสดุธรรมชาติ การผสมผสานวัสดุอื่น เช่น ข้องมงคล เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาผ้าทอ           
พื้นเมือง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบ และตกแต่งหูกระเป๋าด้วยงานถัก
ไหมพรม การท�ำพู่ห้วย เป็นต้น
6. ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกกลุ่ม ด้วยกิจกรรมการลดรายจ่าย           
ด้านอาหาร ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และน�ำมาแลกเปลี่ยน            
แบ่งปันกัน โดยสมาชิกแต่ละคน ใครปลูกอะไรก็น�ำมาท�ำเป็นอาหารกลางวันของกลุ่มร่วมกัน
7. การส่งเสริมช่องทางการตลาด/การประชาสัมพันธ์ ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้จัดท�ำช่องทางตลาดออนไลน์ การไลฟ์สดผ่าน
Face book และการขายผ่านเพจ ท�ำให้สร้างรายได้ให้กลุ่มอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาทักษะ               
คณะกรรมการกลุ่มอีกทางหนึ่ง
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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ข้อคิด/ข้อพึงระวัง

1. ต้องมีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา เพือ่ สนับสนุนกลุม่ อาชีพ และเพือ่ การผลิตภัณฑ์
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม สนับสนุนการผสมผสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของแต่ละพืน้ ที่ ทีม่ คี วามโดดเด่น
แตกต่างกัน มาสร้างนวัตกรรมการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์
3. การเพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดทางออนไลน์ และทั ก ษะการใช้ สื่ อ ในยุ ค ดิ จิ ต อล                      
การสนับสนุนพัฒนาความรู้ให้กลุ่มทันสมัยเสมอ
4. การมีสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถช่วยเหลือกลุ่มได้

แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมกลุ่มที่น�ำสู่ความส�ำเร็จ

กระบวนการผลิต
การบริหารจัดการ

ใช้หลักการมีส่วนร่วม
ใช้หลักความรู้ความสามารถเฉพาะของบุคคล
ตามหลักการ “กลุ่มธรรมชาติ” เพื่อสร้างความยั่งยืน“

ผลิตภัณฑ์เด่น
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กระเปา 1 ใบสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนได้ 7 คน”
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกล�ำดวน

หมู่ที่ 9 ต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
.................................................................................................................................

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกล�ำดวน

มีสมาชิก จ�ำนวน 232 คน ตั้งอยู่เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 9                 
ต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผู ้ น� ำ กลุ ่ ม นายบั ว ผั น อิ น มู ล น้ อ ย อายุ 56 ปี

หมายเลขโทรศัพท์ 081 455 2656

หลักคิดในการท�ำงาน
คือสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกและชุมชน เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก               
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความหมายว่าอย่างไร การสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกในการบริหารงานของกลุ่ม            
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต้องสามารถตรวจสอบการท�ำงานแสดงรายรับรายจ่าย และเงินก�ำไร
ปันผลให้กับสมาชิกตามเวลาที่ก�ำหนดให้ การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและช่วยเหลือ          
ซึ่งกันและกัน

ผลงาน/ความส�ำเร็จ

“ผักเก็บยอด” หลังจากที่กลุ่มฯได้ไปศึกษาดูงานเรื่อง ผักเก็บยอดจากบ้านทุ่งกระโปรง
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จึงน�ำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการเผยแพร่ให้แก่สมาชิก
และประชาชนในหมู่บ้าน โดยเริ่มจากคณะกรรมการกลุ่มได้ปฏิบัติเป็นต้นแบบ จนปัจจุบัน                
มีการปลูกผักเก็บยอดมากกว่า 60 - 70 ครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน               
ในหมู่บ้านและชาวบ้าน นับเป็นความส�ำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกล�ำดวน                
ในด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก รวมถึงประชาชนในหมู่บ้าน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้           
แก่คนในชุมชน โดยเฉพาะสมาชิกของกลุ่ม ที่กู้ยืมเงินจากกลุ่ม ไปลงทุนและต่อยอดการปลูกผัก
เก็บยอด ท�ำให้สมาชิกมีอาชีพ มีรายได้ ไม่ต้องออกจากภูมิล�ำเนาไปท�ำงานที่อื่น ช่วยลด
การเป็นหนี้นอกระบบ และยังมีเงินออมสะสม พร้อมสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเป็น     
สมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่คนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ          
พอเพียง
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วิธีก้าวสู่ความส�ำเร็จ
เริ่มจากการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ในเรื่องของการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ โดยการชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของกลุ่มอย่างชัดเจน                  
และเข้าใจง่าย ส�ำหรับผู้ที่มีความสนใจ เมื่อผู้ที่สนใจได้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ได้เห็นถึงระบบ
การท� ำ งานของกลุ ่ ม ที่ มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบกั น อย่ า งชั ด เจน สามารถตรวจสอบได้
จึงเกิดความไว้วางใจ และชักชวนผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกมาร่วมสมัครเป็นสมาชิก จ�ำนวนสมาชิก
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ยอดเงินออมสัจจะสะสมก็เพิ่มตาม ท�ำให้มีเงินทุนไว้เป็นแหล่งทุนให้แก่
สมาชิกไว้กู้ยืมไปต่อยอดการประกอบอาชีพ ใช้จ่ายในเหตุจ�ำเป็น และเป็นสวัสดิการต่าง ๆ
ให้แก่สมาชิก ประกอบกับการหาแนวทางที่ดีในการสร้างอาชีพให้แก่สมาชิก และคนในชุมชน
โดยการที่กลุ่ม ได้เข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ ที่สามารถปรับใช้
กับหมู่บ้านได้ โดยเริ่มจากคณะกรรมการ และสมาชิกของกลุ่มที่สนใจท�ำเป็นแบบอย่าง เพื่อให้             
คนอื่น ๆ ได้เห็นผลส�ำเร็จที่ได้รับและเกิดการปฏิบัติตาม

ข้อคิด/ข้อพึงระวัง

ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์  
เสียสละและมีความรับผิดชอบ หากมีผู้สนใจต้องการซักถามในเรื่องใด ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
ก็สามารถให้คำ� แนะน�ำในรายละเอียดได้ พร้อมทัง้ มีหลักฐานทีเ่ ป็นเอกสารเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม

ภาพความส�ำเร็จ

“สวนผักเก็บยอด” ของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกล�ำดวน ซึ่งมี                   
ชนิดผักที่ปลูก เช่น ผักฉมวง ผักหวาน ผักแต้ว มะตูมแขก ยอดมะม่วงหิมพานต์ มะเขือ
กระเพรา โหระพา ถั่วฝักยาว ใบชะพลู เป็นต้น

สวนนายทนงศักดิ์  พงษ์ประมูล

สวนนายสมพงษ์  สิงอ่อน
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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สวนนายเจริญ  รุ่งเรือง

สวนนายอ�ำนวย  จ�ำปาทอง

สวนนางส�ำเริง  ขันทอง

สวนนายจ�ำนงค์  พันธพุมมี
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สวนนายมะลิ  แย้มสุข

กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านเมตตา

หมู่ที่ 17 ต�ำบลผาน้อย อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
.................................................................................................................................

กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านเมตตา

มีสมาชิก จ�ำนวน 15   คน ตั้งอยู่ ณ ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 ต�ำบลผาน้อย                 
อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ผู้น�ำกลุ่ม นางเพียงใจ ขัติสร   

อายุ 49 ปี
หมายเลขโทรศัพท์ 098 760 4536
ID Line  098 760 4536  

หลักคิดในการท�ำงาน

ยึดหลักการมีส่วนร่วม และการ
น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
ไปสู่ “บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง”

บทบาทภารกิจ

1. ส�ำรวจปัญหาความต้องการของสตรีในหมู่บ้าน
2. เสนอปัญหาและจัดท�ำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี
3. เสนอแผนงาน โครงการแก่ ค ณะกรรมการหมู ่ บ ้ า น (กม.) เพื่ อ บรรจุ ใ นแผน                 
พัฒนาต�ำบล
4. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมในการแก้ ไ ขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาสตรี                 
เด็ก และเยาวชน
5. ปฏิบัติงานโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน
6. จัดท�ำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ
7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงาน
8. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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ผลงาน/ความส�าเร็จ

กิจกรรมทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผัก ในโครงการ “ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผัก ไทวังสะพุงร่วมใจ
สู้ภัยโควิด - 19” โดยเป็นการน�าเมล็ดพันธุ์ดี มาแลกเปลี่ยนและกระจายสู่พื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ
ในเขตอ�าเภอวังสะพุง มาปลูกขยายในหมู่บ้านในช่วงวิกฤตโควิด-19 ขยายผลไปยังทุกครัวเรือน
ในชุมชน ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีของหมู่บ้าน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ต�าบลผาน้อยร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอวังสะพุง และหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอ�าเภอ
วังสะพุง ทั้ง 144 หมู่บ้าน พร้อมทั้งการสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเมตตา หมู่ที่ 17 ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โดยการน� า ของส� า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ� า เภอวั ง สะพุ ง ได้ เ ข้ า มาส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การขับเคลือ่ นกิจกรรมพัฒนาหมูบ่ า้ น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่แกนน�า/ผูน้ า�
และประชาชนในหมู่บ้าน ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วม และขยายผล
เป็นศูนย์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง 9 ขั้น
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วิธีก้าวสู่ความส�ำเร็จ

หลักคิดในการท�ำงานของกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านเมตตา คือ ใช้หลักการ             
ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมพัฒนา ร่วมวางแผน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด คือ ประชาชนในหมู่บ้าน             
สามารถพึ่งตนเองได้ในภาวะวิกฤต มีอาหาร มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยใช้หลักการส�ำคัญ เพื่อการสู่ บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
การไปสู่ความพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา เน้นการเริ่มต้นที่การท�ำเพื่อ                 
พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น เริม่ ทีต่ วั เราเอง “พอ” ก่อน ต่อเมือ่ มีเหลือแล้วจึงขยายต่อไป             
แบ่งเป็นขั้นพื้นฐาน 4 ขั้น และขั้นก้าวหน้าอีก 5 ขั้น รวมเป็นบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 - 4
1. พอกิน มีกินเพียงพอ ทั้งข้าว ปลา พืชผัก ได้จาก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
และนาอินทรีย์
2. พอใช้ เครือ่ งใช้ไม้สอยต่าง ๆ ท�ำฟืน ท�ำของใช้ ได้จาก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
3. พออยู่ ปลูกที่อยู่ บ้าน รั้ว ฯลฯ ได้จาก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
4. พอร่มเย็น ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ได้จาก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นก้าวหน้า ขั้นที่ 5 - 9
5. บุญ เมื่อมีเหลือ จึงน�ำไปท�ำบุญ ในงานบุญต่าง ๆ
6. ทาน บริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ ผู้ไม่มีด้วยของที่เรามี
7. เก็บ เป็นรากฐานยามวิกฤติ เช่น เก็บข้าวในยุ้งฉาง เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อฤดูกาลหน้า
ถนอมอาหารไว้กิน
8. ขาย จากสิ่งที่เราท�ำเหลือ เพื่อมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปต่อยังผู้อื่น
9. ข่าย เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งประเทศ เพื่อแบ่งปันความรู้ ลงแรงช่วยเหลือกัน

ข้อคิด/ข้อพึงระวัง

ใช้กระบวนการช่วยเหลือพึงพาซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเสียสละ               
ความร่วมมือ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน
เพื่อก้าวไปสู่ ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง  
1. มีการวางแผนการด�ำเนินงานและปฏิบัติตามแผนงาน และการติดตาม สนับสนุน
ประเมินผลการด�ำเนินงาน
2. มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�ำต่อเนื่อง เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่
3. พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและแกนน�ำ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ และปรับเปลี่ยนตามสภาพปัญหา ของสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
4. การแลกเปลี่ยนแนวคิด การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามา            
มีร่วมและขับเคลื่อนงานร่วมกัน
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กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะเสม็ด
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบางสน อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
.................................................................................................................................

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะเสม็ด

ตั้ ง อยู ่ ที่ ศาลากลางบ้ า นเกาะเสม็ ด หมู ่ ที่ 3                    
ต� ำ บลบางสน อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มี ส มาชิ ก                  
จ�ำนวน 75 คน รายได้เฉลี่ยของสมาชิกที่ได้รับจากกลุ่ม/
องค์กรชุมชน 5,000 บาท ต่อครัวเรือน/ปี

ผู ้ น� ำ กลุ ่ ม นายสุ น ทร ไผยา อายุ 48 ปี                

หมายเลขโทรศัพท์ 095 429 5560 ID Line 095 429 5560   

หลักคิดประจ�ำใจในการท�ำงาน

ยึดหลักธรรมาภิบาลและพลังด้านบวก ในการพัฒนาปราชญ์ชุมชนและวิถีชีวิตจริง         
ตามอัตลักษณ์ชุมชน มีความความหมายว่าอย่างไร
หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักธรรมอันควรน�ำมาใช้ในการบริหารงาน ได้แก่
1. หลักนิตธิ รรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทนั สมัยและเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และ            
กฎข้อบังคับ
2. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึง่ กัน โดยมีการให้และการรับข้อมูล
ทีส่ ะดวกเป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีทมี่ าทีไ่ ปทีช่ ดั เจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจ
สอบความถูกต้องชัดเจน
3. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด
ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็นการ
สร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบตระหนักในหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
5. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด ให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
6. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส�ำนึกในหน้าที่ของตนเอง              
มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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พลังบวก เป็นศูนย์รวมของพลังแห่งความรัก พลังแห่งความดี พลังความสุข พลังของ
ความกตัญญูเป็นพลังทีจ่ ะน�ำทางให้พบความความเข้มแข็ง ให้พบเจอแต่สงิ่ ทีด่ แี ละสามารถแก้ไข
ปัญหาผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี และใช้พลังปราชญ์ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นการท�ำงาน

ผลงาน/ความส�ำเร็จ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ 3 ต�ำบล
บางสน อ�ำเภอปะทิว จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 โดยส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอปะทิว
ได้เข้ามาขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
แกนน� ำ /ผู ้ น� ำ  และประชาชนในหมู ่ บ ้ า น พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม กระบวนการจั ด การความรู ้
และการก่อตัง้ ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
และสร้างการมีส่วนร่วม ได้จัดระบบการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่ม/ปราชญ์ ผู้มีความรู้ความ
สามารถ เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูต้ ามอัตลักษณ์และวิถชี วี ติ จริงของชุมชน
ชุมชนพัฒนาแบบก้าวหน้า สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน และขยายผลเป็นศูนย์
แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดให้กับทุกคนที่มีความสนใจเข้ามาศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ     
และได้มโี อกาสร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ภายนอกชุมชนรวม ทัง้ สือ่ รายการโทรทัศน์            
มาถ่ายท�ำเพื่อน�ำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปได้รู้จักบ้านเกาะเสม็ดมากยิ่งขี้น
ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ บ ้ า นเกาะเสม็ ด ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง โดยทุ น ชุ ม ชนและ                     
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทีใ่ ห้การสนับสนุนทัง้ งบประมาณในการพัฒนา และการสร้างกระบวนการเรียนรู้
มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์วิถีชีวิตจริงของชุมชน

วิธีก้าวสู่ความส�ำเร็จ

หลักคิดในการท�ำงานใช้พลังชุมชน คือ ปราชญ์และแกนน�ำ  ในการร่วมคิด ร่วมท�ำ 
ร่วมพัฒนา และการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ร่วมกัน มีการร่วมวางแผนหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาภายใต้ระเบียบที่กลุ่มได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด คือประชาชน
ในหมู่บ้านมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล                              
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักการมีส่วนร่วม
4. หลักความโปร่งใส
5. หลักความคุ้มค่า
6. หลักความรับผิดชอบ
50
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ข้อคิด/ข้อพึงระวัง
ในการน�าไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดขยายผลปรับเปลี่ยนวิธีคิดและเสียสละ ใช้พลังบวก
เป็นหลักคิดในการพัฒนาทั้งการครองตน ครองคน ครองงานตามหลักธรรมาภิบาล กล้าคิด
กล้าท�า กล้าตัดสินใจ ภายใต้การมีส่วนร่วม
1. มีการวางแผนการด�าเนินงานและปฏิบัติตามแผนงาน
2. มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�าต่อเนื่อง เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาร่วม
3. พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและแกนน�า ให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนตาม
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
4. การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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องค์ควำมรู้

กิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่น
ประเภท

ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.)
 ภาคเหนือ : ศอช.ต.ป่าคาหลวง

ต�าบลป่าคาหลวง อ�าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
 ภาคกลาง : ศอช.ต.เกาะขนุน
ต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศอช.ต.ท่าเมือง
ต�าบลท่าเมือง อ�าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
 ภาคใต : ศอช.ต.วังก์พง
ต�าบลวังก์พง อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลป่าคาหลวง

หมู่ที่ 2 ต�ำบลป่าคาหลวง อ�ำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
.................................................................................................................................

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลป่าคาหลวง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต�ำบลป่าคาหลวง อ�ำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

หลักคิดในการท�ำงาน

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลป่าคาหลวง ยึดหลัก ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท�ำ                  
ในการท�ำงาน หมายความว่า
1. ร่วมใจ การสร้างความสัมพันธ์ ประสานสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีกับคน              
ในต�ำบล คณะท�ำงานรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อร่วมใจในการพัฒนาชุมชนอย่างมี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2. ร่วมคิด ในการท�ำงานได้วางแผนการท�ำงานร่วมกันที่หลากหลาย ทุกขั้นตอน                  
การพั ฒ นาของคนในต� ำ บลร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น และยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของทุ ก ส่ ว น                       
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
3. ร่วมท�ำ ประสานงานและร่วมมือกับทุกภาคส่วนทัง้ คน กลุม่ องค์กรชุมชน เครือข่าย
องค์กร ภาครัฐ ในการปฏิบัติงานตามแผน

ผลงาน/ความส�ำเร็จ

คือ การบริหารจัดการขยะ  โดยส่งเสริมให้ทกุ ครัวเรือน ทุกหมูบ่ า้ นมีการคัดแยกขยะก่อน
ทิง้ ท�ำให้มีปริมาณขยะทิ้งน้อยลง การคัดแยกขยะในครัวเรือน และส่งเสริมการใช้น้อยลง หรือ
ลดการใช้โดยเท่าที่จ�ำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย เช่น ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าและตะกร้า
ไปซือ้ ของ หลีกเลีย่ งการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ ลดการใช้กล่องโฟม ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิด
เติม น�ำถุงพลาสติกมาเป็นถุงขยะ
การบริหารจัดการขยะทุกครัวเรือน ดังนี้
1. ถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน โดยท�ำการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือ           
ขยะเปียกออกจากขยะทัว่ ไป และช่วยรณรงค์สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส�ำนึก
ให้คนในต�ำบลได้มามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
คัดแยกขยะ เพื่อสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ตนเองและชุมชน และที่ส�ำคัญช่วยลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทีจ่ ะเป็นการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับชุมชนในพืน้ ทีใ่ ห้ดยี งิ่ ขึน้   
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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2. เสวียนรักษ์โลกทุกครัวเรือน ลดขยะสร้างปุ๋ยบ�ำรุงไม้ผล เสวียนไม้ไผ่ สุดยอด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสร้างจากวัสดุที่ได้ง่ายในท้องถิ่น คือไม้ไผ่             
สานเป็นรูปทรงกลมใช้ลอ้ มโคนต้นไม้ เพือ่ ใส่วสั ดุเหลือหรือขยะสดจากครัวเรือน ใช้ให้กลายเป็น
ปุ๋ยหมักแก่ต้นไม้ ท�ำให้ลดการใช้ปุ๋ย ลดขยะ ลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาหมอกควัน สร้างสภาพ
แวดล้อมที่ดีให้กับหมู่บ้าน สามารถปลูกพืชผักสวนครัวเสริมใส่ในเสวียนได้
3. ถนนปลอดถังขยะ การตั้งถังขยะตามจุดทิ้งขยะปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การทิ้งขยะ          
ไม่ลงถังขยะ ขยะเอ่อล้นถังลงมาเกลือ่ นกลาดตามจุดทิง้ ขยะ และพืน้ ถนน หรือการไม่คดั แยกขยะ         
แล้วน�ำมาทิ้งรวมกัน ท�ำให้ส่งกลิ่นเหม็น ท�ำให้ถนนไม่สะอาดสวยงามและภูมิทัศน์เสีย จึงมี
โครงการถนนปลอดถังขยะขึ้นในต�ำบลป่าคาหลวงแห่งเดียวในอ�ำเภอบ้านหลวง เพื่อความ
สะอาดของสถานทีส่ าธารณะ ช่วยลดงบประมาณในการจัดซือ้ ถังรองรับขยะ ท�ำให้เส้นทางสัญจร            
เป็นระเบียบเรียบร้อยกับผู้ใช้เส้นทาง ถนนปลอดกลิ่น ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค  เกิดความร่วม
มือของประชาชนทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านในต�ำบลป่าคาหลวงในการบริหารจัดการขยะ

วิธีการก้าวสู่ความส�ำเร็จ

1. ท�ำเวทีประชาคมทุกหมู่บ้านเกี่ยวกับปัญหาขยะ ขยะไม่มีที่ทิ้ง ถนนทุกหมู่บ้านมี         
ภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม
2. ส่งเสริม สนับสนุนทุกครัวเรือน เริ่มการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยการฝึกอบรม        
ให้ความรู้ ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมบูรณาการ ได้แก่ อบต.ป่าคาหลวง สาธารณสุขอ�ำเภอ
พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ เกษตรอ�ำเภอ กศน.อ�ำเภอ สภาองค์กรชุมชนต�ำบลป่าคาหลวง สภาผู้น�ำ
ชุมชนต�ำบลป่าคาหลวง
3. ส่งเสริม สนับสนุนทุกครัวเรือน จัดท�ำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อคัดแยกขยะ        
เศษอาหารหรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป
4. ส่งเสริม สนับสนุนทุกครัวเรือนท�ำเสวียนรักษ์โลก เพื่อลดขยะ สร้างปุ๋ยบ�ำรุงไม้ผล
และสามารถปลูกพืชผักสวนครัวเสริมใส่ในเสวียนได้
5. ร่วมกับ อบต.ป่าคาหลวง จัดท�ำโครงการถนนปลอดถังขยะ ก�ำหนดวัน เวลา ในการ
จัดเก็บขยะของแต่ละหมู่บ้าน
6. ร่วมกับ อบต.ป่าคาหลวง สาธารณสุขอ�ำเภอ ประกวดหมู่บ้านสะอาดและครัวเรือน
ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ พร้อมเชิดชูเกียรติ
7. ติดตาม สนับสนุน ประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรม
54

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

เล่าขาน... งาน พช. ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อคิด/ข้อพึงระวัง

การด�ำเนินงานโครงการต�ำบลต้องยึดหลักความเหมาะสม ประโยชน์ของโครงการ               
หรือประโยชน์ของประชาชนเป็นทีส่ ดุ การด�ำเนินงานเป็นได้ดว้ ยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ทุกกลุม่
เป้าหมาย ทุกกิจกรรมและโครงการ โครงการที่ด�ำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการหมุนเวียน
โดยเฉพาะกิ จ กรรมตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด� ำ เนิ น งานโครงการ                  
ของหมูบ่ า้ นส่วนใหญ่เป็นโครงการทีเ่ กิดประโยชน์สงู สุดกับประชาชนทัง้ หมูบ่ า้ น และเป็นแบบอย่าง
ให้กับชุมชนอื่น

ภาพกิจกรรม : การบริหารจัดการขยะ ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านมีการ                

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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ภาพกิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนทุกครัวเรือนจัดท�ำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อคัดแยกขยะ

เศษอาหารหรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป
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ภาพกิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนทุกครัวเรือน ท�ำเสวียนรักษ์โลก เพื่อลดขยะ สร้างปุ๋ย                  
บ�ำรุงไม้ผล และสามารถปลูกพืชผักสวนครัวเสริมใส่ในเสวียนได้

ภาพกิจกรรม : การจัดท�ำโครงการถนนปลอดถังขยะ ก�ำหนดวัน เวลา ในการจัดเก็บขยะ              
ของแต่ละหมู่บ้าน

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

เล่าขาน... งาน พช. ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

57

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลเกาะขนุน

หมู่ที่ 12 ต�ำบลเกาะขนุน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
.................................................................................................................................

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลเกาะขนุน
ตัง้ อยูท่ ี่ หมูท่ ี่ 12 ต�ำบลเกาะขนุน อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มที่เข้าร่วม

1.
2.
3.
4.

เครือข่ายกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง ต�ำบลเกาะขนุน
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต�ำบลเกาะขนุน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีต�ำบลเกาะขนุน
กลุ่ม OTOP/อาชีพภายในต�ำบล

ประธาน ศอช.ต. นายมนัส อิ่มกมล

หมายเลขโทรศัพท์ 087 140 1515

หลักคิดในการท�ำงาน

คือ การสร้างต้นแบบที่ดี มีความหมายว่าอย่างไร การสร้างต้นแบบที่ดี  คือ การปฏิบัติ
งานในแต่ละภารกิจของ ศอช. ควรมีการสร้างต้นแบบในแต่ละเรื่อง เช่น ต้นแบบการปลูก                  
ป่าชุมชน ต้นแบบจุดเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านสวัสดิการชุมชน            
หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ซึ่งจะท�ำให้ชุมชนข้างเคียงได้เห็น และเกิดความสนใจที่จะพัฒนา
ให้เป็นไปตามต้นแบบ

ผลงาน/ความส�ำเร็จ

การส่งเสริมการด�ำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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หนทางสู่ความส�ำเร็จ

1. ขยายผลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลเกาะขนุน อยูใ่ กล้ศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ส�ำคัญ และมี
ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้รณรงค์ให้คนในชุมชนได้ด�ำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการออมเงินด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวส�ำหรับบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายและน�ำไปจ�ำหน่ายเพิ่ม
รายได้ ส่งเสริมการใช้น�้ำหมักไล่แมลงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และยังได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
กองทุนปุ๋ย เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับต�ำบล
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลเกาะขนุน มุง่ เน้นให้คนในชุมชนหันมาใช้ชวี ติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง จึงจัดตั้งจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                
ระดับต�ำบลขึ้น ณ บ้านหนองอีโถน หมู่ที่ 12 ต�ำบลเกาะขนุน ภายในศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย
จุดเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว จุดเรียนรู้การปลูกพืชไร่ จุดเรียนรู้พืชสมุนไพร จุดเรียนรู้การ
ท�ำปุ๋ยหมักและน�้ำหมักชีวภาพ และจุดเรียนรู้การท�ำน�้ำหมักไล่แมลง
3. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลเกาะขนุน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้            
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสถานีวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่อง

แนวทาง/ข้อคิด/ข้อพึงระวัง

ศึกษาแนวทางและหลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มต้นจาก            
ตัวเอง ครัวเรือน และขยายผลไประดับหมู่บ้าน/ต�ำบล

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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ภาพกิจกรรม : การด�ำเนินกิจกรรมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลเกาะขนุน     
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ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลท่าเมือง

หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าเมือง อ�ำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
.................................................................................................................................

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลท่าเมือง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าเมือง อ�ำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ประธาน ศอช.ต. นายประเสริฐ  ศิริมูล

โทรศัพท์ 081 878 1495

หลักคิดในการท�ำงาน

คือ “ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมกันที่ ศอช.ต.”
ร่วมคิด   โดยคณะกรรมการศอช.ต ช่วยกันจัดท�ำฐานข้อมูล กลุ่มองค์กร ในภายใน              
ต�ำบลท่าเมือง อ�ำเภอดอนมดแดง ให้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจ
ร่วมท�ำ โดยคณะกรรมการ ศอช.ต. ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนากลุ่มองค์กร/
กองทุนในพื้นที่ต�ำบลท่าเมือง ตามโครงการกิจกรรม (แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ต�ำบล) น�ำไปสู                 ่
การบูรณาการท�ำงานร่วมกันระหว่าง ท้องถิ่น ท้องถิ่นและส่วนราชการ
ร่วมกันที่ ศอช.ต. โดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลท่าเมือง เป็นแหล่งข้อมูล          
ในการชีเ้ ป้าหมายในการพัฒนาพืน้ ทีต่ ำ� บลท่าเมือง น�ำไปสูช่ มุ ชนต�ำบลท่าเมือง มีเศรษฐกิจฐานราก
ที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  
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ผลงาน/ความส�ำเร็จ

สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�ำบลท่าเมือง คือ กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
บ้านยางกระเดา หมูท่ ี่ 10 ต�ำบลท่าเมือง เป็นการแกนน�ำหลักในการแก้ไขปัญหาด้านเงินทุน
ทีเ่ กิดจากการมีหนีส้ นิ ของครัวเรือน เข้าสูก่ ระบวนการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
และได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกระเดา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับภาค ประจ�ำปี 2562

การด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกระเดา

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ต�ำบลท่าเมือง อ�ำเภอ           
ดอนมดแดง ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2552 โดยวิธกี ารระดมทุนจากกองทุนในหมูบ่ า้ น/ต�ำบล
รวม 14 กลุ่มองค์กร/กองทุน และประชาชนในหมู่บ้าน 112 คน รวมจ�ำนวน 7,000 หุ้นละ
100 บาท สามารถระดมเงินทุนได้ เป็นเงิน  700,000 บาท           
ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ปรับเปลี่ยนชื่อ เป็นศูนย์
จัดการเงินทุนชุมชนบ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 และสมาชิกเป็นสมาชิกได้เฉพาะกลุ่ม/กองทุน
เท่านั้นจ�ำนวน 12 กลุ่ม/กองทุน ส่วนสมาชิกที่เป็นรายบุคคลแก้ไขปรับเปลี่ยนเป็น สมาชิก         
กลุม่ ออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต (บัญชี 2) เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางทีก่ รมการพัฒนาชุมชนก�ำหนด
และยังด�ำเนินการการ บริหารจัดการหนีไ้ ปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จนสามารถแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ
ให้ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วม ปรับโครงสร้างหนี้ จนสามารถลดหนี้และปลดหนี้ ภายใต้การ
บริหารจัดการของคณะกรรมการ ที่มี นายทองใบ โสโพธิ์ เป็นประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน             
บ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ  2 ปี มีคณะกรรมการจ�ำนวน 13 คน  
รูปแบบการด�ำเนินงาน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกระเดา
1. โครงสร้าง
1.1 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มาจากตัวแทนคณะกรรมการของ           
ทุกกลุม่ /องค์กร ทีเ่ ป็นสมาชิกศูนย์ฯ และมาจากผูน้ ำ� ชุมชน ผูท้ รงคุณวุฒใิ นหมูบ่ า้ น/ชุมชน วาระ
ในการด�ำรงต�ำแหน่ง คราวละ 2 ปี
1.2 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกระเดา มีจ�ำนวน 4 ฝ่าย คือ
1) ฝ่ายบริหารอ�ำนวยการ มีบทบาทหน้าที่ก�ำกับ ดูแลการด�ำเนินงาน             
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ฯ ก�ำหนดแผนการท�ำงานในแต่ละปี
2) ฝ่ า ยบริ ห ารจั ด การหนี้    มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการปรั บ โครงสร้ า งหนี               ้
ให้แก่สมาชิก ให้เกิดการปรับหนี้ ลดหนี้ ปลดหนี้ได้ ในครัวเรือนได้
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3) ฝ่ายตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบให้ค�ำแนะน�ำการด�ำเนินงาน                
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยจะร่วมในการบริหารจัดการทุกกิจกรรม
4) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน้าทีแ่ จ้งข่าวสารข้อมูลให้แก่สมาชิกทราบ
เป็นระยะ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนโดยตลอด            
2. การบริหารจัดการ
1. จัดท�ำฐานข้อมูล โดยการส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลของกองทุนชุมชนในหมูบ่ า้ น
(กองทุนที่ได้รับงบสนับสนุนจากราชการและกองงทุนที่ชุมชนตั้งขึ้นเอง ซึ่งมีทั้งหมด 13 กองทุน
เงินทุนทั้งหมด จ�ำนวน 43,741,443 บาท และส�ำรวจข้อมูลหนี้สินของสมาชิก และจัดท�ำ          
ฐานข้อมูลภาวะหนี้สินแต่ละครัวเรือนที่เป็นสมาชิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการหนี้
ในแต่ละปี
2. น�ำฐานข้อมูลภาวะหนี้สินดังกล่าว โดยมาวิเคราะห์ข้อมูลรายคน จัดประเภท
ลูกหนี้ แยกตามจ�ำนวนยอดเงินทีส่ มาชิกเป็นหนี้ จัดกลุม่ ลูกหนี้ เป็น 3 กลุม่ คือ ลูกหนีเ้ ป็นหนีน้ อ้ ย
ลูกหนี้เป็นหนี้ปานกลาง ลูกหนี้เป็นหนี้มาก และแจ้งให้สมาชิกทราบ
3. จั ด ประชุ ม เพื่ อ หารื อ และก� ำ หนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การหนี้ ข องลู ก หนี             ้
แต่ละราย ตามกลุ่มประเภทลูกหนี้ที่จัดไว้ น�ำมาเรียงล�ำดับในการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจาก
สมาชิกสนใจเข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้จ�ำนวนมาก หลังจากนั้นคณะกรรมการเป็นสื่อกลาง            
เจรจาระหว่างลูกหนี้กับกลุ่ม/กองทุนต่าง ๆ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามเมนูที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด เมนูปรับโครงสร้างหนี้ศูนย์จัดการกองทุนชุมขนบ้านยางกระเดา จ�ำนวน 3 เมนู ดังนี้
			เมนูที่ 1 วงเงินกู้ 30,000 - 50,000 บาท ดอกเบี้ย 6 บาท สัญญา 3 ปี ช�ำระ          
เงินต้น อย่างน้อย 35 เปอร์เซ็นต์ ช�ำระดอกเบี้ยพร้อมต้น ปีละ 1 ครั้ง/ปี ดอกเบี้ยลดตามเงินต้น
ที่เหลือ
			 เมนูที่ 2 วงเงินกู้ ตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 9 บาท                   
ส่งคืนภายใน 5 ปี ต้องช�ำระเงินต้นอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ช�ำระดอกเบีย้ เป็นรายเดือน ดอกเบีย้
ลดตามเงินต้นที่เหลือมีปันผลเฉลี่ยคืน
			เมนูที่ 3 วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 11 บาท สัญญา 10 ปี
ต้องช�ำระเงินต้น 10 เปอร์เซ็นต์ ช�ำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ดอกเบี้ยลดตามเงินต้นที่เหลือ          
มีปันผลเฉลี่ยคืน
ทั้ง 3 เมนู (ในกรณีผิดสัญญาส่งช�ำระไม่ได้เมื่อครบสัญญา ต้องถูกปรับให้                    
ส่งทุนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในปีที่ท�ำสัญญา โดยการปรับสัญญาให้และคิดดอกเบี้ยตามเดิม)
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4. สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (กองทุนหมูบ้าน) เข้าร่วมโครงการเงินล้าน
ปลอดดอกเบี้ย 2 ปีของรัฐบาล จากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ส่งคืนภายใน 7                        
โดยการน�ำหลักการออมทรัพย์จัดท�ำโครงการปลอดดอกเบี้ย 7 โดยไม่คิดดอกเบี้ย กับสมาชิก
ตลาดสัญญากู้ โดยคิดจากยอดเงินกู้
5. ก�ำหนดแผนพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนประจ�ำปี เป็นลายลักษณ์อักษร            
และด�ำเนินการตามแผน
6. การบริหารจัดการหนี้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกระเดา ด�ำเนินการ             
ปรับเปลี่ยนสัญญาตามเมนูทางเลือก และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศูนย์ก�ำหนด
7. การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย อบรมให้ความรู้การสร้างวินัยทางการเงิน           
การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนตามโครงการ “ส�ำนักดี แผนดี บริหารหนี้ได้” โดยก�ำหนดแผนการ
บริหารจัดการหนี้ร่วมกัน ในประเด็นต่าง ๆ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก�ำหนด
8. กิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกระเดา
- บริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ              
ปี 2562 จ�ำนวน 14 ครัวเรือน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนได้ส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก          
กลุ่มต่าง ๆ  
- การจัดสวัสดิการชุมชน ได้จัดสวัสดิการการจัดสรรผลก�ำไรของสมาชิกศูนย์
น�ำมาจัดสวัสดิการแก่สมาชิกศูนย์ ปีละ 50,000 บาท ได้แก่ คลอดบุตร เงินขวัญถุง เจ็บป่วย
ทุนการศึกษา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ช่วยผู้ประสบภัยพิภัยต่าง ๆ สนับสนุนงานบุญ
ประเพณี/งานวันส�ำคัญต่าง ๆ
9. การจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์          
และสมาชิก ศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง             
3. ผลสัมฤทธิ์
    
1. ศูนย์ได้สง่ เสริมอาชีพครัวเรือนเป้าหมายมีการต่อยอดอาชีพเดิม จ�ำนวน 9 อาชีพ
80 ครัวเรือน
2. การบริหารจัดการหนี้ (ลดหนี)้ ผลการลดหนีข้ องสมาชิกในปีทผี่ า่ นมา  2560 - 2562
จ�ำนวน 14 ครัวเรือน ปลดหนี้ 4 ครัวเรือน
3. ศูนย์มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแหล่งเรียนรู้ของคน              
ในชุมชนและนอกชุมชน และสามารถถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้ และได้รับ
รางวัลชนะเลิศศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับภาค ปี 2562
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เทคนิคและการบริหารจัดการหนี้

ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนบ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ต�ำบลท่าเมือง มีวิธีการช่วยเหลือ
สมาชิกในการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้บรรเทาปัญหาภาวะหนี้สินลง เป็นวิธีการที่เน้นเรื่อง             
การมีวินัยของตัวสมาชิก จ�ำนวน 5 ข้อ คือ
1. วินยั ทางการเงิน ต้องมี หาเงินมาได้ ต้องรูจ้ กั การใช้เงิน จ่ายเฉพาะสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น และ
ต้องพยายามตัดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็นออก และเงินที่กู้มาต้องให้เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้เท่านั้น
2. การออมเป็นนิสยั หาเงินมาได้ตอ้ งรูจ้ กั การออมกับกลุม่ ต่าง ๆ ทีต่ นเองเป็นสมาชิกอยู่
ต้องน�ำไปออมก่อนจึงใช้จ่าย และพยายามต้องออมทุกเดือนที่หาเงินมาได้
3. การท�ำบัญชีครัวเรือน คือ การส่องกระจกเงา ต้องท�ำบัญชีครัวเรือน สรุปทุกเดือน
เพือ่ จะได้รวู้ า่ มีเงินเข้ามาเท่าไหร่ และได้ใช้จา่ ยไปเท่าไหร่ อย่างไร ถ้าพบว่ารายจ่ายมาก เราต้อง
ลดรายจ่ายตัวที่ไม่จ�ำเป็นออก เพื่อให้รายได้มากกว่ารายจ่าย
4. ต้องวางแผนใช้เงิน เพื่อลดหนี้และลดหนี้
- ก�ำหนดร่วมกันว่าเงินที่หามาได้ต้องน�ำไปออมก่อน เมื่อสิ้นปีมีเงินออมเป็นก้อน
แล้วจึงถอนออกมาช�ำระหนี้ “ออมเพื่อใช้หนี้”
- ไม่ก่อหนี้เพิ่ม ต้องให้หนี้ลดลงทุกปี
- บริหารจัดการหนี้ที่เป็นอยู่ มีหนี้ก้อนไหนที่ดอกเบี้ยแพง ให้น�ำเงินออมไปใช้หนี้
ที่ดอกเบี้ยแพงก่อน เพื่อลดปัญหาการจ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวนมาก
- หารายได้เสริมจากอาชีพเสริม ต้องมีรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายในแต่ละเดือน
5. ตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึง ต้องตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้ เราจะใช้หนี้เท่าไหร่ ปีหน้า               
จะใช้หนี้เท่าไหร่ จะหมดหนี้ในปีไหน
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ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต�าบลวังก์พง

หมู่ที่ 2 ต�าบลวังก์พง อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.................................................................................................................................

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต�าบลวังก์พง
ตั้ ง อยู ่ ที่ หมู ่ ที่ 2 ต� า บลวั ง ก์ พ ง อ� า เภอปราณบุ รี
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี ก ลุ ่ ม /องค์ ก ร ที่ เ ข้ า ร่ ว มได้ แ ก่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� า บลวั ง ก์ พ ง ก� า นั น และผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น
ต� า บลวั ง ก์ พ ง คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ต� า บลวั ง ก์ พ ง ผู ้ น� า
อาสาพัฒนาชุมชนต�าบลวังก์พง

ประธาน ศอช.ต. ก�านันสมยศ เผ่าพันธุ์
หมายเลขโทรศัพท์ 081 856 2565

หลักคิดในการท�างาน
ต�าบลต้นแบบแห่งการบูรณาการ ผูน้ า� เดินเคียงข้างประชาชน หมายถึง การท�างาน
การพัฒนาในภาพรวมของต�าบล ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกัน
หางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลงาน/ความส�าเร็จ

การจัดตั้งตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “ตลาดนัดหน้าวัดวังก์พง” โดยการใช้ข้อมูล
ชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์ระดับต�าบล ด้วยโปรแกรม Community
Information Radar Analysis (CIA)

หนทางสู่ความส�าเร็จ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ รูปแบบการท�างานแบบบูรณาการ แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับต�าบล ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในต�าบล
2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น�า และภาคประชาชน ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพ
ของต�าบล ปัญหา/ความต้องการของต�าบล โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
จนไปสูแ่ ผนพัฒนาระดับต�าบลและก�าหนด ทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
เพื่อให้ตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของคนในต�าบล
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3. เมื่อได้ปัญหาความต้องการ ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐ จึงท�าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA แล้ว พบว่าภาพรวมในระดับต�าบลนั้น มีปัญหามากที่สุดในเรื่อง
ของการแก้ไขปัญหาความยากจน การบริหารจัดการชุมชน (เรียงตามล�าดับลงมา) และเมื่อ
วิเคราะห์ปญั หาลึกลงไปในรายละเอียด พบว่าต�าบลวังก์พงนัน้ มีสนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย แต่ในตาบลนัน้ ไม่มสี ถานทีห่ รือตลาดเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
ได้จัดแสดงหรือจ�าหน่ายสินค้า
4. ด�าเนินการวางแผนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตั้งตลาดนัด และลงมือร่วม
กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด ในการจัดตั้งตลาด เพื่อแก้ไขและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในต�าบล
5. ตั้งกฎ กติกา ในการดาเนินกิจการ ตลาดนัด พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

แนวทาง/ข้อคิด/ข้อพึงระวัง

1. วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของคนในต�าบลว่าแท้จริง แล้วมีปัญหาด้านใด
และต้องการอะไร
2. เมื่ อ ได้ ผ ลจากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แล้ ว มาก� า หนดเป็ น แผนการด� า เนิ น งาน
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
3. ศึ ก ษาดู ง านจากตั ว อย่ า งที่ ป ระสบความส� า เร็ จ และวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้
ที่จะน�ามาใช้ให้ถูกกับบริบทของต�าบลตัวเอง
4. สร้างความรับรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกิจกรรม แผนงาน โครงการ
ที่จะด�าเนินการ

ภาพกิจกรรม : การด�าเนินงาน “ตลาดนัดหน้าวัดวังก์พง”
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องค์ควำมรู้

กิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่น
ประเภท

ครัวเร�อนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค
 ภาคเหนือ : นางเรียมจิต พอใจ

บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 2 ต�าบลป่าคาหลวง อ�าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

 ภาคกลาง : นางศรีสกุล สุขเกษม

บ้านตึกปีน หมู่ที่ 3 ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นางนงลักษณ์ นาผม

บ้านท่ามะเฟือง หมู่ที่ 4 ต�าบลโพนสา อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 ภาคใต : นางสุนิดา สุวรรณหงส์

บ้านหนองนกวัว หมู่ที่ 1 ต�าบลท่าพญา อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
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ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน : นางเรียมจิต พอใจ

บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 2 ต�ำบลป่าคาหลวง อ�ำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

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

นางเรียมจิต พอใจ
ชาวบ้ า นป่ า คาใหม่ หมู ่ ที่ 2 ต� ำ บลป่ า คาหลวง                        
อ� ำ เภอบ้ า นหลวง จั ง หวั ด น่ า น ประกอบอาชี พ หลั ก คื อ                          
การท�ำเกษตรกรรม (ท�ำสวน/ท�ำไร่/ท�ำนา/เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์)

ความส�ำเร็จจากการประกอบสัมมาชีพชุมชน

นางเรียมจิต พอใจ และครอบครัว เริม่ ต้นประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือ การปลูกข้าวโพด                
เพียงอย่างเดียว ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง รายได้ที่ได้รับ ไม่คุ้มค่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ฤดูกาลผลิต ราคาผลผลิตตกต�่ำ  ถูกกดราคาจากพ่อค้า และสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออ�ำนวย                      
แต่เมื่อน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยเริ่มท�ำการเกษตร
แบบผสมผสานแบบปลอดภัย โดยการศึกษาหาความรู้ในด้านการเกษตรจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ในปี พ.ศ. 2562 บ้านป่าคาใหม่ ด�ำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ซึ่งครัวเรือนของนางเรียมจิต ได้สมัครร่วมโครงการและได้รับการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน มีการรวมตัวกันของผู้แทนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเดียวกันเป็นกลุ่มอาชีพ   
(การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การท�ำข้าวเกรียบฟักทอง กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ)
ซึ่งร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมจนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น
ปัจจุบันครัวเรือนนางเรียมจิต เป็นครัวเรือนที่เป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชน เรื่อง          
การน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับครอบครัวจนประสบความส�ำเร็จ
และยังเป็นผู้น�ำแนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการน�ำผลผลิตที่มีอยู่
มาสร้างมูลค่าต่อยอด โดยการเพาะพันธุแ์ ละขยายพันธุ์ เช่น การขยายพันธุก์ บ ปลาดุก ไก่พนั ธุไ์ ข่
ไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็ด นกกระทา เพาะกิ่งพันธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เช่น การแปรรูปกล้วย ฟักทอง พริก เผือก มัน สมุนไพรต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
และคนในชุมชน ทั้งยังเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง จากผลผลิต
อ�ำเภอบ้านหลวงสู่ตลาดภายนอก ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นที่รู้จักสู่ภายนอกมากขึ้น
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ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง นางเรียมจิต สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตาม                   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง สามารถเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ตนเองถนัดสู่ครัวเรือนอื่นหรือผู้ที่สนใจได้

ปัจจัยที่ท�ำให้การประกอบสัมมาชีพประสบผลส�ำเร็จ

1. น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต ท�ำให้ม             ี
แรงบันดาลใจในการด�ำรงชีวิตและการประกอบสัมมาชีพ เน้นการพึ่งตนเอง โดยยึดหลักทาง    
สายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ความรู้
และคุณธรรม
2. การได้รับโอกาสในการศึกษาหาความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
สัมมาชีพทีต่ นเองสนใจและถนัด เช่น การได้เป็นสมาชิกกลุม่ สัมมาชีพชุมชน การได้เป็นเกษตรกร
รุน่ ใหม่ young smart farmer การได้เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการมีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และส่วนราชการ รวมถึงสมาชิกในครัวเรือน มีโอกาส
ศึกษาเรียนรูท้ างด้านการเกษตร ประมง โดยน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการเรียน การศึกษา มาปรับใช้
ในครัวเรือน เผยแพร่ถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครัวเรือน น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการประกอบ
สัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ความตั้งใจ ทุ่มเท และมีความเพียรพยายามในการประกอบสัมมาชีพ มีความ               
ขยันหมั่นเพียร ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ แสวงหาช่องทางและโอกาสใหม่ ๆ โดยการหาประสบการณ์
ลองผิ ด ลองถู ก มี ก ารศึ ก ษาหาความรู ้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ต ่ า ง ๆ ให้ มี ค วามพร้ อ มอยู ่ เ สมอ                          
ในการประกอบสัมมาชีพที่ตนเองสนใจและถนัด รวมถึงมีการพัฒนาตนเองและเพิ่มทักษะ        
ทางด้านการประกอบสัมมาชีพ สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลส�ำเร็จ
4. ครัวเรือนมีการบริหารจัดการเวลา โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการท�ำ                 
อาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
5. การได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้ในการประกอบสัมมาชีพ แนวทางการด�ำเนินงานสัมมาชีพ              
ทีเ่ กีย่ วข้อง วัสดุอปุ กรณ์ ช่องทางการสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาด ท�ำให้มรี ายได้
เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนราชการและภาคีการพัฒนา ให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด
เช่น ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอบ้านหลวง ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอบ้านหลวง กศน.อ�ำเภอ
บ้านหลวง อบต.ป่าคาหลวง ส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอบ้านหลวง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ข้อคิด/ข้อพึงระวัง
ในการน�ำไปปฏิบัติหรือต่อยอดขยายผลสัมมาชีพชุมชน เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน
ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย                    
เป็นความพยายามที่จะปรับจากการท�ำมาหากินเป็นท�ำมาค้าขาย โดยไม่ได้เอาก�ำไรสูงสุด
เป็นตัวตั้ง หรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องค�ำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม คือ               
ความสุขของตน และคนท�ำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการเป็นหลัก
การพัฒนาตนเอง โดยการเริ่มต้นลงมือท�ำในสิ่งที่ตนเองสนใจและชอบ โดยการ
ศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพมาเป็นการประกอบสัมมาชีพ ที่สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับครัวเรือน
ประกอบกับการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบตั ิ เน้นการ
พึ่งตนเอง โดยยึดหลักทางสายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวทีด่ ี ภายใต้เงือ่ นไข ความรูแ้ ละคุณธรรม ก็สามารถท�ำให้ครัวเรือนพึง่ ตนเองได้ มีรายได้
เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ประมวลภาพกิจกรรม : ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
“ครัวเรือน นางเรียมจิต  พอใจ”

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน : นางศรีสกุล สุขเกษม

บ้านตึกปีน หมู่ที่ 3 ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

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

นางศรีสกุล สุขเกษม

อายุ 64 ปี อดีตข้าราชการบ�านาญ (ครู) สมาชิก
บ้านตึกปืน หมู่ท่ี 3 ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม

ความส�าเร็จจากการประกอบสัมมาชีพชุมชน

ครอบครั ว นางศรี ส กุ ล สุ ข เกษม มี ค วามสนใจ
ในวิถีการเกษตร เมื่อได้เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพการปลูกผัก
สวนครัว ตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านตึกปืน หมู่ที่ 3
ต�าบลรอบเมือง จากทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนบ้านตึกปืน ท�าให้รู้หลักและแนวคิดการปลูกผัก
ในพืน้ ทีท่ จี่ า� กัด การปรับตัวต่อการปลูกพืชผักสวนครัวในสภาพดินทีไ่ ม่เหมาะสม เนือ่ งจากดินเปรีย้ ว
น�า้ กร่อย และฝึกปฏิบตั จิ ริงจนพัฒนาเป็นอาชีพทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ครัวเรือน โดยเริม่ ต้นด้วยการปลูก
พืชผักสวนครัวในกะละมัง ขวดพลาสติก และวัสดุเหลือใช้ จากปลูกพืชผักสวนครัวไว้รบั ประทาน
เอง เพือ่ ลดรายจ่าย เมือ่ ผลผลิตมีจา� นวนมากจึงแบ่งปันเพือ่ นบ้าน และด้วยรสชาติผกั หวาน กรอบ
สด ปลอดภัยจากสารพิษ ประกอบกับปากต่อปาก ท�าให้มีผู้สนใจมาสั่งซื้อผักอย่างต่อเนื่อง
และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ปัจจุบันครัวเรือนนางศรีสกุล มีกิจกรรมหลังเกษียณอายุราชการ สามารถสร้างรายได้
เดือนละ 2,000 - 3,000 บาท

ก้าวย่างสู่ความส�าเร็จ

1. เข้ารับการอบรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านตึกปืน หมู่ที่ 3
ต�าบลรอบเมือง
2. น�าองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาพื้นที่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในครัวเรือน
3. ทดลองปฏิบัติ ลองผิด ลองถูก ค้นหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งจากเอกสาร ต�ารา
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
4. เรียนรูอ้ งค์ความรูอ้ นื่ ๆ เพิม่ เติม จากทีมปราชญ์สมั มาชีพชุมชน เพือ่ ต่อยอดเกิดเป็น
อาชีพใหม่ ๆ
5. จดบันทึกและแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับครัวเรือนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน พัฒนาเป็น
แหล่งศึกษาดูงาน
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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ปัจจัยที่ท�าให้การประกอบสัมมาชีพประสบผลส�าเร็จ

1. ช่างสังเกต ชอบเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง ไม่กลัวความล้มเหลว
2. เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่เป็นน�้าเต็มแก้ว
3. มีความเพียร อดทน ขยัน และหัวไว ใจสู้

ข้อคิด/ข้อพึงระวัง
ในการน� า ไปปฏิ บั ติ ห รื อ ต่ อ ยอดขยายผลเปิ ด ใจ พร้ อ มเรี ย นรู ้ อ งค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ
มีความตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ปัญหา มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร หาช่องทางการจ�าหน่าย
ที่ต้องการ เมื่อเกิดรายได้ให้เก็บออม ท�าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ให้ชัดเจน

ประมวลภาพกิจกรรม : ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
“ครัวเรือน นางศรีสกุล สุขเกษม”
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ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน : นางนงลักษณ์ นาผม

บ้านท่ามะเฟอง หมู่ 4 ต�าบลโพนสา อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

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

นางนงลักษณ์ นาผม

อายุ 57 ปี อาชีพค้าขาย สมาชิกบ้านท่ามะเฟือง
หมู่ที่ 4 ต�าบลโพนสา อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ : 099 354 6624

ความส�าเร็จจากการประกอบสัมมาชีพชุมชน

ขนมไทย (ข้าวต้มมัด)
นางนงลักษณ์ นาผม เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ การท�าขนมไทย (ข้าวต้มมัด
ขนมเทียน) ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อได้
รับความรู้และได้ฝึกท�าขนมไทยในรูปแบบใหม่ รสชาติที่อร่อยจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็ได้
น�าความรู้ที่ได้รับไปท�าต่อ และจ�าหน่ายในชุมชน จนสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ต่อมา
นางนงลักษณ์ ร่วมกับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านท่ามะเฟือง จ�านวน 25 คน ตัง้ กลุม่ สัมมาชีพ
บ้านท่ามะเฟือง และขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการ OTOP : ชือ่ กลุม่ สัมมาชีพขนมไทยบ้านท่ามะเฟือง
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านท่ามะเฟือง ได้แรงบัลดาลใจเรื่องของ “คุณยายฟู แม่ค้าขาย
ข้าวต้มมัดหาบเร่” ที่คุณหมอประเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้งสายการบินบางกอกแอร์เวย์
และเจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ เดินออกก�าลังกายและได้พบคุณยายฟู หาบเร่ขายขนม
จึงได้อุดหนุนข้าวต้มมัด คุณหมอประเสริฐ ทานข้าวต้มมัดด้วยความอร่อย และติดใจในรสชาติ
จึงได้สั่งเป็นของว่างส�าหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน และต่อมาได้ส่งให้ทุกสายการบิน จากยอด
ขายปกติ ได้วันละ 80 ห่อ หลังจากได้ขายให้คุณหมอ สามารถสร้างยอดจ�าหน่ายได้ถึงวันละ
4,000 ห่อ จึงร่วมกันท�าขนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน
ปัจจุบันนางนงลักษณ์และสมาชิกกลุ่ม จะรวมตัวท�าขนมจ�าหน่ายเป็นประจ�า รายได้
หลังจากหักค่าใช้จ่ายไม่ต่�ากว่า 2,000 บาทต่อครั้ง จากการจ�าหน่ายผ่านระบบเครือข่าย
FACE Book กลุม่ ตลาดนัดท่าบ่อ ทีป่ จั จุบนั มีสมาชิก จ�านวนกว่า 9,000 คน และทาง line กลุม่ ผูน้ า�
ต�าบลโพนสา ส่งบริการในเขตพื้นที่อ�าเภอท่าบ่อและใกล้เคียง

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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ข้อคิด/ข้อพึงระวัง

“สัมมาชีพ ควรเลือกท�าอาชีพในสิ่งที่ตนชอบท�า สามารถท�าได้ พร้อมเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะฝีมือตลอดเวลา”
“ส�าหรับอาชีพการท�าขนมไทย ต้องมีใจรัก และมีพื้นฐานในการท�าขนมไทยบ้าง
ขนมไทยมีหลายชนิด ความยากง่ายแตกต่างกัน ความนิยมก็แตกต่างกัน
“ขนมไทยท�าไม่ยาก แต่จะท�าให้อร่อยและมีลูกค้าติดใจนั้นยาก สิ่งส�าคัญต้องท�า
ด้วยความรัก ท�าเหมือนให้คนรักกิน”
“หัวใจส�าคัญในการท�าสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพือ่ จ�าหน่าย ต้องรูว้ า่ ต้องการขายใคร ขายทีไ่ หน
ขายอย่างไร ขายเท่าไหร่
“สิ่ ง ส� า คั ญ ของการรวมกลุ ่ ม ต้ อ งมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่
รับผิดชอบ การจัดการเงินทุน - ก�าไร ประชุมปรึกษาพูดคุย หาแนวทางด�าเนินการช่วยกัน”

ประมวลภาพกิจกรรม : ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
“ครัวเรือน นางนงลักษณ์ นาผม”
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เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
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ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน : นางสุนิดา สุวรรณหงส์
บ้านหนองนกวัว หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าพญา อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

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

นางสุนิดา สุวรรณหงส์
อาชีพหลักท�ำสวนยางพารา สมาชิกบ้านหนองนกวัว
หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าพญา อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
หมายเลขโทรศัพท์ : 084 841 7128

ความส�ำเร็จจากการประกอบสัมมาชีพชุมชน

การเลี้ยงผึ้งโพรง
การเลีย้ งผึง้ โพรง เป็นอาชีพทีม่ คี วามน่าสนใจ ลงทุน
ครั้งเดียว สามารถด�ำเนินการต่อเนื่องได้อย่างน้อย 10 ปี
เลี้ยงง่าย คืนทุนเร็ว ราคาดี และเป็นที่ต้องการของตลาด
ผึ้งโพรง เป็นผึ้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย จะมีมากใน              
ภาคใต้ เรียกว่า “มิ้นโต” ประชากรผึ้งงานภายในรังอยู่มากกว่า 10,000 ตัว มีอัตราการแยกรัง
ค่อนข้างบ่อย และจะทิง้ รังไปหาทีอ่ ยูใ่ หม่ เช่น อาหารขาดแคลน มีโรค หรือศัตรูรบกวน การเลีย้ ง
ผึ้งโพรงจะท�ำส�ำเร็จได้นั้น ผู้เลี้ยงจะต้องมีใจรัก มีความรู้วงจรชีวิตของผึ้งโพรง พฤติกรรมของ
ผึ้งโพรง การจัดการเข้ารัง โรคและศัตรู สิ่งที่ส�ำคัญที่เป็นหัวใจ คือ ประสบการณ์ในการเลี้ยง                
ผึ้งโพรง และเทคนิคในการจับผึ้ง พืช อาหารของผึ้ง
อุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรง
1. รังเลี้ยงผึ้ง ขนาดมาตรฐานท�ำจากไม้ที่มีน้�ำหนักเบา ไม่ยืด ไม่หด ไม่โค้งบิดงอ                   
มีความหนาประมาณ 1.40 เซนติเมตร  
2. รังล่อผึ้ง
3. ชุดป้องกันผึ้งต่อย
4. หมวกกันผึ้งต่อย
5. แปรงปัดตัวผึ้ง
6. เครื่องพ่นควัน
7. กลักขังนางพญา
8. มีด
9. ลวดแสตนเลส
10. ไขผึ้ง
11. เสารังผึ้ง
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วิธีการ/ขั้นตอนการเลี้ยงผึ้ง
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรงให้พร้อม
- การเลือกพื้นที่ สภาพแวดล้อมต้องเหมาะสม มีแหล่งอาหารสมบูรณ์ ใกล้น�้ำ  ไม่มี             
การฉีดยาฆ่าหญ้า และไม่มีมลพิษ
- เทคนิคการวางลังล่อ เลือกท�ำเลที่เลี้ยงที่มีความเหมาะสม น�ำลังที่เลี้ยง ที่ท�ำจาก               
ไม้เก่าทาด้วยไขผึง้ เพือ่ ให้ผงึ้ เข้ามาท�ำรัง จุดส�ำคัญคือ วางในทีร่ ม่ และลังล่อต้องสามารถป้องกัน
ศัตรูผึ้ง โดยเฉพาะมด
- การเก็บผลผลิตผึ้ง
ขั้นตอนการเก็บผลผลิต
- เก็บน�้ำผึ้งไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน ต้นทุน             
การผลิต/รายได้ต่อรัง
- ค่าลังเลี้ยง ประมาณ 600 บาท/ลัง
- ค่าอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น ประมาณ 750 บาท
ผลผลิตที่ขายได้/ปี
- น�ำ้ ผึง้ ขวดละ ประมาณ 1 กิโลกรัม ราคา 500 บาท (ผลผลิตประมาณรังละ 3 - 5 ขวด/ปี
แล้วแต่ความสมบูรณ์ของพื้นที่ เป็นเงิน 1,500 - 2,500 บาท/รัง/ปี)
- ไขผึ้งก้อนละประมาณ 50 กรัม ราคา 50 บาท

ปัจจัยที่ท�ำให้การประกอบสัมมาชีพประสบผลส�ำเร็จ

1. มี ค วามขยั น อดทน พยายาม มี ค วามมุ ่ ง มั่ น คิ ด ถึ ง การทรงงานของในหลวง                  
รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านทรงงานไม่มีเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนของพระองค์ท่าน ท�ำให้    
ความเหน็ดเหนื่อยที่ตนเองท�ำงานเหนื่อย แค่นี้เล็กน้อยในการท�ำงานในส่วนของตนเอง ท�ำให้
เกิดความมานะ อดทน เพิ่มสูงขึ้นทวีคูณ
2. ครอบครัวแตกแยก พ่อมีภรรยา 3 คน มีลกู ทัง้ หมด 14 คน ตัวเองได้รบั การศึกษาน้อย
ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือสูง ๆ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า วันหนึ่งถ้าตนเองมีครอบครัว                 
จะท�ำให้ครอบครัวอบอุ่น ให้บุตรได้เรียนหนังสือสูง ๆ จบปริญญา ให้ลูกมีอาชีพที่มั่นคง ประสบ
ผลส�ำเร็จในชีวิต
3. ครอบครัวยากจน ท�ำให้เกิดความมานะอดทน ทีจ่ ะสร้างความมัน่ คงให้กบั ครอบครัว
บุตร จึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างเนื้อ สร้างตัว ซื้อที่ดินมาเป็นสมบัติของครอบครัว ท�ำให้                
เกิดความภาคภูมิใจและสามารถเป็นตัวอย่าง ในการด�ำเนินชีวิตแก่บุคคลในหมู่บ้าน
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ข้อคิด/ข้อพึงระวัง
ในการน�ำไปปฏิบตั หิ รือต่อยอดขยายผลมีความอดทน ตัง้ ใจมีความพยายาม และต้องใช้
หัวใจในการท�ำงาน จึงจะประสบผลส�ำเร็จ

ประมวลภาพกิจกรรม : ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
“ครัวเรือน นางสุนิดา สุวรรณหงส์”
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คณะผูจัดงาน
ที่ปร�กษา
นายสุทธิพงษ
นางวิไลวรรณ
นายนิวัติ
นายสุรศักดิ์
นางสาวนิภา

จุลเจริญ
ไกรโสดา
นอยผาง
อักษรกุล
ทองกอน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

ยินดี
พิชาพันธโภคิน
วงศสวาง
แกวศรีพจน
อุตสาหะ
อํ่ามาลี
นพรัตน
ตรีสุวรรณ

ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการเรียนรูชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน

พิชาพันธโภคิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

คณะทํางาน
นางสาวศศิวิมล
นางสาวพิมพชนา
นางกมลมณี
นางสาวฉายาลักษณ
นางสาวชุติมณฑน
นางสาวปริศรา
นางสาวลดา
นายภานุมาศ

เร�ยบเร�ยง
นางสาวพิมพชนา
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สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ชั้น 5 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรมการพัฒนาชุมชน

Community Development Department

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได ภายในป 2565

