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หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Information of Village for Life Quality Development)

บ้านรางอ้ายทึม หมู่ที่ 2 ตาบลเทพมงคล
อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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คานา
เอกสารสรุปผลการดาเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปี 2561 บ้านรางอ้ายทึม หมู่ที่ ๒ ตาบลเทพมงคล อาเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการถอดบทเรียนจากผลการดาเนินงานและสรุปองค์ความรู้
ที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น งานในการขั บ เคลื่ อ นหมู่ บ้ า นต้ น แบบการจั ด สารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ซึ่งคนในชุมชนและภาคีการพัฒนาต่างๆ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กาหนดความ
ต้องการ การจัดทาสารสนเทศ รวมถึงการเผยแพร่และบารุงรักษาสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาขนในหมู่บ้านและชุมชน
คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เอกสารสรุปบทเรียนฯ ฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุป
บทเรียนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ สนใจและนาประสบการณ์ดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อการ
พัฒนาต่อไป
คณะผู้จัดทา
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บทสรุป
ความเป็นมา
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วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน
การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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รูปแบบระบบสารสนเทศที่หมู่บ้านใช้ /รูปแบบการเผยแพร่

8

กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทางานหมู่บ้านต้นแบบ

ภาคผนวก
-แบบรายงานผลการดาเนินงาน
-คาสั่งแต่งตัง้ คณะทางาน
-ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมาย
-ภาพกิจกรรม
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การดาเนินการพัฒนาหมู่บ้าน สารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจาปี 2561
ส่วนที่ 1
ความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดให้ จานวนสะสมของหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ชุมชนใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนจึงกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ไปตามเป้ า หมายของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางซ้ าย จึงได้เลือก บ้านรางอ้ายทึม ตาบล
เทพมงคล อาเภอบางซ้าย เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของอาเภอ เนื่อ งจากเป็นหมู่ บ้ านที่มีปั จจัยส าหรับการดาเนินงานพร้อมที่ สุด รวมทั้งได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ จานวน 1 คณะ สาหรับเป็นกลไกลการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้
ผลการดาเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด ใน
ระดับหนึ่งซึ่งสานักงานพัฒนาชุมขนอาเภอบางซ้าย ในฐานะเลขานุการคณะทางานบูรณาการ
และขับเคลื่อนการดาเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ ได้ทาการสรุปผลการดาเนินงานเป็นเอกสารการจัดการความรู้ฉบับนี้ สาหรับนา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผลต่อหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการสรุปผลการดาเนินงาน
1.เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ในการศึกษาวิเคราะห์
สังเคราะห์ ข้อมูล ตระหนักถึงความสาคัญ เห็นประโยชน์ของข้อมูล ยอมรับและนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
2.เพื่อ เป็ นแนวทางการด าเนิน งานการพัฒนาหมู่บ้ านสารสนเทศต้ นแบบเพื่ อพั ฒนา
คุณภาพชีวิต
3.เพื่อต่อยอดความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพี่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทางานหมู่บ้านต้นแบบ
การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางในการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ (บันทึกขุมความรู้)
อาเภอใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโดยใช้แนวทางการดาเนินงานที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกาหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติของหมู่บ้านต้นแบบจากตาบลต่าง ๆ คั ดเลือกได้ บ้าน
รางอ้ายทึม หมู่ที่ 2 ตาบลเทพมงคล อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น หมู่บ้าน
ต้นแบบสารสนเทศระดับอาเภอ เนื่องจาก
๑. เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
๒. มีบุคลากรที่มีทักษะและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
๓. ผู้นา และคนในหมู่บ้าน มีความสนใจ ใฝ่รู้ และให้ความสาคัญกับ ICT และเป็น
หมู่บ้านต้นแบบ IT
๔. หมู่บ้านได้รับการสนับสนุน และมีการประสานงาน/บูรณาการงานงบประมาณ
ร่ ว มกั น กั บ ส่ ว นราชการ/องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ฯลฯ ในด้ า นการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นอย่ า ง
ต่อเนื่อง
5. ไม่เป็นหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอ ที่ได้
ดาเนินการแล้วในปี พ.ศ. 2557-2560
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ขั้นตอนการคัดเลือกหมู่บ้านระดับอาเภอ
๑. อาเภอดาเนินการประชุมนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกตาบล
๒. คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย โดยพิจารณาหมู่บ้านที่มีความพร้อม สามารถดาเนินการ
ได้และ มีหน่วยงานให้การสนับสนุน
๓. ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ICT/แนวทางการดาเนินการฯ แก่หมู่บ้านเป้าหมาย
๔. ให้การสนับสนุนการดาเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อนาไปสู่การประสานภาคีการ
พัฒนาในการแก้ไขปัญหาตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการความรู้ในการจัดการสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านต้นแบบ
๕. ประสานงานกับหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุน

รูปแบบระบบสารสนเทศที่หมู่บ้านใช้
การกาหนดรูปแบบระบบสารสนเทศที่ใช้ ได้มีการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน และได้กาหนดความต้องการโดยจะมีการจัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)
และจัดทาแผนชุมชน โดยมีการนาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เช่น ข้อมูล กชช.2ค
ข้อมูล จปฐ. กลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น มาร่วมกันวิเคราะห์ระหว่างผู้นาชุมชน คนในชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการประยุกต์และ
ทางานร่วมกัน
บ้านรางอ้ายทึม หมู่ที่ 2 ตาบลเทพมงคล อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี ในการ
เผยแพร่รูปแบบสารสนเทศ คือ
-การใช้ ช่ อ งทาง ประ ชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทางสื่ อ ออนไ ลน์ ที่ นิ ย มมาก ที่ สุ ด คื อ
www.facebook.com
- การเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายเว็ บไซด์ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางซ้าย โดยมี
เนื้อหาสาระ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็น สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน
(ภูมิคุ้มกัน)
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1.ทาให้คนในครัวเรือนของหมู่บ้านทราบปัญหาและแก้ปัญหาได้ตรงจุด
2 เป็นข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้เข้าไปแก้ไข
ปัญหา
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือน
4 การจัดการหมู่บ้านในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลที่เกิดขึ้นต่อครัวเรือนและชุมชน
1 คนในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2 คนในครัวเรือนมีความสุขมากขึ้น
3 ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4 ชุมชนมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5 ชุ ม ชนมี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู้ จั ก แพร่ ห ลายในการด ารงชี วิ ต แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิคุ้มกัน)

แผนการดาเนินงานที่ผ่านมา
1 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและภาคราชการที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุน
2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยการจัดเวทีประชาคม
3 กาหนดความต้องการร่วมกันโดยผ่านการจัดเวทีประชาคม
4 ร่วมกันจัดทาสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสารสนเทศการจัดการชุมชน
5 เผยแพร่ทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค และบารุงรักษาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรงดูแลระบบ
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ขั้นตอนการขับเคลื่อนการดาเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ
1.สร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมีประเด็น ความสาคัญของข้อมูล และ การใช้
ประโยชน์ข้อมูล
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันประเด็น ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การรายการ
พัฒนาหมู่บ้าน
3.กาหนดความต้องการร่วมกัน หมู่บ้านกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน วิเคราะห์ความ
ต้องการของคนในหมู่บ้าน
4.ร่วมกันจัดทาสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน จัดหมวดของข้อมูล
5.เผยแพร่และบารุงรักษา นาข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

รูปแบบการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ร่วมกันกาหนดรูปแบบ การออกแบบและพัฒนาระบบด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การจัดการทุนชุมชนที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

รูปแบบการเผยแพร่
ร่วมกันใช้ IT ในการ จัดระบบข้อมูล ออกแบบระบบข้อมูล จัดการสารสนเทศ วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บองค์ความรู้ ออกแบบแสดงผล เผยแพร่ช่องทางใช้เว็บ ไซต์
ในการสื่อสารส่งเสริมการตลาด สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ค้นหาข้อมูล สร้างกระบวนการเรียนรู้
ผ่าน www.face book
เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www3.cdd.go.th/bangsy facebook
เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://ayutthaya.cdd.go.th/facebook
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การดูแลรักษา
- เอกสารประกอบการใช้โปรแกรม Microsoft Word และExcel
- โปรแกรม Microsoft Word , Excel , PhotoShop
- Website
- มี การประชาสัม พัน ธ์ให้กั บคนในชุ มชนผ่ านการติ ดประกาศที่ ศูน ย์ส ารสนเทศ แจ้ ง
หน่วยงานในชุมชน และการบอกต่อ เนื้อหาที่ได้มาอ้างอิงจากหนังสือและเว็บไซต์
- ให้คาแนะนา และ บริการข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ การเข้าหาแหล่งทุน การ
แก้ไขปัญหาความยากจน การบริหารจัดการชุมชน แผนชุมชน ข้อมูล จปฐ.และ กชช2ค
- การกาหนดรูปแบบระบบสารสนเทศที่ใช้ ได้มีการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน และได้กาหนดความต้องการโดยจะมีการจัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)
และจัดทาแผนชุมชน โดยมีการนาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เช่น ข้อมูล กชช.2ค
ข้อ มู ล จปฐ. กลุ่ ม อาชี พ ต่ างๆ เป็ น ต้ น มาร่ วมกั น วิ เคราะห์ ร ะหว่ า งผู้ น าชุ ม ชน คนในชุ ม ชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการ
ประยุกต์และทางานร่วมกับกิจกรรมของศูนย์ ICT ที่มีอยู่แล้ว

เทคนิคการถอดบทเรียน
การคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมด้านต่างๆ
หมู่บ้านมีการพัฒนา เช่น ข้อมูลจปฐ. ,กชช.2ค ,แผนชุมชน, ข้อมูลบัญชีครัวเรือน,
ข้อมู ลทุน ชุมชนเป็ นต้น รวมรวมข้อ มูลที่ มีอยู่ ในหมู่บ้า น ให้เป็ นระบบ เช่น ข้อ มูลทางสั งคม
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลกลุ่มองค์กร โดยข้อมูลกลุ่มองค์กรมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการกาหนดปัญหา ด้านการกาหนดความต้องการ ตลอดจาก
การจัดการ การดาเนินงาน/โครงการต่างๆ
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- สร้างบรรยากาศที่ดีในการถอดบทเรียน ผู้อานวยความสะดวกสวมวิญญาณการเป็น
ดาวยั่วเพื่อทาให้ผู้เข้าอบรมผ่อนคลายด้วยเกมส์แนะนาตนเองที่ทาให้ทุกคนร่วมเล่นด้วยกันไม่มี
ใครเป็ น อภิ สิ ท ธิ์ ช นท าให้ มี ค วามรู้ สึ ก เสมอภาคและมี เ ก มส์ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ ประมาณ ๓๐ นาที
- กาหนดกติกาในการถอดบทเรียน ตั้งคาถามผู้เข้าร่วมเวทีตอบโดยเขียนในกระดาษ
แผ่นเล็ก แล้วเขียนลงบนกระดานแผ่นใหญ่ พร้อมกับเพิ่มเติมกติกา เช่น ท่านคาดหวังว่าจะได้
อะไร เป้าหมายการถอดบทเรียนคืออะไร การเน้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท่านจะมีหน้าที่
ที่จะต้อง ทาอะไร (ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ)และขอร้องไม่ให้มีการตาหนิติเตียนในระหว่าง
การแสดงความคิดเห็น
ด าเนิ น การถอดบทเรี ย น ผู้ เ อื้ อ อ านวยความสะดวกให้ ผู้ ร่ ว มถอดบทเรี ย นเล่ า
ประสบการณ์จากวิธีการทางานของผู้ตัวเอง
เปรียบเทียบวิธีการทางานจริง กับแผนงานที่วางไว้
ระบุผลงานที่ได้รับจากการดาเนินงาน ระบุปัจจัยแห่งความสาเร็จ เสนอวิธีการทางาน
ที่ดีกว่าเดิม
ระบุอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน และสาเหตุที่ทาให้การปฏิบัติงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ควรทา
ระบุผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

สิ่งที่ควรปฏิบัตใิ นการถอดบทเรียน
ตั้งคาถามไม่ชัดเจน
ผู้มาร่วมถอดบทเรียน มีจานวนมาก บางคนไม่เกี่ยวข้องต้องใช้เทคนิคที่เจาะจงให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกิจกรรมเต็มที่
สร้างความรู้สึกว่าจะจับคนทาผิด เป็นการวิจารณ์มากกว่า ไม่เปิดใจให้แสดงออก ไม่
ยอมรับข้อคิดเห็น ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นบรรยากาศ ไม่เอื้ออานวย
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ระยะเวลาที่ใช้
การรักษาเวลาให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ (ทาไม ทาอย่างไร) การจัดสรรเวลาในแต่ละ
คาถาม
(คาถามใดที่ใช้เวลามากที่สุด/ใช้เวลาน้อยที่สุด)
ดาเนินการถอดบทเรียน
เล่าประสบการณ์จากวิธีทางานของผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน
เปรียบเทียบวิธีทางานจริงกับแผนงานที่วางไว้

กฎระเบียบ/แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดของการถอดบทเรียน
การเรียนรู้หลังจากการทางาน (AAR-After Action Review)
AAR-After Action Review เป็นแนวคิดที่เป็นกระบวนการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติงาน
โดยเชื่อว่าจะทาให้เกิดการเรียนรู้ภายหลังการปฏิบัติงาน
การสรุปบทเรียน ARR สู่การเป็นชุดองค์ความรู้โดยใช้โมเดลต้นไม้ และใช้ทฤษฏีการมี
ส่วนร่วม ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การขับเคลื่อนกิจกรรมเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น แกนนาหมู่บ้าน /กลุ่มองค์กร คนในชุมชนและภาคีการพัฒนา
ราก

เปรียบเทียบความเชื่อ ค่านิยม ความหมาย

ลาต้น กิ่งก้าน

เปรียบเทียบแผนปฏิบัติงาน โครงสร้าง

ใบ

เปรียบเทียบกระบวนการทางาน

ดอกผล

เปรียบเทียบผลลัพธ์

สภาพแวดล้อม อากาศ/แสงอาทิตย์ เปรียบเทียบความหวังโอกาสใหม่
ดิน

เปรียบเทียบทุนชุมชน/ทุนทางสังคม

เมล็ดพันธ์

เปรียบเทียบจุดแข็งนาไปขยายผล

จุลินทรีย์

เปรียบเทียบการเอื้ออานวยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ใบที่ล่วงล่น

เปรียบเทียบการสะท้อนกลับ
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ทักษะการถอดบทเรียน
ทักษะการตั้งคาถาม
ทักษะการฟังอย่างลึกซึ่ง
ทักษะการสรุปความ
ทักษะการบันทึกความรู้
ทักษะการเล่าเรื่อง
ทักษะการแบ่งปันความรู้การจัดการการเรียนรู้

ปัจจัยที่ทาให้ดาเนินการประสบความสาเร็จ
-ชุมชนมีความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
-มีการแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน การดาเนินงานตามโครงการและ คณะทางาน
ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย
-มีแกนนาเยาวชนในหมู่บ้านที่มีความสนใจ และเข้าร่วมเป็นคณะทางานขับเคลื่อน
โครงการ
-ที่ ตั้ ง ของหมู่ บ้ านและภู มิ ป ระเทศ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การประกอบอาชี พ และการ
ดารงชีวิตของคนในชุมชน
-ผู้นาชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ มีความรับผิดชอบ
เห็นอกเห็นใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
-คนในชุมชนให้ความสาคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วม และตระหนัก ถึงความสาคัญใน
เรื่องการมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
-ผู้นามีความต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างจริงจัง จะมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ของตนเองอย่างสม่าเสมอ
-การให้การสนับสนุนของหน่วยงานของภาครัฐและภาคีการพัฒนา
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กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการในการขับเคลื่อน
๑. ประชุมคณะทางานทีมบูรณาการระดับอาเภอ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน
หมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศฯ
๒. ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและคุณสมบัติของหมู่บ้านเป้าหมายและใช้มติจากเวทีการ
ประชุมของคณะทางานทีมบูรณาการระดับอาเภอ
๓. จัดเวทีประชาคมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศฯ
แก่หมู่บ้านเป้าหมาย
๔. กาหนดความต้องการและร่วมกันจัดทาสารสนเทศของหมู่บ้าน
๕. สนับสนุนการดาเนินการหมู่บ้านเป้าหมายผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การประสานภาคีการพัฒนา
๖. ถอดบทเรียนและจัดการความรู้ การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศฯ

ขุมความรู้ (Knowledge Asset)
๑. การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและผู้นาชุมชนใน
การขับเคลื่อนการดาเนินการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถดาเนินการได้สาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี
๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้จัดทาด้วยกันเองเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของการ
ทางานร่วมกันและระหว่างผู้นาชุมชนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกัน

แก่นความรู้ (Core Competency)
๑. การบูรณาการภารกิจ กิจกรรมและโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ชุมชนบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชนแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการพัฒนา
ชุมชน
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กลยุทธ์ในการทางาน
๑. การศึกษาบริบทของพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านเป้าหมาย
๒. การศึกษาแนวทางในการการดาเนินการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่
รับผิดชอบ
๓. กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้การทางาน
สามารถดาเนินไปได้สาเร็จลุล่วงและการบูรณาการการทางานร่วมกัน
๔. การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการจัดการสารสนเทศผ่านทางสังคม
ออนไลน์ (Social Network) Facebook ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางซ้าย
(การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านผ่านทางเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
บางซ้าย จังหวัดฯและทางระบบ Office Automatic (OA)
๕. กระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. การฝึกอบรมจัดนักวิชาการสารสนเทศหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บน Internet
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ประวัติความเป็นมาหมู่บ้าน
บ้ า นรางอ้ า ยทึ ม หมู่ ที่ 2 ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
เป็นหนึ่งหมู่บ้านในเขตการปกครอง ตาบลเทพมงคล จาก
ทั้งหมดจานวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งตาบลเทพมงคลเป็นตาบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของ
อาเภอบางซ้าย
บ้านรางอ้ายทึม บริเวณแถวนั้นมีแต่ผักกระสังข์ขึ้นเต็มไปหมด ตามบริเวณทุ่งนา
หนอง บ่อและบึง เวลาน้าท่วมก็จะตายตามฤดูกาล พอฤดูแล้งจะขึ้นมาใหม่อีกเป็นพืช
ล้มลุก ลักษณะของผักชนิดนี้ ผักกระสังข์มีรสเผ็ดหอมเป็นพี่น้องกับพริกไทยแต่รสชาติ
ดีกว่ามาก ผักกระสังข์เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีลาต้นอวบน้า สีเขียวใส สูงประมาณ 15
– 20 เซนติเมตร กินได้ทั้งดิบและสุก บางคนก็นามาใส่ในแกงเลียงแกงอ่อม หรือแกงป่า
ทั่วไป แต่บางคนชอบกินสด ก็จะเอาไปกินคู่กับน้าพริก จึงทาให้เรียกกันติดปากว่า “บ้าน
บึงกระสังข์” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านรางอ้ายทึม เพราะบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้าให้
กระบือได้ดื่มน้า จึงเรียกกันต่อกันมาว่า รางอ้ายทึม
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สภาพทั่วไป
มีอาณาเขต ต่อกับตาบลและอาเภอใกล้เคียง มีถนนในการเดินทางคมนาคม มีพื้นที่ใน
การทาเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่

อาณาเขตหมู่บ้าน
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

หมู่ที่ 4,7 ตาบลสาลี อาเภอบางปลาม้า
หมู่ที่ 3,8 ตาบลเทพมงคล
หมู่ที่ 1,4 ตาบลเทพมงคล
หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง
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ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทาให้เหมาะสาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปลูก
พืชผักสวนครัว มีพื้นที่ทั้งหมด 2,575 ไร่ พื้นที่ทางการเกษตร 2,340 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย
235 ไร่

ภูมิอากาศ
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
ฤดูร้อน

เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม
เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – มิถุนายน

สาธารณูปโภค
การไฟฟ้า
การประปา
โทรศัพท์

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
มีน้าประปาใช้ทุกครัวเรือน
มีโทรศัพท์บ้านใช้เป็นบางส่วน

ประชากร/ครัวเรือน
จานวนครัวเรือน 153 ครัวเรือน
ประชากรทั้งสิ้น 412 คน แยกเป็น ชาย 194 คน หญิง 218 คน

ประเพณีวัฒนธรรม
บ้านรางอ้ายทึม หมู่ที่ 2 ตาบลเทพมงคล อาเภอบางซ้าย เป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขต
ภาคกลางประเพณีคล้ายคลึงกับจังหวัดในเขตภาคกลางทั่วไป แต่จะมีอีกประเพณีของคนไทพวน
อีกประเพณีหนึ่งก็คือ การทาบุญกาฟ้า หรือคาฟ้าโดยจะมีการจัดงานช่วง ขึ้น 3 ค่า เดือน 3
ของไทย เป็นประจาทุกปี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีกลุ่มทอผ้าบ้านรางอ้ายทึม เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรม
และการอนุรักษ์ผ้าไทยไว้ให้ลูกหลาน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและครอบครัว
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การรวมกลุ่มของประชาชน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านรางอ้ายทึม
- กลุ่มพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน SML
- การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ
- กลุ่ม กข.คจ. บ้านรางอ้ายทึม
- กลุ่มเยาวชน
- กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.)
- กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กิจกรรมหมู่บ้านที่ดาเนินงาน
- การจัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัด
แผนชุมชน
- การดาเนินกิจกรรมเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสาร รับสมาชิกเพิ่มเติม รวมถึงการจัดการผลกาไรให้แก่สมาชิก
- การปรับปรุงผิวถนน ทางจราจรต่างๆ ตลอดถึงการปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
ร่วมกัน
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ
- สนับสนุนครัวเรือนให้ดูแลช่วยเหลือตัวเอง และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสังคม
- ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ป้องกันและแก้ปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็น
การรวมมือกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นๆในการปราบปรามกันภัยต่างๆที่จะเกิด
ขึ้นกับชุมชน
- เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น/ชุมชน
ข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหาของหมู่บ้าน
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1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การคมนาคมสะดวก มีถนนบางช่วงยังเป็นลูกรัง
- ไฟฟ้าสาธารณะมีแต่ไม่ครบถ้วน
- มีแหล่งน้าสาหรับอุปโภคและบริโภคทาการเกษตร
2. ด้านการประกอบอาชีพและมีงานทา
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาสวน ทาไร่ค้าขายและรับจ้าง และมีการ
ประกอบอาชีพเสริมเป็นบางส่วนทาให้มีรายได้เพิ่ม
3.ด้านสุขภาพและอนามัย
ประชากรส่วนใหญ่ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเทพมงคล มี อสม.
มาตรวจเยี่ยมตามบ้านและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการเป็นประจาทุกเดือน
4. ด้านความรู้และการศึกษา
- ในหมู่บ้าน บ้านรายอ้ายทึม ไม่มีสถานศึกษา/ โรงเรียน
- ประชากรอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไปส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4
- ประชากรอายุต่ากว่า 40 ปีลงมา จะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
5. ด้านความเข้มแข็งของชุมชน
ผู้นาชุมชนมรการทางานแบบเครือข่าย มีการบูรณาการการทางาน ประชากรส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมือดีและมีส่วนร่วมในการทางานเพื่อส่วนร่วมของหมู่บ้าน
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่ที่ 2 บ้านรางอ้ายทึม มีทรัพยากรดิน แต่ขาดการบารุงดิน ทาให้ดินเสื่อมสภาพและ
ในฤดูฝนปีที่น้ามากทาให้เกิดภาวะน้าท่วม ส่งผลให้ดินเกิดการเสื่อมสภาพ
7. ด้านการเมืองการปกครองการป้องกันและปราบปราม
การป้องกันและปราบปรามมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครสาย
ตรวจหมู่บ้านช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อย ความสงบภายในหมู่บ้าน
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7.1 มีการปกครองหมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จานวน 2 คน
ผู้ใหญ่บ้าน
นางวรรณนภา มีนิล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
1. นายบุญมี เทียนดี
2. นางลัดดา ร่มโพธิ์ทอง
7.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน
สมาชิก อบต. 1. นายวิทยา อันทสุทธิ์
2. นายสุบิน แสงเมฆ
7.5 รายชื่อ อช.
1. นายบุญมี เทียนดี
2. นายสวัสดิ์ วงษ์ทองดี
3. นางมานิตย์ วงษ์ทองดี
4. นางมุกดา ชูเจริญรัตน์
7.6 รายชื่อผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตาสับปะรด
1. นางวรรณนภา มีนิล
2. นายบุญมี
เทียนดี
3. นางลัดดา
ร่มโพธิ์ทอง
4. นายวิทยา
อันทสุทธิ์
5. นายประยงค์
ร่มโพธิ์ทอง
6. นายมนัส
มีนิล
7. นายชานาญ
มีนิล
8. นายสุพจน์
วงษ์ทองดี
9. นางมณี
บุญมาชู
10.
นางสุปราณี
มีนิล
11.
นายราพึง
ขุนเจริญ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นางมานิตย์
นายวรพจน์
นายทิพย์
นายสวัสดิ์
นายทวิช
นายสุรชัย
นายสารวม
นายดวงเดือน
นายรณฤทธิ์
นายเอกพร
นายเกรียงไกร
นายเมธี
นายสมปอง
นายไพรัตน์

วงษ์ทองดี
สถาพร
ร่มโพธิ์ชี
วงษ์ทองดี
มีนิล
แซ่กิม
ฤกษ์สนธิ
บัวสว่าง
รอดมณี
ร่มโพธิ์ชี
ทองบุญโท
กวดขันธ์
เขตหาญ
ดารงฤทธิ์

7.7 รายชื่อคณะกรรมการกองทุนกลุ่มออมทรัพย์
1. นายวิทยา
อันทสุทธิ์
ประธาน
2. นายประยงค์
ร่มโพธิ์ทอง
รองประธาน
3. นางลัดดา
ร่มโพธิ์ทอง
เลขานุการ
4. นางวรรณนภา
มีนิล
เหรัญญิก
5. นายบุญมี
เทียนดี
ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นางดารา
สุขเกษม
กรรมการ
7. นางมานิตย์
วงษ์ทองดี
กรรมการ
8. นางสุปราณี
มีนิล
กรรมการ
9. น.ส.ภัทรชญา
ผาสุข
กรรมการ
10. น.ส.อรอิริญา วงษ์ทองดี
กรรมการ
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7.8 รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้าน
1. นางวรรณนภา มีนิล
ประธาน
2. นายประยงค์
ร่มโพธิ์ทอง
รองประธาน
3. น.ส.อรอิริญา
วงษ์ทองดี
เลขานุการ
4. นายบุญมี
เทียนดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางลัดดา
ร่มโพธิ์ทอง
เหรัญญิก
6. นายวรพจน์
สถาพร
ผู้ตรวจบัญชี
7. นายวิทยา
อันทสุทธิ์
ประชาสัมพันธ์
8. นางดารา
สุขเกษม
กรรมการ
9. นางประมัย
ร่วมรักบุญ
กรรมการ
10. น.ส.ทองสุข จิตมั่นการ
กรรมการ
7.9 รายชื่อคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน( กข.คจ.)
1. นางวรรณนภา มีนิล
ประธาน
2. นายประยงค์
ร่มโพธิ์ทอง
รองประธาน
3. นางลัดดา
ร่มโพธิ์ทอง
เลขานุการ
4. นายบุญมี
เทียนดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางดารา
สุขเกษม
กรรมการ
6. นางมุกดา
ชูเจริญรัตน์
กรรมการ
7. นายวิทยา
อันทสุทธิ์
กรรมการ
8. นางมานิตย์
วงษ์ทองดี
กรรมการ
9. น.ส.อรอิริญา
วงษ์ทองดี
กรรมการ
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8. ด้านความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามและปฏิบัติต่อมา
จนถึงทุกวันนี้

การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
โดยเป็นการทบทวนระบบการจัดการทรัพยากรและทุนของชุมชน ตั้งแต่การผลิต
การบริโภค การตลาด การลงทุน การออม และการจัดสวัสดิการของหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งการ
วิเคราะห์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้นาชุมชน กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ตัวแทนชาวบ้าน ร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมสมองวิเคราะห์ชุมชนของตน โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า บ้านรางอ้ายทึม มีจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งโอกาสและอุปสรรค ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน ดังนี้
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จุดแข็ง
1. มีประปาใช้ทุกครัวเรือน
2. การคมนาคมสะดวก
3. มีกลุ่มอาชีพ
4. ผู้นามีความเข้มแข็ง
5. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
6. มีปราชญ์ชาวบ้าน

จุดอ่อน
1.น้าในการทาการเกษตรไม่เพียงพอ
2. มีผู้สูงอายุจานวนมาก
3. มีผู้ว่างงาน
4.มีหนี้สินทั้งในและนอกระบบ
5.ปัญหายาเสพติด
6.มีการลักเล็กขโมยน้อย
7.มีผู้พิการ

โอกาส
1.ได้รับการส่งเสริมเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.มีส่วนราชการให้การสนับสนุน

อุปสรรค
1. งบประมาณในการประกอบอาชีพไม่
เพียงพอ
2. ต้นทุนการผลิตสูง (น้ามัน,ปุ๋ย,ยาฆ่าแมลง,
พันธุ์พืช)

26

ผลการวิเคราะห์ประเมินชุมชนจากเวทีประชาคม
ด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนก าลั ง พั ฒ นา เพราะมี ก ารทาไร่ ทานามากขึ้ น ราคาพื ช ผลทาง
การเกษตรดีขึ้น ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วมกันผลิต ทาให้มีกาลังในการต่อรอง ทั้งขอ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และการตลาด
สภาพปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิ จ คื อต้ นทุ นการผลิ ตมี ราคาสู ง น้ ามั นแพง และไม่ มี ที่
ประกอบการภายในชุมชน ทาให้ประชากรอพยพแรงงานไปทางานต่างถิ่น

ด้านสังคมและวัฒนธรรม/วิถีการครองเรือน
การดารงชีวิตในครัวเรือน มีการช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีการร่วมกันทากิจกรรม
ทางสังคม ประเด็นปัญหาทางสังคมวัฒนะธรรม คือครอบครัวขาดการดูแล เพราะส่วนใหญ่ เด็ก
วัยเรียนอยู่กับตา ยาย หรือคนชรา ทาให้ขาดการอบรมดูแลเอาใจใส่

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันมีการปิดป่า ป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง มีการจัดเวรยามรักษาป่าไม้ ห้ามตัด
ต้นไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ ในอนาคตจะต้องมีการปลูกป่าเพิ่มเติม และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ขาดงบประมาณ
ในการดูแลรักษาป่าและการปรับภูมิทัศน์

ด้านการเมือง การปกครอง
ชุมชนมีการปกครอง โดยมีการร่างกฎระเบียบชุมชนร่วมกัน ทั้งเรื่องการป้องกัน
แก้ ไ ขปัญ หายาเสพติด ในหมู่ บ้ าน มี ก ารประชุม รั บ ฟั งความคิ ด เห็น ของประชาชนแบบ
ประชาธิปไตย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นระหว่าง ผู้นา และประชาชนในหมู่บ้านทุกคน ยึด
ความสามัค คีเป็น สาคัญ ปัญหาด้านการเมือง การปกครอง ขาดงบประมาณในการทา
กิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ เช่นด้านการปราบปรามยาเสพติด
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ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง
ประเพณีทาขวัญข้าว

ปัจจัยภายนอกชุมชนที่เป็นข้อจากัด
งบประมาณน้อยไม่เพียงพอ
ประเด็นปัญหาของชุมชน
วัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดัง และใช้สารเสพติด วัยรุ่นว่างงาน เป็นภาระ
ของครอบครัว เกิดปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน ทาให้รบกวนชุมชน ชุมชนขาด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เป็นปัญหาระดับชาติ เพราะเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ หาก
ประชาชนมีความอ่อนแอ เพราะเยาวชนขาดการศึกษา และมอมเมาสารเสพติด ย่อมทาให้
ประเทศชาติ ด้ อ ยการพั ฒ นาไปด้ ว ย จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ชุ ม ชน จะต้ อ งช่ ว ยกั น หยุ ด ยั้ ง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะตามมาในอนาคต
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในเบื้ อ งต้ น คื อ ครอบครั วผู้ ป กครองจะต้อ งให้ ค วามรั ก
ความอบอุ่น เรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ชุมชนจะต้องช่วยกันเฝ้าระวัง จัดเวรยาม
ดูแลป้องกัน ภาครัฐจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และฝึกอบรมสร้างอาชีพแก่เยาวชน

วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจดี มีงานทาในหมู่บ้าน มีน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอ สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดี กินดี
มีสุขภาพแข็งแรง รักใคร่สามัคคี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 3
แนวโน้ม/ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน
จากการประเมินสถานะการพัฒนาของหมู่บ้าน
จากข้ อ มูล /ปั ญหาที่เป็ นองค์ ค วามรู้เพื่ อการพั ฒนาหมู่ บ้ าน (Knowledge) และจาก
สภาพปัญหาตาม ข้อมูลจปฐ. ปี 2561 และข้อมูล กชช. 2 ค ปี 2560 สามารถนามาสรุป
และวิเคราะห์ตามข้อมูลโดยการเวทีประชาคมผู้นาหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และราษฎร ที่
ศาลาประชาคม บ้านรางอ้ายทึม หมู่ที่ 2 ตาบลเทพมงคล อาเภอบางซ้าย
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้

1.1 ด้านเศรษฐกิจ
บ้านรายอ้ายทึม หมู่ที่ 2 ตาบลเทพมงคล อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชาวบ้านส่วนใหญ่ของหมู่บ้านประกอบอาชีพด้านการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านก็เป็น
พื้นที่ทาการเกษตร ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้านสิ่งที่จะทาให้ราษฎรมีภาวะทางด้าน
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงเป็นการพัฒนาด้านการเกษตร โดยให้ราษฎรได้มีการวิเคราะห์หาจุดแข็ง
จุดอ่อน ปัญหา/อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือ

1.2 ด้านสังคม
บ้านรางอ้ายทึม เป็นสังคมเกษตรกร มีความรัก ความสามัคคีและความเอื้อาทร
ต่อกันเป็นพื้นฐาน ดังนั้น การพัฒนาด้านสังคมของหมู่บ้านนี้ จึงเป็นสังคมแห่งการเกษตร
ปัญหาต่า งๆ ทางด้ านสั งคมจึง เกิด ขึ้น ได้น้ อยมาก เป็น สัง คมที่ น่าอยู่ใ นเชิ งนิ เวศน์วิ ทยา ซึ่ ง
ปัจจุบันเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง แต่ที่นี่ยังมีให้เห็น
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1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
สาหรับด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เมื่อสังคมและเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ของบ้านรางอ้าย
ทึม หมู่ที่ 2 ตาบลเทพมงคล เป็นสังคมแห่งการเกษตร เป็นพื้นฐาน ดังนั้น สภาพแวดล้อม
ต่างๆ ยังคงความอุดมสมบูรณ์

1.4 ด้านการปกครอง
ส่วนในด้านการปกครองนั้น มีการแบ่งการปกครองอย่างชัดเจน จะมีผลกระทบ
บ้างแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหา / อุปสรรคในการพัฒนาแต่อย่างใด

การประเมินสถานการณ์พัฒนาหมู่บ้านจากข้อมูล จปฐ.
คุณภาพชีวิตบ้านหนองโสน ตามความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.ปี 2561) จานวน 5 หมวด
31 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย

จานวน 31 ตัวชี้วัดประกอบด้วย

หมวดที่ 1 สุขภาพดี

จานวน 7 ตัวชี้วัด

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย

จานวน 8 ตัวชี้วัด

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา จานวน 5 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า

จานวน 4 ตัวชี้วัด

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย จานวน 6 ตัวชี้วัด
ข้อมูลรายได้ จากการสารวจข้อมูล จปฐ.ปี 2561 พบว่าบ้านรางอ้ายทึม มีรายได้เฉลี่ย
จานวน 193,445.75 บาท/ครัวเรือน /ปี 71,837.86 บาท /คน/ปี
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การประเมินสถานการณ์พัฒนาหมู่บ้านจากข้อมูล กชช.2ค
จากการสารวจข้อมูลพื้ นฐานหมู่บ้าน กชช.2ค ประจาปี 2561 บ้านรางอ้ายทึม มีผล
การพัฒนาอยู่ในระดับมีปัญหาน้อย ระดับ 3 และเมื่อพิจารณากลุ่มตัวชี้วัดตามระดับปัญหา เป็น
ดังนี้
1.ตัวชี้วัดเป็นปัญหามาก ระดับคะแนน 1 มี 1 ตัวชี้วัดคือ
ตัวชี้วัด 17 การกีฬา
2.ตัวชี้วัดเป็นปัญหาปานกลาง ระดับคะแนน 2 มี 2 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัด(6)การมีที่ดินทากิน ตัวชี้วัด (30) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาน้อย ระดับคะแนน 3 มี 23 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัด (1) ถนน

ตัวชี้วัด(19) ระดับการศึกษาของประชาชน

ตัวชี้วัด (2)น้าดื่ม

ตัวชี้วัด(20) อัตราการเรียนต่อของประชาชน

ตัวชี้วัด(3) น้าใช้

ตัวชี้วัด(21)การได้รับการศึกษา

ตัวชี้วัด(4) น้าเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด(22)การเรียนรู้โดยชุมชน

ตัวชี้วัดที่ (5) การติดต่อสื่อสาร

ตัวชี้วัด(23)การได้รับความคุ้มครองทางสังคม

ตัวชี้วัดที่ (8) การมีงานทา

ตัวชี้วัด (24) การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวชี้วัดที่ (10) ผลผลิตจาการทานา ตัวชี้วัด (25)การรวมกลุ่มของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ (11) ผลผลิตจาการทาไร่

ตัวชี้วัด (26)การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน

ตัวชี้วัดที่ (15)ความปลอดภัยในการทางาน ตัวชี้วดั (27)คุณภาพของดิน
ตัวชี้วัดที่ (16)การป้องกันโรคติดต่อ ตัวชี้วัด (31)การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ (18)การปลอดยาเสพติด
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ตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยผลเวทีวิเคราะห์ข้อมูล กชช.2ค บ้านรางอ้าย
ทึม หมู่ที่ 2 ตาบลเทพมงคล อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัด 17 การกีฬา ระดับการพัฒนา 1 ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา รณรงค์
ให้มีการออกกาลังกาย เช่น เต้น แอโรบิคให้ การสนับสนุ น การแข่ง ขันกีฬาหมู่บ้ าน ระหว่าง
หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดที่ 6 การมีที่ดินทากิน ระดับการพัฒนา 2 ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
จัดหาอาชีพเสริม
ตัวชี้วัดที่ 30 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับการพัฒนา 2 ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างมีคุณภาพเต็มที่

การวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ
1.คนในชุมชนมีรายได้ค่อนข้างดี แต่รายได้ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่มีการจัด
ระเบียบชีวิตตนเอง อย่างจริงจัง มีการจัดทาบัญชีครัวเรือนค่อนข้างน้อย
2.ชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้แรงงานมีจานวนน้อยมาก เพราะอพยพไปใช้แรงงานในเมืองหลวงหรือเมือง
ใหญ่ทาให้เกิดความห่างเหินของครอบครัว บุตร หลาน ขาดที่ปรึกษา ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ ชิด จึง สร้างปั ญหาในชุมชนเพิ่มขึ้ นจ านวนมาก หากมีก ารสร้า งงานขึ้ นในทุก ตาบล เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้แรงงานอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ๆก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องเด็กขาดผู้ดูแล เยาวชน
ขาดคนดูแลเอาใจใส่หรือผู้สูงอายุขาดผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
3. ชาวบ้านใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปในเรื่องกิจกรรมตามประเพณี เช่น งานบวช งานแต่ง งานปี
ใหม่ งานสงกรานต์ การจ้างมหรสพสมโภชงานมีราคาสูงเป็นต้น มีค่านิยมแข่งขันกันในการจัด
งานต่างๆหรือแม้กระทั่งการดื่มเหล้า เมาสุราก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งทาให้เกิดหนี้สินตามจานวนมาก
หากจัดกิจกรรมดังกล่าวให้พอเหมาะ พอควรก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้
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การประเมินสถานการณ์พัฒนาหมู่บ้าน
การประเมินสถานการณ์การพัฒนาหมู่บ้านจากการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์
กรม/จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน
1.มีผู้นาชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนให้ความเคารพนับถือผู้นา ปราชญ์ชาวบ้าน มีกลุ่ม องค์กรชุมชน
เข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน
2.ชุมชนมีความสามัคคี พึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วิถีชีวิตยังมีการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิม
3.อาชีพหลักการทานา อาชีพรอง รับจ้าง อาชีพเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และการค้าขาย
ซึ่งสร้างรายได้และเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิม และสร้างเสริมความสัมพันธ์ในชุมชนรวมถึ ง
การถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังด้วย

Community Information Radar Diagram:
ผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหาคุณภาพชึวิต
ข้อมูล
จปฐ.

ี
การพัฒนาด ้านอาชพ
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ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต

ด ้านการพัฒนาด ้าน
ี
อาชพ
3.00
2.50
2.00

การบริหารจัดการ
ชุมชน

1.96

1.50
2.52

1.00

2.00

การจัดการทุนชุมชน

0.50
0.00

1.46

การแก ้ปั ญหาความ 2.33
ยากจน

การจัดการความ
ี่ งชุมชน
เสย

ข้อมูลกชช.2ค
ด้านที่1 ด้านโครงสร้าง
1. ถนน
2. น้าดื่ม
3. น้าใช้
4. น้าเพื่อการเกษตร
5. การไฟฟ้า
6. การมีที่ดินทากิน
7. การติดต่อสื่อสาร

ระดับปัญหา
3
3
3
3
3
3
3

ด้านที่ 2 ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
8. การมีงานทา
9. การทางานในสถานประกอบการ
10. ผลผลิตจากการทานา
11. ผลผลิตจากการทาไร่
12. ผลผลิตจากการทาการเกษตรอื่นๆ
13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
14. การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว

3
3
3
3
3
3
3
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ด้านที่ 3 สุขภาพอนามัย
15. ความปลอดภัยในการทางาน
16. การป้องกันโรคติดต่อ
17. การกีฬา
ด้านที่ 4 ความรู้และการศึกษา
18. การได้รับการศึกษา
19. อัตราการเรียนต่อของประชาชน
20. ระดับการศึกษาของประชาชน
ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
21. การเรียนรู้โดยชุมชน
22. การได้รับการคุ้มครองทางสังคม
23. การมีส่วนร่วมของชุมชน
24. การรวมกลุ่มของชุมชน
25. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26. คูณภาพดิน
27. คุณภาพน้า
28. การปลูกป่าหรือต้นไม้ยืนต้น
29. การใช้ประโยชนที่ดิน
30. การจัดการสภาพแวดล้อม
ด้านที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยภิบัติ
31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด
32. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
33. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน
ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน
การรักษาความสะอาดในชุมชน
สุขภาพร่างกายของคนในชุมชนอ่อนแอ มีโรคภัย(เบาหวาน)
การณรงค์กาจัดลูกน้าและยุงลาย

สารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน
หนีสิน
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนยากจน
ราคาสินค้าการเกษครต่า
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
ต้องการซ่อมแซมถนน
มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร
ขาดความสามัคคีแบ่งพักพวก แบ่งสี
ฟื้นฟูวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ส่งเสริมการเรียนภาษากูย(ภาษาถิ่น)

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
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2
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2
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กิจกรรม/โครงการ และผลการพัฒนาหมู่บ้านในรอบปีที่ผ่านมา
สรุปกิจกรรมการพัฒนาในรอบปี โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
กับสภาพปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน โดยได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการจัดทา
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1. การปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามปรัชญา

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

มค.60 – กย. 61

-

เศรษฐกิจพอเพียง
2. อบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

4
5

การส่งเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ

มค.60 – กย. 61

-

กศน.
“

“

“

“

“

“

“

“

มค.60 – กย. 61
มค.60 – กย. 61

จัดหาข้าวพันธุ์ดี
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน

อาเภอ, ปกครอง
พช., เกษตร,

ปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
3.

แหล่ง
งบประมาณ

มค.60 – กย. 61

หม
าย
เห
ตุ
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การกาหนดอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชนและการกาหนดตาแหน่งการพัฒนา
(Positioning)
จากการวิเคราะห์จากผลการประเมิน จากข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูล จปฐ., กชช 2 ค
และข้ อ มู ล พื้ น ฐานทั่ ว ไปของบ้ านรางอ้ า ยทึ ม หมู่ ที่ 2 ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซ้ าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ในหลายๆ ด้านด้ วยกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมา ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
แต่สิ่งที่โดดเด่นมากที่สุด ของบ้านรางอ้ายทึม หมู่ที่ 2 ตาบลเทพมงคล ก็คือการ
ดาเนินชีวิตทางด้านการเกษตร หากจะมีการพัฒนาให้ชุมชนเป็นชุมชนเกษตรแบบยั่งยืนโดย
ยึด ถือ แนวคิ ดปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ก็ จะสามารถพั ฒนาเป็น ชุม ชนเกษตรผสมผสานที่
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะของนักพัฒนาต่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
จากการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. / กชช. 2 ค และการจัดเวทีประชาคม พบว่า บ้าน
รางอ้ายทึม หมู่ที่ 2 ตาบลเทพมงคล อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่
จะผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อมูลจปฐ. สภาพทั่วไปของหมู่บ้านยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
ดังนั้น ในการพัฒนาต่อไป ควรเน้นให้จัดทาแผนชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนผลิตยา
ฆ่าแมลงจากสมุนไพร และใช้ยาฆ่าแมลงจากสมุนไพร ซึ่งจะเป็นการปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
และปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ
องค์กรท้องถิ่นและผู้นา ควรส่งเสริม ให้มีการออกกาลังกายเป็นประจา รณรงค์ ให้มี
การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว โดยปลูกผักสวนครัว ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่าง
ที่ปลูก สอดส่อง ดูแลลูกหลานไม่ให้ติดยาเสพติด ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้หลังฤดู
ทานา
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ถ้าชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาบ้ารางอ้ายทึม ตามแนวทางการ
พัฒนา นอกจากจะสามารถแก้ปัญหาในหมู่บ้านได้แล้ว ยังส่งผลให้บ้านหนองหนองโสน ได้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข” ผ่านการประเมิน 6 x 2 อย่างแน่นอน
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ส่วนที่ 2
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทางานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การแต่งตั้งคณะทางาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการทางานหมู่บ้าน
ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโครงสร้างดังนี้
การสร้างความรู้ ความเข้าใจระดับอาเภอ
2.1 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ แต่งตั้งคณะทางานคณะทางานขับเคลื่อนการทางาน
หมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการทางานหมู่บ้าน
ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานการขับเคลื่อนร่วมกันและ
กาหนดแผนปฏิบัติการร่วมกัน
2.2 คณะทางานฯคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ระดับอาเภอ
2.3 จั ด เวที ป ระชาคมสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ หมู่ บ้ า นเป้ า หมาย พร้ อ มทั้ ง คั ด เลื อ ก
คณะทางานการขับเคลื่อนการทางานหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน
2.4 แต่ งตั้ ง คณะทางานคณะทางานการขั บเคลื่ อนการทางานหมู่บ้ านต้น แบบเพื่อ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน
2.5 ประชุมคณะทางานฯเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดาเนินงาน กาหนด
แผนปฏิบัติการและแนวทางการดาเนินงาน
2.6 คัดเลือกประเด็นทางเลือกการพัฒนาคุณภาพชีวิต
-สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพ
- สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน
-สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิคุ้มกัน)
-สารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
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-สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
2.7 สนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้านเป้าหมาย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการนาเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบวีดีทัศน์ หรือแผ่นพับ หรือเผยแพร่ผ่านเว็ บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เพื่อนาไปสู่การประสานภาคีการพัฒนาแก้ไขปัญหา
2.8 สรุปผลการดาเนินงานและสรุปบทเรียนการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
2.9 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานระดับหมู่บ้าน
ดาเนินการตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
๒.๑ กระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยการจัดเวทีประชาคมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และแนวทางการดาเนินงาน แก่หมู่บ้าน ทาให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญว่าข้อมูลมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาหมู่บ้านเพียงใดและมีการนาข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
๒.๒. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่ า งข้ อ มู ล สารสนเทศ รายงานการพั ฒ นาหมู่ บ้ า น รายงานการพั ฒ นาต าบล ร่ ว มกั น
วิเคราะห์ปัญหาในการจัดทาสารสนเทศหมู่บ้านและหาแนวทางแก้ไข
๒.๓. กระบวนการกาหนดความต้องการร่วมกัน โดยคนในชุมชนร่วมกันกาหนดว่าต้องการ
จะจัดทาสารสนเทศด้านใดบ้าง ซึ่งสารสนเทศที่ได้จากความต้องการของคนในหมู่บ้าน มีดังนี้
๒.๔ ร่วมกันจัดทาสารสนเทศ
๒.๕ เผยแพร่บารุงรักษากระบวนการเผยแพร่และบารุ งรักษา ดาเนินการเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ www.cdd.to.th/bangsy และได้แต่งตั้งคณะทางานและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ โดยมี
เจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลเทพมงคล ครู กศน. และนักวิชาการพัฒนาชุมชนตาบลเป็น
ที่ปรึกษา
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แนวทางในการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ
ในการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบนั้น มีการนาเสนอหมู่บ้านที่มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
อาเภอบางซ้าย ซึ่งเป็นข้อมูลของศูนย์ ICT ทั้งหมดที่มีอยู่ในอาเภอบางซ้าย มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น
โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกดังนี้
1. เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในเรื่องสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ICT และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
2. มีบุคลากรที่มีทักษะและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
3. ผู้นา และคนในหมู่บ้านมีความสนใจ ใฝ่รู้ และให้ความสาคัญกับ ICT
4. เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนและมีการประสานงาน/บูรณาการงาน งบประมาณ
ร่วมกับส่วนราชการ ทต. ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการคัดเลือกหมู่บ้านระดับอาเภอ
1. ทารายการหมู่บ้านที่มีศูนย์ ICT ที่มีอยู่ในอาเภอ
2. คัดเลือกโดยจัดประชุมร่วมกั นระหว่างพัฒนาการอาเภอแลทุกคนและนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน
3. มีการอภิปรายถึงความพร้อมและคุณสมบัติของแต่ละศูน ย์ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกตาม ข้อ 2.1โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบตาบลเป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด
4. สรุปผลการคัดเลือก จากการประชุมและจากการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นอาเภอมีศูนย์
เรียนรู้ ICT จานวน 2 หมู่บ้าน คือบ้านสาย หมู่ที่ 7 ตาบลบางซ้าย และ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 1
ตาบลปลายกลัด แต่ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชารุดเสียหายและมิได้ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นอาเภอบางซ้าย จึงได้คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อม คือ บ้านรางอ้ายทึม ม.2 ต.
เทพมงคล อ.บางซ้ า ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งด้านสถานที่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อานวยความสะดวกเช่นไฟฟ้า วัสดุ
และอุ ป กรณ์ ส านั ก งานต่ า งๆ เช่ น หมึ ก พิ ม พ์ และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรสาหรั บ การซ่ อ มบ ารุ ง
คอมพิวเตอร์เมือ่ เครื่องมีปัญหา โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเทพมงคล
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ได้ให้ความสนใจและมีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้
ทาให้บ้านรางอ้ายทึม ม.2 ต.เทพมงคล ได้รับคั ดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กระบวนการขับเคลื่อนระดับหมู่บ้าน
1.สร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมีประเด็น ความสาคัญของข้อมูล และ การใช้
ประโยชน์ข้อมูล
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันประเด็น ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การรายงาน
การพัฒนาหมู่บ้าน
3.กาหนดความต้องการร่วมกัน หมู่บ้านกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน วิเคราะห์ความ
ต้องการของคนในหมู่บ้าน
4.ร่วมกันจัดทาสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน จัดหมวดของข้อมูล
5.เผยแพร่และบารุงรักษา นาข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
รูปแบบระบบสารสนเทศที่หมู่บ้านใช้ บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆดังนี้
- เอกสารประกอบการใช้โปรแกรม Microsoft Word และExcel
- โปรแกรม Microsoft Word , Excel , PhotoShop
- Website
- มี การประชาสัม พัน ธ์ให้กั บคนในชุ มชนผ่ านการติ ดประกาศที่ ศูน ย์ส ารสนเทศ แจ้ ง
หน่วยงานในชุมชน และการบอกต่อ เนื้อหาที่ได้มาอ้างอิงจากหนังสือและเว็บไซต์
- ให้คาแนะนา และ บริการข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ การเข้าหาแหล่งทุน การ
แก้ไขปัญหาความยากจน การบริหารจัดการชุมชน แผนชุมชน ข้อมูล จปฐ.และ กชช2ค
- การกาหนดรูปแบบระบบสารสนเทศที่ใช้ ได้มีการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน และได้กาหนดความต้องการโดยจะมีการจัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)
และจัดทาแผนชุมชน โดยมีการนาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เช่น ข้อมูล กชช.2ค
ข้อ มู ล จปฐ. กลุ่ ม อาชี พ ต่ างๆ เป็ น ต้ น มาร่ วมกั น วิ เคราะห์ ร ะหว่ า งผู้ น าชุ ม ชน คนในชุ ม ชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการ
ประยุกต์และทางานร่วมกับกิจกรรมของศูนย์ ICT ที่มีอยู่แล้ว
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Road mapการขับเคลื่อนการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศระดับอาเภอ
แต่งตั้งคณะทางาน

คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ
เป้าหมาย

สร้างความรู้วามเข้าใจแก่
หมู่บ้านเป้าหมาย

คัดเลือกประเด็น
ทางเลือกการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จัดทาแผนการดาเนินงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการ
ดาเนินงาน

จัดทาเอกสารสกัด
องค์ความรู้
กระบวนการทางาน

สนับสนุนการดาเนินงาน
หมู่บ้าน

Road map การขับเคลื่อนการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศระดับหมู่บ้าน
สร้างความเข้าใจร่วมกัน

แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ร่วมกันจัดทาสารสนเทศ

กาหนดความต้องการ
ร่วมกัน
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รูปแบบสารสนเทศที่หมู่บ้านใช้มีลักษณะอย่างไร
-มี ก ารจั ด อบรมโดยประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ คนในชุ ม ชนเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการใช้
สารสนเทศในชีวิตประจาวัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจการใช้สารสนเทศมาร่วมอบรม
-ได้รับข้อมูลและสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้
เมื่อมีการจัดทาสารสนเทศแล้ว ได้มีการนาสารสนเทศ และมีการนาโปรแกรม จปฐ.
และ กชช.2ค ติดตั้งไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ ICT เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายขึ้น และสามารถรู้สภาพความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้อย่างชัดเจน
การทาแผนชุมชน มีการบูรณาการกับท้องถิ่น บางส่วนได้บรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารงาน
ส่วนตาบล และนาข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอบางซ้าย
โดยปกติของการดาเนินงานของศูนย์ ICT นั้น จะมีผู้เข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน และเป็นประชาชนทั่วไปบางส่วน การจัดทา
สารสนเทศเพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมานั้นทาให้ผู้ใช้งานซึ่งคนในชุมชนมีข้อมูลเพิ่มขึ้นและ
ตระหนักถึงปัญหาและรู้ถึงแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ศูนย์ ICT ร่วมกับทาง ทต. มีการอบรม
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับเยาวชน ผู้ที่สนใจ รวมถึงพระสงฆ์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและ
รับการอบรมเป็ นจ านวนมาก แต่ ยัง ขาดผู้ เชี่ ยวชาญในการให้ การอบรมหลัก สูต รการใช้ งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆ เช่น โปรแกรมพิมพ์งานเอกสาร โปรแกรมนาเสนอเป็นต้น
และอีกปัญหาหนึ่งคือผู้นาชุมชน ซึ่งเป็นคนที่มีอายุมากแล้วยังไม่ ให้ความสนใจมากนักถ้าเทียบ
กับเยาวชน
จากปัญหาดังกล่าว จึงควรมีแผนที่จะอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้ นฐาน
ต่างๆ และต้องมีการจูงใจผู้นาด้านต่างๆ ให้ร่วมเข้ารับการอบรม เนื่ องจากสิ่งเหล่านี้มีความ
จาเป็น เป็นพื้นฐานในการทารายงานต่างๆ ซึ่งถ้าผู้นาสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
พื้นฐานและเห็นประโยชน์แล้ว ผู้นาก็จะเป็นผู้ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นมาใช้คอมพิวเตอร์
และรวมถึงสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชีวิตได้เป็นอย่างดี และจะได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมบูรณ์
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ส่วนที่ 3
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ/ล้มเหลว เทคนิค วิธีการ
ปัจจัยที่ทาให้ดาเนินการประสบความสาเร็จ
-ชุมชนมีความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
-มีการแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน การดาเนินงานตามโครงการและ คณะทางาน
ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย
-มีแกนนาเยาวชนในหมู่บ้านที่มีความสนใจ และเข้าร่วมเป็นคณะทางานขับเคลื่อน
โครงการ
-ที่ตั้งของหมู่บ้านและภูมิประเทศ ที่เหมาะสมสาหรับการประกอบอาชีพและการ
ดารงชีวิตของคนในชุมชน
-ผู้นาชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ มีความรับผิดชอบ
เห็นอกเห็นใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
-คนในชุมชนให้ความสาคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสาคัญใน
เรื่องการมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
-ผู้นาความต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างจริงจัง จะมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ของตนเองอย่างสม่าเสมอ
-การให้การสนับสนุนของหน่วยงานของภาครัฐและภาคีการพัฒนา
-คนในชุมชนมีความรักสามัคคีกัน เอื้ออาทรต่อกัน
เทคนิค และวิธีการดาเนินงาน
-สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดทาฐานข้อมูล ระบบข้อมูลชุมชน เพื่อเผยแพร่
สู่สาธารณะ
-สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทางานตั้งแต่ต้น
-ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ ให้คณะทางานดาเนินงานจัดการความรู้ในกิจกรรมที่ตนเอง
เกี่ยวข้องและดาเนินการ
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ส่วนที่ 4
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
-ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ขัดข้องไม่สามารถเชื่อมต่อได้
-คณะทางานบางคนทางานประจา ทาให้ขาดเวลาในการดูแล หรือปรับปรุงระบบข้อมูล
-ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการสารสนเทศของชุมชน
-ระบบการสื่อสารยังไม่ทั่วถึงยากต่อการดาเนินงาน
-ข้อมูลที่ได้รับจากทางราชการชุมชนยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี
-มีการเปิดร้านเกมส์ online และบริการอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้าน ทาให้เกิดการแข่งขันและ
พบว่ากลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กติดเกมส์ และอาจทาให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาในอนาคต
- การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศของชุมชนทาได้ยากเนื่องจากมีความ
หลากหลายทาให้ จัดระบบไม่ถูกดังนั้นศูนย์สารสนเทศจึงจาเป็นต้องได้คนที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนข้ามาช่วยดาเนินการ
แผนการดาเนินงานในอนาคต
1) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศของชุมชน เช่นแผนชุมชนข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบ
2) อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
3) อบรมและพัฒนาผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศชุมชนเพื่อให้มีตัวตายตัวแทนใน
แนวทางแก้ไข
-ติดตั้งระอินเตอร์เน็ต ให้สามารถเชื่อมต่อได้ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อร่วม
สนับสนุน
-ประสานภาคี หน่วยงานราชการที่เกี่ยงข้องเข้ามา สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศของชุมชนเช่นแผนชุมชนข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบ
-อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
- อบรมและพัฒนาผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศชุมชนเพื่อให้มีตัวตายตัวแทนใน
กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
-สนับสนุนสร้าง กระบวนการเรียนรู้ คณะทางานอย่างต่อเนื่อง
-ติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
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ส่วนที่ 5
ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินตามโครงการ
1) ช่วยให้ผู้นาชุมชน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและช่วยให้ผู้ที่สนใจ
สามารถนาข้อมูลที่ต้องการไปใช้ประโยชน์ได้
2) ช่วยให้การบริหารงานของหมู่บ้านเกิดความโปร่งใสในระดับหนึ่งโดยชาวบ้านสามารถเข้าไป
ตรวจสอบข้อมูลได้โดยง่าย
3) ช่วยให้เด็กนักเรียนไม่ต้องเดินทางออกไปนอกหมู่บ้านเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตและ print งาน
4) ช่วยให้คนในชุมชนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
5)คนในชุมชนที่เข้าร่วมอบรมสามารถนาเอาสารสนเทศไปใช้ในครัวเรือนได้โดยสารมารถพิมพ์
งานเอกสารจาก Program Microsoft Word สามารถทาบัญชีครัวเรือนได้จาก Program
Microsoft Excel
6)มี แผนการด าเนิ นงานมีการต่ อ ยอดการใช้ง าน เพื่ อให้สามารถนา Program เหล่า นี้ไ ป
ประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ ให้หลากหลายมากขึ้น
จากกระบวนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นากลุ่มองค์กรในชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน นาไปสู่การปฏิบัติในรูปข้อมูลชุมชน การบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
พัฒนากลุ่มองค์กรในชุมชน การบันทึกข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เป็นกระบวนการที่สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงชุมชน เกิดแนวคิดใหม่ที่มีการต่อยอดองค์ความรู้ มีการแบ่งงานกันทาตามความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจากการนาเสนอเผยแพร่
ข้อมูลชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ทาให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญของ
ข้อมูลชุมชน และอัตลักษณ์ของชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน ให้มีบทบาท
มากยิ่งขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมในการนาเสนอข้อมู ลหมู่บ้าน การบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มต่างๆ ผู้นาปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
และตรวจสอบข้อมูลรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน
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จากการดาเนินการจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่ บ้าน บ้านรางอ้ายทึ ม
ดังกล่า ว เป็น กระบวนการที่ผ สมผสานหลักการแนวคิ ด หลายสาขาเข้า ด้วยกัน ไม่ว่า จะเป็ น
กระบวนการแผนชุมชนพึ่งตนเองซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเป็นอย่างมาก ทาให้คนใน
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านได้มองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของการพัฒนา
หมู่บ้าน ทาให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชน จนส่งผลให้ บ้าน
หนองโสน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาหมู่ บ้านชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชนได้
อย่างมี ประสิ ทธิภาพ หลัก การมีส่ วนร่ว มก็เป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะสร้างให้เกิดการพัฒ นาและ
ขับเคลื่อนงานด้านสารสนเทศชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะข้อมูลของหมู่บ้านชุมชนที่ แท้จริงย่อม
เกิดจากข้อมูลส่วนใหญ่ในหมู่บ้านการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริงนั้นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนเป็นอย่างดีและที่สาคัญความเข้าใจของคนในชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้นากลุ่มองค์กรในชุมชน
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ภาคผนวก
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แบบรายงานผลการดาเนินงาน
หมูบ่ ้านต้นแบบเป้าหมายการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561
บ้านรางอ้ายทึม หมู่ที่ 2 ตาบลเทพมงคล อาเภอบางซ้าย
ชื่อหมู่บ้าน

กิจกรรมที่
ดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

ผู้เข้าร่วม
จานวน

ระยะเวลา
จานวน
วดป

บ้านรางอ้ายทึม

แต่งตั้ง
คณะทางานฯ

สร้างความรู้ความเข้าใจ
แต่งตั้งคณะทางาน

25 คน

10 เม.ย. 2561

คัดเลือก
หมู่บ้าน
เป้าหมาย

ประชาคมสร้างความ
เข้าใจในหมู่บ้าน

35 คน

11 เม.ย. 2561

สร้างความรู้
ความเข้าใจ

ประชุมคณะทางาน ได้แก่
คณะทางานระดับอาเภอ
และกรรมการหมู่บ้าน
ตัวแทนกลุ่มฯ

35 คน

12 เม.ย. 2561

แลกเปลี่ยน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมการพัฒนา
องค์ความรู้ในหมู่บ้าน

35 คน

9 พ.ค.2561

กาหนดความ
ต้องการร่วมกัน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์สานักงาน
และสื่อต่างๆ

35คน

20-23 พค.61

ร่วมกันจัดทา
สารสนเทศ

ทบทวนปรับปรุงข้อมูล
เพื่อการพัฒนา
สารสนเทศชุมชน

35 คน

พ.ค –มิย.61

เผยแพร่และ
บารุงรักษา

นาเสนอผ่านทางเว็บไซต์
สานักงานและสื่อต่างๆ
เช่น face book

-

ก.ค –ส.ค 61

หมายเหตุ
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านรางอ้ายทึม หมูท่ ี่ 2
ตาบลเทพมงคล
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.
2561 ประเด็นที่
รายการ
วัน เดือน ปี ดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
1
กระบวนการสร้างความ
13 มกราคม 2561
กระบวนการวิธีดาเนินการ
เข้าใจร่วมกัน
1.ประชุมชี้แจงทาความ
เข้าใจแก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านและคณะทางาน
2
กระบวนการแลกเปลี่ยน 17 กุมภาพันธ์ 2561
กระบวนการ/
เรียนรู้
วิธีดาเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
1. แต่งตั้งคณะทางาน
หมู่บ้านต้นแบบการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2. สารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลทุนชุมชน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีใน
หมู่บ้าน
3.
กระบวนการกาหนดความ 18 มีนาคม 2561
สารสนเทศที่ได้จากความ
ต้องการร่วมกัน(ต้องการ
ต้องการของหมู่บ้าน
จัดทาสารสนเทศด้าน
ร่วมกาหนดความต้องการ
ใดบ้าง เช่น ด้านอาชีพ
มีการจัดทาสารสนเทศ
อาชีพอะไรบ้าง เป็นต้น)
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.
กระบวนการกาหนดความ 18 เมษายน 2561
มีการจัดทาสารสนเทศ
ต้องการร่วมกัน(ต้องการ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดทาสารสนเทศด้าน
ใดบ้าง เช่น ด้านอาชีพ
อาชีพอะไรบ้าง เป็นต้น)
วัตถุประสงค์
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ประชุมคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน

52

ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย

สร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและกาหนดความต้องการร่วมกัน
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ตัวอย่าง
ภาพที่จะนาไปใช้ในการดาเนินการสารสนเทศเพื่อการแนะนากิจกรรมของหมู่บ้าน

การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจาเดือน ธันวาคม ๒560
บ้านรางอ้ายทึม หมู่ที่ ๒ ตาบลเทพมงคล
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การอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจาเดือน มกราคม ๒๕61
บ้านรางอ้ายทึม หมู่ที่ ๒ ตาบลเทพมงคล
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การจัดทาอาหารเลีย้ งเด็กเนื่องใน วันเด็กแห่ งชาติ
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ดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

58

59

ผู้นาอาชีพก้าวหน้า

-การจัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดแผนชุมชน
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-การดาเนินกิจกรรมเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต โดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์ แจ้ง
ข่าวสารรับสมาชิกเพิ่มเติม รวมถึงการจัดการ
ผลกาไรให้และสวัสดิ์การแก่สมาชิก
-การปรับปรุงผิวถนน ทางจราจรต่าง ๆตลอดถึง
การปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านร่วมกัน

บ้านรางอ้ายทึม

-สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานวิชาชีพต่าง ๆ
-สนับสนุนให้ครัวเรือนดูแลช่วยเหลือตัวเอง
และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสังคม
-ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
ป้องกันและแก้ปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็น
การรวมมือกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ในการปราบปรามป้องกันภัยต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นกับชุมชน
-มีการปลูกต้นไม้ริมถนนในหมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมา
บ้านรางอ้ายทึม หมู่ที่ ๒ ต.เทพมงคล อ.บาง
ซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งหมู่บ้านในเขตการ
ปกครองของ ต.เทพมงคล จากทั้ ง หมดจ านวน ๘
หมู่บ้านซึ่ง ต.เทพมงคลเป็นตาบลหนึ่งอยู่ในเขตการ
ปกครองของอาเภอบางซ้าย
ที่เรียกว่า “บ้านบึงกระสังข์” เพราะว่า
บริเวณแถวนั้นมีแต่ผักกระสังข์ขึ้นเต็มไปหมด บริเวณทุ่ง
นา หนอง บ่อและบึง ลักษณะของผั กชนิดนี้ ต้นใส
สะอาด กรอบ หอม เวลาน้าท่วมก็จะตายตามฤดูกาล
พอถึ งฤดู แล้ งจะขึ้ นมาอี ก เป็ นพื ชล้ มลุ ก ใช้ ทานกั บ
น้าพริก จึงทาให้เรียกกันติดปากว่า บ้านบึงกระสังข์
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สภาพทั่วไปของหมูบ่ ้าน
มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลและอาเภอใกล้เคียง มีถนนในการ
เดินทางคมนาคม มีพื้นที่ในการทาเกษตรเป็นส่วนใหญ่

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทาให้เหมาะสาหรับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปลูกพืช ผักสวนครัว มีพื้นที่
ทั้งหมด ๒,๕๗๕ ไร่ พื้นที่ทางการเกษตร ๒,๓๔๐ ไร่ พื้นที่อยู่
อาศัย ๒๓๕ ไร่.

อาณาเขตหมู่บ้าน

กิจกรรมหมูบ่ า้ นทีด่ าเนินงาน
-มีการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในหมู่บ้านเป็นประจา
-มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว
ในหมู่บ้าน
-มีการตั้งด่านตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย
-มีการนาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟู
-มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน
เช่น มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน
-มีการสนับสนุนกิจการด้านศาสนา เช่น ทอดกฐิน

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ หมู่ที่ ๔,๗
ติดต่อกับ หมู่ที่ ๓,๘
ติดต่อกับ หมู่ที่ ๑,๔
ติดต่อกับ หมู่ที่ ๔

ต.สาลี อ.บางปลาม้า
ตาบลเทพมงคล
ตาบลเทพมงคล
ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง

ภูมิอากาศ
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
ฤดูร้อน

เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน

สาธารณูปโภค
การไฟฟ้า
การประปา

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
มีน้าประปาใช้ทุกเรือน

โทรศัพท์

มีโทรศัพท์บ้านใช้เป็นบางส่วน

ประชากร/ครัวเรือน
จานวนครัวเรือน 153 ครัวเรือน
ประชากรทั้งสิ้น 412 คน
แยกเป็น 194 ชาย คน หญิง 218 คน

ประเพณีวัฒนธรรม
บ้านรางอ้ายทึม หมู่ที่ ๒ ตาบลเทพมงคล อาเภอบาง
ซ้าย เป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตภาคกลางประเพณีคล้ายคลึงกับ
จังหวัดในเขตภาคกลางทั่วไป แต่ที่จะมีอีกประเพณีของคนไทพวน
อีกประเพณีหนึ่งก็คือ การทาบุญกาฟ้า หรือคาฟ้าโดยจะมีการ
จัดงานช่วง ขึ้น ๓ ค่า เดือน ๓ ของไทย เป็นประจาทุกปี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มี ก ลุ่ ม ทอผ้ า บ้ า นรางอ้ า ยทึ ม เป็ น การรวมกลุ่ ม ของ
ชาวบ้านที่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ผ้าไทยไว้ให้
ลูกหลาน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและครอบครัว
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หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Information of Village for Life Quality Development)

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางซ้าย
อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
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