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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ประวัติของหมู่บ้ำน
บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ตาบลทับน้า อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหมู่บ้าน
ที่มีพื้นที่อยู่ที่ราบลุ่ม พื้นที่โดยทั่วไปเต็มไปด้วยหนอง และบึงเป็นที่สาหรับเลี้ยงช้างที่ดีในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานีในยามที่บ้านเมืองสงบนายโขลงช้างจะนาช้างมาเลี้ยงในย่านนี้ทั้งหมด ปล่อยช้างให้กินหญ้าและลง
อาบน้าในบึงแห่งนี้จนทาให้เรียกว่า “ท่าช้าง” ต่อมาสภาพหนองบึงเริ่มตื้นเขินจึงมีคนเข้าไปปลูกบ้านอาศัยดู
แล้วเหมือนบ้านอยู่ในน้าจึงเรียกว่า “บ้านทับน้า”
สภำพทั่วไปของหมู่บ้ำน
บ้านทับน้า เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทาให้มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
การปลูกผักสวนครัว ปลูกมันเทศ การเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา เมื่อถึงฤดูน้าหลากน้าก็จะท่วม
เป็นประจา
สถำนที่ตั้ง
บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอบางปะหัน ไปทางด้านทิศตะวันตก ระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร
อำณำเขตของหมู่บ้ำน
บ้านทับน้า หมู่ที่ ๔ ตาบลทับน้า มีพื้นที่ประมาณ ๒,๖๗๘ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
หมู่ที่ ๕ ตาบลทับน้า
ทิศใต้
ติดต่อกับ
หมู่ที่ ๓ ตาบลทับน้า
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
หมู่ที่ ๒ ตาบลบ้านม้า
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
หมู่ที่ 4 ตาบลบางเสด็จ อ.ป่าโมก
กำรคมนำคม
บ้านทับน้า มีถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง เชื่อมโยงภายในหมู่บ้านและเชื่อมโยง
ไปยังถนนสายหลัก สาย 33 เชื่อมต่อไปยังถนนสาย 32 ถนนสายเอเซีย การเดินทางจากที่ว่าการอาเภอ
บางปะหัน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๑0-15 นาที
บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ตาบลทับน้า มีเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน จานวน 3 เส้นทาง คือ
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 1 สาย ระยะทาง 1,500 เมตร
-ถนนลาดยาง
จานวน 1 สาย ระยะทาง 1,000 เมตร
-ถนนลูกรัง
จานวน 1 สาย ระยะทาง 800 เมตร
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สำธำรณูปโภคและสิ่งอำนวยควำมสะดวกในหมู่บ้ำน
ไฟฟ้า
มีจานวน 123 ครัวเรือน
น้าประปา
มีจานวน 123 ครัวเรือน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ครบทุกครัวเรือน
ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร
ข้อมูล จปฐ. (อาศัยอยู่จริง) ปี 2561
- ครัวเรือนทั้งหมดที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน จานวน 123 ครัวเรือน ประชากร
จานวน 370 คน แยกเป็น ชาย 169 คน หญิง 201 คน
ข้อมูลด้านรายได้ (จากข้อมูล จปฐ. ปี 2561)
รายได้เฉลี่ยของคนในหมู่บ้าน 301,775 บาท/คน/ปี
สภำพทำงเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพของประชาชน
- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- อาชีพรองลงมาคือ รับจ้าง และค้าขาย ตามลาดับ
กำรปกครอง
บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ตาบลทับน้า อยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลทับน้า
โดยมี นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่า เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับน้า
การบริหารการปกครองของหมู่บ้านได้กาหนดให้มีโซนบ้าน จานวน 4 โซน โดยแต่ละโซนมีสมาชิก
ประมาณ 30 ครัวเรือน มีคณะกรรมการบริหารโซนให้เป็นผู้ดูแลร่วมกันเพื่อนาปัญหาและอุปสรรค สู่เวที
ประชาคม ภายใต้การนาของ นายสาเริง แก้วเฉลิมทอง กานันตาบลทับน้า และการน้อมนาแนวทางการ
ดารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต ดังนี้
โซนที่ 1 โซนเรียนรู้ร่วมกัน (ส่งเสริมด้ำนกำรเรียนรู้)
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ที่ทาการโซนตั้งอยู่บริเวณศูนย์เรียนรู้โครงการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มีจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ ดังนี้
1) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัวต่าง ๆ (พริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว ข่า ตะไคร้
ฟักทอง ผักกาด ผักคะน้า มะนาว กล้วยน้าหว้า การเลี้ยงปลาช่อน การเลี้ยงหมูป่า ฯลฯ เตาเผาถ่าน น้าส้ม
ควันไม้ มีนายโอภาส มุ่งแทรกกลาง เป็นหัวหน้าโซน และมีนายไฉน พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ดูแลและรวบรวม
ผลผลิตฯ ไปจาหน่าย ณ ตลาดศาลากลางเป็นประจาทุกวันศุกร์

2) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการประหยัดพลังงาน มีตู้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
สาหรับบริการให้ชาวบ้านในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง นาผลผลิตมาอบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทุกวัน ซึ่ง
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะนากล้วยมาตาก เนื่องจากชาวบ้านปลูกกล้วยเป็นจานวนมากและยังสามารถทากล้วยตาก
จาหน่ายภายในหมู่บ้าน และส่งในโรงงานอุตสาหกรรม ข้าวเกรียบมันเทศ .ซึ่งมีกลุ่มอาชีพ OTOP และ
ปลาเค็ม ซึ่งบ้านทับน้าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาหลายชนิด และเป็นแหล่งที่มีปลานานาชนิดจานวนมากแห่งหนึ่ง
ของอาเภอบางปะหัน ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ทาให้ชาวบ้านได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยและถูกหลัก
อนามัย

3) กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีนางเถาวัลย์ มาศจรัส เป็นหัวหน้ากลุ่ม ผลิตแป้งมันเทศ
ขนมมันฟู คุกกี้มันเทศ ทองม้วนมันเทศ ดอกจอกมันเทศ ข้าวเกรียบมันเทศ มันกรอบ
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4) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพื่อนพึ่งพา มีนางสมสมัย นิลขัน เป็นหัวหน้ากลุ่ม ผลิต น้ายาล้างจาน
ซักผ้า ปรับผ้านุ่ม ยาสีฟัน

และที่สาคัญบ้านทับน้า หมู่ที่ 4 โซนที่ 1 ยังเป็นศูนย์รวมของสถานที่สาคัญ ๆ ของตาบลทับน้า ดังนี้
1) วัดผึ่งแดด ซึ่งมีหลวงพ่อแพร เป็นศูนย์รวมที่พึงทางจิตใจของชาวทับน้า

2) โรงเรียนวัดผึ่งแดดซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียน ประมาณ 180 คน ได้รับรางวัล
โรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐานได้รับรางวัล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านทันตสุขภาพ ระดับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก กระทรวงสาธารณสุข และรางวัลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับเขต กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมีเด็กจานวน 65 คน ครูผู้สอน
5 คน
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4) องค์การบริหารส่วนตาบลทับน้า ซึ่งได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่นระดับประเทศ 2 ปี
ติดต่อกัน

5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทับน้า

มีคณะกรรมการโซน จานวน 5 คน ประกอบด้วย
1. นายโอภาส มุ่งแทรกกลาง
หัวหน้าโซน
2. นายไฉน
พูลสวัสดิ์
รองหัวหน้าโซน
3. นางเถาวัลย์ มาศจรัส
เลขานุการ
4. นางสมสมัย นิลขันธ์
เหรัญญิก
5. นางกุหลาบ ท้าวทอง
ประชาสัมพันธ์
โซนที่ ๒ สร้ำงสรรค์สัมมำชีพ (ส่งเสริมด้ำนกำรเพิ่มรำยได้/กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ)

ที่ทาการโซนตั้งอยู่บริเวณบ้านนายอนุชา แก้วเฉลิมทอง บ้านเลขที่ 24 ซึ่งมีจานวน
ครัวเรือน ๓0 ครัวเรือน มีจุดเรียนรู้ภายในโซน ดังนี้
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา พันธุไ์ ก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไก่ชนตาบลทับน้า
บ้านม้า มีสมาชิก จานวน 44 คน มีนายอนุชา แก้วเฉลิมทอง เป็นหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งเป็นศูนย์รวมและกระจาย
รายได้สู่ชุมชน โดยการจาหน่ายลูกพันธุ์กระจายไปยังสมาชิก และเมื่อสมาชิกเลี้ยงจนโตก็สามารถนากลับมาส่ง
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ที่กลุ่มเพื่อเป็นแหล่งจาหน่ายต่อไป ซึ่งราคาไก่ที่จาหน่าย มีตั้งแต่ราคา หลักพัน หลักแสน หลักล้าน
2) นายสมพร นางงาม มีกิจกรรมที่ดาเนินการ ดังนี้
- เลี้ยงวัวเนื้อพันธุ์บรามันห์ จานวน 45 ตัว เพื่อขายแม่พันธุ์ โดยมีวิธีการปลูกหญ้าไว้
เลี้ยงวัว จานวน 30 ไร่ แล้วใช้รถไถนาและเครื่องเกี่ยวหญ้า นาหญ้ามาให้วัวบริโภค

- ช่างรับเหมาก่อสร้าง รับทาหน้าต่าง วงกบ โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้

3) นางอุษา ป้อมลอย อาชีพเสริม
อาหารทาปลาร้า เนื่องจากบ้านทับน้ามีปลา
รส สะอาด หอม อร่อย จาหน่าย

ถนอม
เบญจพรรณ จานวนมาก จึงทาปลาร้าเลิศ
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4) นายโฉอด ทับทิมแดง บ้านเลขที่ 27/3 การอนุรักษ์ประเพณีทาขวัญนาค และการทาบายศรี

มีคณะกรรมการโซน 5 คน ประกอบด้วย
๑ นายอนุชา แก้วเฉลิมทอง
๒ นายสมพร นางงาม
๓ นายอนุรักษ์ แก้วเฉลิมทอง
๔ นายปิยะพงษ์ พรมโคตร
๕.นายธีระพล ป้อมลอย

หัวหน้าโซน
รองหัวหน้าโซน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์

โซนที่ ๓ วิถีพอเพียง (ส่งเสริมด้ำนกำรลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ และกำรออม)

ที่ทาการโซนตั้งอยู่บริเวณบ้านนายบุญเชิด แจ้งใจ บ้านเลขที่ 36/2 มีครัวเรือน
จานวน 33 ครัวเรือน มีจุดเรียนรู้ภายในโซน ดังนี้
1) นายบุญเชิด แจ้งใจ การทาเกษตรผสมผสาน การทาธนาคารปุ๋ย ดินปุ๋ย การทาสวน
มะนาว สวนกล้วย การเลี้ยงปลา ฯลฯ การปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง โดยมีแผนการดาเนินการ ดังนี้
1)การบริหารจัดการน้า 2) การพัฒนาดินในรูปของเกษตรอินทรีย์ 3)การปลูกพืชแบบผสมผสาน 4) การเลี้ยง
ปลาในบ่อธรรมชาติ 5) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไข่เค็ม ปลาเค็ม
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2) นายสาเริง แก้วเฉลิมทอง การทานาทฤษฎีใหม่ ทานาจานวน 500 กว่าไร
การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงปลาบ่อธรรมชาติ

- การเลี้ยงเป็ดไข่ จานวน 4,500 ตัว การเลี้ยงปลาบ่อธรรมชาติ
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3) กลุ่มอาชีพส่งเสริมขนมไทยโบราณ มีนางสาวรจนา มั่นศิลป์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม ทาขนมทองหยอด
ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯลฯ

5) นายสายชล ญาณสุข ส่งเสริมการปลูกมันเทศ/กองทุนหมู่บ้าน

มีคณะกรรมการโซน จานวน 5 คน ประกอบด้วย
๑ นายบุญเชิด แจ้งใจ
2. นายสายชล ญาณสุข
๓ นายนัฐพงษ์ แก้วเฉลิมทอง
๔ นางสาวรจนา มั่นศิลป์
๕ นางสินีนารถ เสือเปรียว

หัวหน้าโซน
รองหัวหน้าคุ้ม
เลขานุการคุ้ม
เหรัญญิกคุ้ม
ประชาสัมพันธ์
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โซนที่ 4 ตลำดประชำรัฐเพื่อชุมชน (บ้ำนเขียว) (ส่งเสริมด้ำนเพิ่มรำยได้ กำรเอื้ออำรี)

ที่ทาการโซน ตั้งอยู่บริเวณตลาดบ้านเขียว ร้านค้าตลาดกลางเกษตรกร ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรกรและ
อาหารปลอดภัย มีครัวเรือน จานวน 30 ครัวเรือน เป็นศูนย์รวมที่สาคัญของชุมชน เป็นแหล่งจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน เป็นสภากาแฟของคนในชุมชนเพื่อพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในชุมชน คณะกรรมการโซน มีจานวน 5 คน ประกอบด้วย
๑ นายบุญชอบ
บุญครอบ
หัวหน้าโซน
๒ นายจรัญ
รอดลอย
รองหัวหน้าคุ้ม
๓ นายนเรศ
ทิพมาศ
เลขานุการ
๔ นางสาววรรณรัตน์ เป็นสุข
เหรัญญิก
๕ นายกมล
มั่นศิล
ประชาสัมพันธ์
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บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ตาบลทับน้า อาเภอบางปะหัน มีการบริการจัดการด้านการปกครองท้องที่ ดังนี้

นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับน้า

-นายกมล มั่นศิล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลทับน้า ม.4

-นายนเรศ ทิพมาศ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลทับน้า ม.4
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นายสาเริง แก้วเฉลิมทอง กานันตาบลทับน้า นายสายชล ญาณสุข และ
นางสินีนารถ เสือเปรียว เป็นผู้ช่วยกานัน และคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้าง
และมีสมาชิก อบต. ทาหน้าที่ในการของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนาหมู่บ้าน ตามบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. นายสาเริง
แก้วเฉลิมทอง
กานัน/ประธาน
2. นายฉลอง
บุญมี
รองประธาน
3. นายบุญเชิด
แจ้งใจ
เลขานุการ
4. นายกมล
มั่นศิลป์
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นายสายชล
ญาณสุข
เหรัญญิก
6. นางสาวสินีนารถ
เสือเปรียว
ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นายณเรศ
ทิพมาศ
กรรมการ
8. นายจรัญ
รอดลอย
กรรมการ
9. นางอุษา
ป้อมลอย
กรรมการ
10.นางกุหลาบ
ท้าวทอง
กรรมการ
11.นายวิทยา
รัตนธารากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12.นายผัน
ญาณสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายอุทัย
สุขีโสต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นางจินดาพร
แก้วเฉลิมทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นางลัดดา
รัตนธารากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สภำพทำงกำรศึกษำ
บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 มีสถานศึกษาในเขตหมู่บ้าน คือ โรงเรียนวัดผึ่งแดดซึ่งเป็นโรงเรียนขยาย
เขตการศึกษา มีนักเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
มีคลองทับน้า เป็นแหล่งน้าที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งมีน้าไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี
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สำธำรณูปโภค-สำธำรณูปกำร
-โรงเรียนวัดผึ่งแดด
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-วัดผึ่งแดด
-อบต.ทับน้า
-ศูนย์พึ่งพา(ภา)ยามยาก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
- การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ
- ศูนย์ กศน. ประจาตาบลทับน้า
- มีหอกระจายข่าว
- มีระบบประปาหมู่บ้าน
- มีลานกีฬา
กำรสำธำรณสุข
-อาสาสมัครสาธารณสุข จานวน 8 คน
สถำบัน/กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ำย

1. ศูนย์เรียนรู้โครงกำรเพื่อนพึง่ (ภำฯ) ยำมยำก
ปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัย ทาให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ทับน้าและ ต.บ้าน
ม้าได้รับความเดือดร้อน การฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว มูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้นาแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยลด
รายจ่ายในครัวเรือน โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น
กว่าเดิม ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนอกชุมชนสืบจนปัจจุบัน

2. กองทุนหมู่บ้ำน
กองทุนหมู่บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 โดยรัฐบาลให้
เงินกองทุนหมู่บ้าน ๆ ละ 1,000,000 บาท ตั้งคณะกรรมการบริหารกันเองภายในหมู่บ้าน มีระเบียบของ
กองทุนหมู่บ้านเป็นกฎในการปฏิบัติร่วมกัน และ ประธานกองทุนหมู่บ้านคือ คือ นายสาเริง แก้วเฉลิมทอง
จานวนสมาชิก 82 คน จานวนเงินทุนปัจจุบันของกลุ่ม 2,607,409 บาท มีกิจกรรมการให้กู้ยืมเงิน เพื่อ
นาไปประกอบอาชีพ มีเงินปันผลจากการดาเนินงาน และมีเงินสาธารณประโยชน์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ภายใน
หมู่บ้าน พร้อมมีการจัดตั้งบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (กองทุนหมู่บ้าน)
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3. กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
เป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอก
เบี้ยต่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาท
สตรี การสร้างภาวะผู้นา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ตาบลทับน้า ได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตาบล ประกอบด้วย
1. น.ส.วาสนา
ข้าวสามรวง
หัวหน้าคณะทางาน
2. น.ส.ปุ่น
รัตพันธ์
คณะทางาน
3. นางปราณี
หงษ์ทองคา
คณะทางาน
4. น.ส.รจนา
มั่นศิลป์
คณะทางาน
5. นางขันทอง
ป้อมลอย
คณะทางาน
6. นางวีรยา
เรืองประกาย
คณะทางาน
7. นางพยอม
เปล่งรัศมี
คณะทางาน
8. น.ส.รัชฎา
ขวัญเมือง
คณะทางาน
9. น.ส.สุนันทา
มีบุญ
คณะทางานและเลขานุการ
ผลกำรดำเนินงำน
๑. รณรงค์ส่งเสริมให้สตรีในตาบลทับน้า ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป สมัคร
เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้กู้เงินทุนหมุนเวียนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ จานวน 2 กลุ่ม เป็นเงิน 300,000 บาท
3. สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกประเภทองค์กร ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ทุนประเภท
ให้เปล่า จานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 54,820 บาท
4. ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้เงิน/ขอรับเงินอุดหนุน เบื้องต้น
5. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกองทุน
6. ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่สมาชิก
7. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่ตาบล
8. ติดตามการดาเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่ตาบล
9. ร่วมกับกลุ่ม องค์กร ทากิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในชุมชน
10. เป็นแกนนาในการดาเนินกิจกรรมด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
เป็นความปลาบปลื้มไม่น้อยเลยของชาวบ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ตาบลทับน้า อาเภอ
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับโอกาสอันน่าภูมิใจยิ่งให้เป็นต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประจาปี 2561
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินนี้ บังเกิดขึ้นจาก พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้น
กระหม่อมของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระ
ราชทรัพย์ส่วนพระองค์จานวนหนึง่ ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อนาไปมอบให้กับราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสานักงาน ป.ป.ส. ได้นาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบกับงบประมาณของ
สานักงานฯ จัดทาเป็นกองทุน ให้หมู่บ้านและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ชื่อโครงการ
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยมีพิธพี ระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งแรกในปี ๒๕๔๗ และมีการ
ดาเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ตาบลทับน้า อาเภอบางปะหัน เป็นชุมชนตัวอย่างในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติด และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทับน้า ได้ดาเนินการด้านการเฝ้าระวัง สอดส่อง
ดูแลมาโดยตลอด คนในชุมชนร่วมมือกันระดมความคิด ค้นหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจของชาวบ้าน ที่ทุกคนยินดีปฏิบัติร่วมกันก่อให้เกิดความเสียสละและอยู่อย่างพอเพียง
การดาเนินงานจะประสบความสาเร็จได้ จะต้องดาเนินงานด้วยหลัก ๒ ประการ คือ
๑. ด้ำนกำรป้องกัน เน้นที่เยาวชนโดยส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน
ด้วยแนวคิดที่ว่า “เยาวชน คืออนาคตของชาติ” เยาวชนดีชาติดี และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ
๒. ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง เฝ้าระวังสอดส่อง จัดเวรยาม ออกตรวจชุมชน เวลากลางคืน และ
สนับสนุนด้วยการส่งเสริมให้มีความรู้ ประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมจัดหาแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ ให้โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
1. นายสาเริง
2. นายจรัญ
3. นายสายชล
4. นายกมล
5. นางวรรณรัตน์
6. นางสมสมัย
7.นางสินีนารถ
8.นางอุมาพร
9.นางมาลี

แก้วเฉลิมทอง
รอดลอย
ญาณสุข
มั่นศิลป์
เป็นสุข
นิลขันธ์
เสือเปรียว
บุตรน้าเพ็ชร์
เกิดลาภ

ประธานกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายทะเบียน
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วิธีกำรดำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หมู่บ้ำนทับน้ำใช้แนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ได้นาแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน โดยมีวิธีดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประสาท โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรอบคอบและคุณธรรม
๒. ให้ทุกครัวเรือนพัฒนาตนเองสู่วิถีพอเพียง (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัด เรียนรู้
อนุรักษ์และเอื้ออารี)
งำนเฝ้ำระวังแก้ไขปัญหำยำเสพติดแบบยั่งยืนเพือ่ เพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน
* ฝึกอบรม อปพร./ผู้ประสานพลังแผ่นดิน
* จัดเวรยามตรวจหมู่บ้าน
* จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
* จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. กลุ่มอำชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุม่ OTOP
- กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร นางเถาวัลย์ มาศจรัส เป็นประธาน
ผลิตแป้งมันเทศ ขนมมันฟู คุกกี้มันเทศ ทองม้วนมันเทศ ดอกจอกมันเทศ ข้าวเกรียบมันเทศ มันกรอบ
- กลุ่มส่งเสริมขนมไทยโบราณ นางสาวรจนา มั่นศิลป์ เป็นประธานกลุ่ม ผลิต ขนมไทย
โบราณ ทองหยอด เม็ดขนุน ฝอยทอง
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพื่อนพึ่งภาฯ มีนางสมสมัย นิลขัน เป็นหัวหน้ากลุ่ม ผลิต น้ายา
ล้างจาน ซักผ้า ปรับผ้านุ่ม ยาสีฟัน

5. คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.)
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 โดยการนาของนายสาเริง แก้วเฉลิมทอง กานัน
ตาบลทับน้า ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ 4 เป็นประจาทุกวันที่ 5
ของเดือน เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งข้อราชการ ข่าวสารต่าง ๆ แก่ชาวบ้านทับน้า หมู่ที่ 4 โดยมีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จานวน 15 คน ประกอบด้วย
1. นายสาเริง
แก้วเฉลิมทอง
กานัน/ประธาน
2. นายฉลอง
บุญมี
รองประธาน
3. นายบุญเชิด
แจ้งใจ
เลขานุการ
4. นายกมล
มั่นศิลป์
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นายสายชล
ญาณสุข
เหรัญญิก
6. นางสาวสินีนารถ
เสือเปรียว
ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นายณเรศ
ทิพมาศ
กรรมการ
8. นายจรัญ
รอดลอย
กรรมการ
9. นางอุษา
ป้อมลอย
กรรมการ
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10.นางกุหลาบ
11.นายวิทยา
12.นายผัน
13. นายอุทัย
14. นางจินดาพร
15. นางลัดดา

ท้าวทอง
รัตนธารากร
ญาณสุข
สุขีโสต
แก้วเฉลิมทอง
รัตนธารากร

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลงำนและกิจกรรมที่สำคัญ
1. เป็นแกนหลักในการบริหารงานกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
2. ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
4. ร่วมงานวันสาคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ อย่างสม่าเสมอ
5. เป็นแกนนาในการดาเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น
ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีกวนข้าวทิพย์
6. ปฏิบตั ิงานร่วมกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชนในการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ร่วม
ทากิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ
7. เป็นแกนนาในการดาเนินกิจกรรมด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านตาบล รณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งใน
ระดับต่าง ๆ
9. เป็นแกนหลักในการอยู่เวรยาม
รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน
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ศิลปะ วัฒนธรรม / ประเพณี
ศาสนา/ประเพณีวัฒนธรรม
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมี “วัดผึ่งแดด” และปูชณียวัตถุ คือ หลวงพ่อแพร”
เป็นที่เคารพเชื่อถือศรัทธาของชาวบ้านทับน้า ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน มีสถาปัตยกรรม หรือ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรอบรู้ ความสามารถความคิดและจิตใจของชาวพุทธบ้าน
ทับน้าได้เป็นอย่างดี เช่น ศาลาท่าน้า มีแพปลาสาหรับให้อาหารปลา เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน
มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประชาชนมี ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย มีศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เหมือนภาคกลางทั่วๆ ไป
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- ประเพณีสงกรานต์ มีการสรงน้าพระ รดน้าขอพรผู้สูงอายุ
- ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ จะจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี การทาพิธีกวนข้าวทิพย์จะ
ประกอบการนา ผลไม้ นม ข้าวตอก ถั่ว งา น้าตาล กะทิ หรือของที่ใช้ได้ ผลไม้ โดยในพิธีจะมี
พระสงฆ์ทาการสวดเจริญพระพุทธมนต์ มีนางฟ้า ๔ องค์ โดยคัดเลือกจากสาวพรหมจารีย์ทาการ
โปรยข้าวตอกดอกไม้ ลงบนส่วนประกอบต่าง ๆ ก่อนนาส่วนประกอบลงไปกวนรวมกันในกระทะ
เมื่อกวนเสร็จแล้วนามาถวายพระในวันวิสาขบูชา ส่วนที่เหลือจะแจกจ่ายให้กับประชาชนนาไป
รับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต มีพิธีเวียนเทียน

ปราชญ์ชาวบ้าน
ชื่อ - นามสกุล
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ที่อยู่

อายุ

49 หมู่ 4
ต.ทับน้า

55

2. นายบุญเชิด แจ้งใจ

36/2

60

3. นายกมล มั่นศิล

27/4

48

ปัจจุบันดารงตาแหน่งสมาชิก
อบต.
. 4.นายสายชล ญาณสุข

63/7

48

1.นายสาเริง แก้วเฉลิมทอง

เบอร์โทรศัพท์

มีความรู้ความสามารถ
ด้าน
081-7802062 -การบริหารจัดการ
-การทานาทฤษฎีใหม่
จานวน 500 ไร่
-การเลี้ยงเป็ดไข่
-การเลี้ยงปลาบ่อ
ธรรมชาติ

กานันตาบลทับน้า

ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้กานัน

089-0852111 - การบริหารจัดการ
- ปราชญ์ชาวบ้าน
เกษตรผสมผสาน
ปลูกต้นไม้ 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง

-การบริหารจัดการ
-ทานา
-เลี้ยงเป็ด

092-278849

- การบริหารจัดการ
- ช่างยนต์
- ทานา
-ปลูกมันเทศ
-น้ายาเอนกประสงค์
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ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

อายุ

เบอร์โทรศัพท์

มีความรู้ความสามารถ
ด้าน
081-7802062 - การทาขนมไทยโบราณ
ทองหยอด ฝอยทอง
เม็ดขนุน

5.นางสาวรจนา มั่นศิลป์

44 หมู่ 4
ต.ทับน้า

53

6. นายโฉอด ทับทิมแดง

27/3

78

- การทาขวัญนาค
-การทาบายศรี

7. นางอุษา ป้อมลอย

5/1

61

-การถนอมอาหาร
ทาปลาร้าเลิศรส

8. นายสมพร นางงาม

4/4

51

081-7554924 -การเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ
- ช่างทาเฟอร์นิเจอร์
จากไม้
- ช่างรับสร้างบ้าน
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ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

อายุ

9.นายอนุรักษ์ แก้วเฉลิมทอง

22 ม.4

25

10. นางสมสมัย นิลขัน

68/2 ม.4

60

69/2 ม.4

50

11. นางเถาวัลย์ มาศจรัส

เบอร์โทรศัพท์

มีความรู้ความสามารถ
ด้าน
093-9706197 -การบริหารจัดการ
-การเลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมือง

095-5693723 -การทายาสีฟัน
095-9124893 -การทาน้ายาซักผ้า
ล้างจาน ปรับผ้านุ่ม

086-615784 -การแปรรูปแป้งมันเทศ
-การทาข้าวเกรียบมัน
เทศ ขนมฟู ดอกจอก
มันกรอบ คุ๊กกี้มันเทศ
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กำรดำเนินงำนหมูบ่ ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2561
บ้ำนทับน้ำ หมูท่ ี่ 4 ตำบลทับน้ำ อำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ตาบลทับน้า อาเภอบางปะหัน ได้รับงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน
ปี ๒๕59 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นการพัฒนาชุมชนด้วย
การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต เป็นหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๖x๒
และการจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดกระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓
ตัวชี้วัด และการประเมิน “ความอยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน และสร้างสัมมาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม คานึงถึง
ความเป็นธรรมในสังคม และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย” บ้านทับน้าเป็นหมู่บ้านที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงาน
ชุมชน (มชช.) ปี 2561 และได้รับงบประมาณเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ประจาปี 2561

ถ้าจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ชาวบ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ตาบลทับน้า ได้รับความรู้
คาแนะนา จากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางปะหัน และหน่วยงานราชการอื่น ๆ อาทิ เกษตร สาธารณสุข
กศน. และองค์การบริหารส่วนตาบลทับน้า ทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และมุ่งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มี
เสถียรภาพ ด้วยการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชน
พออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี และมั่งมี ศรีสุข การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 6 ด้านมาปฏิบัติของ
ชาวบ้านทับน้า พอสรุปกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ได้ดังนี้

1. ด้ำนกำรลดรำยจ่ำย
- มีกิจกรรมด้านการปลูกพืชผักสวนครัว
การเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค มีการทานาปลูกข้าวไว้บริโภคเอง และจาหน่ายราคาถูกภายในหมู่บ้านและชุมชน
ข้างเคียง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน

- มีการส่งเสริมให้ทาน้ายาล้างจาน,น้ายาเอนกประสงค์ใช้ในครัวเรือนและชุมชน
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- มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน ชาวบ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ตาบลทับน้า ส่วนใหญ่จะมีการ
จดบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของครัวเรือน ใช้รูปแบบการจดบัญชีแบบง่ายๆ โดยมีพัฒนาชุมชนอาเภอบางปะหัน
เข้ามาให้การสนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนและการวิเคราะห์บัญชีครัวเรือน ทาให้ทราบถึงรายรับ –
รายจ่าย ของคนในครัวเรือน ส่งผลให้ครัวเรือนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ และลดหรือตัด รายจ่ายที่ไม่
จาเป็นออกไป
- มีกิจกรรมรณรงค์ การประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า ประปา น้ามันเชื้อเพลิง
การปลูกพืชทดแทน การเผาถ่าน

2. ด้ำนกำรเพิ่มรำยได้
- มีกิจกรรมด้านการปลูกพืชผักสวนครัวพืชผักหมุนเวียนหลายชนิด การทานาปลูกข้าว
การปลูกมันเทศ พันธุ์ต่าง ๆ เช่น พันธุ์อีกา พันธุ์กะปิ (มันม่วง) มันปากช่อง (มันไส้ขาว) การเลี้ยงสัตว์ เช่น
เลี้ยงเป็ดไข่ มีบ่อปลาแบบธรรมชาติ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง การเลี้ยงโค ไว้บริโภคและจาหน่าย เพื่อเป็น
การเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

- มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ประกอบอาชีพเสริมโดยมีหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุนและให้ความรู้ เช่น กศน.,พัฒนา
ชุมชน และประชาชนสามารถนาไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม
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รายได้ให้แก่ครัวเรือน อาทิ การทาปุ๋ยชีวภาพ การทาขนมไทย ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน การส่งเสริมการ
ปลูกและแปรรูปมะนาว การทาน้ายาเอนกประสงค์
- มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานพัฒนาชุมชน
และสานักงานเกษตรอาเภอบางปะหัน เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ราชการที่จัดขึ้น

3. ด้ำนกำรประหยัด
- มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกองทุนหมู่บ้าน
- มีการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน ธกส.
- มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า ประปา การใช้ปุ๋ยชีวภาพ

4. ด้ำนกำรเรียนรู้
- มีศูนย์เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมอาชีพ
- มีการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ได้แก่ประเพณีสงกรานต์
ลอยกระทง กวนข้าวมธุปายาส เข้าพรรษา ออกพรรษา การซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หมอทาขวัญนาค
- มีการบริหารหมู่บ้านด้วยหลักประชาธิปไตย ยึดหลักการมีส่วนร่วม มีกฎระเบียบ
ของหมู่บ้านที่ถือปฏิบัติร่วมกัน
- มีการรวมกลุ่มกันเพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริมต่าง ๆ เช่นกลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พนื้ เมือง ส่งเสริมการทาขนมไทยโบราณ ขนม
ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน

5. ด้ำนกำรอนุรักษ์และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด เช่น
การใช้น้าในคลองทับน้า ในการทาเกษตรร่วมกัน
- มีการจัดระเบียบบ้านเรือน หมู่บ้าน การกาจัดขยะมูลฝอย การดูแลที่สาธารณะ
การจัดภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม
- มีกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้ เช่น การปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ คลองทับน้า
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และตามถนนสองข้างทาง
- มีกิจกรรมขุดลอกคลองทับน้า กาจัดผักตบชวา

6. ด้ำนกำรเอื้ออำรี
- มีตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน (บ้านเขียว) เป็นศูนย์รวมด้านการแลกเปลี่ยน
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
- มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้รัก สามัคคี มีความเอื้ออาทร และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการปฏิบัติกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา อย่างสม่าเสมอ มีการจัดกิจกรรม
ประเพณีต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น
- มีการจัดสวัสดิการของหมู่บ้าน จัดการมอบทุนแก่เด็กนักเรียนและโรงเรียน
- มีกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส พบปะ เยี่ยมเยียน
ให้กาลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

กำรดำเนินชีวิตโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชำวบ้ำนทับน้ำ ชี้ให้เห็นว่าชาวบ้านมีความ
อยู่อย่างพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการทางาน การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง แบ่งปันกัน และที่เหลือ ก็
สามารถนาไปจาหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี และ ยังได้ปลูกผักสวนครัว
หลากหลายชนิด เลี้ยงเป็ดไข่ มีบ่อปลาตามธรรมชาติ ที่สาคัญคลองทับน้าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้าเพื่อ
การเกษตร และปลานานาชนิด ซึ่งคลองทับน้า นับเป็นเส้นเลือดสาคัญที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านทับน้าเป็นอย่างดี
มีการอนุรักษ์บ้านเรือนแบบเรือนไทย มีการจัดบ้านเรือนสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการกาจัดขยะ
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มูลฝอย การดูแลสถานที่สาธารณะ การอนุรักษ์ดูแลคลองทับน้า ให้น้าใสสะอาดกาจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในคลองให้สะอาด และบ้านทับน้าหมู่ที่ยังได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี
ประจาปี 2561
และหัวใจสาคัญของชาวบ้านทับน้ายังมีความรัก ความสามัคคี มีความเอื้ออารีต่อกัน มีการ
ยึดถือขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้อย่างเหนียวแน่นในการดารงชีวิต
แบบวิถีไทย วิถีพอเพียง โดยมีนายสาเริง แก้วเฉลิมทอง กานันตาบลทับน้า นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับน้า ผู้นาหมู่บ้าน ผู้นาโซนบ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นาฝ่ายท้องถิ่น
และท้องที่ เป็นผู้ประสานให้บ้านทับน้า สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน มั่นคง และมั่งคั่ง ตลอดไป ดังคาขวัญ
ของชาวบ้านทับน้า “ไม่มีเงิน ก็อยู่ได้”
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ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน
บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ตาบลทับน้า ได้ดาเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านคัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชน
(อช.) เพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครในหมู่บ้าน จานวน ๔ คน โดยมีการพิจารณาจากผู้ที่มีภาวะผู้นา มีความเต็ม
ใจ มีความเสียสละ มีความพร้อม และได้รับการยอมรับจากประชาชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นอาสาพัฒนาชุมชน
และในระดับตาบลได้มีการจัดเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อปฏิบัติงานอาสาสมั ครในฐานะผู้นาอาสา
พัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ของตาบลทับน้า จานวน ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน

นำงปรำณี หงษ์ทองคำ
ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชนตำบลทับน้ำ
นางปราณี หงส์ทองคา อายุ 63 ปี เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 67/3 หมู่ที่ 3 ตาบลทับน้า อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้มีจิตใจเสียสละ อาสาเข้ามาทางานเพื่อส่วนรวม ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในหมู่บ้าน/ตาบล ร่วมกับผู้นาชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน/ตาบล พัฒนาหมู่บ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทาความสะอาดบริเวณที่สาธารณะ วัด โรงเรียน เป็นแกนหลักในการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อีกทั้ง
ยังมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ และยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นอย่างดี เป็นผู้ผ่านระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประจาปี 2552 ประเภทผู้นา

คติประจาใจในการทางาน
“เสียสละ รักษาเวลา รู้หน้าที่”

ผลงำนเด่น
สร้างกุศลด้วยปัญญา โดยการเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกสอนการทาน้ายาล้างจาน
ข้าวเกรียบมันเทศ ทองม้วน การทาปลาตะเพียนไปลาน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดศรีภวังค์
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ตาแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ/ผลงานที่ภาคภูมิใจ
๑. เป็นผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตาบลทับน้า
๒. เป็นคณะทางานจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช. ๒ ค
๓. เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
๔. เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล
5. ร่วมเป็นทีมวิทยากรโครงการ Way of live
6. เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
7. เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
8. เป็นกรรมการ 25 ตาสับปรด
9. เป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตาบลทับน้า
10.อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
10. เป็นวิทยากรท้องถิ่นในโรงเรียนวัดผึ่งแดด ให้ความรู้ด้านการทาน้ายาล้างจาน
ข้าวเกรียบมันเทศ ไข่เค็ม
11. เป็นผู้ทาอาหารกลางวันให้แก่เด็กโรงเรียนวัดผึ่งแดด จานวน 180 คน
12.ร่วมจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทาแผนชุมชนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการทาแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ
13.ร่วมกับผู้นาชุมชน ประชาชนทั่วไปทากิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญต่าง ๆ งานประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น ประเพณีกวนข้าวมธุปายาส วันเข้าพรรษา ออกพรรษา งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ
งานวันสงกรานต์ งานลอยกระทง เป็นต้น
ภำพกิจกรรม/ภำรกิจ ของผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน
๑. ประสำนกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อกำรพัฒนำชนบท

๒. ประสำนกำรขับเคลือ่ นแผนชุมชน
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๓. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕. การใช้ชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมประชาธิปไตย
๗. เอาใจใส่ศูนย์เรียนรู้
8) การแก้ไขปัญหาความยากจน
9) การส่งเสริมอาชีพ
10) การส่งเสริมทุนชุมชน

ภำพกิจกรรม
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ภำพกิจกรรม

กำรดำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ำนกำรลดรำยจ่ำย
- ลดการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช ผลิตสารใส่แมลงมาใช้แทนสารเคมี
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการทาการเกษตร โดยการผลิตปุ๋ยชีวภาพมาใช้แทน
- ส่งเสริมกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพของครัวเรือน เช่น ใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยน้าอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สมุนไพรขับแมลง การใช้วัตถุดิบในชุมชน
- ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในครัวเรือน ลด ละ เลิกอบายมุข
- มีกิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ผักสวนครัว ทาน้ายา
เอนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือน
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ด้ำนกำรเพิ่มรำยได้
- ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้รับประทาน เช่น มะเขือเปราะ แค มะนาว พริกสด
พริกขี้หนู เห็ดนางฟ้า
- นาพืชผักปลอดสารพิษที่เหลือจากรับประทานนาไปจาหน่ายในชุมชน
- ทาปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง
ด้ำนกำรประหยัด
- ออมเงินกับกองทุนหมู่บ้านและธนาคารออมสิน
- การดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิก ลดกิเลส และความต้องการ
ของตนเอง
ด้ำนกำรเรียนรู้
- เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
- จัดการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่แล้วนามาประยุกต์ใช้ในชุมชน
- ประสานกับหน่วยงานราชการเพื่อหาหนังสือมาศึกษาค้นคว้า
- จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนใกล้เคียง
- จัดกิจกรรมการผลิตที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า
- ถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่แก่ประชาชนที่สนใจ
ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน
- ร่วมทากิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่
- ร่วมทากิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันพ่อ
- รณรงค์การรักษาความสะอาดของแม่น้า
ลาคลอง ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้า ลาคลอง
- รณรงค์ให้นาวัสดุที่เหลือใช้มาทาประโยชน์
- รณรงค์ให้คนในชุมชนรักแหล่งน้าธรรมชาติ
ด้ำนกำรเอื้ออำรีต่อกัน
- ส่งเสริมให้ชุมชนมีความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอดี และพอเพียง โดยยึดหลัก 3
ประการ คือ
1) ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง
2) คิดพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันในการดาเนินกิจกรรมในชุมชน
3) การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลดกิเลสและความต้องการของตนเอง
- ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติใน 4 ขั้นตอน
1) ต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้ในระดับครอบครัวก่อน โดยเฉพาะปัจจัยสี่ในการดารงชีวิต
2) อยู่ได้อย่างพอเพียง ดาเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง
3) อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร การแจกจ่าย และแบ่งปัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี ลดความเห็น
แก่ตัว
4) อยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้คุณธรรม
และวัฒนธรรมเป็นตัวนา

คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีตำบลทับน้ำ
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ตาบลทับน้า ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เรียกชื่อโดยย่อว่า “กพสต” ซึ่งเป็น
สตรีที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้าน และเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านมาดารงตาแหน่งในระดับ
ตาบล ประกอบด้วย
1. น.ส.วาสนา
ข้าวสามรวง
ประธาน
2. นางขันทอง
ป้อมลอย
รองประธานคนที่ 1
3. นางปราณี
หงส์ทองคา
รองประธานคนที่ 2
4. นางสาวปุ่น
รัตพันธ์
เลขานุการ
5. นางสาวรจนา
มั่นศิลป์
เหรัญญิก
6. นางสาวประทิน
ตรีวุฒิ
ประชาสัมพันธ์
7. นางสุพิน
สีเหลือง
กรรมการ
8. น.ส.ปรียาภรณ์
กลิ่นจันทร์
กรรมการ
9. นางวรรณรัตน์
เป็นสุข
กรรมการ
10. นางอารมณ์
ทรัพย์เอนก
กรรมการ
นำงสำววำสนำ ข้ำวสำมรวง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตาบล (กพสต.)
เป็นผู้เสียสละ มีจิตอาสา ทางานเพื่อส่วนรวม และด้วยมีบุคลิกภาพความเป็นผู้นา ทาให้ได้รับการตาแหน่งทาง
สังคม
1. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบลทับน้า
2. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
3. คณะกรรมการหมู่บ้าน
4. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
5. หัวหน้าคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลทับน้า
6. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
7. คณะทางานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
คติประจาใจในการทางาน ทาทุกวันให้ดีที่สุด
บทบำทของคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี
(๑) สารวจปัญหาความต้องการของสตรีในหมู่บ้าน โดยจะมีการประชุมสตรีในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
(๒) เสนอปัญหาและจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาสตรี
(๓) เสนอแผนงาน โครงการ แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตาบล
(๔) สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน
(๕) ปฏิบัติงานโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน
(๖) ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
(๗) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
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กลยุทธ์ในกำรทำงำน
๑. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย เป็นแบบอย่างที่ดีในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง และร่วมกิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในหมู่บ้าน/ตาบล เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งภายในหมู่บ้าน /ตาบล
ส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด แนะนาให้ความรู้แก่เพื่อนบ้าน เพื่อให้เข้าใจถึงโทษและภัย
ของยาเสพติด รวมทั้งร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ตาบล การแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อโพง
๓. กำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ชุมชน ร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านในด้าน
ต่างๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านอาชีพ เช่น การทาการเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัว การทาปุ๋ยหมัก การทาน้าสมุนไพร การทา
การท าน้ ายาเอนกประสงค์ การท าไข่ เค็ม น้ าพริ กเผา เป็ น ต้ น แบบในการด าเนิ น ชีวิ ต ตามหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. กำรจัดทำแผนชุมชน ร่วมมือกับผู้นาชุมชนในหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคม วิเคราะห์ ข้อมูล ปัญหา
และกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน เป็นคณะทางานขับเคลื่อนแผนชุมชน
ระดับตาบล
๕. กำรจัดเก็บข้อมูล ศึกษาทาความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ/ กชช. ๒ ค นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ กาหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม บรรจุในแผนชุมชน ประเมินผลเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและภาพรวมของหมู่ บ้ านในแต่ ล ะปี เป็ น คณะท างานในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล จปฐ. และร่ ว มเวที
ตรวจสอบข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕61
๖. กำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนาเข้าร่วมอบรมสร้างแกน
นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้นาในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนต้นแบบด้านการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ เช่น การปลูกผักสวนครัว เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตการทาบัญชีรับ -จ่าย
ครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน โดยยึดหลักการพึ่ง ตนเอง หลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัวพัฒนาต้นแบบ ๓๐ ครัวเรือน ขยาย
ผลให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน เป็นต้นแบบให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียง
๗. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการวางแผนและจัดกิจกรรม
อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในหมู่ บ้ า น/ต าบล ร่ ว มกั บ แกนน าในการพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ น่ามอง และร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน
ผลการดาเนินงาน
1. รวบรวมแผนงานของ กพสม. เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก กพสอ.
2. ประสานงานกับองค์กรประชาชน หน่วยงานและองค์กรอื่นสนับสนุนการดาเนินงาน
3. รณรงค์จัดหากองทุนสนับสนุนการดาเนินงาน
4. จัดทาทะเบียนกลุ่มสตรีต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้การสนับสนุน
5. ติดตามผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสตรีของตาบล
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ผลงำนเด่นทีส่ ำคัญ
- ในปี พ.ศ. 2560 ชาวบ้านทับน้าซึ่งเป็นชาวบ้านที่ทาการเกษตรเป็นหลัก และเมื่อถึง
ฤดูกาลปลูกมันเทศชาวบ้านได้ปลูกมันเทศเป็นจานวนมาก ทาให้มันเทศล้นตลาดและน้ากาลังจะท่วมไร่มันเทศ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบลทับน้า โดยการนาของนางสาววาสนา ข้าวสามรวง ประสานงานกับ
นางสาวอรสา เวทย์วัฒนะ ตัวแทนคณะทางานขับเคลื่อนอาเภอบางปะหัน ได้ร่วมมือกันหาทางออกในการ
ระบายมันเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยการนามันเทศไปจาหน่าย ณ ศูนย์ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร และหาสถานที่
จาหน่ายในแหล่งอื่น ๆ โดยเป็นตัวแทนในการรับส่งมันเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่หวังผลกาไรตอบแทน ซึ่งใน
การดาเนินงานในครั้งนี้ทาให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวตาบลทับน้าขายมันเทศได้จานวน 18 ตัน

- ร่วมเป็นตัวแทนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบลทับน้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีตาบลทับน้า
ปีงบประมาณ 2560 ขอรับการสนับสนุน โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทาน้ายา
เอนกประสงค์ น้ายาล้างจาน ซักผ้า พิมเสนน้า งบประมาณ 19,960 บาท โดยนาสตรีตาบลทับน้า
จานวน 25 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ
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ปีงบประมาณ 2561 ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และส่งเสริม
อาชีพทาไข่เค็ม และน้าพริกเผา งบประมาณ 16,000 บาท เป้าหมายสตรีที่เข้าร่วมอบรม จานวน 25 คน

- ร่วมเป็นคณะทางานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตาบลทับน้า ในตาแหน่งจิตอาสา

- ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลทับน้าในการจัดทาแผนชุมชน เพื่อนาเสนอปัญหาของสตรี
และปัญหาของหมู่บ้าน
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ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนสำรสนเทศต้นแบบ
2.1 กำรบริหำรจัดกำร
บ้านทับน้า หมู่ 4 ตาบลทับน้า อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
จปฐ. และ กชช. ๒ค. โดยการใช้เครื่องมือ โปรแกรม Community Information Radar Analysis (CIA) หรือ
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคณะทางาน
ประกอบด้วย
1. นายสาเริง
แก้วเฉลิมทอง
กานัน/ประธาน
2. นายฉลอง
บุญมี
รองประธาน
3. นายบุญเชิด
แจ้งใจ
เลขานุการ
4. นายกมล
มั่นศิลป์
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นายสายชล
ญาณสุข
เหรัญญิก
6. นางสาวสินีนารถ
เสือเปรียว
ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นายณเรศ
ทิพมาศ
กรรมการ
8. นายจรัญ
รอดลอย
กรรมการ
9. นางอุษา
ป้อมลอย
กรรมการ
10.นางกุหลาบ
ท้าวทอง
กรรมการ
11.นายวิทยา
รัตนธารากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12.นายผัน
ญาณสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายอุทัย
สุขีโสต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นางจินดาพร
แก้วเฉลิมทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นางลัดดา
รัตนธารากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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2.2 กำรดำเนินงำน
บ้านทับน้า หมู่ 4 ตาบลทับน้า อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาเนินการใช้โปรแกรม
Community Information Radar Analysis (CIA) หรือโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบ
สารสนเทศชุมชน มาวิเคราะห์หมู่บ้าน ดังนี้

ผลประเด็นการวิเคราะห์ บ้านทับน้า หมู่ที่ 4 ตาบลทับน้า อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียงลาดับความสาคัญปัญหาจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ระดับปัญหา
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
อันดับที่ 5

ด้านพัฒนา
การจัดการทุนชุมชน
การแก้ไข้ปัญหาความยากจน
การพัฒนาด้านอาชีพ
การบริหารจัดการชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน

ระดับคะแนน
2.32
2.50
2.50
2.50
2.50
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2.3 กำรจัดทำสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS)
วาดขอบเขตพื้นที่หมู่บ้าน ปักหมุด และวางสัญลักษณ์ในสถานที่สาคัญ
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2.4 กำรมีส่วนร่วม
มีการลงมติคัดเลือกกิจกรรม/โครงการ ตามลาดับความสาคัญ
สภำพปัญหำจำกข้อมูล กำรจัดเวทีประชำคม
ลำดับที่ ชื่อปัญหำ(สภำพปัญหำ)
สำเหตุของปัญหำ
๑.
ด้ำนเศรษฐกิจ อำชีพ
รำยได้และกำรมีงำนทำ
- ขาดแคลนน้าใช้ทาง
- คลองตื้นเขิน เก็บน้าไว้
การเกษตร
ใช้ได้น้อย
- ประชากรทาการเกษตร
จานวนมากจึงทาให้น้า
ขาดแคลน
- ในหมู่บ้านไม่มีเครื่อง
- ในหมู่บ้านใช้น้าบาดาล
กรองน้าที่สะอาดไว้ใช้
มีตะกอนไม่สามารถนามา
บริโภค
ดื่มได้
- ขาดน้าทาการเกษตรใน -ไม่มีคลองส่งน้าและกัก
ฤดูแล้ง
เก็บน้าเพียงพอต่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง
๒.
ปัญหำด้ำนกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต กำรศึกษำ
ศำสนำวัฒนธรรมและ
ประเพณี
- นักเรียนมีฐานะยากจน -ขาดแคลนเงินเพื่อซื้อ
ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อประกอบการศึกษา
- ไม่มีศาลาประชาคมไว้ -ขาดแคลนงบประมาณ
ประชุมภายในหมู่บ้าน
-ปัญหาไม่มีไฟทาง
-ขาดแคลนงบประมาณ
เพียงพอ
-ปัญหาด้านการอนุรักษ์ -คนในครัวเรือนขาดการ
วัฒนธรรมประเพณี
ส่งเสริมให้ลูกหลาน
เยาวชนในครัวเรือนได้สืบ
ทอดวัฒนธรรม ประเพณี
ต่างๆภายในชุมชน

แนวทำงแก้ไข
- ขุดลอกคลอง
- สูบน้าเข้าสู่ลาคลอง

- จัดหางบประมาณและติดตั้ง
เครื่องกรองน้า
- จัดหางบประมาณสร้างคลองส่ง
น้าและขุดลอกคลองส่งน้าที่มีการ
ตื้นเขิน

-จัดหางบประมาณจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตประจาหมู่บ้าน
-จัดหางบประมาณในการจัดสร้าง
ศาลาประชาคม
-จัดหางบประมาณสร้างไฟทาง
-ส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสาคัญ
ของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่สืบ
ทอดกันมาภายในชุมชน
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ลำดับที่

ชื่อปัญหำ(สภำพปัญหำ)
สำเหตุของปัญหำ
ปัญหำด้ำนกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต กำรศึกษำ
ศำสนำวัฒนธรรมและ
ประเพณี (ต่อ)
- ปัญหาขาดความรู้ความ - ประชาชนในชุมชนขาด
เข้าใจในเรื่องการปกครอง ความรู้ในเรื่องการ
ระบอบประชาธิปไตย
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยกระบวน
-ประชาชนในชุมชนขาด
ความรู้ในเรื่องของการมี
ส่วนร่วม การเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน
- ประชาชนในชุมชนขาด
ความรู้ในเรื่องการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
- ปัญหาขาดความรู้ความ -ชอบความสะดวกสบาย
เข้าใจในเรื่องของกิจกรรม ในการรับประทานอาหาร
ส่วนรวม การมีจิต
-รับประทานอาหารที่มี
สาธารณะ
สารพิษเจอปน
- การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
- ประชาชนขาดความรู้ใน
เรื่องการบริโภคและการ
ใช้ยารักษาโรคที่ถูกต้อง

แนวทำงแก้ไข

-ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนได้รู้และ
เข้าใจถึงระบอบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
-การใช้สิทธิ์ใช้เสียง การเลือกตั้ง
รวมทั้งการรณรงค์ไม่ให้ซื้อสิทธิ์ขาย
เสียง

- ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนได้รู้
และเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสาธารณะ และรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน
- ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมร่วมกัน
-ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทาน
เองเพื่อจะได้ปลอดสารพิษ
-จัดตลาดนัดชุมชนโดยประชาชนใน
ชุมชนนาผลผลิตทางการเกษตรมา
จาหน่ายในราคาถูกและปลอดภัย
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• วิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน ( SWOT )
จุดเด่น
๑.
๒.

เป็นหมู่บ้านที่มีความรักความสามัคคี
เป็นแหล่งเกษตรกรรม ทานาและมันเทศ
เลี้ยงสัตว์
๓. มีเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและ
หมู่บ้าน และติดกับถนนเชื่อมต่อสายเอเซีย
๔. เป็นชุมชนไม่มีมลพิษ
๕. ประชาชนใช้วิถีชีวิตชนบท
๖. มีลาคลองผ่านหมู่บ้าน สามารถส่งน้าใช้
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง
โอกำส
๑. เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมด้าน
เกษตรกรรมจากหน่วยงานต่างๆ
๒. มีกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็ง
๓. มีแหล่งงบประมาณ (อบต. หน่วยงาน
ราชการ พช เกษตร ปกครอง)
๔. นโยบายรัฐบาล

จุดด้อย
๑. ประชาชนคนสูงอายุไม่มีอาชีพเสริม
๒. เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ลุ่มต่า
๓. ประชาชนวัยทางานต้องไปประกอบอาชีพ
ไม่มีเวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

อุปสรรค
๑. ภัยธรรมชาติ เป็นพื้นที่ลุ่มต่า หากปีไหนมี
น้ามากจะท่วมทาให้พื้นที่นาและพืชผักเสียหาย
๒. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
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• แนวทำงกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
• แนวทำงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐำน ๖ ด้ำน ๑๒ ตัวชี้วัด
( ๖X๒) มำปรับใช้ในหมู่บ้ำน
๑ ด้านการลดรายจ่าย
- กิจกรรมปลูกพืชผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๑) ครัวเรือนทาสวนครัว
- กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
๒) ครัวเรือนปลอดอบายมุข - กิจกรรมสร้างจิตสานึกลดละเลิกอบายมุข
- กิจกรรมทาปุ๋ยน้าชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
- กิจกรรมทาเกษตรชีวภาพ
.๒ ด้านเพิ่มรายได้
- กิจกรรมกลุ่มอาชีพ
๑) ครัวเรือนมีอาชีพเสริม
- โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
๒) ครัวเรือนใช้
- โครงการกลุ่มออมทรัพย์
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
๓ ด้านการประหยัด
- กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน
๑) ครัวเรือนมีการออมทรัพย์
- กิจกรรมปลูกผักเพื่อบริโภค
๒) ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์
- กิจกรรมรณรงค์ใช้น้าอย่างประหยัด
- กิจกรรมสารวจค่าไฟของครัวเรือน
- กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
๔ ด้านการเรียนรู้
- ศูนย์เรียนรู้ประจาหมู่บ้าน
๑) ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิ - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
ปัญญาท้องถิ่น
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และวัฒนธรรม
๒) ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญา
- กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ ทาบุญวันพระ
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน
๕ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้
- การทาการเกษตรแบบชีวภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทาการเกษตร
๑) ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการ - กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่าง ๆ
ประกอบอาชีพ
- กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง
๒) ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็นหมู่บ้าน
น่าอยู่
๖ ด้านการเอื้ออารีย์ต่อกัน
- โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
๑) ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อย - กิจกรรมแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้
โอกาส และคนประสบปัญหา
- โครงการทุนการศึกษา
๒) ชุมชน “รู้รักสามัคคี
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประชำชนสำมำรถดำเนินกำรได้เอง
ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

จำนวน
ผู้เข้ำร่วม
ดำเนินกำร
๑ โครงการส่งเสริมรณรงค์ให้ -ส่งเสริมให้มีการออมเงิน ทุกครัวเรือน
มีการออมเงินในครัวเรือน และมีการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน

งบ
ระยะเวลำ
ประมำณ ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

๑๐,๐๐๐
บาท

ตลอดปี
๕8-60

ไม่ใช้งบ
ทาง
ราชการ

-ส่งเสริมให้ครัวเรือน
ทุกครัวเรือน
ปลูกผักไว้กินเองเพื่อการ
บริโภคอาหารที่ปลอด
สารพิษ

๕,๐๐๐
บาท

ตลอดปี
2561

ไม่ใช้งบ
ทาง
ราชการ

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ -ส่งเสริมให้มีการกาจัด
ทุกครัวเรือน
สองข้างทางและกาจัด
วัชพืชและการดูแลรักษา
วัชพืชในลาคลอง
สิ่งแวดล้อมในระดับ
ชุมชน และครัวเรือน

๒๐,๐๐๐
บาท

ตลอดปี
2561

ไม่ใช้งบ
ทาง
ราชการ

๔ โครงการส่งเสริมเยาวชน
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

-ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมของ
หมู่บ้าน

ทุกครัวเรือน

๕,๐๐๐
บาท

ตลอดปี
2561

ไม่ใช้งบ
ทาง
ราชการ

๕ โครงการรณรงค์ปลูก
พืชผักสวนครัวไว้กินเอง

-ส่งเสริมให้แต่ละ
ครัวเรือนปลูกผักสวน
ครัวไว้กินเอง

ทุกครัวเรือน

๒,๐๐๐
บาท

ตลอดปี
2561

ไม่ใช้งบ
ทาง
ราชการ

๒ โครงการรณรงค์การ
บริโภคอาหารปลอด
สารพิษ
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประชำชนจะดำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ
ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

จำนวน
ผู้เข้ำร่วม
ดำเนินกำร
ทุกครัวเรือน

งบ
ระยะเวลำ
ประมำณ ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

๕๐,๐๐๐
บาท

ตลอดปี
2561

งบ อบต.

ตลอดปี
2561

งบ อบต.

๑ โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ภายใน
หมู่บ้าน

-ประสานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒ โครงการส่งเสริมการทา
อาชีพเสริมตามกลุ่มสนใจ

-ส่งเสริมการทาอาชีพ
เสริมตามความถนัด

ทุกครัวเรือน

๓๐,๐๐๐
บาท

๓ โครงการจัดกิจกรรมงาน
วันขึ้นปีใหม่

-ประสานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ทุกครัวเรือน

๕๐,๐๐๐
บาท

งบ อบต.
ตลอดปี
2561

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประชำชนจะต้องให้หน่วยงำนต่ำงๆดำเนินกำรให้
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

๑ โครงการปรับปรุงโรง
สีชุมชน

รายละเอียด/
วิธีดาเนินการ
-ประสานหน่วยงานเพื่อ
ขอรับงบประมาณ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
ดาเนินการ
ทุกครัวเรือน

งบ
ประมาณ
2๐๐,๐๐๐
บาท

ระยะเวลา
แหล่ง
ดาเนินการ งบประมาณ
ปี
2561

งบ กม.

2. โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว -ประสานหน่วยงานเพื่อ
OTOP นวัติวิถี
ขอรับงบประมาณ

ทุกครัวเรือน 2,900,000
บาท

ปี
2561

กรมการ
พัฒนาชุมชน

๓ โครงการก่อสร้างท่อลอด
ถนนกลมบริเวณบ้านนาย
บุญลือ สีดี
4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ทุกครัวเรือน

๑๐๐,๐๐๐
บาท

ปี
2561

งบ อบต.

ทุกครัวเรือน

70๐,๐๐๐
บาท

ปี
2561

งบ อบต.

-ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
-ประสานขอรับงบ
ส่งเสริมการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
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5 โครงการขยายคันคลองทับ
น้าเพื่อกักเก็บน้า บริเวณ
สะพานทางหลวง
หมายเลข 33 –บ้านนาย
ชลอ ป้อมลอย
6 โครงการชุมชนแข้มแข็ง
รับประทานอาหารเองได้
ภายใน 45 วัน (ศูนย์พึ่ง
ภาฯ)
7 โครงการน้าดื่มเพื่อชุมชน

-ประสานเพื่อทาคัน
คลอง

ทุกครัวเรือน

80๐,๐๐๐
บาท

ปี
2561

งบ อบต.

-ประชาชนสามารถผลิต ทุกครัวเรือน
อาหารไว้รับประทานเอง
ได้ มีการรวมกลุ่มกัน

15๐,๐๐๐
บาท

ปี
2561

งบ อบต.

-ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

500,000
บาท

ปี
2561

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ทุกครัวเรือน

2.3 กำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรเชิงบูรณำกำร
บ้านทับน้า หมู่ 4 ตาบลทับน้า อาเภอบางปะหัน ได้มีกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพื่อนพึ่งพา โดยได้มี
การจัดทาน้ายาเอนกประสงค์ เพื่อลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชนและสามารถต่อ
ยอดไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริมเข้ากลุ่มและครัวเรือน โดยมีการบูรณาการองค์การบริหารส่วนตาบลทับน้า
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางปะหัน และกลุ่มองค์กรในพื้นที่ในการดาเนินกิจกรรม
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2.4 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น facebook
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ส่วนที่ 3 ภำคผนวก
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หมู่บ้ำนสำรสนเทศต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

