สรุปบทเรียน
ผลการดาเนินงาน
หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

บ้านหนองสองห้อง
หมู่ที่ 7 ตาบลพระยาบันลือ
อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คานา
เอกสารสรุปบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ การจัดการสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตาบลพระยาบันลือ อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการสรุปผลการดาเนินงานและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ดาเนินงานในการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบการจัดสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งคนในชุมชนและ
ภาคีการพัฒนาต่างๆ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กาหนดความต้องการ การจัดทาสารสนเทศ รวมถึงการ
เผยแพร่และบารุงรักษาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาขนในหมู่บ้านและชุมชน
คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกสาร
สรุปบทเรียนฯ ฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปบทเรียนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
สาหรับผู้สนใจและนาประสบการณ์ดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาต่อไป

คณะผู้จัดทา
พฤษภาคม 2561

ส่วนที่ ๑
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทางานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การแต่งตั้งคณะทางาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการทางานหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโครงสร้างดังนี้

การสร้างความรูค้ วามรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระดับอาเภอ
2.1 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ แต่งตั้งคณะทางานคณะทางานขับเคลื่อนการทางานหมู่บ้านต้นแบบ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จั ดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการทางานหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานการขับเคลื่อนร่วมกันและกาหนดแผนปฏิบัติการร่วมกัน
2.2 คณะทางานฯคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ระดับอาเภอ
2.3 จั ด เวทีป ระชาคมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ หมู่ บ้า นเป้า หมาย พร้ อมทั้ง คัด เลื อกคณะท างานการ
ขับเคลื่อนการทางานหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน
2.4 แต่งตั้งคณะทางานคณะทางานการขับเคลื่อนการทางานหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับหมู่บ้าน
2.5 ประชุมคณะทางานฯเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดาเนินงาน กาหนด แผนปฏิบัติการ
และแนวทางการดาเนินงาน
2.6 คัดเลือกประเด็นทางเลือกการพัฒนาคุณภาพชีวิต
-สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพ
- สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน
-สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิคุ้มกัน)
-สารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
-สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
2.7 สนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้านเป้าหมาย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบวีดี
ทัศน์ หรือแผ่นพับ หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เพื่อนาไปสู่การประสานภาคีการ
พัฒนาแก้ไขปัญหา
2.8 สรุปผลการดาเนินงานและสรุปบทเรียนการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.9 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

การดาเนินงานระดับหมู่บ้าน
ดาเนินการตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
๒.๑ กระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยการจัดเวทีประชาคมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
แนวทางการดาเนินงาน แก่หมู่บ้าน ทาให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญว่าข้อมูลมีความสาคัญต่อการพัฒนา
หมู่บ้านเพียงใดและมีการนาข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
๒.๒. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล สารสนเทศ รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน รายงานการพัฒนาตาบล ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาในการจัดทา
สารสนเทศหมู่บ้านและหาแนวทางแก้ไข
๒.๓. กระบวนการกาหนดความต้องการร่วมกัน โดยคนในชุมชนร่วมกันกาหนดว่าต้องการจะจัดทา
สารสนเทศด้านใดบ้าง ซึ่งสารสนเทศที่ได้จากความต้องการของคนในหมู่บ้าน มีดังนี้
๒.๔ ร่วมกันจัดทาสารสนเทศ
๒.๕ เผยแพร่ บารุ งรั กษากระบวนการเผยแพร่และบารุงรักษา ดาเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์
www.cdd.to.th/latbualuang และได้แต่งตั้งคณะทางานและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ โดยมีเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบลพระยาบันลือ ครู กศน. และนักวิชาการพัฒนาชุมชนตาบลเป็นที่ปรึกษา

แนวทางในการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ
ในการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบนั้น มีการนาเสนอหมู่บ้านที่มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อาเภอลาดบัวหลวง
ซึ่งเป็นข้อมูลของศูนย์ ICT ทั้งหมดที่มีอยู่ในอาเภอลาดบัวหลวง มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกดังนี้
1. เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในเรื่องสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ICT และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. มีบุคลากรที่มีทักษะและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
3. ผู้นา และคนในหมู่บ้านมีความสนใจ ใฝ่รู้ และให้ความสาคัญกับ ICT
4. เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนและมีการประสานงาน/บูรณาการงาน งบประมาณร่วมกับ
ส่วนราชการ อบต. ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการคัดเลือกหมู่บ้านระดับอาเภอ
1. ทารายการหมู่บ้านที่มีศูนย์ ICT ที่มีอยู่ในอาเภอ
2. คัดเลือกโดยจัดประชุมร่วมกันระหว่างพัฒนาการอาเภอและพัฒนากรทุกคน
3. มีการอภิปรายถึงความพร้อมและคุณสมบัติของแต่ละศูนย์ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกตาม
ข้อ 2.1โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบตาบลเป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด
4. สรุปผลการคัดเลือก จากการประชุมและจากการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นอาเภอลาดบัวหลวง จึงได้คัดเลือก
หมู่ บ้ า นที่ มี ค วามพร้ อ ม คื อ บ้ า นหนองสองห้ อ ง หมู่ ที่ 7 ต.พระยายั น ลื อ อ.ลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธ ยา ซึ่งองค์การบริห ารส่ว นตาบลได้ให้ การสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งด้านสถานที่ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต อานวยความสะดวกเช่นไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์สานักงานต่างๆ เช่นหมึกพิมพ์ และสนับสนุน
บุคลากรสาหรับการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เมื่อเครื่องมีปัญหา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้ให้ความ
สนใจและมีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ทาให้ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่
7 ต.พระยายันลือ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กระบวนการขับเคลื่อนระดับหมู่บ้าน
1.สร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมีประเด็น ความสาคัญของข้อมูล และ การใช้
ประโยชน์ข้อมูล
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันประเด็น ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การรายงานการ
พัฒนาหมู่บ้าน
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
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ กับคนในชุมชนผ่านการติดประกาศที่ศูนย์สารสนเทศ แจ้งหน่วยงานใน
ชุมชน และการบอกต่อ เนื้อหาที่ได้มาอ้างอิงจากหนังสือและเว็บไซต์
- ให้คาแนะนา และ บริการข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ การเข้าหาแหล่งทุน การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน การบริหารจัดการชุมชน แผนชุมชน ข้อมูล จปฐ.และ กชช2ค
- การกาหนดรูปแบบระบบสารสนเทศที่ใช้ ได้มีการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ
ได้กาหนดความต้องการโดยจะมีการจัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และจัดทาแผนชุมชน โดยมีการ
นาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เช่น ข้อมูล กชช.2ค ข้อมูล จปฐ. กลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น มาร่วม
กันวิเคราะห์ระหว่างผู้นาชุมชน คนในชุมชน นักวิช าการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหาร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการประยุกต์และทางานร่วมกับกิจกรรมของศูนย์ ICT ที่มีอยู่แล้ว

Road mapการขับเคลื่อนการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศระดับอาเภอ
แต่งตั้งคณะทำงำน

คัดเลือกหมู่บำ้ นต้นแบบ
เป้ ำหมำย

สร้ำงควำมรู ้วำมเข้ำใจแก่
หมู่บำ้ นเป้ ำหมำย

คัดเลือกประเด็น
ทำงเลือกกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวติ

จัดทำแผนกำรดำเนินงำน

เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์

รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

จัดทำเอกสำรสกัด
องค์ควำมรู ้
กระบวนกำรทำงำน

สนับสนุนกำรดำเนินงำน
หมู่บำ้ น

Road map การขับเคลื่อนการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศระดับหมู่บ้าน
สร้างความเข้าใจร่วมกัน

แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ร่วมกันจัดทาสารสนเทศ

กำหนดควำมต้องกำร
ร่วมกัน

รูปแบบสารสนเทศที่หมู่บ้านใช้มีลักษณะอย่างไร
-มีการจัดอบรมโดยประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนเห็นถึงความสาคัญของการใช้สารสนเทศใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจการใช้สารสนเทศมาร่วมอบรม
-ได้รับข้อมูลและสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้
เมื่อมีการจัดทาสารสนเทศแล้ว ได้มีการนาสารสนเทศ และมีการนาโปรแกรม จปฐ. และกชช.2ค
ติดตั้งไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ ICT เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และสามารถรู้
สภาพความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้อย่างชัดเจน การทาแผนชุมชน มีการบูรณาการ
กับท้องถิ่น บางส่วนได้บรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารงานส่วนตาบล และนาข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอลาดบัวหลวง โดยปกติของการดาเนินงานของศูนย์
ICT นั้น จะมีผู้ เข้ามาใช้บ ริการสืบ ค้น ข้อมูล จากอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน และเป็น
ประชาชนทั่วไปบางส่วน การจัดทาสารสนเทศเพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมานั้นทาให้ผู้ใช้งานซึ่งคนใน
ชุมชนมีข้อมูลเพิ่มขึ้นและตระหนักถึงปัญหาและรู้ถึงแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ศูนย์ ICT ร่วมกับทาง อบต.
มีการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับเยาวชน ผู้ที่สนใจ รวมถึงพระสงฆ์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและ
รั บ การอบรมเป็ น จ านวนมาก แต่ ยั ง ขาดผู้ เ ชี่ ย วชาญในการให้ ก ารอบรมหลั ก สู ต รการใช้ ง านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆ เช่น โปรแกรมพิมพ์งานเอกสาร โปรแกรมนาเสนอเป็นต้น และอีกปัญหาหนึ่งคือ
ผู้นาชุมชนซึ่งเป็นคนที่มีอายุมากแล้วยังไม่ให้ความสนใจมากนักถ้าเทียบกับเยาวชน
จากปัญหาดังกล่าว จึงควรมีแผนที่จะอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆ และต้องมี
การจูงใจผู้นาด้านต่างๆ ให้ร่วมเข้ารับการอบรม เนื่องจากสิ่ งเหล่านี้มีความจาเป็น เป็นพื้นฐานในการทา
รายงานต่างๆ ซึ่งถ้าผู้นาสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานและเห็นประโยชน์แล้ว ผู้นาก็จะเป็น
ผู้ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นมาใช้คอมพิวเตอร์และรวมถึงสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชีวิตได้เป็นอย่างดี
และจะได้เป็นหมู่บา้ นต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

ส่วนที่ ๒
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ/ล้มเหลว เทคนิค วิธีการ
ปัจจัยที่ทาให้ดาเนินการประสบความสาเร็จ
-ชุมชนมีความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
-มีการแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน การดาเนินงานตามโครงการและ คณะทางานดาเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย
-มีแกนนาเยาวชนในหมู่บ้านที่มีความสนใจ และเข้าร่วมเป็นคณะทางานขับเคลื่อนโครงการ
-ที่ตั้งของหมู่บ้านและภูมิประเทศ ที่เหมาะสมสาหรับการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตของคนใน
ชุมชน
-ผู้นาชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ มีความรับผิดชอบ เห็นอก
เห็นใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
-คนในชุมชนให้ความสาคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องการมี
ส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
-ผู้นาความต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างจริงจัง จะมีการพัฒนาทักษะความรู้ของ
ตนเองอย่างสม่าเสมอ
-การให้การสนับสนุนของหน่วยงานของภาครัฐและภาคีการพัฒนา
-คนในชุมชนมีความรักสามัคคีกัน เอื้ออาทรต่อกัน

เทคนิค และวิธีการดาเนินงาน
-สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดทาฐานข้อมูล ระบบข้อมูลชุมชน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
-สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทางานตั้งแต่ต้น
-ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ ให้คณะทางานดาเนินงานจัดการความรู้ในกิจกรรมที่ตนเอง เกี่ยวข้อง
และดาเนินการ

ส่วนที่ ๓
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
-ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ขัดข้องไม่สามารถเชื่อมต่อได้
-คณะทางานบางคนทางานประจา ทาให้ขาดเวลาในการดูแล หรือปรับปรุงระบบข้อมูล
-ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการสารสนเทศของชุมชน
-ระบบการสื่อสารยังไม่ทั่วถึงยากต่อการดาเนินงาน
-ข้อมูลที่ได้รับจากทางราชการชุมชนยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี
-มีการเปิดร้านเกมส์ online และบริการอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้านทาให้เกิดการแข่งขันและพบว่ากลายเป็นแหล่ง
มั่วสุมของเด็กติดเกมส์และอาจทาให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาในอนาคต
- การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศของชุมชนทาได้ยากเนื่องจากมีความหลากหลายทาให้จัดระบบ
ไม่ถูกดังนั้นศูนย์สารสนเทศจึงจาเป็นต้องได้คนที่มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศชุมชนข้ามาช่วยดาเนินการ

แผนการดาเนินงานในอนาคต
1) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศของชุมชนเช่นแผนชุมชนข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบ
2) อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
3) อบรมและพัฒนาผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศชุมชนเพื่อให้มีตัวตายตัวแทนใน

แนวทางแก้ไข
-ติดตั้งระอินเตอร์เน็ต ให้สามารถเชื่อมต่อได้ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อร่วมสนับสนุน
-ประสานภาคี หน่วยงานราชการที่เกี่ยงข้องเข้ามา สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาเป็น
สารสนเทศของชุมชนเช่นแผนชุมชนข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบ
-อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
-อบรมและพัฒนาผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศชุมชนเพื่อให้มีตัวตายตัวแทนในกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
-สนับสนุนสร้าง กระบวนการเรียนรู้ คณะทางานอย่างต่อเนื่อง
-ติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ

ส่วนที่ ๔
ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินตามโครงการ
1) ช่วยให้ผู้นาชุมชน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและช่วยให้ผู้ที่สนใจ
สามารถนาข้อมูลที่ต้องการไปใช้ประโยชน์ได้
2) ช่วยให้การบริหารงานของหมู่บ้านเกิดความโปร่งใสในระดับหนึ่งโดยชาวบ้านสามารถเข้าไป
ตรวจสอบข้อมูลได้โดยง่าย
3) ช่วยให้เด็กนักเรียนไม่ต้องเดินทางออกไปนอกหมู่บ้านเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตและ print งาน
4) ช่วยให้คนในชุมชนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
5)คนในชุมชนที่เข้าร่วมอบรมสามารถนาเอาสารสนเทศไปใช้ในครัวเรือนได้โดยสารมารถพิมพ์งานเอกสาร
จาก Program Microsoft Word สามารถทาบัญชีครัวเรือนได้จาก Program Microsoft Excel
6)มีแผนการดาเนินงานมีการต่อยอดการใช้งาน เพื่อให้สามารถนา Program เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับงานด้าน
อื่นๆ ให้หลากหลายมากขึ้น
จากกระบวนการสร้ า งการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของเจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มกั บ ผู้ น ากลุ่ ม องค์ ก รในชุ ม ชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน นาไปสู่การปฏิบัติในรูปข้อมูลชุมชน การบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากลุ่ม
องค์กรในชุมชน การบันทึกข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เป็นกระบวนการที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงชุมชน เกิด
แนวคิดใหม่ที่มีการต่อยอดองค์ความรู้ มีการแบ่งงานกันทาตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล เกิดการ
มีส่วนร่วมมากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจากการนาเสนอเผยแพร่ข้อมูลชุมชน มีกาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ
ทาให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญของข้อมูลชุมชน และอัตลักษณ์ของชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่
ของชุมชน ให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมในการนาเสนอข้อมูลหมู่บ้าน การบันทึกภู มิปัญญา
ท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มต่างๆ ผู้นาปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
และตรวจสอบข้อมูลรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน
จากการดาเนิ นการจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน บ้านหมู่ลาวดังกล่าว เป็น
กระบวนการที่ผสมผสานหลักการแนวคิดหลายสาขาเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการแผนชุมชนพึ่งตนเอง
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเป็นอย่างมาก ทาให้คนในชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านได้มองเห็นจุด
แข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของการพัฒนาหมู่บ้าน ทาให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของชุมชน จนส่ งผลให้ บ้ านหมู่ ล าว สามารถขับเคลื่ อนกิจกรรมการพัฒ นาหมู่บ้ านชุม ชนด้ว ย
กระบวนการแผนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการมีส่วนร่วมก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างให้เกิดการ
พัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านสารสนเทศชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะข้อมูลของหมู่บ้านชุมชนที่แท้จริงย้อมเกิด
จากข้อมูลส่วนใหญ่ในหมู่บ้านการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริงนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
และที่สาคัญความเข้าใจของคนในชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้นากลุ่มองค์กร
ในชุมชน

ส่วนที่ 5
ลักษณะทั่วไปของหมู่บา้ น/ชุมชน
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตาบลพระยาบันลือ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ประวัติหมู่บ้าน
เดิมบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตาบลพระยาบันลือ เป็นพื้นที่หมู่ที่ 11 ของตาบลไม้ตรา
อาเภอบางไทร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน ต่อมามีการแยกเป็นกิ่งอาเภอลาดบัวหลวง เมื่อประมาณ 50 ปีที่
แล้ว มีนายเส่ง เนื่องทวี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และได้เกษียณอายุ ปี 2515 ต่อมานายสังเวียน วุฒิ
เพ็ชร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 ได้ลาออกจากตาแหน่งเนื่องจาก
สุขภาพไม่ดี จึงมีการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ซึ่งนายอุทิศ วุฒิเพ็ชร ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านละกานันตาบลพระยาบันลือ ซึ่งนายอุทิศ วุฒิเพ็ชร เป็นบุตรของผู้ใหญ่สังเวียน
และยังเป็นหลานของผู้ใหญ่เส่งอีกด้วย ในปัจจุบันนางสดสวย เสาวกูล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกานัน
ตาบลพระยาบันลือ
บ้านหนองสองห้องนี้ ขึ้นกับตาบลพระยาบันลือ ซึ่งแยกออกมาจากตาบลสิงหนาท
และมีการพัฒนามาเป็นลาดับ เช่นขุดคลองชลประทานเพื่อทาการเกษตรแผนใหม่ (นาปรัง) มีการขยาย
เขตไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้าน มีระบบประปาหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันมีระบบสาธารณูปโภคมากมาย พร้อมทั้งมี
ถนนเข้าสู่หมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง มากมาย ก็ทาให้ชาวบ้านมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่เพียงพอ เพราะหมู่บ้านมีขนาดใหญ่ จึงยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก
มาก
2. จานวนครัวเรือน/จานวนประชากร (จปฐ. 2561)
2.1 ครัวเรือน 158 ครัวเรือน
2.2 ประชากร 568 คน ชาย 291 คน หญิง 277 คน
2.3 ประชากรแยกตามอายุ
ช่วงอายุ
เพศชาย (คน)
เพศหญิง (คน)
รวม (คน)
1 เดือน ถึง 5 เดือน
6 เดือนถึง 1 ปี
1 ปี1 เดือน – 2 ปี
8
7
15
3 ปี – 5 ปี
21
6
27
6 ปี – 12 ปี
30
25
55
13 ปี – 14 ปี
9
4
13
15 ปี – 18 ปี
14
11
25
19 ปี – 25 ปี
33
26
59
26 ปี – 34 ปี
44
48
92
35 ปี – 49 ปี
48
51
99
50ปี – 59 ปี
46
44
90
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 38
55
93

3. จานวนครัวเรือน/ประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์ )
3.1 ครัวเรือน 184 ครอบครัว
3.2 ประชากร 790 คน ชาย 398

คน

หญิง 392

คน

4. เนื้อที่ของหมู่บ้าน จานวน 2,000 ไร่ แยกเป็น
พื้นที่ทางการเกษตร 1600 ไร่ ที่อยู่อาศัย 190 ไร่ อื่น ๆ 210 ไร่
5. สภาพทางเศรษฐกิจ
5.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม อาชีพรอง คือ รับจ้าง
5.2 รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อครัวเรือน/ปี 41,339 บาท
6. สถานที่สาคัญของหมู่บ้าน
(1) โรงเรียนสอนดี
7. กิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชน
(1) กองทุนหมู่บ้านหนองสองห้อง สมาชิก 77 คน ชาย 42 คน หญิง 35 คน
(2) กองทุน กข.คจ. จานวน 1 กองทุน เงินทุน จานวน 280,000 บาท
(3) สมาชิก อสม. จานวน
7
คน ชุด ชรบ. จานวน
12
คน
(4) กลุ่มสัมมาชีพ จานวน
15
คน อช.
จานวน
4
คน
(๕) กองทุนแม่ของแผ่นดิน
8. ทรัพยากรธรรมชาติ/สถานท่องเที่ยว
8.1 คลอง ลารางคางหมู เป็นแหล่งน้าสาคัญทางการเกษตร
9. ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้นาตามธรรมชาติ/ภูมิปัญญา
9.1 นายสังวล ฉัตรแก้ว
ด้าน
9.2 นายอุทิศ วุฒิเพ็ชร์
ด้าน
9.3 นายสมบูรณ์ เสาวกูล
ด้าน
9.4 นายออด ผลอินทร์
ด้าน
10. ประเพณี/วัฒนธรรม/ความเชื่อของชุมชน
วันเข้าพรรษา-ออกพรรษา.
วันตรุษจีน-สารทจีน
วันสงกรานต์/รดน้าดาหัวขอพรผู้ใหญ่
วันพ่อ-วันแม่ ของปวงชนชาวไทย
ตักบาตรพระร้อย
แห่เทียนพรรษา (รร.สอนดี)
ประเพณีทาบุญกลางบ้าน(ปีใหม่,วันสงกรานต์)

การศาสนา วัฒนธรรม
การเกษตร
ครูดนตรี (กลองยาว)
ด้านการปลูกสร้างเรือนไทยและการดีดบ้าน
ย้ายบ้านโดยไม่ต้องรื้อถอนได้อย่างมีคุณภาพ

11.เกียรติประวัติของชุมชน/ข้อมูลอื่น ๆ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงเรียนสอนดี
ประชารัฐอนุสรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ของ
มูลนิธิชัยพัฒนา และทรงเปิด "ศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์" เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น
ปฐมวัย โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูด้านต่างๆ อาทิ
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารอื่นๆ ที่ชารุด

ข้อมูล จปฐ.

ร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์
หมวดที่ 1 สุขภาพดี

1.เด็กแรกเกิดมีน้าหนักไม่น้อยกว่า 2500 กรัม
2.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ติดต่อกัน
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาการเจ็บป่วยเหมาะสม
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ30นาที
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย
8. ครัวเรือนมีความมุ่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพมั่นคงถาวร
9. ครัวเรือมีนาสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
10. ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภยั อย่างถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
15. ครัวเรือนมีความอบอุ่น
หมาดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา
16. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็มได้รับการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
19. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียน ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า
21. คนอายุ 15-60 ปีเต็มมีอาชีพและรายได้
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30000 บาทต่อปี

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.68
0.94
0.00
0.00
0.00
0.38
0.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.45
0.38

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย
25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัตกิ ิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1ครั้ง
28. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนหรือภาครัฐ
29. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกกรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ชุมชน
31. ครอบครัวอบอุ่น

0.25
1.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ข้อมูลกชช.2ค
ด้านที1่ ด้านโครงสร้าง
1. ถนน
2. น้าดื่ม
3. น้าใช้
4. น้าเพื่อการเกษตร
5. การไฟฟ้า
6. การมีที่ดินทากิน
7. การติดต่อสื่อสาร
ด้านที่ 2 ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
8. การมีงานทา
9. การทางานในสถานประกอบการ
10. ผลผลิตจากการทานา
11. ผลผลิตจากการทาไร่
12. ผลผลิตจากการทาการเกษตรอื่นๆ
13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
14. การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านที่ 3 สุขภาพอนามัย
15. ความปลอดภัยในการทางาน
16. การป้องกันโรคติดต่อ
17. การกีฬา
ด้านที่ 4 ความรู้และการศึกษา
18. การได้รับการศึกษา
19. อัตราการเรียนต่อของประชาชน
20. ระดับการศึกษาของประชาชน
ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
21. การเรียนรูโ้ ดยชุมชน
22. การได้รับการคุ้มครองทางสังคม
23. การมีส่วนร่วมของชุมชน
24. การรวมกลุ่มของชุมชน
25. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26. คูณภาพดิน
27. คุณภาพน้า
28. การปลูกป่าหรือต้นไม้ยืนต้น
29. การใช้ประโยชนที่ดิน
30. การจัดการสภาพแวดล้อม
ด้านที่ 7 ความเสีย่ งของชุมชนและภัยภิบตั ิ
31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด
32. ความปลอดภัยจากภัยพิบตั ิ
33. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน

ระดับปัญหา
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
3
1
3
3
2
1
3
3
2
2
3
2
1
2

การวิเคราะห์จากข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลอื่นๆ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ
ต้องการรับการสนับสนุนอาชีพเสริม
ต้นทุนในการผลิตสูง
ปรับปรุงคุณภาพดิน
ลดการใช้สารเคมี
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การฟื้นฟูและปลูกป่า
การรักษาพันธ์ในห้วย
กลุ่มเครือข่าย กองทุนในชุมชน
ต้องการรับการสนับสนุนเงินทุน
สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสีย่ งชุมชน
ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน
การรักษาความสะอาดในชุมชน
สุขภาพร่างกายของคนในชุมชนอ่อนแอ มีโรคภัย(เบาหวาน)
การณรงค์กาจัดลูกน้าและยุงลาย
สารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน
หนีสิน
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนยากจน
ราคาสินค้าการเกษตรต่า
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
ต้องการซ่อมแซมถนน
มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร
ขาดความสามัคคีแบ่งพักพวก แบ่งสี
ฟื้นฟูวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ส่งเสริมการเรียนภาษากูย(ภาษาถิ่น)

ระดับปัญหา
2
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
3
1
2
2
2
2

จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ หมู่บ้าน ได้กาหนดวางแผนการพัฒนาเพื่อการจัดการ ความเสี่ยงชุมชนให้สอด
คลองกับนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่างๆ ตาม
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

แผนงานและโครงการ

ที่
๑

๒

๓

ชื่อบ้าน หนองสองห้อง หมู่ท5ี่ ตาบลพระยาบันลือ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แหล่งที่มา
องค์กร/หน่วยงาน องค์กร/หน่วยงาน
ปริมาณ ระยะเวลา งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
งาน
ของงบประมาณ
ดาเนินงาน
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. รณรงค์การใช้ถนนสาธารณะภายในชุมชนอย่างปลอดภัย
ทุกปี
กม
๒,๐๐๐ กองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์ฯ
2. จัดทาป้าย รณรงค์ ป้ายประกาศ
ทุกปี
กม
๒,๐๐๐
กองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์ฯ
3. จัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนหน่วยงานที่
1
อบต.พระยา
เกี่ยวข้อง
โครงการ
2559
สท
บันลือ
๒,๐๐๐,๐๐๐
ทศ. อบจ .
1
25594.โครงการติดไฟส่องสว่าง
เส้นทาง
2561
สท
อบต.พระยาบันลือ
๒๐๐,๐๐๐
อบต.พระยาบันลือ
ด้านการประกอบอาชีพ
1
2559๑. ส่งเสริมการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้าน
2561
พัฒนาชุมชน กม
เกษตร กศน
๑๐๐,๐๐๐
พช. กม
2559๒.โครงการส่งเสริมอาชีพ
3 อาชีพ
2561
๓๐๐,๐๐๐
อบต. .พช กศน
อบต .พช กศน
อบต. .พช กศน
๑
๓.พัฒนาบรรจุภัณฑ์โอทอป จัดทาแผนธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
2559
พช
พช
ด้านสุขภาพของประชาชน
2559อบต./กม./
๑. โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
12 ครั้ง
2561
สาธารณสุข
อบต./สาธารณสุข
๑๐๐,๐๐๐
เทศบาลตาบลพระยาบันลือ
2559อบต./กม./
2. โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
12 ครั้ง
2561
สาธารณสุข
อบต./สาธารณสุข
๑๐๐,๐๐๐
เทศบาลตาบลพระยาบันลือ
25593. โครงการสงเคราะห์คนชราและผู้ยากไร้
75 คน
2561
ทต/สาธารณสุข
อบต./สาธารณสุข
๓๐๐,๐๐๐
เทศบาลตาบลพระยาบันลือ
4.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับช่วยเหลือผู้พิการ
3 ราย
2559
ทต/สาธารณสุข
อบต./สาธารณสุข
๕๐,๐๐๐
เทศบาลตาบลพระยาบันลือ
5.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
5 ชนิด
2559
ทต/สาธารณสุข
อบต./สาธารณสุข
๕๐,๐๐๐
เทศบาลตาบลพระยาบันลือ

หมาย
เหตุ
ทาเอง
ทาเอง
ทาให้
ทาให้
ทาร่วม
ทาร่วม
ทาเอง
ทาให้
ทาให้
ทาร่วม
ทาให้
ทาให้

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานและโครงการ
แผนปฏิบัติการชุมชน
ชื่อบ้าน หนองสองห้อง หมู่ท5ี่ ตาบลพระยาบันลือ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลา
งบประมาณ
แหล่งที่มา
ปริมาณงาน
ดาเนินงาน
(บาท)
ของงบประมาณ

4. โครงการค่ายบาบัดยาเสพติด
5. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
๕ ด้านการศึกษา/การเรียนรู้และความสามารถในการจัดการชุมชน
๑.อบรมเพิ่มศักยภาพของผู้นาชุมชน
ด้านการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ของชุมชน(ภูมิปัญญาชาวบ้าน)
3.โครงการประชาคมจัดทาแผนชุมชน
4. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๖ ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน
๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์แนวถนนภายในชุมชน
๒.กาจัดผักตบชวาแนวลาคลองภายในหมู่บ้าน
๓.สร้างกลุ่มต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔.ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้าริมคลอง
5. โครงการฝึกอบรมการกาจัดและคัดแยกขยะ

20 คน
50 คน

2559-2561
25592561

2559ปีละ ๑ ครั้ง 2561

120000

อบต.พระยาบันลือ

องค์กร/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบต./สาธารณสุข/
ปค

องค์กร/หน่วยงาน
สนับสนุน
อบต../สาธารณสุข/
ปค

ทาร่วม

25000

อบต.พระยาบันลือ

อบต./สธ/กศน./พช

อบต./สธ/กศน./พช

ทาร่วม

๒๐,๐๐๐

พช./อบต./ราษฎรสมทบ

พช./ปค.

พช./ปค./อบต..

ทาร่วม

หมาย
เหตุ

ทาร่วม
๑ แห่ง
1 ครั้ง/ปี
4 ครั้ง/ปี

25592561
255925561
255925561

2559ปีละ ๒ ครั้ง 2561
ปีละ ๑
2559ครั้ง
2561
๒๕
2559ครัวเรือน 2561
2559ปีละ ๑ ครั้ง 2561
25591 ครั้ง/ปี 2561

25592561

อบต.

พช./ปค.
พช./ปค./อบต../
กศน./กษ

พช กม

พช/กม

พช./ปค./อบต../
กศน./กษ
พช./ปค./อบต./
กศน./กษ

๕,๐๐๐

กองทุนหมู่บ้าน

กม.

พช

ทาเอง

-

กองทุนหมู่บ้าน

กม.

พช

ทาเอง

กม.

พช

ทาเอง

กม.
พช./ปค./อบต./
กศน./กษ

พช
พช./ปค./อบต./
กศน./กษ

ทาเอง

๕,๐๐๐
25592561

พช./อบต./ราษฎรสมทบ

-

กองทุนหมู่บ้าน

10000

อบต

ทาร่วม
ทาร่วม
ทารวม

ทาร่วม

