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คานา
รายงานการ หมู่ บ้ า นสาร สนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ( Information of Village For Life
Quality Development )เป็ น ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของหมู่ บ้ า นที่ ส ะท้ อ นปั ญ หา ในด้ า นคุ ณภา พชี วิ ต ของ
ประชาชนด้ า นโครงสร้ า งของชุ มชนสั ง คมประเพณีวั ฒ นธรรมการสาธารณสุ ข การศึ ก ษาสาธารณู ป โภค
สิ่งแวดล้อมและอื่ นๆโดยการนาข้อ มูลจปฐ. และข้อ มูล กชช๒.คมาเป็น ข้อ มูลหลัก ในการวิเ คราะห์ ประกอบกั บ
ข้อมู ลอื่ นๆให้ เป็น ข้อ มูล ของต าบลโดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อใช้เ ป็นเครื่ องมือ ของพัฒ นากรในการวิเ คราะห์ข้ อมู ล
วางแผนพัฒนาตาบลสร้างการเรี ยนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิ ดการเรียนรู้ ร่วมกั นในการแก้ไ ข
ปัญหาของตาบลเป็นเอกสารแสดงสถานะระดับของการพัฒ นาตาบลและเพื่อใช้ป ระโยชน์ในการบูรณาการการ
ทางานร่วมกันระหว่างภาคีการพัฒนา
รายงานการพัฒ นาหมู่ 5 บางนา อาเภอมหาราช จัง หวั ด พระนครศรีอ ยุธ ยาเป็น ผลงานที่ เกิ ดจาก
วิสัยทัศน์ และผลการพัฒนาที่มีกระบวนการท างานร่ วมกันระหว่างพัฒ นากร, ผู้น าอช., อช., ผู้ นาชุมชนและผู้น า
ท้องถิ่น โดยใช้ร ะบบข้อ มูล เพื่ อการพัฒ นาชนบทของกรมการพั ฒนาชุ มชน ( จปฐ./กชช. 2 ค )ข้ อมู ลจากการ
สัมภาษณ์และข้อมูลอื่ นๆมาวิเคราะห์ร่ว มกันค้ นหาจุด แข็งจุ ดอ่อนโอกาสและอุ ปสรรคของต าบลเพื่ อนาไปสู่การ
วางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับ ทุ กภาคส่วน
ผู้จัด ทาหวัง เป็ นอย่ างยิ่ง ว่ารายงานการพัฒ นาตาบลฉบับ นี้จะเป็ นประโยชน์สาหรั บผู้ที่ เกี่ ยวข้ องและ
ผู้สนใจทั่วไปหากมีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขผู้จัดทายินดีรับการแนะนาเพื่ อปรับปรุงในโอกาสต่อไป
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

ประวัติของหมู่บ้าน
หมู่บ้านหมู่ที่ ๕ เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตาบลบางนาซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งอาเภอมหาราชไปทางทิศ
ตะวั นออก ประมาณ ๑๔ กิ โลเมตร เดิ มเรี ยกว่าหมู่บ้ านบางมอญ เมื่อ ปี ๒๔๘๕ สมัย รัฐ นิย ม นายกรัฐ มนตรี
จอมพล ป.พิบู ลสงครามได้ เปลี่ย นชื่อ เป็น บางนา ประชาชนมีความขยันหมั่นเพียร จนมี คาเล่าขานกั นว่า “ชาว
บางมอญไม่นอนนาน”ซึ่งมีประวัติที่บรรพบุรุษรุ่นปู่ ย่า ตา ทวด เล่าขานกันสืบมาว่า
กาลครั้ ง นั้น ในสมัย แผ่น ดิ นสมเด็ จ พระมหาธรรมราชาราวพุ ทธศั กราช ๒๑๒๗ กรุ งศรี อยุ ธ ยา
ในขณะนั้น ต้ องตกเป็น เมือ งขึ้น ต่ อกรุ งหงสาวดี สมเด็จ พระนเรศวร ร าชโอรสทรงเห็ น ว่า พระเจ้ า นัน ทบุเ รง
กษั ตริ ย์ แห่ งเมื องพม่า คิด การไม่ซื่ อวางกลอุบ ายให้พระองค์ ไ ปช่ วยราชการศึก และคิด จะก าจั ด พระองค์เ สี ย
พระองค์ จึง ประกาศอิ สรภาพ ณ เมื องแครง ตัด ขาดไม่เ ป็น ไมตรีกั บกรุง หงสาวดี อีก ต่ อไปและทรงกวาดต้ อ น
ครอบครั วไทย ที่ พม่ากวาดต้อนไปเป็นเชลย และบรรดาครอบครัวมอญที่ขอพึ่ งพระบรมโพธิสมภารมายั งกรุงศรี
อยุธยา ทรงอนุเคราะห์ ชุบเลี้ ยง พระราชทานที่ดินบริเวณตอนใต้ ของกรุงศรี อยุธยาซึ่งต่ อมาเรียกสามโคก บ้า น
กระแชง บางไทรและบ้านเสากระโดง ให้ เป็นที่ อยู่อาศัยทามาหากินประกอบอาชี พทางทานา ปั้นหม้อ ปั้ นเตา
เผาอิฐขาย ท ามาหากินด้วยความร่มเย็น เป็นสุข มีบุตรหลานสืบต่อกัน มาหลายชั่วอายุคน มีจานวนผู้คนเพิ่มมาก
ขึ้นจนกลายมาเป็นหมู่บ้านใหญ่และกลายเป็นเมืองในเวลาต่อ มา
มีครอบครัวมอญที่สามโคกครอบครัวหนึ่ ง สองสามีภรรยาเป็ นคนขยัน แข็งแรง เมื่อ เสร็จจากฤดูท า
นาก็ ปั้น หม้ อ ปั้น เตา โอ่ ง อ่า งขาย เก็บ เงิ นทองสะสมไว้ จนมีทุ นพอ จนซื้อ เรื อกระแซงขนาดใหญ่ ได้ ลาหนึ่ ง
หลังจากทาบุญ ออกพรรษาสิ้น หน้าฝนซึ่งเป็ นฤดูน้าเหนือหลาก น้าในแม่ น้าเจ้าพระยาเปี่ยมฝั่ง สองสามีภรรยาก็
ช่วยกันขน เตา โอ่ง อ่าง หม้อดิน ที่ตนท าเองและขอซื้ อจากเพื่อนบ้า น จนพอจานวนที่ต้องการลงบรรทุกเต็มล า
เรือช่วยกันถ่อ ช่ วยกันแจว ทวนน้ าหากมีล มดีก็กางใบช่วยแรงแจวมุ่ งสู่ทิศเหนือเพื่อออกเร่ขาย รอนแรมไปตาม
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ลาน้าเจ้าพระยาแยกเข้า แม่น้าลพบุรี หลายวันหลายคืนจนกระทั่งแยกเข้า คลองน้าโจนปล่อยให้เรือ แล่นเอื่อยไป
ตามกระแสน้ าสู่ ทิศ ตะวัน ออก เลยสามแยกเทพรายใกล้จ ะออกลาคลองใหญ่ เมื่ อเวลาใกล้ ค่าลาคลองตรงนั้ น
แคบ เป็นคุ้ งคดดั่งข้อ ศอก น้าไหลเชี่ยว ประกอบกั บสองสามีภ รรยาเหน็ ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาทั้งวัน สิ้น เรี่ยวแรงที่
จะบังคั บเรือ เรือ ได้เสี ยหลัก พุ่งเข้ าชนต้ นไม้ริ มคลอง เรื อจึงขวางลาน้าอู้เ ข้าเรื อ เรื อได้ล่ มลง ณ ที่ ต รงนั้น เรือได้
แตกเสียหายกู้ขึ้ นไม่ ได้ สองสามีภรรยาจึงช่ว ยกัน ขนสิ่ง ของเสบีย งอาหารที่ ยังเหลือไว้บนตลิ่งปลูกเพิงพัก อาศั ย
นอยู่ บนฝั่ งนั้น ต่อ มาสถานที่บ ริเวณนั้น เกิด เป็ นหมู่ บ้านขึ้นมี วัดวั ดหนึ่งเรียกว่า “วัดกุ ด”ปัจจุ บันยั งมีมูลดิน เป็ น
โคกใหญ่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้
สองสามีภ รรยาชาวมอญสูญเสียเรือต้ องติด ค้างอยู่บ นฝั่ง นั้นกลั บบ้า นไม่ ได้ ก็ช่วยกันปั้ นหม้ อ ปั้ น
ตุ๊กตาขายอยู่ ที่นั่น เมื่ อเสบียงหมดก็อ อกหาปลาหากุ้งตามล าคลองไกลออกไปจนกระทั่ง ไปพบทาเลดี ทางด้า น
ริมคลองฝั่ งตะวันออก มีหนองน้ากว้า งใหญ่อุดมไปด้วย กุ้ง ปลา มีป่าพง กระจับ และพืชน้าขึ้นเขียวขจีเป็นที่อ ยู่
อาศัย ของหมู่น กกระจาบ นกเป็ ดน้าและนกนานาชนิด หนองน้าใหญ่ นั้นยั งได้ถู กเรี ยกว่ า “หนองกระจับ” มา
จนถึงปั จจุบัน สองสามีภรรยาเห็ นว่าที่ดิ นบริเ วณนี้อุด มสมบู รณ์น่าอยู่กว่า ที่เก่า จึงพากันย้ายที่มาอยู่ยัง
ที่
ใหม่ ที่พบ สองสามี ภรรยาต้อ งอาศัย หากิ นอยู่บริ เวณนั้น เป็ นเวลาปีเศษ จึงมี เรื อค้า ขายชาวมอญบ้ านเดีย วกั น
ผ่านมาพบเข้า จึงได้ อาศัยเรือ เดินทางกลับไปส่งข่ าวคราวญาติพี่น้องทางบ้านและแจ้งข่าวการมาพบถิ่นที่มีทาเล
ดี ชาวมอญจึ งชักชวนกัน มาตั้งถิ่นฐานจับจองที่ดิ นเป็นที่ทามาหากิน ณ ดิ นแดนอันสมบูรณ์ที่พบใหม่เป็นจานวน
หลายครอบครั วจนกลายเป็น หมู่บ้ านขึ้น ประกอบอาชีพทานา หาปลา ปั้ นหม้ อ ปั้นเตา เผาอิ ฐขาย เช่น เดิ ม
ชาวต าบลใกล้เคี ยงเห็ นว่า เป็นพวกมอญจึงเรียกหมู่บ้า นนี้ว่า “บ้านบางมอญ” และได้กลายมาเป็นต าบลบางนา
ในเวลาต่อมา
สภาพทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง
บ้านบางนา ตั้งอยู่ในตาบลบางนา ห่างจากอาเภอมหาราชไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ
๑๔ กิโลเมตร
อาณาเขตของหมู่บ้าน
-ทิศเหนือ
ติดต่อ หมู่ที่ ๓,๔ ตาบลบางนา
-ทิศใต้
ติดต่อ หมู่ที่ ๕ ตาบลท่าตอ
-ทิศตะวันออก ติดต่อ อาเภอดอนพุด จ.สระบุรี
-ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ ๒ ตาบลน้าเต้า
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
บ้านบางนา มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีสภาพภูมิอากาศเป็นไปตามฤดูกาล พื้นที่เหมาะแก่การทา
การเกษตรกรรม
สภาพทางเศรษฐกิจ
- ครัวเรือนมีการออม ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
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- ชาวบ้านส่วนใหญ่ ทานา ทาสวน ใช้เนื้อที่ประมาณ ๑,๖๘๖ ไร่ ของเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๘๒๕ ไร่
- ผลผลิตที่จาหน่ายสู่ตลาดภายนอกชุมชน ได้แก่ ข้าว พริกมัน งอบ
- ประชาชนในหมู่บ้าน มีไฟฟ้า และน้าประปาใช้ทุกครัวเรือน
ประเพณีเทศกาลประจาปี
ประเพณีวันสงกรานต์,ประเพณีแห่ เทียนพรรษา,ประเพณีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา

วันมาฆบูชา และ

จานวนครัวเรือนและประชากร
จานวนประชากร จาแนกตามช่วงอายุ ปี 2561 ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันสารวจ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2561
มีครัวเรือนทั้งหมด 111 ครัวเรือน
จานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 382 คน
เพศชาย 165 คน
เพศหญิง 217 คน
รายได้เฉลี่ยของหมู่บ้าน
จากข้อมูล จปฐ. ปี 2561 หมู่บ้านมีรายได้เฉลี่ย...... 312,652.25......บาท/ครัวเรื อน/ปี และรายได้
เฉลี่ย 90,849.21 บาท/คน/ปี
1.2 ผู้นาชุมชน
๑.ผู้นาหมู่บ้าน
1. นายจิรพันธ์
2. นางสาวอานวย
3. นางชลอ
2.คณะกรรมการหมู่บ้าน
1. นายจิรพันธ์
2. นางอานวย
3. นางชลอ
4. นายอ้อยใจ
5. นายณัฐพล
6. นางเกตุ
7. นายสมชาย
8. นางลาดวน
9. นางสมพร

พิมพ์เดช
โฉมมิตร
กองอุบล

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

พิมพ์เดช
โฉมมิตร
กองอุบล
พิมพ์เดช
ใจคง
อินเนียม
พัฒนะ
หาญนิมิตร
คุณชนก

ประธานผุ้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน
อ.บ.ต.
อ.บ.ต.
ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน
ผู้แทนกลุ่มอาชีพ
ผู้แทน อ.ส.
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10.
11.
12.
13.

นายเฉลียว
นางเสาวลักษณ์
นางเฟี๊ยม
นายประเสริฐ

๒.ผู้นาท้องถิ่น
๑. นายเกตุ
๒. นายณัฐพล

ทองย้อย
พัฒนะ
แพทย์บูรณกูล
เฉลิมภักดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อินทร์เนียม
ใจคง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล

๑.3 วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน
 วิสัยทัศน์ (Visson) (สิ่งที่ชุมชนมุ่งหวังอยากให้เป็นในอนาคต) คือ
“ ประชาชนมีมั่นคง ชุมชนมีความพอเพียง รู้รักสามัคคี แบบวิถีไทย ”


พันธกิจ (Mission) (สิ่งที่ชุมชนต้องร่วมมือกันทาเพื่อให้ห มู่บ้านเป็นไปตามที่ มุ่งหวั ง)
1) ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
2) คนในชุมชนร่วมมือกันในการพัฒนาหมู่บ้านของตน
3) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน ทุกกลุ่ม/องค์กร
5) ประสานความร่วมมือกับภาครัฐทุกภาคส่วนในการพัฒนาหมู่บ้าน

1.4 ปราชญ์ชุมชน

๑. นางสมคิด โฉมมิตร
ภูมิปัญญาด้าน : จักสาน ตะกร้า ตะแกรง งอบ
บ้านเลขที่ 18/2 ม.5 ตาบลบางนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ –
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๒. นายจิรพันธ์ พิมพ์เดช
ภูมิปัญญาด้าน : การทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ การทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
บ้านเลขที่ 18 ม.5 ตาบลบางนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 092-6866859

๓. นางสมภรณ์ คุณชนก
ภูมิปัญญาด้าน : การเกษตรเลี้ยงกุ้ง
บ้านเลขที่ 110 ม.5 ตาบลบางนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 086-1253276

4. นางสาวอานวย โฉมมิตร
ภูมิปัญญาด้าน : ทาขนมไทย
บ้านเลขที่ 16 ม.5 ตาบลบางนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 081-7563618
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5. นางราตรี กองอรรถ
ภูมิปัญญาด้าน : เกษตรอินทรีย์
บ้านเลขที่ 96 ม.5 ตาบลบางนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ –

6.นายบุญสืบ ผุลลาวงษ์
บ้านเลขที่ 28 ม.5 ตาบลบางนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภูมิปัญญาด้าน : งานไม้
หมายเลขโทรศัพท์ –
1.5 ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่ อ ความต้ องการ
ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรื อน น้าประปาใช้ครบทุก ครัวเรือน การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีศาลากลางบ้า น
สาหรับจัดกิจกรรมการประชุม มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนประชุม
ร้านค้าชุมชน
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
หอกระจายข่าว
ที่ทาการกองทุนหมู่บ้าน
น้าดื่ม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
1
๑
๑
๑

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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1.6 การอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชน
 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย แต่งกายและมีมารยาทงดงาม
แบบไทย ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น ใช้
ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง
 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย นาภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต ร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยและแนะนา มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
 เป็นหมู่บ้านที่มีการสร้างการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้ องถิ่ นของชุมชน
 ประเพณี สงกรานต์ มี การสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้สูง อายุ ประเพณี สงกรานต์ ถือ เป็ น
ประเพณีที่ยึ ดถือปฏิบัติ มาแต่ โบราณ สงกรานต์จึงเป็นวัน แห่งความเอื้ออาทร ความรั ก ความผูก พัน ที่ มีต่อกั น
ทั้งครอบครั ว ชุ มชน สังคม และศาสนา องค์ป ระกอบหลั กในพิ ธี ได้ แก่ การท าบุญ ศาลาประชาคมของหมู่บ้า น
และการทาบุญศาลประจาหมู่บ้าน ใช้น้ารดให้ แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
รวมทั้ งแสดงความกตั ญญูก ตเวทิ ตาต่ อบรรพบุรุษ ที่ล่ วงลับ ไปแล้ว ด้ วยการทาบุญอุทิ ศส่ว นกุศลไปให้ เป็ นการ
สร้างความสมัครสมานสามัคคี ในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันท าบุญให้ทาน การเล่ นสาดน้าเพื่อความสนุกสนานรื่ น
เริงร่วมกัน

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
 ประเพณีการกวนข้าวทิ พย์ จะจัดขึ้ นเป็นประจาทุกปีก่อนวันวิสาขบูช าโดยจะจัด ขึ้น ทีว่ ัดบาง
สงบ ซึ่ง เป็ นความเชื่อ ว่าข้ าวทิพย์ เป็น ข้า วที่น างสุ ชาดา นามาถวายพระพุท ธเจ้ าก่ อนวั นวิ สาขบูชา การท าพิ ธี
กวนข้าวทิพย์ จะประกอบการนา ผลไม้ นม ข้า วตอก ถั่ ว งา น้าตาล กะทิ โดยในพิธี จะมี พระสงฆ์ทาการสวด
เจริญ พระพุท ธมนต์ มี นางฟ้ า ๔ องค์ โดยคัด เลือ กจากสาวพรหมจารีย์ ท าการโปรยข้ า วตอกดอกไม้ ลงบน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ก่อนนาส่ว นประกอบลงไปกวนรวมกันในกระทะ เมื่อ กวนเสร็จแล้วนามาถวายพระในวัน วิ
สาขบูชา ส่วนที่เหลือจะแจกจ่ายให้กับประชาชนนาไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต
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กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ วัดบางสงบ

ทาบุญตักบาตร เวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

๑๒

ส่วนที่2 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพตาบล (การวิเคราะห์ SWOT)

จุดเด่น
1. มีพื้นที่ด้านการเกษตรที่เหมาะสม และมีระบบชลประทาน
2. ประชาชนส่วนใหญ่มีงานทาประจา
3. ไม่มีโรคระบาดในพื้นที่

จุดด้อย
1. พื้นที่ในหมู่บ้านมีน้าท่วมขังในฤดูน้าหลากเป็นประจา
2. น้าในระบบชลประทานยังไม่เพียงพอตลอดทั้ งปี
3. ในตาบลนี้มีประชาชนวัยแรงงานส่วนใหญ่ทางานนอกพื้นที่
4. ประชาชนมีหนี้สิน

4. มีประเพณีปฏิบัติในหมู่บ้าน
5. ตาบลนี้มีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีมลภาวะเป็นพิ ษ

5. ประชาชนยังใช้สารเคมีในการทาการเกษตร
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี

6. มีแหล่งน้าธรรมชาติ คลองบางนา คลองหนองมล และคลอง 7. มีมลภาวะจากจังหวัดใกล้เคียงส่งกลิ่นเหม็น เข้ามาในพื้นที่
ชลประทานบ้านแพรก
(ต่างจังหวัด)
7. เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

8. การจัดสวัสดิการยังไม่ทั่วถึง
9. ประชาชนบางกลุ่มยังมีความขัดแย้ง
10. ประชาชนขาดความสนใจการดูแลสุขภาพ
11. ประชาชนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
และกฎหมายรัฐธรรมนูญ
โอกาส

อุปสรรค

1. ตาบลนี้ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมหลักทาให้การคมนาคม
สะดวก

1. ขาดด้านงบประมาณแหล่งเงินทุน
ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง, น้าท่วม)

2. หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนการพัฒนาตาบล

3. ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง ราคาผลผลิตต่า

3. การติดต่อสื่อสารมีหลายช่องทางทาให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต

4. ไม่มีทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจน
5. ขาดงบประมาณในการดาเนินการ
6. เศรษฐกิจไม่ดี
7. การเมืองทาให้เกิดความขัดแย้ง

2.
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2.2 ผลการสารวจข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค
จานวนที่
สารวจทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

ตัวชี้วัด ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
2 คน
2 คน
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 1 คน
1 คน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตาม
36 คน 36 คน
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
111 คร. 111 คร.
5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
111 คร. 111 คร.
อย่างเหมาะสม
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
242 คน 242 คน
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ
369 คน 369 คน
ละ 30 นาที
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 111 คร. 111 คร.
9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
111 คร. 111 คร.
อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
10. ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน 111 คร. 111 คร.
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
111 คร. 111 คร.
และถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
111 คร. 111 คร.
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิ ธี
111 คร. 111 คร.
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน
111 คร. 111 คร.
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัย
เรียน
9 คน
9 คน
16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
31 คน 31 คน
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
5 คน
5 คน
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ
0 คน
0 คน
และยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่าง
240 คน 240 คน
ง่ายดาย

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน ร้อยละ

100.00 0 คน
100.00 0 คน
100.00 0 คน

0.00
0.00
0.00

100.00 0 คร.
100.00 0 คร.

0.00
0.00

100.00 0 คน
100.00 0 คน

0.00
0.00

100.00 0 คร.
100.00 0 คร.

0.00
0.00

100.00 0 คร.
100.00 0 คร.

0.00
0.00

100.00 0 คร.
100.00 0 คร.
100.00 0 คร.

0.00
0.00
0.00

100.00
100.00
100.00
0.00

0 คน
0 คน
0 คน
0 คน

0.00
0.00
0.00
0.00

100.00 0 คน

0.00
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หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
20. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
205 คน 205 คน
21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
97 คน 97 คน
22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี
111 คร. 111 คร.
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
111 คร. 111 คร.
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
382 คน 378 คน
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
382 คน 370 คน
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย
369 คน 369 คน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
98 คน 98 คน
หรือภาคเอกชน
28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
19 คน 19 คน
หรือภาคเอกชน
29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
9 คน
9 คน
หรือภาคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
111 คร. 111 คร.
ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น
111 คร. 111 คร.

100.00
100.00
100.00
100.00

0 คน
0 คน
0 คร.
0 คร.

0.00
0.00
0.00
0.00

98.95 4 คน 1.05
96.86 12 คน 3.14
100.00 0 คน 0.00
100.00 0 คน

0.00

100.00 0 คน

0.00

100.00 0 คน

0.00

100.00 0 คร.

0.00

100.00 0 คร.

0.00

 ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.)
จากการศึกษาข้อมูล จปฐ. ปี 2561 และ กชช.๒ ค ของหมู่ที่ 5 ตาบลบางนา
อาเภอมหาราช จั งหวัด พระนครศรี อยุธยา โดยคณะท างานการขั บเคลื่ อนแผนชุมชนระดั บตาบล จาก
การศึกษาข้อมูลดังกล่าวพบว่า
ข้อมูล จปฐ. ดังนี้
- จานวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์
จานวน ๒9 ตัว
- จานวนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 2 ตัว คือตัวชี้วัดที่ 24,25

๑๕

 จากการสารวจข้อมูล กชช.๒ ค ปี 2560 ปรากฏดังต่อไปนี้
๑. มีปัญหามาก
จานวน 6 ตัวชี้วัด
๒. มีปัญหาปานกลาง
จานวน 5 ตัวชี้วัด
3. มีปัญหาน้อย
จานวน 14 ตัวชี้วัด
ข้อมูลกชช.2ค

ระดับปัญหา
ด้านที่1 ด้านโครงสร้าง

1. ถนน
2. น้าดื่ม
3. น้าใช้
4. น้าเพื่อการเกษตร
5. การไฟฟ้า
6. การมีที่ดินทากิน
7. การติดต่อสื่อสาร

3
3
3
2
3
2
2
ด้านที่ 2 ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิ จ

8. การมีงานทา
9. การทางานในสถานประกอบการ
10. ผลผลิตจากการทานา
11. ผลผลิตจากการทาไร่
12. ผลผลิตจากการทาการเกษตรอื่นๆ
13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
14. การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านที่ 3 สุขภาพอนามัย

3
0
3
0
0
0
0

15. ความปลอดภัยในการทางาน
16. การป้องกันโรคติดต่อ
17. การกีฬา

3
3
2
ด้านที่ 4 ความรู้และการศึกษา

18. การได้รับการศึกษา
19. อัตราการเรียนต่อของประชาชน
20. ระดับการศึกษาของประชาชน

3
3
2

๑๖

ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
21. การเรียนรู้โดยชุมชน
22. การได้รับการคุ้มครองทางสังคม
23. การมีส่วนร่วมของชุมชน
24. การรวมกลุ่มของชุมชน
25. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1
1
1
1
3

26. คูณภาพดิน
27. คุณภาพน้า
28. การปลูกป่าหรือต้นไม้ยืนต้น
29. การใช้ประโยชนที่ดิน
30. การจัดการสภาพแวดล้อม

3
1
3
0
1

ด้านที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยภิบัติ
31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด
32. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
33. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน

2
2
3

๑๗

๒.3 การประเมินศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้า น
การแปลงข้อมูล(Data) เป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนา(Information)
การค้นหาศักยภาพหมู่บ้าน ได้นาข้อมูลหมู่บ้าน(Data) มาแปลงเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
หมู่บ้าน(Information) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม CIA Program พบว่า หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต โดยมี
สภาพปัญหาแต่ละด้าน ดังนี้
ภาพการวิเคราะห์ชุมชน
Community Information Radar Diagram:
ผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหาคุณภาพชึวิ ต
การพัฒนาด ้าน
ี
อาชพ

ข้อ …
ข้อ …

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

การบริหารจัดการ
ชุมชน

การแก ้ปั ญหา
ความยากจน

การจัดการทุน
ชุมชน

การจัดการความ
ี่ งชุมชน
เสย

วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต
ด ้านการพัฒนา
ี
ด ้านอาชพ

การบริหาร
จัดการชุมชน 2

การแก ้ปั ญหา
2.555555556
ความยากจน

3 2.25
2.5
2
1.5
1
0.5
0

การจัดการทุน
ชุมชน

2.464285714

การจัดการความ

2.6875
ี่ งชุมชน
เสย
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ICIA Logic Model
วิเคราะห์ แผนงาน โครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชีวิต

Plan

กลุ่มโครงการ

ประเด็ นปั ญหา

การบริ หารจัดการชุมชน

ค่าคะแนน

2

มีนาสะอาดสาหรั บดื่มและบริ โภค น้าใช้เพียงพอ การจัดบ้านเรื อนถู กสุ ขลักษณะ
การรบกวนจากมลพิษ ความปลอดภัยในชีวติ และทรั พย์สิน การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา การดู แลคนสู งอายุ คน
พิการ การมีสว่ นร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่ อประโยชน์ชุมชน
ประเด็ นควร
พิจารณา
การเรี ยนรู โ้ ดยชุมชน การได้รับการคุม้ ครองทางสังคม การมีสว่ นร่ วมของชุมชน การรวมกลุม่ ของชุมชน การปลูกป่ า
การใช้ประโยชนที่ดิน การได้รับประโยชน์สถานที่ทอ่ งเที่ยว
Inputs
ปั จจัยดาเนิ นการ
คน:

งบประมาณ: Budget

กิ จกรรม Activities

Outputs
ผูม้ ี สว่ นร่วม Participation

จานวน
พื้นที่

Short term

Outcomes
Medium term

Long term

ตัวชี้วดั
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั
เป้าหมาย

ภาคี:Partner
จานวน
พื้นที่
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
อุปกรณ์ เทคโนโลยี

จานวน
พื้นที่
เป้าหมาย

Assumptions

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

เป้าหมาย

External Factors
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เกณฑ์การให้คะแนน
ไม่มีปัญหา
ปัญหาน้อย
ปัญหาปานกลาง
ปัญหามาก

คะแนน
3
2-3
1-2
0-1

จาผลประเด็นการวิเคราะห์ บ้านบางนา หมู่ที่ 5 ตาบลบางนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียงลาดับความสาคัญปัญหาจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ระดับปัญหา
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
อันดับที่ 5

ด้านพัฒนา
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การแก้ปัญหาความยากจน
การบริหารจัดการชุมชน
การพัฒนาด้านอาชีพ
การบริหารจัดการทุนชุมชน

ระดับคะแนน
2.69
2.55
2.46
2.25
2.00

๒๐

ส่วนที่ 3 การจัดทาแผนงาน/โครงการ
การจัดทาแผนชุมชน มีตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมในการจัดทาแผนชุมชน
เป็นหมู่บ้านที่มีการจัดทาแผนชุมชนตามกระบวนการโดยมีตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านเข้าร่ว มไม่น้ อย
กว่า ๗๐% มีการปรับแผนทุกปีและนาไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน มีการบูรณาการแผนให้สอดคล้องกับอบต.
หน่วยงาน คณะกรรมการหมู่บ้านมีการติดตามแผนงาน และมีการทบทวนปรับปรุงแผนเป็นประจาอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง โดยร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งช่วยกันผลักดันแผนงานต่าง ๆ ให้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การจัดเวทีประชาคม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ แลกเปลี่ยนความคิดและการ
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน โดยผ่านกระบวนการจัดทาแผนชุมชน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การคิดวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อหาปัญหาและความต้องการของชุมชน และจัดทาแผนชุมชนนาสู่การปฏิบัติและพัฒนา
แลกเปลี่ยนความคิดที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้นาไปสู่ความเข้าใจในการดารงชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ภาพการการจัดทาแผนชุมชน
ซึ่งจากการวิเคราะห์ CIA จะพบว่ า ปัญหาและความสาคัญของหมู่บ้ านหมู่ที่ 5 บางนา มีก ารจัดระดั บ
ความสาคัญและการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
ระดับปัญหา
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
อันดับที่ 5

ด้านพัฒนา
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
การแก้ปัญหาความยากจน
การบริหารจัดการชุมชน
การพัฒนาด้านอาชีพ
การบริหารจัดการทุนชุมชน

ระดับคะแนน
2.69
2.55
2.46
2.25
2.00

จากตารางการวิเคระห์ปัญหาและจัดลาดับความสาคัญ ทาให้เกิดการดาเนินกิจกรรมต่างๆในหมู่ 5 บ้าน
บางนา ตาบลบางนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
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3.1 กิจกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชน
- เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด มีคณะกรรมการและประชาชน จึงได้ดาเนินการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแ ห่งความพอเพีย ง ไม่ว่าจะเป็นการสมทบทุน
ช่วยเหลือการบาบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การตรวจเวรยามเฝ้าระวังและรักษาพื้นที่ การส่งเสริมอาชีพ การ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดและกิจกรรมเยาวชน การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการทากิจกรรม
เพื่อให้กลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมในการใช้ยาเสพติด เกิด ความเกรงกลัวในการกระทาผิด ตัวอย่างกิจกรรมที่นามาใช้
ได้แก่
 จัดเวรยามตรวจเฝ้าระวังผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวก้องกับสารเสพติด ผู้เสพ และผู้ค้า
 จัดกิจกรรมกีฬ าต้านยาเสพติ ดเพื่อป้ องกันยาเสพติ ดสนับสนุนให้เ ยาวชน พ่อค้า ประชาชนใน
หมู่บ้านเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
 จัดกิจกรรมสาหรับเยาวชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 การจัดระบบเดิน เวรยามเฝ้า ระวั งตามแหล่งที่ มีการมั่ว สุมกั นใช้ ยาเสพติ ดของกลุ่ มผู้ใ ช้ยา เสพ
ติดในชุมชน และในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จัดตั้งจุดตรวจในหมู่บ้ าน เตือนผู้ที่ ขับขี่รถภายในหมู่บ้านใช้มาตรการเมา
ไม่ขับ
 การสุ่มตรวจปัส สาวะ กับ กลุ่มเสี่ย งเป็นระยะ ๆ โดยไม่บ อกล่ วงหน้า โดยการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ พ่อแม่ ผู้ปกครองของกลุ่มเสี่ยงด้วย
 การตรวจค้นเพื่อป้องกันการนายาเสพติดเข้าไปในโรงเรียน
 การตั้งด่านตรวจปัสสาวะเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ใช้ยานพาหนะในตอนกลางคืน

ตั้งจุดตรวจเวรยาม

การอบรมค่ายยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
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3.2 กิจกรรมด้านการแก้ปัญหาความยากจน
- การมีวิถีชีวิตแบ่งปันเอื้ออาทร ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการช่วยเหลือ เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิ ต
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรต่อกัน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน เช่น อาสาสมัครดูผู้สูงอายุ/
คนพิการมีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน
ด้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุก ต์ใช้ในชุ มชนโดยให้ทุกคนได้ตระหนักถึง ความสาคั ญ
 พอประมาณ – รู้ทัน – มีเหตุผล ใช้ความรู้คู่คุณธรรม
 ใช้จ่ายพอดี ไม่เกินตัว
 ใช้ภูมิปัญญาไทยให้สืบทอด
 สอดรับ สื่ออย่างรู้ทัน
 ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
 ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ
 รูปแบบการกิน – รู้ค่าทางยา
 จัดกลุ่ม –ทาร่วมกัน- เรียนรู้ร่วมกัน – คุณธรรม – ความรู้
 ต้นแบบที่ดี
 รักลูกด้วยความพอเพียง ครอบครัวสัมพันธ์ เป็นโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 เสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
 ปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการลดรายจ่าย

- การจัดสวัสดิการภายในชุมชน ผู้ด้อยโอกาสภายในชุมชนได้รับความช่วยเหลือ จากชุมชน
มีการจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น ผู้พิการ เด็กกาพร้า โดยได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนหมู่บ้าน เงินทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน และเงินทุนต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน
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สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส

ช่วยเหลือฌาปณกิจชุมชน
3.3 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการชุมชน
- เป็นหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนโดยคนในชุมชนเอง
การบริ หารจั ดการโดยคณะกรรมการหมู่บ้ านร่ว มกั บแกนนาชุ มชนร่ วมกัน ร่า งระเบี ยบกฏกติ กาของ
หมู่ บ้า น โดยให้ชุ มชนเป็น ศู นย์ กลางในการด าเนิน งาน มี ประชาชนในพื้ นที่ เป็ นหลั กในการดาเนิ นการแก้ ไ ข
ปัญหาโดยใช้ กระบวนการมีส่ว นร่ว มของประชาชน ความสามัคคี สร้ างความเข้า ใจในชุมชน เพื่อ ให้เ กิดชุ มชน
เข้มแข็ง

มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจาทุก เดือน
- มีการจัดระบบฐานข้อมูลภายในชุมชน มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนและมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เป็นหมู่บ้ านที่มีศู นย์เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และจั ดกิจกรรมการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ บนฐานข้อมู ล
ชุมชนที่มีการจัด แสดงอย่างชัดเจน จัดประชุ มเชิงปฏิบัติ การผู้แ ทนครอบครั วพัฒ นาและแกนนาหมู่บ้ าน ผู้น า
ชุมชน ผู้ นากลุ่ม ผู้มีส่ว นเกี่ ยวข้องหรือ ผู้ร อบรู้ ด้านต่า งๆ เพื่ อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ตระหนักในสภาพของ
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ครอบครัวและหมู่ บ้าน เป็นจุ ดเริ่มในการบริห ารจัด การไปสู่เป้ าหมายที่เป็ นผลสั มฤทธิ์ การพั ฒนาที่ ต้องการ ทั้ ง
ในระดับครอบครัวและหมู่ บ้าน มีการประเมินเพื่อตรวจสภาพของหมู่บ้า นตามเกณฑ์ ประเมินหมู่บ้า นเศรษฐกิ จ
พอเพีย งต้น แบบ เพื่อ ประเมิ นสภาพหมู่ บ้า น ความสุ ข มวลรวมของหมู่ บ้ า น/ชุมชน (GVH) ก่ อ นการพั ฒ นา
พร้อ มทั้ง มีการวิเ คราะห์ ข้อมู ลของครอบครัว เพื่ อทาแผนชีวิต ของครอบครัว วิเคราะห์ข้ อมูล ของชุมชน ข้ อมู ล
ทุนชุมชนเพื่อปรับแผนพัฒนา
 มีก ารจัด ทารายงานข้ อ มูล ต่า ง ๆ ที่ ได้ รับ มอบหมายจากอาเภอ/หน่ วยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง พร้ อมทั้ ง
จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ โดยเก็บรวบรวมไว้ที่ทาการคณะกรรมการหมู่บ้าน
 มีการบริการ อานวยความสะดวกให้กับประชาชน รับปรึกษาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไข
ปัญหา ถ้ามีเรื่องขัดแย้งของคนในหมู่บ้านก็จะมีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท สามารถตกลงและเข้าใจ
กันได้ดี
 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นประจาสม่าเสมอเช่นเรื่อง
ที่ได้รับทราบจากการประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้านประจาทุกเดือน เรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของพี่น้องประชาชนการประชาสัมพันธ์โดยใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน การนาเข้าที่ประชุมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน และได้ติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้าน

จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
- มีการศึกษาดูงาน เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จึงมีนักศึกษาที่สนใจทาการเกษตรได้มี
ศึกษาดูงานและ กลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในการเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงมาทดลองทาด้วยตนเองในพื้นที่ของ
หมู่บ้าน

มีการศึกษาดูงานต่างพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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มีนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาดูงานด้านการเกษตรทฤษฎีใ หม่
3.4 กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ
กิจ กรรมสั มมาชี พในหมู่ บ้า น เป็น การสร้ างอาชี พที่ ไม่ เบี ย ดเบีย นตนเอง ไม่ เ บีย ดเบีย นผู้อื่ น ไม่
เบียดเบียนสิ่ง แวดล้อ ม ชุมชนมีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่ง มีรายได้มากกว่ารายจ่าย โดยลดการเบีย ดเบีย น
ตนเองผู้อื่ นและสิ่ งแวดล้อม มี ความสอดคล้ องกับวิ ถีข องชุมชนเพื่อ ความมุ่งหมายในการสร้า งระบบเศรษฐกิ จ
ชุมชน พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้ า ง ปลูก ไม้ผลไว้ หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่ จะมีไว้กิ นเองในครัวเรือ น
เหลือจึงขายไป พออยู่พอใช้ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ ของที่เป็ นธรรมชาติ ใช้ปุ๋ย น้าหมักเศษพืช เศษ
อาหารในชุมชน (ใช้จุ ลิ นทรีย์ ผ สมน้าถู พื้น บ้า น จะสะอาดกว่า ใช้น้ ายาเคมี) รายจ่ า ยลดลง สุ ขภาพจะดี ขึ้ น
(ประหยัดค่ ารักษาพยาบาล) พออก พอใจ เราต้ องรู้จั กพอ รู้จัก ประมาณตน เพราะเราจะหลงติ ดกับวั ตถุ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นสั มมาชีพชุมชน ประชาชนในพื้นที่มีความเป็ นอยู่ ในชีวิ ตที่ดี ขึ้น มีรายได้ เพิ่มขึ้ น และสามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือนได้จากการปลูกพืชผักสวนครั วภายในบริเวณบ้ าน ส่วนพื ชผักที่เหลือ จากการรับ ประทานใน
ครัวเรือนยั งสามารถน าไปเพิ่มมูล ค่าได้ อีก และมีก ารแปรรูปของพืช ผลทางการเกษตร เช่ นพริก แห้ง เพื่อเก็บไว้
ได้น าน และที่ส าคัญ มีก ารจั ดทาบัญ ชีรายรับ -รายจ่า ยของครัวเรือ นเพื่ อประเมินค่ าใช้ จ่า ยของครอบครัว เพื่ อ
เป็นภูมิคุ้มกันในครอบครัว

มีการปลูกพืชผักสวนครัวทุกบ้าน
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-ทาฮอร์โมนไข่ เร่งการเจริญเติบโตของพืช

-ทาสารไล่แมลง เป็นการนาพืชต่างๆที่แมลงไม่ชอบมาใส่รวมกันและหมักทิ้ งไว้
3.5 กิจกรรมด้านทุนชุมชน
- มีส ถานที่ ส าหรั บ ออกก าลั ง ของชุ มชน มี ศู น ย์ ส าธารณสุ ข ชุ มชนประจ าหมู่ บ้ า น และยั ง มี พื้น ที่
สาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาสูดอากาศบริสุ ทธิ์ได้

สภาพอากาศ และสภาพโดยรอบของหมู่บ้าน
- มีการดูแลรักษาสุข ภาพ การออกกาลังกาย การเฝ้า ระวัง ปั ญหาสารเสพติดในชุมชน การเฝ้า ระวังและ
รักษาสิท ธิผู้บริโ ภค การดาเนิ นโครงการอาหารผลอดภัย การส่งเสริมพัฒ นาการและดูแลการได้ รับวัคซี นในเด็ ก
อายุต่ากว่า ๖ ปี การตรวจสุขภาพตนเองในเบื้องต้น การใช้อินทรีสารและการทาเกษตรอินทรีย์
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การใช้สารอินทรีย์ในการทาการเกษตรเพื่อรักษาสุขภาพของชาวนา
- มีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน หมู่บ้านมีการจัดการทาความ
สะอาดสองข้างถนนให้เป็นเป็นน่าบ้าน น่ามองสองข้างทางสะดวก ปลอดภัย โดยการนัดชาวบ้านร่วมกันทา
ความสะอาดภายในหมู่บ้านในวันสาคัญ และวันอื่นๆตามสะดวก

กิจกรรมทาความสะอาดหมู่บ้าน
- ประชาชนในหมู่บ้านรู้ รัก สามัคคี ปฏิบัติตามค่านิยมชุมชน นับถือศาสนาเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
 เป็นหมู่บ้า นที่มีกิจกรรมที่ทาร่วมกันด้ วยความความสามั คคีเ ช่น การทาความสะอาดชุ มชนในวั น
สาคัญ การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ทาบุญ ตักบาตร ทาภาวนา/สมาธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม
 ปฏิ บั ติ ตนตามศีล ธรรมอั น ดี งาม รัก ษาความสั ตย์ แ ละเกี ย รติย ศศั ก ดิ์ศ รี ข องตนเอง ให้ ค วาม
ช่ว ยเหลื อ แบ่ งปั น แก่ ผู้อื่ น มี การจั ด สวั สดิ ก ารเพื่ อชุ มชน โดยน าเงิน ปั นผลจากกองทุน หมู่บ้ าน ซึ่ ง เป็ นเงิ น
สาธารณะประโยชน์ มาเป็นสวัสดิการมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก และมอบให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลน
 การมี วิถี ชีวิ ตแบ่ง ปัน เอื้ ออาทรชุมชนมีก ารจัด สวั สดิ การของชุ มชน การดูแ ลผู้ สูง อายุ คนพิก าร
คนด้อยโอกาส การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มฌาปนกิจของหมู่บ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันภายในชุมชนเอง

กิจกรรมทาบุญวัดใต้ หลวงพ่อฉิม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่ บ้าน

๒๘

กิจกรรมนันทนาการสร้างความสามัคคี
ประชาชนในพื้ นที่ มีค วามเข้มแข็ งเป็น แบบอย่า งที่ ดี มีค วามเสีย สละ มีค วามสามั คคี ความเกี่ ย ว
พันธ์ความเป็นพี่น้อ งกัน ทาให้ง่ายต่อการเข้าใจกัน ตลอดจนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ซึ่งสัง เกตว่าถ้ ามีงานใน
หมู่ บ้า น ก็ จะช่ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกั น เป็ นอย่า งดี ให้ค วามร่ว มมื อร่ วมใจในการพัฒ นาเป็ น หมู่ บ้า นเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้เฒ่ า ผู้ แก่ ในชุ มชน ได้ ช่ว ยเหลือ ให้ค าแนะนา ในการพั ฒนาหมู่บ้า นเป็นอย่า งดี
ประชาชนในพื้นที่สามารถดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

๒๙

ส่วนที่ 4 การเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศหมู่บ้าน
ข้อมูลและสารสนเทศหมู่บ้าน ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน ดังนี้
๔.๑.แหล่งเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศทั่วไป
ในส่วนที่เป็นเอกสาร เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสารรูปเล่ม เอกสารไวนิล ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ไว้ที่ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
๔.๒.แหล่งเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศทางออนไลน์
เพื่อให้ผู้สนใจข้อมูล สารสนเทศ ได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดเวลา ได้เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ
ทางเว็บไซท์ ดังนี้
๑. เว็บไซท์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมหาราช (http://district.cdd.go.th/maharat/)
๒. เว็บไซท์สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางนา (http://www.bangna.go.th/home)

๓๐

ภาคผนวก

๓๑

๓๒

สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมหาราช
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

