ถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

บ้าน...ดอนโก..... หมู่ท.ี่ .3..... ตาบล........วังนาเย็น.........
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๒

คานา
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทยได้ริเริ่มคิดค้นและพัฒนารูปแบบกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี 2549 โดย
ดาเนินโครงการและปรับปรุงพัฒนาเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ในปี2552 การขยายแนวคิดการ
น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งประเทศให้แผ่นดินไทยได้ชื่อว่า
“แผ่นดินแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีการได้จัดทาเอกสาร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติแนวทางในการดาเนินงานที่ประสบ
ความสาเร็จ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้นาหรือแกนนาหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเอกสารฯ และ
เล็งเห็นความสาคัญของการน้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่
“สังคมอยู่เย็น เป็นสุข”อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ “พ่อหลวง” ของเรา
ตลอดไป
20/7/2562

๓

สารบัญ
รายการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ขันตอนการดาเนินงาน
- ขั้นตอน
- เทคนิค
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
- ตัวชี้วัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ (6*2)
- ตัวชี้วัดผลสาเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
- ประโยชน์ที่ได้รับ
- ปัญหา/อุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ

หน้า

๔

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
แผนที่หมู่บ้านดอนโก หมู่ท่ี ๓ ต้าบลวังน้าเย็น อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเด่นของหมู่บ้าน
ด้านสิ่งแวดล้อม

อากาศดี ไร้มลพิษ

ด้านประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีสืบสานวัฒนธรรม
ไทยทรงดา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน
หมู่บ้านสวยงาม ริมถนนร่มรื่น
อนุรักษ์สืบสานประเพณี ประชาชนรวมใจเป็นหนึ่ง

ด้านอาชีพ วิถีเกษตรกรรม ทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรรมล้าหน้า ลดต้นทุนไม่พึ่งพาสารเคมี
ด้านวิถีชีวิต ชาวไทยพึ่งพากันและกันรักใคร่
ปรองดอง

ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง

๕

ประวัติหมู่บ้าน
หมู่บ้านนี้เดิมนั้นเล่ากันว่ามีต้นตะโกขึ้นอยู่มากมาย ประกอบกับพื้นที่หมู่บ้านเป็นที่ดอน สูงกว่าบ้านอื่น ๆ
จึงเรียกกันว่าดอนตะโก ต่อมาผู้ใหญ่หลายท่านว่าคาว่าดอนตะโก มั นดาๆ ชื่อน่ากลัว เหมือนบ้า นป่าและคนใน
หมู่บ้านจะพากันดาไปหมด เช่น ดาตะโก จึงพ้องเสียงเป็นดอนโก มาจนทุกวันนี้
ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านดอนโก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตาบลวังน้าเย็น อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากที่ว่าการอาเภอ
บางปลาม้าทางทิศเหนือประมาณ ๑๘ กิโลเมตร พื้นที่หมู่บ้านทั้งหมดรวม ๒,๖๙๓ ไร่ มีพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด
๒,๒๑๖ ไร่ คลองหนองปลากราย ไหลผ่าน
จานวนประชากร
จานวน 156 ครัวเรือน เพศชาย 119 คน

เพศหญิง 127 คน

รวม 246 คน

อาณาเขต
ทิศเหนือ

ติด บ้านดอนโก หมู่ที่ ๗ ตาบลวังน้าเย็น

อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก

ติด บ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ ๒ ตาบลวังน้าเย็น อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้

ติด บ้านโพธิ์แดง หมู่ที่ ๖ ตาบลวังน้าเย็น อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก

ติด ตาบลสวนแตง อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖

ส่วนที่ 2 ขันตอนการดาเนินงาน
1.ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านโดยบ้านดอนโกนั้นมีพื้นฐานเป็นหมู่บ้านสัมมาชีพในปี 2560 และในหมู่บ้านมีกลุ่มพริก
แกงที่มีการบริหารจัดการเป็นลักษณะกลุ่มอาชีพมีการลงเงินสัจจะ สมาชิกกลุ่มฯร่วมกันทาและร่วมรับผลประโยชน์
นอกจากนี้บ้านดอนโกมีเชื้อสายไทยพวน โอบอ้อมอารี รักความสะอาด
2.ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการดาเนินงานโครงการฯ สร้างความเข้าใจแนวคิดและแนวทางการดาเนินการ
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ เงื่อนไข กิจกรรม โดย นายณัฐนันท์ สงนพรัตน์ พัฒนากรผู้ประสานงานตาบลวังน้าเย็น และ
ตัวแทนหมู่บ้านต้นแบบนาเสนอข้อมูลความสาเร็จ

3.คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ จานวน ๓๐ ครัวเรือน จากเวทีประชาคมหมู่บ้านดอนโก ได้คัดเลือกจาก 3 คุ้มบ้าน ๆ
ละ ๗-๘ ครัวเรือน (ตามตามต้องการ)
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนากลุ่มเป้าหมาย ให้การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา ๑ วัน มีจัดทา
แผนชีวิตครัวเรือน และกาหนดสถานที่ศึกษาดูงาน โดยเลือกความสอดคล้องกับต้นทุนและพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับ
ลักษณะหมู่บ้าน
5.ศึกษาดูงาน บ้านโคกโก หมู่ที่ 1 ตาบลมะขามล้ม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป้าหมายครอบครัว
ต้นแบบ ๓๐ คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 คน ประกอบด้วย นายณัฐนันท์ สงนพรัตน์

6.ครัวเรือนต้นแบบ นาความรู้ที่ได้มาพัฒนาแผนชีวิตและปรับปรุงแผนชุมชน ในเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน โดย
เสนอโครงการในการส่งเสริมการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุลงไปในแผนชุมชน เพื่อที่จะสามารถ
พัฒนาความสาเร็จได้อย่างต่อเนื่อง
7.คัดเลือกกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสาธิต จานวน 1 กิจกรรม ประกอบด้วย
-กิจกรรมทาไม้กวาดดอกหญ้า

๗

๗.จัดเวทีจัดการความรู้ เวลา ๑ วัน โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอบางปลาม้า ร่วมจัดเวทีจัดการความรู้
๘.จัดเวทีประเมินความสุขมวลรวมหมู่บ้าน และประเมินหมู่บ้านตามเกณฑ์ชี้วัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕62
เพื่อจัดระดับหมู่บ้าน มีเป้าหมายเป็นผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านร้อยละ ๗๐ ของจานวนครัวเรือนที่มีในหมู่บ้าน และ
แบ่งความรับผิดชอบตามตั้วชี้วัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยแบ่งตามความถนัดและสมัครใจ

9.ติดตามการดาเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะสามารถพัฒนาและแก้ไขต่อยอดให้มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
เทคนิค
๑. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
- ครัวเรือน มีส่วนร่วมเรียนรู้วางแผนชีวิต
- ชุมชน กาหนดทิศทางการพัฒนา โดยกระบวนการแผนชุมชน
๒. ผู้นาชุมชนเข้มแข็ง เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

๘

ตัวชี้วัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ (6*2)
ประชาชนในหมู่บ้าน นาหลักเศรษฐกิจพอเพียง (6*2) ดังนี้ ผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด ๖x๒
ด้านที่ ๑ การลดรายจ่าย
๑.๑ ครัวเรือนจานวน 60 ครัวเรือน มีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองบริเวณบ้าน เช่นตะไคร้ ขิงข่า กะเพรา
โหระพา พริก มะเขือ ผักตาลึง เพื่อเป็นการลดรายจ่ าย ในครัวเรือนและได้กินผักที่ปลอดสารพิษ สามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือนได้

๑.2 ครัวเรือนปรับวิถีการดาเนินชีวิตประจาวันด้วยความประหยัดโดยนาของเก่ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
เช่น นาโอ่งแตก ยางรถยนต์ กาละมังแตก มาปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว และปรับภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน
1.3 ครัวเรือนปลอดอบายมุข คนในชุมชนมีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนันต่างๆในหมู่บ้าน จานวน 50
ครัวเรือน
ด้านที่ ๒ การเพิ่มรายได้
2.1 ครัวเรือนในชุมชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ ทาพริกแกง ทาไม้กวาดดอกหญ้า ทาขนมไทย มีครัวเรือน
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 ครัวเรือน พบว่ามีรายได้จากการส่งเสริมอาชีพ จานวนเงิน 5,000 บาทต่อครัวเรือน
ต่อปี
๒.๒ หมู่บ้านมีกิจกรรมส่งเสริมครัวเรือนให้มีความอบอุ่น จากกิจกรรมต่างๆ โดยการส่งเสริมให้ครอบครัว
ทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น การทาบุญ ประเพณีต่างๆ ทาให้ครอบครัวมีความใกล้ชิด ได้พูด ได้สั่งสอนบุตรหลาน
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ เช่น เหล้า บุหรี่ การพนัน ทาให้ครัวเรือนไม่เสียค่าใช้จ่ายไปกับ
อบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งหลาย ดังนั้น จึงเท่ากับว่าครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจานวน 40 ครัวเรือน
2.3 ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา โดย
เทคโนโลยีที่ใช้จะมีการบารุงรักษาและขนาดให้เหมาะสมกับปริมาณจานวนนาที่ทา จานวน 45 ครัวเรือน

๙

2.4 ครัวเรือนมีการแยกขยะเพื่อจาหน่ายนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะและยังเป็นช่องทางหนึ่งในการ
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

ด้านที่ ๓ การประหยัด
๓.๑ รณรงค์ให้ราษฎรใช้น้าประปา ไฟฟ้าอย่างประหยัด แม้ในการประกอบอาชีพส่งเสริมให้ราษฎรปฏิบัติ
ตามนโยบายรัฐบาลใช้น้าเพื่อการเกษตรอย่างประหยัด ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพที่ใช้น้าน้อย อาชีพที่สามารถอยู่ได้
อย่างพอเพียง
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนจัดกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ อย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่จัดงาน
ใหญ่โตเกินความจาเป็นเพราะจะเป็นความฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
๓.๓ ส่งเสริมให้ราษฎรมีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและเงินที่เหลือให้ออมกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
ดอนหนามแดงที่ได้ร่วมกันดาเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน
ด้านที่ ๔ ด้านการเรียนรู้
๔.๑ ชุมชนในหมู่บ้านมีการสืบทอดภูมิปัญญาและการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ ในหมู่บ้านได้มีการตั้งกฎระเบียบเพื่อให้หมู่บ้านครัวเรือนต้องถือปฏิบัติร่ว มกันเคารพกฎกติกาของ
หมู่บ้าน เช่น การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ถ้าครอบครัวใดยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทางหมู่บ้านจะไม่ให้เข้าร่วม
กิจกรรมของหมู่บ้านจะไม่ให้ได้รับการช่วยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐

๔.๓ ราษฎรมี ก ารใช้ ชี วิ ต แบบเรี ย บง่ า ยพึ่ ง กั น และกั น มี ก ารเรี ย นรู้ ก ารใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น น าวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนีย มประเพณีมาปรับ ใช้ในชีวิตประจาวันทาให้คนในชุมชนมีความสงบสุ ข อยู่กันอย่างเครือญาติทุก
ครัวเรือน
๔.๔ ด้านประชาธิปไตย มีการปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ยึดถือเสียงข้างมากในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านทาให้การปกครอง การบริหารงานเป็นไปอย่างสงบสุขไม่มีปัญหาใดๆ
๔.๕ จัดให้มีการจัดทาแผนชุมชนจากการประชุมประชาคมรับทราบปัญหาของหมู่บ้านและวิเคราะห์ข้อมูล
ครัวเรือน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้ตรงตามปัญหาตามความต้องการ
ของราษฎร
ด้านที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
๕.๑ ราษฎรร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้ในหมู่บ้านได้มีการปลูกต้นไม้ซ่อมแซมอย่างสม่าเสมอในวันสาคัญต่างๆ มี
กิจกรรมจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ เช่น วันที่ 3 มิถุนายน วันที่ ๕ ธันวาคม วันที่ ๑๒ สิงหาคม และวันสาคัญ
อื่นๆ เพื่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่นในรอบปีที่ผ่านมา
ผลจากการพัฒนาหมู่บ้าน ทาให้บริเวณบ้าน ถนน คูคลองสวยงาม สะอาดเป็นสิ่งที่น่าดูยิ่ง ปราศจาก
มลพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ด้านที่ ๖ ด้านการเอื้ออารีต่อกัน
๖.๑ คนในชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจน มีความรักใคร่สามัคคีกัน เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือกันเสมอมา มี
การสารวจข้อมูลของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการ
เบี้ยผู้สูงอายุ
๖.๒ ชุมชนรู้รักสามัคคี ชาวบ้านนับได้ว่ามีความสามัคคีเป็นอย่างมาก เช่นในเรื่องของการปกป้องสถาบัน
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ เป็นต้น ชาวบ้านจะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก

๑๑

ตัวชีวัดผลสาเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง
ประกอบด้วย 4 ตัวชีวัด
๑) มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
1.1) มีการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างน้อย 30 ครัวเรือน (ระบุจานวนครัวเรือนที่ทาบัญชีครัวเรือน)
ประจาเดือนกรกฎาคม จานวน 30 ครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่าย 900 บาท/เดือน
แทรกรูป บัญชีครัวเรือน
1.2) นาข้อมูลบัญชีครัวเรือนมาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนชีวิต (ระบุจานวนครัวเรือนที่ทาแผนชีวิต)
ประจาเดือนกรกฎาคม จานวน 30 ครัวเรือน
1.3) ทากิจกรรมตามแผนชีวิต ครัวเรือนละ 1 กิจกรรม ทาขนมไทย(กล้วยฉาบ)เพื่อจาหน่ายเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน

เกณฑ์การวัดความสาเร็จ :
-มีเอกสารบัญชีครัวเรือนของผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม/องค์กร แกนนาชุมชน ผู้แทนครอบครัวพัฒนา และ
ประชาชนในหมู่บ้าน อย่างน้อย 30 ครัวเรือน ที่ได้จดบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่าเสมอติดต่อกันอย่างน้อย 3
เดือน
-มีเอกสารการสรุปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลบัญชีครัวเรือนที่นามาใช้เป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผน
ชีวิตของครัวเรือน
-มีผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนชีวิตครัวเรือนละ1กิจกรรมโดยดาเนินการหลังผ่านการจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างน้อย 3 เดือน
๒) มีการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน
2.1) มีการนาปัญหา/ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ผลการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ผลการ
ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ได้คะแนนประเมินความผาสุข 75 อยู่ในระดับ อยู่ดี มีสุข และครั้งที่ 2
ได้คะแนนประเมินความผาสุข 82 อยู่ในระดับ อยู่เย็น เป็นสุข ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค และข้อมูลสรุปผลการ

๑๒

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลบัญชีครัวเรือนมาจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน (ระบุจานวน
โครงการที่หมู่บ้านดาเนินการเองได้)
2.2) มีการนาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมูบ่ ้าน/แผนชุมชนไปปฏิบัติจริงอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
โครงการ/กิจกรรมทัง้ หมดทีห่ มู่บ้าน/ชุมชนดาเนินการเอง
ระบุจานวนโครงการที่หมู่บ้าน
ดาเนินการเองได้

ระบุจานวนโครงการที่หมู่บ้าน
ดาเนินการเองได้และนาไปปฏิบัติจริง

ระบุร้อยละของกิจกรรมที่นาไปฏิบัติจริง

6 โครงการ

4 โครงการ

ร้อยละ 30

ที่

ชื่อโครงการ

1
2

7

โครงการส่งเสริมกลุ่มพริกแกง
โครงการส่งเสริมสัมมาชีพ (ทาขนม
ไทย)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการก่อสร้างคลองดาด หมู่ที่ 3
จากที่นายนายประพันธ์ ลิ้มศิริ
มงคลชัย ถึงทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ยศ
โครงการก่อสร้างคลองดาด หมู่ที่ 3
จากที่นายณรงค์ ลิ้มจันทร์ทองถึง
บ้านนางปราณี
โครงการขุดลอกคลองส่งน้า หมู่ที่ 3
-จากคลองชลประทานไปไผ่มุ้ง ถึง
ที่นานายกมล ก้อนทอง
-จากหน้าบ้านนายกมล ลิ้มจันทร์
ทองถึงที่นายไวพจน์ สกุลณี
-จากนานายฝน จาเริญศรี ถึงคลอง
ส่งน้าสายไปไผ่มุ้ง
-จากถนน คสล.บ้านนายกมล ลิ้ม
จันทร์ทอง ถึงเขตติดต่อ หมู่ 2
ส่งเสริมการออม

8

ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน

3
4
5
6

ขนาดปริมาณงาน
(ระบุ)
1 กิจกรรม
2 กิจกรรม

งบประมาณ
-

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ
กม./พช
กม./พช

ภายในหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้าน

-

กม.
อปท.

ภายในหมู่บ้าน

-

อปท.

ภายในหมู่บ้าน

-

อปท.

ครัวเรือนสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน
ครัวเรือนเศรษฐกิจ
พอเพียง 30
ครัวเรือน

-

กม.

-

กม.

๑๓

9

ปลูกพืชผักสวนครัว

10 จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน
11 ทบทวนและปรับแผนชุมชน
12 อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
13 โครงการส่งเสริมวิถีพอเพียงตาม
รอยเท้าพ่อ
14 โครงการศึกษาดูงานด้านการ
เกษตรกรรม
15 การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล

ครัวเรือนเศรษฐกิจ
พอเพียง 30
ครัวเรือน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 25 คน
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
ครัวเรือนเศรษฐกิจ
พอเพียง 30
ครัวเรือน
20 คน

-

กม.

-

กม./พช

-

กม./พช
กม.
กม.

-

กม.

20 คน

-

กม.

2.2) มีการนาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมูบ่ ้าน/แผนชุมชนไปปฏิบัติจริงอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
โครงการ/กิจกรรมทัง้ หมดทีห่ มู่บ้าน/ชุมชนดาเนินการเอง

เกณฑ์การวัดความสาเร็จ :
-มีหลักฐานทีแ่ สดงผลการดาเนินงานจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาหมูบ่ ้าน/แผนชุมชน
-มีเอกสารเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน
-มีเอกสารสรุปผลการใช้ประโยชน์แผนพัฒนาหมูบ่ ้าน/แผนชุมชน

๑๔

3) มีการบริหารจัดการขยะ (Reduce Reuse Recycle)
(สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่ 20 และ22 ของเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
มีเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
3.1) มีกิจกรรมบริหารจัดการขยะตามหลัก ลด นากลับมาใช้ใหม่แปรสภาพ (3R) อย่างน้อย 3 กิจกรรม
เกณฑ์การวัดความสาเร็จ :

3R

กิจกรรม

ลด (REDUCE)
๑.ลดการใช้สารเคมี
-ลดการใช้ ลดการบริโภค
สินค้าที่ฟุ่มเฟือย ใช้อย่าง
ประหยัด และใช้เท่าที่จาเป็น
ใช้ซา (REUSE)
๑.ใช้ถุงพลาสติกซ้า
-การใช้ซ้า การนาสิ่งของที่ใช้
แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
นากลับมาใช้ใหม่ (RECYCLE) ๑.ใช้ยางรถยนต์นามาใช้ใหม่
-การนากลับมาใช้ใหม่ การนา
ขยะมาแปรรูปเพื่อนากลับมา
ใช้ใหม่

จานวนที่เข้าร่วมกิจกรรม
(คร.)
30 ครัวเรือน

หมาเหตุ

30 ครัวเรือน
30 ครัวเรือน

-มีหลักฐานทีแ่ สดงถึงการดาเนินกิจกรรมการบริหารจัดการขยะตามหลัก ลด นากลับมาใช้ใหม่
แปรสภาพ (3R) อย่างน้อย 3 กิจกรรม

๔) มีกิจกรรมจิตอาสา
(สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่ 1 ของเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
มีเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้

๑๕

4.1) มีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม/เดือน

1

โครงการจิตอาสา เราทาความดีดว้ ยหัวใจ

2

โครงการวิ่งระดุมทุน

-

บริเวณ
ริมถนน

/

/

บริเวณ
ริมถนน

/

/

เกณฑ์การวัดความสาเร็จ:
-มีหลักฐานทีแ่ สดงผลการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม/เดือน

ด้านที่ 2 ด้านความมั่งคั่ง
ประกอบด้วย 4 ตัวชีวัด
๑) มีสัมมาชีพชุมชน
(สอดคล้องตามตัวชี้วดั ที่ 10 ของเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
มีเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
1.1) มีครัวเรือนได้รบั การพัฒนาอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน อย่างน้อย 20 ครัวเรือน

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ทาน้าหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนในการใช้สารเคมีในการทาการเกษตรในครัวเรือน

หน่วยงานอื่นทา

ทาร่วม

วิธีการดาเนินการ
(ระบุ)

ทาเอง

๕.ด้านการบริหาร
จัดการ

๔.ด้านความมั่นคง

เป้าหมาย

๓.ด้านทรัพยากร

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ

๒.ด้านสังคม

ลาดั
บที่

๑.ด้านเศรษฐกิจ

ประเภทของแผนด้านต่างๆ (ระบุ)

๑๖

1.2) ครัวเรือน ตามข้อ 1.1 นาไปประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

1.3) ครัวเรือน ตามข้อ 1.2 มีรายได้เพิ่มขึ้นเทียบรายได้ตามข้อมูล จปฐ. ข้อ 22

เกณฑ์การวัดความสาเร็จ:
-มีทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
-มีหลักฐานที่แสดงผลการดาเนินงานพัฒนาอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
-มีทะเบียนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
๒) มีการบริหารจัดการหนี
(สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่ 8 และ 9 ของเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
มีเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
2.1) มีครัวเรือนได้รบั การบริหารจัดการหนี้ตามแนวทางที่หมู่บ้านกาหนด อย่างน้อย 30 ครัวเรือน
ที่

ชื่อกองทุน

1 กองทุนหมู่บ้าน
2 โครงการ กข.คจ.

จานวน
สมาชิก
86
28

เงินทุนทั้งสิ้น
( บาท )
2,555,890.78
280,000

ปีที่จัดตั้ง

ชื่อประธาน

2544
2538

นางมะลิ ลอมเศรษฐี
นางมะลิ ลอมเศรษฐี

2.2) มีครัวเรือนฯ มีหนี้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของครัวเรือนที่ได้รบั การบริหารจัดการหนี้
เกณฑ์การวัดความสาเร็จ:
-มีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รบั การบริหารจัดการหนี้
-มีแผนการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน
-มีหลักฐานทแสดงผลการดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน

๑๗

๓) มีการออม
(สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่ 11 ของเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
มีเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
3.1) ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนทีอ่ ยู่จริงตามข้อมูล จปฐ.
3.2) มีกลุ่มออมทรัพย์และหรือกลุ่ม/กองทุนการเงินอืน่ ๆ อย่างน้อย 3 กลุม่
ที่

ชื่อกลุ่ม/อาชีพ

1 กลุ่ม OTOP

พริกแกง

2 กลุ่มสัมมาชีพ

ขนมไทย

จานวน เงินทุนทั้งสิ้น ปีที่
ชื่อประธาน
สมาชิก
( บาท )
จัดตั้ง
40
5,000
2545 นางสาวแสงจันทร์
มีประเสริฐ
20
5,000
2561 นางสาวแสงจันทร์
มีประเสริฐ

เกณฑ์การวัดความสาเร็จ :
-มีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายที่มีการออมเงิน
-มีทะเบียนข้อมูลและผลการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์และหรือกลุ่ม/กองทุนการเงินอืน่ ๆ
อย่างน้อย 3 กลุม่

4) มีการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่ 15 และ 23 ของเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชีวัด)
มีเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
4.1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเทีย่ วตามแนวทาง 6P
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
(Place พัฒนาศักยภาพสร้างแหล่งท่องเทีย่ วสถานที่ท่องเที่ยว
Preservetion ดูแลรักษาทรัพยากรทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ท้องถิน่ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
People พัฒนาการมีสว่ นร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเก่งไปด้วยกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการให้โดดเด่น ผลิตแบบรู้ใจคนซือ้
Promotion ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
Participation สร้างการมีสว่ นร่วมและความร่วมมือในการพัฒนาจากทุกภาคส่วนทั้งในชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่าย
นอกชุมชน)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน

๑๘

เกณฑ์การวัดความสาเร็จ:
-มีทะเบียนข้อมูลหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาเป็นหมูบ่ ้านท่องเทีย่ ว
-มีหลักฐานทีแ่ สดงผลการดาเนินกิจกรรมหมู่บ้านท่องเทีย่ วตามแนวทาง 6P

ด้านที่ 3 ด้านความยั่งยืน
ประกอบด้วย 5 ตัวชีวัด
๑) มีกองทุนสวัสดิการ
(สอดคล้องตามตัวชี้วดั ที่ 3 ของเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
มีเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
1.1)

มีกองทุนสวัสดิการอย่างน้อย 1 กองทุน

2.

ที่
1

ชื่อกลุ่ม/กองทุน

จัดสวัสดิการ
จัดสรรร้อยละ
จานวนเงิน

กองทุนหมู่บ้าน
- เฉลี่ยคืน
- สมทบกองทุน
- เงินจัดสรรกองทุน
- ค่าตอบแทนกรรมการ
- เงินทุนสวัสดิการ
-เงินทุนสาธารณประโยชน์
-อื่นๆ

10
30
10
20
10
10
20

หมายเหตุ

15,259
28,939
30,518
15,259
15,259
30,518
106,813

1.2) มีโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการเพื่อช่วยเหลือคนยากจน/ด้อยโอกาส/ที่ประสบปัญหา
อย่างน้อย 3 ครัวเรือน/หมู่บ้าน

1

๒

รายละเอียด
กิจกรรม

โครงการ
ทาไม้
ส่งเสริมอาชีพ กวาดดอก
เสริมเพิ่มรายได้ หญ้า
โครงการ
ทาพริก
ส่งเสริมกลุม่
แกง
อาชีพ

10,000

-

20

40

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ม.ค. –
ก.ย.62
ม.ค. –
ก.ย.62

ตาบล

ตาบล

หน่วยงานอื่นทาให้

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
(คร.)

ทาร่วม

ที่

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ตาบล/
อาเภอ)

ทาเอง

วิธีการดาเนินการระบุ()
หมายเหตุ
(ชื่อหน่วย
ดาเนินงาน)



กรรมการ
หมู่บ้าน



กรรมการ
หมู่บ้าน

๑๙

๓

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หมู่บ้าน

จัดทาใน
วันสาคัญ
ต่างๆ

50

ม.ค. –
ก.ย.62

ตาบล



กรรมการ
หมู่บ้าน

เกณฑ์การวัดความสาเร็จ :
-มีหลักฐานทีแ่ สดงผลการดาเนินกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการ
-มีทะเบียนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อช่วยเหลือคนยากจน/ด้อยโอกาส/ที่ประสบปัญหา
อย่างน้อย 3 ครัวเรือน/หมู่บ้าน
๒) ชุมชนปลอดอบายมุข
(สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่ 6 ของเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
มีเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
2.1) ปลอดยาเสพติด ร้อยละ 100 (ยาเสพติดที่มีความผิดตามกฎหมาย)
2.2) มีกระบวนการส่งเสริมการลดละเลิกอบายมุขอย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี
2.3) ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 100 (ตามข้อมูล จปฐ. ข้อ 25)
2.4) ไม่ติดสุรา ร้อยละ 100 (ตามข้อมูล จปฐ. ข้อ 24)
2.5) ไม่ติดการพนัน ร้อยละ 100 (ตามข้อมูลบัญชีครัวเรือน)
2.6) ครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 100 (ตามข้อมูล จปฐ. ข้อ 31)
***ต้องผ่านข้อ 1-2 และข้อ 3-6 อีก 1 ข้อถือว่าผ่าน
จากเวทีประชาคมหมู่บ้าน รับรองการดาเนินการ ดังนี้

2.1) ปลอดยาเสพติด ร้อยละ 100 (ยาเสพติดทีม่ ีความผิดตามกฎหมาย) รับรองปลอดยาเสพติด และ
ข้อมูลหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
2.2) มีกระบวนการส่งเสริมการลดละเลิกอบายมุขอย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี มีมติจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด
ละ เลิก อบายมุข
2.๓) ไม่ติดการพนัน ร้อยละ 100 (ตามข้อมูลบัญชีครัวเรือน) รวมกันวิเคราะห์ข้อมูล จากการทาบัญชี
ครัวเรือน
๒.๔) จากการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ.
๑) ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 100 (ตามข้อมูล จปฐ. ข้อ 25)

๒๐

2) ไม่ติดสุรา ร้อยละ 100 (ตามข้อมูล จปฐ. ข้อ 24)
๓) ครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 100 (ตามข้อมูล จปฐ. ข้อ 31)
เกณฑ์การวัดความสาเร็จ :
-มีหลักฐานทีแ่ สดงผลการดาเนินกิจกรรมชุมชนปลอดอบายมุขทีเ่ ป็นรูปธรรม

๓) มีวสิ าหกิจชุมชน
(สอดคล้องตามตัวชี้วดั ที่ 12 ของเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
มีเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
3.1) มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มทีม่ กี ารดาเนินงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
อย่างน้อย 1 กลุม่
ทะเบียนข้อมูลกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จัดตัง
ที่

ชื่อ
กลุ่ม

1 กลุ่ม
พริก
แกง
บ้าน
ดอน
โก

วัน
เดือนปี
หมู่บ้าน
ที่จัดตั้ง
กลุ่ม

เม.ย.
55

ตาบล

อาเภอ

บ้าน วังน้า บาง
ดอนโก เย็น ปลา
ม้า

เบอร์โทรศัพท์

084-8001127

ระบุอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ตามกลุ่ม
การ การ การ
อื่น ๆ
เกษ แปร ท่องเที่
ตร รูป
ยว


หมาย
เหตุ

๒๑

2 กลุ่ม เม.ย.
สัมมา 61
ชีพ
ทา
ขนม
ไทย

บ้าน วังน้า บาง
ดอนโก เย็น ปลา
ม้า



084-8001127

3.2) กลุม่ ฯตามข้อ 3.1 มีกิจกรรมให้บริการและลดรายจาย-สร้างรายได้แก่สมาชิกอย่างน้อย 1 กิจกรรม
กิจกรรม กลุ่มสัมมาชีพทาขนมไทย

เกณฑ์การวัดความสาเร็จ :
-มีหลักฐานทีแ่ สดงผลการดาเนินกิจกรรมให้บริการ และลดรายจาย-สร้างรายได้แก่สมาชิก
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
4) มีสุขภาวะ
(สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่ 5 และ 6 ของเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
มีเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
แผนปฏิบัติการสร้างความรู้ในการดูแลสุภาพ
ขั้นตอน/
วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการ
ส่งเสริมให้ อบรมให้
30 คน
ชาวบ้านลด ความรู้
ละ เลิก
อบายมุข
ส่งเสริมให้
เต้นแอ
30 คน
ออกกาลัง โรบิคจาก
กาย
วิทยากรผู้
มีความ
เชี่ยวชาญ

โครงการ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ลด ละ
เลิก
อบายมุข
เต้นแอโร
บิค

ระยะเวลา
สถานที่
ดาเนินการ งบประมาณ
ดาเนินการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รพ.สต.วัง
น้าเย็น

2 วัน

3,000

กลุ่มเป้าหมาย
ลด อบายมุข

รพ.สต.วัง
น้าเย็น

บริเวณวัด
วังน้าเย็น

ทุกวัน
จันทร์ พุธ
ศุกร์

-

สุขภาพแข้ง
แรง

รพ.สต.วัง
น้าเย็น+
อปท.

๒๒

4.1) มีกิจกรรมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้

4.3) มีกจิ กรรมตามศาสนกิจร่วมกันอย่างน้อย ปีละ 3-4 ครัง้
เกณฑ์การวัดความสาเร็จ :
-มีหลักฐานทีแ่ สดงผลการดาเนินการสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพ
-มีหลักฐานทีแ่ สดงผลการดาเนินกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงทุกเดือน
-มีหลักฐานทีแ่ สดงผลการดาเนินการกิจกรรมตามศาสนกิจร่วมกัน

5) ผู้สูงอายุได้รบั การดูแล
(สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่ 3 ของเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
มีเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
5.1) ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ได้รบั การดูแลจากกองทุนสวัสดิการทุกคน
5.2) มีกิจกรรมดูแลและสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้

๒๓

เกณฑ์การวัดความสาเร็จ:
-มีหลักฐานทีแ่ สดงผลการดาเนินกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
-มีหลักฐานทีแ่ สดงผลการดาเนินกิจกรรมดูแลและสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ

